Kalendarz liturgiczny
21 lutego. II NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36
Komu zależy na przyjaźni, dba o dobre relacje
i szuka kontaktu z przyjacielem.
22 lutego. PONIEDZIAŁEK. Święto
Katedry św. Piotra Apostoła.
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19
Udział w Eucharystii daje dostęp do skarbca
wiary.
23 lutego. WTOREK.
Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Uległość wobec Pana Boga i posłuszeństwo
prowadzą do oczyszczenia z grzechów i do
właściwego dystansu wobec dóbr doczesnych.
24 lutego. ŚRODA.
Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

Pan Jezus oczekuje, że Jego uczniowie będą Go
naśladować w gotowości przyjęcia cierpienia.
25 lutego. CZWARTEK.
Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
Razem z Bogiem w niebie przebywają ci,
którzy byli otwarci na Boże natchnienia oraz
starali się zaradzać ludzkim potrzebom.
26 lutego. PIĄTEK.
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.4546
Pan Bóg chroni swój lud, wprowadzając
harmonię w ludzkie dzieje.
27 lutego. SOBOTA.
Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
Ofiara Eucharystyczna jest dziękczynieniem
Bogu za przebaczenie naszych grzechów
i okazane nam miłosierdzie.

A Ty i Twoja rodzina, czy już poprosiliście o odprawienie Mszy Świętej za siebie, za swoją
rodzinę, o zdrowie, bł. Boże w rodzinie, Mszę w rocznicę urodzin i w rocznicę ślubu?...
Czy pamiętaliście też o zamówieniu Mszy Świętej za swoich bliskich zmarłych?
Wiedz, że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest największym i najpiękniejszym
podarunkiem dla tych, których kochasz.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone
ofiary i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na prace przy kościele można składać osobiście do Ks.
Proboszcza, do skarbon w kościele lub na tacę w kopercie z zapisanym imieniem
i nazwiskiem ofiarodawcy ( jeżeli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowość z dopiskiem
“anonimowo”), bądź na konto: Parafia rzym.kat. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220
Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł. Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 228 988.89 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca
i systematycznie, jest wielką pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii.
Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
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Parafialne rekolekcje wielkopostne
rozpoczniemy 26 lutego. Trwać będą
do niedzieli 28 lutego. Msze Święte
w pierwszy i drugi dzień rekolekcji:
9.00, 12.00 i 17.00. W niedzielę - 8.30,
11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.

Rekolekcje przeprowadzi ksiądz dr
Krzysztof Bielawny, dyrektor Domu
Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie,
autor prac naukowych m.in.
o migracji Polaków.

ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY

nieefektywne struktury, zużywające nadmiernie
dużo energii i wody. Istnieją dzielnice, które
pomimo że zostały niedawno wybudowane, są
zapchane i zabałaganione bez dostatecznych
terenów zieleni. To niewłaściwe, aby
mieszkańcy naszej planety żyli przytłoczeni
coraz bardziej betonem, asfaltem, szkłem
i metalami, pozbawieni fizycznego kontaktu
z naturą.
45. W niektórych okolicach wiejskich
i miejskich prywatyzacja przestrzeni utrudniła
dostęp obywateli do obszarów o szczególnym
pięknie; gdzie indziej utworzono „ekologiczne”
osiedla mieszkaniowe, jedynie do dyspozycji
niewielu, gdzie usiłuje się zabraniać dostępu
innym, aby nie zakłócali sztucznego spokoju.
Często spotykamy piękne zielone tereny
w dobrze utrzymanych strzeżonych osiedlach,
ale rzadziej w miejscach, gdzie żyją odrzuceni
przez społeczeństwo.
Cdn.

DOM .

Cd.

