Kalendarz liturgiczny
31 stycznia. IV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Jr 1,4-5.17-19; 1Kor 12,13-13; Łk 4,21-30
Niedzielna Eucharystia gromadzi nas wokół
tajemnicy zmartwychwstania Pana.
1 luty. PONIEDZIAŁEK.
2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mk 5,1-20
Dla Pana Boga człowiek jest ważniejszy niż
pozostałe stworzenia.
2 luty. WTOREK. Święto Ofiarowania
Pańskiego (M.B. Gromnicznej).
Ml 3,1-4 albo Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40
Pan Bój jako Stwórca daje życie każdemu
człowiekowi, należymy do Boga. Dlatego
przede wszystkim Bogu winniśmy ofiarować
siebie samych.
3 luty. ŚRODA.
2 Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6

Warunkiem skuteczności Bożej łaski jest
otwarcie naszego serca na Bożą miłość.
4 luty. CZWARTEK.
1 Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13
Ewangelia Jezusa Chrystusa pomaga
umacniać miłość w rodzinach i narodzie.
5 luty. PIĄTEK. Św. Agaty.
Syr 47,2-11; Mk 6,14-29
Obyśmy mieli siłę do przezwyciężenia
własnej grzeszności.
6 luty. SOBOTA. Św. Pawła Miki
i Towarzyszy.
1 Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
Módlmy się o niezłomną wiarę dla nas
i wszystkich wyznawców Chrystusa,
szczególnie tych, którzy dziś są
prześladowani za wiarę.

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 - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 229 088.89 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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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

Papież Franciszek Misericordiae vultus. cd.
Pod krzyżem Maryja wraz z Janem, uczniem
miłości, stała się świadkiem słów przebaczenia,
które wyszły z ust Jezusa. Najwyższy akt
przebaczenia dla tego, kto Go ukrzyżował,
ukazuje nam jak daleko może sięgać Boże
miłosierdzie. Maryja potwierdza, że miłosierdzie
Syna Bożego nie zna granic i dociera do
wszystkich, nie wykluczając nikogo. Zwracamy
się do Niej słowami starożytnej, a zarazem
zawsze nowej modlitwy, zaczynającej się od
słów Salve Regina [Witaj, Królowo] prosząc, aby
nigdy nie przestała zwracać ku nam swoich
miłosiernych oczu i uczyniła nas godnymi

kontemplacji oblicza miłosierdzia swojego
Syna Jezusa.
Nasza modlitwa rozciąga się również na wielu
Świętych i Błogosławionych, którzy uczynili
z miłosierdzia swoją misję życia. W sposób
szczególny myśl kieruje się ku wielkiej
apostołce miłosierdzia, świętej Faustynie
Kowalskiej. Ta, która została wezwana do
wejścia w głębokości Bożego miłosierdzia,
niech wstawia się za nami i uzyska dla nas łaskę
życia i chodzenia zawsze w świetle Bożego
przebaczenia oraz w niezachwianej ufności
w Jego miłość.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

W istocie proces ten może wyrządzić szkody
różnorodności biologicznej, która zanika. Również
obszary podmokłe, które są przekształcane w pola
uprawne, tracą istniejącą tam wcześniej ogromną
DOM . Cd.
39. Nie jest także przedmiotem odpowiednich analiz różnorodność biologiczną. W niektórych obszarach
zastępowanie dzikiej flory zadrzewionymi przybrzeżnych niepokojące jest zanikanie
obszarami leśnymi, które są zwykle monokulturami. ekosystemów, jakimi są lasy namorzynowe. Cdn.

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

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 3 II - św. Błażej, biskup Sebasty (dzisiejsza Turcja), któremu tradycja przypisuje orędownictwo
w chorobach gardła;
· 5 II - św. Agata, jej imię oznacza „dobra”; jej wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków
po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed
niebezpieczeństwem ognia;
· 6 II - św. Paweł Miki z 25 towarzyszami - to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy
w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.

