Kalendarz liturgiczny
7 lutego. V NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
Kościół wypełnia powołanie prorockie przez
posługę ludzi w nim nauczających, odsłaniając
prawdę o Bogu i o człowieku jako umiłowanym
przez Boga.
8 lutego. PONIEDZIAŁEK.
1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56
Wspólna modlitwa jednoczy nas z Bogiem,
który wysłuchuje naszych próśb: uzdrawia,
umacnia, pociesza, oświeca i towarzyszy nam
w naszej codzienności.
9 lutego. WTOREK.
1 Krl 8,22-24.27-30; Mk 7,1-13
Na ziemi są miejsca wybrane przez Boga,
uświęcone, uprzywilejowane. Są to sanktuaria
i świątynie.
10 lutego. ŚRODA POPIELCOWA.

Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Pokuta, żal za grzechy, modlitwa, post
i jałmużna sprzyjają oczyszczeniu serca i duszy.
11 lutego. CZWARTEK po Popielcu.
Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
Gromadząc się wokół ołtarza, umacniajmy
naszą wiarę potrzebną w czasie trudnych
doświadczeń i zmagania się z własnym
grzechem.
12 lutego. PIĄTEK po Popielcu.
Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15
Pan Jezus uczy nas, że post przynosi duchowe
korzyści, jeśli wiąże się z uczynkami miłości.
13 lutego. SOBOTA po Popielcu.
Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
Wspólna modlitwa przy ołtarzu Pańskim daje
nam siłę i mądrość potrzebne do nawrócenia.
Otwórzmy więc nasze serca na Bożą łaskę.

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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Papież Franciszek Misericordiae vultus. cd.
Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, aby
w codzienności żyć miłosierdziem, które od
zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym
Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy
nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by
powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami
swoje życie. Kościół bardzo silnie odczuwa pilną
potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. Życie
Kościoła jest autentyczne i wiarygodne, gdy
czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania
przesłanie. Kościół wie, że jego pierwszym
zadaniem, przede wszystkim w takim momencie,
jak obecnie, pełnym wielkich nadziei i silnych
przeciwieństw, jest wprowadzenie wszystkich
w wielką tajemnicę miłosierdzia Boga,
ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
40. Oceany zawierają nie tylko większość wody na
naszej planecie, ale także większość różnorodnych
istot żywych, z których wiele jeszcze nie znamy,
a z różnych powodów zagrożonych. Z drugiej strony
życie w rzekach, jeziorach, morzach i oceanach,
które dostarcza pożywienia wielu ludziom na
świecie, jest zaburzone przez niekontrolowane

kontemplując oblicze Chrystusa. Kościół jako
pierwszy jest wezwany do tego, aby stał się
wiernym świadkiem miłosierdzia, wyznając je
i żyjąc nim jako centrum objawienia Jezusa
Chrystusa. Z serca Przenajświętszej Trójcy,
z nieprzeniknionych głębokości tajemnicy
Boga, wytryska i nieprzerwanie płynie wielka
rzeka miłosierdzia. To źródło nigdy się nie
może wyczerpać, bez względu na to, jak wielu
do niego przyjdzie. Za każdym razem, gdy ktoś
będzie go potrzebował, będzie mógł do niego
przystąpić, ponieważ miłosierdzie Boga nie ma
końca. Jak są nieprzeniknione głębokości
tajemnicy, którą w sobie zawiera, tak też jest
n ie wyczerpane bogactwo, które od niej
pochodzi. Ciąg dalszy w następnym numerze.
odławianie ryb, co powoduje drastyczne
zmniejszenie niektórych gatunków. Nadal rozwijane
są selektywne metody połowów, które marnują
wiele zebranych gatunków. Szczególnie zagrożone
są organizmy morskie, których nie uwzględniamy,
jak na przykład niektóre formy planktonu,
stanowiące bardzo ważny element morskiego
łańcucha pokarmowego, a od których zależą
w ostateczności gatunki wykorzystywane do
wyżywienia ludzkości.
Cdn.

Słowo na dziś
Dzisiejsza liturgia
słowa dotyka
problemu wybrania
człowieka przez
P a n a B o g a
i przeznaczenia go
do szczególnych zadań. W Starym
Testamencie takimi osobami byli prorocy.
O jednym z takich powołań powie nam dziś
prorok Izajasz. Osobami wybranymi byli także
Apostołowie, którzy doświadczywszy Bożej