IV.
Pogorszenie jakości życia i upadek
społeczny
43. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że człowiek jest
stworzeniem, które ma prawo do życia
i szczęścia w tym świecie, a jest także obdarzony
szczególną godnością, to nie można nie brać pod
uwagę skutków degradacji środowiska,
aktualnego modelu rozwoju i kultury odrzucenia
dla życia osób.
44. Zauważamy dziś na przykład
niekontrolowany i przesadny rozrost wielu
miast, w których życie stało się niezdrowe nie
tylko z powodu zanieczyszczenia wynikającego
z emisji toksycznych spalin, ale także miejskiego
chaosu, problemów transportu oraz skażenia
wizualnego i hałasu. Wiele miast to duże

Słowo na dziś

Celem życia każdego chrześcijanina jest
osiągnięcie zbawienia, które polegać będzie na
wiecznym przebywaniu z Bogiem. Rąbka
tajemnicy, jak to będzie wyglądać, uchyli dziś
przed nami Apostoł Paweł, który powie
o przemianie ludzkiego ciała na wzór
przemienionego Ciała Chrystusa. Natomiast
Ewangelia opisze nam wydarzenie z góry
Tabor. Apostołowie mogli tam zobaczyć
przemienioną twarz Chrystusa. Można
wyciągnąć wniosek, że w ten sam sposób i my

b ę d z i e m y
przemienieni. Aby tak
się stało, musi zostać
s p e ł n i o n y
najważniejszy
warunek, o którym
mówi dziś z kolei Księga Rodzaju. Trzeba
w bezwarunkowy sposób uwierzyć w Boże
obietnice, jak uczynił to Abraham.
Oby dzisiejsze słowo Boże wzmocniło w nas tę
niezachwianą wiarę.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Co roku w drugą niedzielę okresu
paschalnego przygotowania rozważamy
ewangelijną perykopę o przemienieniu
Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym
uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać
blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by
umacniać nas w wierze i na drogach życiowego
powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać,
pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.
2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.00 gorzkie
żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast
nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 16.30.
Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych
nabożeństwach, by dzięki nim głębiej
przeżywać tajemnicę męki, śmierci
i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej
rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej
i każdego z nas.
3. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere
pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego
miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich
i którego doświadczamy szczególnie
w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi
świętej przed i podczas każdej Mszy Świętej.
4. Niech również wielkopostne rekolekcje, które
rozpoczniemy w piątek pomogą nam
w podejmowaniu wysiłku przemiany życia
i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Szczegółowy program rekolekcji został
umieszczony w gablotce przy wyjściu z kościoła
oraz w parafialnym biuletynie i stronie
www.parafiaukta.pl.
5. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą

Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje
i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie
można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła do
specjalnych puszek można wrzucać ofiary na
ten cel.
6. Jutro przypada święto Katedry Świętego
Piotra Apostoła. Przyjdźmy w tym dniu na
Mszę Świętą, a przede wszystkim pamiętajmy
w modlitwie o następcy Świętego Piotra, który
nie przestaje prosić o to wsparcie.
7. Wszystkich obchodzących osobiste święta
i uroczystości zapewniam o modlitwie
i życzliwości.
8. Do odprawiania nabożeństw Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali, jak i do pobożnego
odmówienia w piątki Wielkiego Postu przed
wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy: Oto
ja, dobry i najsłodszy Jezu, przypisana jest
możliwość uzyskania odpustu zupełnego.
Możemy go ofiarować za siebie lub za
zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest
spełnienie następujących warunków: stan łaski
uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii
Świętej, modlitwa w intencjach Ojca
Świętego, wyzbycie się przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego.
9. Dzisiejsze ofiary na tacę przeznaczone są na
prace prowadzone w naszej parafii. Bóg zapłać
za wsparcie i pomoc.
10. W zakrystii jest dostępny kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”,
a także albumy Waldemara Bzury “Kajakowe
Szlaki Świętego - Wędrówka śladami Jana
Pawła II”.