Słowo
Ten, kto jest powołany do bycia prorokiem,
czyli do głoszenia słowa Bożego, zostaje
wybrany spośród społeczności ludu
wierzącego i przeznaczony na wyłączną
własność Boga. Nierzadko jest to trudna misja,
gdyż prorok napotyka opór i sprzeciw
słuchających go ludzi. Doświadczył tego
Jeremiasz, żyjący na przełomie VII i VI wieku
przed Chrystusem, o którym usłyszymy dziś

na dziś
w pierwszym czytaniu. Chrystus też został
odrzucony przez mieszkańców Nazaretu. Nie
okazał jednak negatywnych emocji - złości czy
oburzenia. Święty Paweł w wyśpiewanym dziś
hymnie podkreśli, że fundamentalną cechą
każdego proroka jest miłość.
Uczmy się i my takiej właśnie postawy, słuchając
z uwagą dzisiejszych czytań.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W wydarzeniu opisywanym w dzisiejszej
Ewangelii można zobaczyć jakby résumé
Jezusowej misji: będzie nauczać, uzdrawiać, ale
w końcu zostanie odrzucony przez swój naród
i wydany na śmierć. Stanowi ono również
zapowiedź, że za wierność Chrystusowi trzeba
czasem zapłacić najwyższą cenę. Prośmy Go
zatem, by nam pomagał być wiernymi i by
umacniał nasze świadectwo. W tych intencjach
będziemy modlić się podczas niedzielnych
Mszy Świętych.
2. W dzisiejszą niedzielną obchodzimy
Światowy Dzień Trędowatych. To szczególna
okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę
straszliwą chorobę, za tych, którzy im spieszą
z pomocą, a także za wszystkich chorych,
opuszczonych i wykluczonych. Będzie też
można wesprzeć materialnie jedną z fundacji
pomagającą trędowatym. Przy wyjściu ze
świątyni będą stać wolontariusze ze
skarbonkami.
3. W najbliższy wtorek, 2 lutego, przypada
święto Ofiarowania Pańskiego. W naszej
polskiej tradycji nazywane jest świętem
Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte
w naszym kościele będą sprawowane o godz.
8.30,11.00 i 17.00. Na początku każdej Mszy
Świętej będzie miał miejsce obrzęd
błogosławieństwa świec. Przynieśmy zatem ze
sobą gromnice. Niech staną się one znakiem
obecności Chrystusa
światłości świata.
Zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja,
w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej Bożej
obecności i Opatrzności sobie nieustannie
przypominać.
4. W tym dniu już po raz 20. będziemy
obchodzić Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą
modlitwą tych, którzy przez składane śluby
zakonne czy inne zobowiązania pragną
całkowicie ofiarować swoje życie Panu Bogu,
żyjąc według rad ewangelicznych czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa. Tego dnia zakończy
się również przeżywany od listopada 2014 r.
Rok Życia Konsekrowanego, podczas którego
próbowaliśmy poznawać piękno i radość tej
formy życia całkowicie oddanego Panu Bogu.
Składane w to święto ofiary zostaną
przeznaczone na wsparcie kontemplacyjnych