16 lutego 2016 r. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP przekazał Panu Jackowi
Kurskiemu, prezesowi zarządu Telewizji Polskiej, zaproszenie do transmisji najważniejszych
wydarzeń związanych z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski.Kulminacyjne dni świętowania
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przypadają na 14, 15 oraz 16 kwietnia i odbędą się w dwóch
miastach – Gnieźnie i Poznaniu. W wydarzeniach o charakterze kościelno-państwowych weźmie
udział m.in. Konferencja Episkopatu Polski, przedstawiciele władz państwowych z Andrzejem
Dudą Prezydentem RP na czele, goście z Polski i zagranicy.
Pierwszego dnia uroczystości, 14 kwietnia, będzie miała miejsce uroczysta Msza św. w Katedrze
Gnieźnieńskiej, sprawowana przy relikwiach św. Wojciecha – jednego z trzech patronów Polski.
Następnie, w dniach 15-16 kwietnia w Poznaniu będzie miało miejsce Zebranie Plenarne
Konferencji Episkopatu Polski. Odbędzie się także posiedzenie Zgromadzenia Narodowego
z udziałem Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP oraz gości z Europy i świata. Zgromadzenie
Narodowe po raz pierwszy w historii odbędzie się poza Warszawą.
Jubileuszowe Triduum obchodów 1050-lecia Chrztu Polski zakończy się 16 kwietnia 2016 r.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 22 lutego 2016 r.
8.00 - + Krystyna Samsel - int.od rodziny
17.00 - + Aleksander Zawrotny (w dniu urodzin)
Wtorek - 23 lutego 2016 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Andrzej Jankowski w I rocz.śm. - int.od
rodziny
Środa - 24 lutego 2016 r.
8.00 - ...................
17.00 - w intencji Jerzego, Lidii i Reginy
Czwartek - 25 lutego 2016 r.
8.00 - .......................
17.00 - + Krystyna Grodzka
Piątek - 26 lutego 2016 r.
9.00 - + Krystyna Samsel - int.od KR z Wojnowa
12.00 - + Stanisław, Franciszka, Stanisław,
Władysław, Stanisław
17.00 - + Stanisław Wiszowaty
Sobota - 27 lutego 2016 r.
9.00 - + Krystyna Samsel - int.od KR z Wojnowa
12.00 - w intencji Gabrysi i jej rodziny
- + Marianna, Feliks i Lucjan Ropiak

17.00 - + Zygmunt Szymczak w 30 dzień po śm.int.od uczestników pogrzebu
- + Franciszek Krajza
i Leopold Adamski
III Niedziela Wielkiego
Postu - 28 lutego 2016 r.
8.30 - za parafię
- o bł. Boże w rodzinie
i gospodarstwie Doroty
i Jarosława i za ich dzieci
+ Stanisława Wiszowata - int.od Haliny
Dymerskiej
11.00 - za Emilię i Denisa z racji urodzin
- w int. Agnieszki Magdaleny i Natalii
- + Rafał, Ignacy i Wacław Wasilewscy - int.od
Izy z rodziną
17.00 - w 4 urodziny Leny
- + Krystyna Samsel w 30 dzień po śm.-int.od
uczestników pogrzebu
- + Franciszek Krajza w 8 rocz.śm., Agnieszka,
Czesław, Irena, Krzysztof Cieplińscy

Kolęda:
Wtorek - Ukta (Pocztowa I część)

Środa - Ukta (Pocztowa II część)
Początek kolędy 9.30.

Dzisiaj obchodzi się tzw. niedzielę „ad gentes”. To
jednocześnie Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
Mikołaj Wachowski,
z Misjonarzami. Na hasło tegorocznych obchodów
syn Natalii
wybrano słowa: „Miłosierni aż po krańce świata”.
i Bartosza.
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” zwrócił uwagę, że
Rodzice
i
otoczenie
niech będą dla
przypadająca w okresie Wielkiego Postu niedziela „ad
niego
świadkami
wiary.
gentes” to okazja do misyjnej jałmużny wielkopostnej.
„Misjonarze tak naprawdę są świadkami czy apostołami
miłosierdzia – zauważył ks. Zbigniew Sobolewski. – Nie
tylko głoszą Chrystusa czy służą pojednaniu, jak na przykład
w niektórych krajach afrykańskich, które cierpiały z powodu
konfliktów zbrojnych, ale także codzienną pracą, służbą –
prowadząc ośrodki zdrowia, sierocińce, szkoły, przedszkola
– są znakiem Bożego Miłosierdzia”.
Dzieło pomocy „Ad Gentes” zajmuje się materialną
i duchową pomocą polskim misjonarzom, a tych na całym
świecie jest 2040.
Dzisiaj mamy okazję do ich wsparcia.

Ochrzczony został

ZASIANE POLE to cykl nagrań na Wielki Post z ks.
Piotrem Pawlukiewiczem. W każdy wtorek i piątek na
specjalny kanał na portalu YouTube będą dodawane
odpowiednio przygotowane rozważania Drogi
Krzyżowej.