wspólnot zakonnych w naszej Ojczyźnie.
5. 2 lutego - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobośności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30.
Pozostałe po Mszy Świętej. ZAPRASZAM.
6. W środę, 3 lutego, z okazji liturgicznego
wspomnienia Świętego Błażeja, którego
czcimy jako orędownika w chorobach gardła,
wieczorną Mszę Świętą o godz. 17.00
odprawimy o tym Świętym. Na zakończenie
pobłogosławimy świece oraz udzielimy
specjalnego błogosławieństwa za jego
wstawiennictwem.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca.
W czwartek podczas wieczornej adoracji
Najświętszego Sakramentu otoczymy
modlitwą tych, którzy opuścili wszystko, by
pójść za głosem Pana Jezusa, oraz tych, którzy
ten głos słyszą, aby nie bali się za nim podążać.
Adoracja do 21.00 - ZAPRASZAM.
W piątek po południu, po Mszy Świętej o godz.
17.00, adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi świętej. Na zakończenie
adoracji w duchu wynagrodzenia za grzechy
całego świata odmówimy litanię ku czci
Bożego Serca. Z racji przypadającego w tym
dniu wspomnienia Świętej Agaty na Mszach
Świętych o godz. 8.00 i 17.00
pobłogosławimy przyniesiony chleb oraz
wodę.
W sobotę zapraszamy natomiast po wieczornej
Eucharystii na różaniec.
8. Jubilatom i solenizantom składamy
najserdeczniejsze życzenia. Tym, którzy
korzystają z czasu ferii zimowych, życzymy
bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku.
Pozdrawiamy również wszystkich
wypoczywających w naszej wspólnocie.
9. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok, a także albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”.
10. Bardzo proszę przynieść do kościoła
zeszłoroczne palmy wielkanocne. Uzyskanym
z nich popiołem zostaną posypane nasze
głowy w Środę Popielcową.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 1 luty 2016 r.
8.00 - ...................
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
- o bł. Boże w I urodziny Oskara i w 4 urodziny
Amelii i za ich rodziców
Wtorek - 2 luty 2016 r.
8.30 - w 30 rocznicę ślubu Krystyny i Mariana
Ksepka, za ich dzieci i wnuczkę
- Gr + Stanisława Wiszowata
- + Smolińskich i Dawidowskich
11.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy, Helena,
Anatol, Bożena i Michał Sawiccy, Halina i
Wiesław Listosz, Marian Kosakowski - int.od r.
Jana i Stanisławy Sawickich
- + Stanisław i Antonina, Czesław, Teresa, Irena,
Władysława, cr. Sadłowskich
17.00 - w urodziny Marii Wasilewskiej
- + Władysława i Andrzej Mucha
Środa - 3 luty 2016 r.
8.00 - ......................
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
Czwartek - 4 luty 2016 r.
8.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie

Iwony i Sławomira
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
Piątek - 5 luty 2016 r.
8.00 - Gr + Stanisława
Wiszowata
17.00 - + Aniela i Ignacy
Maciora
Sobota - 6 luty 2016 r.
8.00 - Gr + Stanisława
Wiszowata
17.00 - + Wiktor Opuski
V Niedziela Zwykła - 7 luty 2016 r.
8.30 - Gr + Stanisława Wiszowata
- + Kazimiera i Marian Rokojżo
- + Zdzisław Gruszczyński
11.00 - + Wojciech Kosiorek, Krystyna Wojdak int.od r. Szyszuk
+ Adam, Rozalia, Katarzyna, Aleksander, cr.
Zawrotnych
- + Bolesław w I rocz.śm. - int.od córki z rodziną
17.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy
- za parafię

KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty białym
obrusem, krzyż, dwie świece, wodę święconą
i kropidło, Pismo święte. Dzieci i młodzież
szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolędy:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz.
3. Czytanie Słowa Bożego - jeden
z domowników (najlepiej ojciec rodziny).
Teksty do wyboru, na przykład: Rz 15,5-7; 2 Kor
13,11; Ga 6,9-10; Kol 3, 12-13; Kol 3, 14-15; Kol
3,17; Tt 2, 11-12.
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad
członkami rodziny i odmawia modlitwę.

W miarę możności na czas modlitwy klękamy na
dwa kolana). 6. Pokropienie.
7. Ucałowanie
krzyża. 8. Rozmowa duszpasterska.
9. Zamówienie Mszy Świętych.
Ofiary składane podczas kolędy
przeznaczamy na:
- 40 zł - sprzątanie
- na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za
jego całoroczną pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii - dobrowolna
ofiara
Planowane prace - wymiana instalacji
elektrycznej w kościele;
- zaprojektowanie i wykonanie
ołtarzy
bocznych w kościele.

Kolęda:
Środa - Krutyń
Czwartek - Krutyń
Piątek - Krutyń

Sobota - Śwignajno (od Stacji do
Wiszowatych)
Początek kolędy 9.30.

Odeszli od nas
Krystyna Samsel
Msza Św. od uczestników pogrzebu - 28.02. 2016 r. - godz. 17.00.
Wiesław Serek
Msza Św. od uczestników pogrzebu - 29.02. 2016 r. - godz. 17.00.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