łaski, „zostawili wszystko i poszli za [Jezusem]”.
Taką osobą był również Święty Paweł.
Konsekwentnie i z wielkim przekonaniem potrafił
dawać świadectwo o Jezusie. Słuchając dziś słowa
Bożego, musimy sobie uświadomić, że każdy z nas
jest również wezwany do bycia prorokiem,
apostołem i świadkiem Jezusa. Historie, które za
chwilę usłyszymy, nie są tylko jednorazowymi
wydarzeniami, ale powtarzają się w naszym życiu.
Trzeba tylko otworzyć się na łaskę Boga.
Przyjmijmy z radością słowo Boże.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę
słyszymy w Ewangelii słowa o cudownym
połowie ryb i powołaniu Szymona. Są one
wezwaniem dla nas, gdyż Pan Jezus i nas
powołuje, byśmy stawali się rybakami ludzi
tymi, którzy innych przyprowadzą do Chrystusa
i Kościoła. Rozpoczynający się dzisiaj 49
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu,
a w środę czas Wielkiego Postu, niech
zaowocują dobrymi postanowieniami i ich
wierną realizacją, a wyłożona Parafialna Księga
Trzeźwości bodźcem do ich podjęcia.
2. To już ostatnie dni karnawału. Przeżyjmy je
w duchu chrześcijańskiej radości.
3. W najbliższą środę przypada Środa
Popielcowa rozpoczynająca
czterdziestodniowy okres przygotowania
paschalnego - okres Wielkiego Postu. Msze
Święte z posypaniem naszych głów popiołem na
znak pokuty odprawimy o godz. 8.30, 11.00
i 17.00. Zachęcamy do licznego uczestnictwa
oraz do podjęcia praktyk pokutnych w tym
świętym czasie.
4. W tym dniu rozpoczynamy kwartalne dni
modlitw o ducha pokuty w Kościele.
5. Na zakończenie Mszy Świętych w Środę
Popielcową będzie można materialnie wspomóc
nasz diecezjalny oddział Caritas przez złożenie
ofiary do puszek.
Caritas na czas Wielkiego Postu proponuje nam
wiele akcji dobroczynnych. Będziemy o nich
informować na bieżąco, o jednej z nich chcemy
już dziś powiedzieć. To jałmużna postna. Do
specjalnie przygotowanych kartonowych
skarbonek można przekazywać zaoszczędzone
pieniądze, które wydalibyśmy na różnego
rodzaju przyjemności. W skarbonki można
zaopatrzyć się w parafialnym oddziale
organizacji. Tam też prosimy je oddać na
zakończenie czasu pokuty i przemiany, najlepiej
do Niedzieli Palmowej. Pragniemy tę naszą
jałmużnę postną przynieść w procesji z darami
podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek.
6. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego
obowiązującego wiernych między 18.
a rozpoczęciem 60. roku życia (post polega na
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz
na spożyciu jednego posiłku do syta oraz dwóch

skromnych posiłków w ciągu dnia). Osoby
starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14
lat) są zobowiązane tego dnia do
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Ponadto do postu ścisłego jesteśmy
zobowiązani również w Wielki Piątek.
Przypominamy także, że we wszystkie piątki
roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
7. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres
wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres
pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc
od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.
8. Czwartek 11 lutego to liturgiczne
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
i Światowy Dzień Chorego. Podczas
Eucharystii o godz. 17.00 pomodlimy się za
chorych i tych, którzy nimi się opiekują.
9. W piątek natomiast rozpoczniemy
nabożeństwa drogi krzyżowej, na które
zapraszamy wszystkich parafian. Zapraszam
na godz. 16.30.
Natomiast od przyszłej niedzieli, pierwszej
Wielkiego Postu, po Mszy Świętej o godz.
11.00 będziemy śpiewać gorzkie żale
i słuchać nauk pasyjnych.
10. Zarówno do odprawiania tych nabożeństw,
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.
11. W zakrystii jest dostępny kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”,
a także albumy Waldemara Bzury “Kajakowe
Szlaki Świętego - Wędrówka śladami Jana
Pawła II”.
12. Bardzo proszę przynieść do kościoła
zeszłoroczne palmy wielkanocne. Uzyskanym
z nich popiołem zostaną posypane nasze
głowy w Środę Popielcową.

Intencje
Poniedziałek - 8 lutego 2016 r.
8.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
17.00 - o bł. Boże i opiekę M. Bożej dla Jana
Piotra Pupek z racji urodzin
Wtorek - 9 lutego 2016 r.
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
- w 25 rocznicę ślubu Anny i Krzysztofa
Środa - 10 lutego 2016 r.
8.30 - Gr + Stanisława Wiszowata
- + ks. Czesław Giza
11.00 - + Jan i Władysława Żyhałko, Józefa,
Stanisław i Mieczysław Kapusta
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
Czwartek - 11 lutego 2016 r.
8.00 - o bł. Boże, zdrowie i szczęśliwe
rozwiązanie dla Klaudii
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
Piątek - 12 lutego 2016 r.
8.00 - ..............
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata

mszalne

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.

Sobota - 13 lutego 2016 r.
8.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
17.00 - za dzieci i bliskich
Teresy i Bogdana
- w 60 urodziny Celiny
Ropiak
I Niedziela Wielkiego Postu
- 14 lutego 2016 r.
8.30 - w dniu urodzin Jędrzeja
i Andrzeja Ryś
- za dzieci z rodzinami
p. Łuszczyk
- + Zygmunt Szymczak - int.od r. Sawickich
11.00 - za parafię
- Gr + Stanisława Wiszowata
- + Rafał Wasilewski - int.od synów
17.00 - w urodziny Macieja Szyszuka
- + Krystian Samsel w 16 rocz.śm.
- + ks. Leszek Kuczyński w 7 rocz.śm., Krzysztof
w 2 rocz.śm., Helena Kuczyńska w 30 dzień po
śm.
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:
Poniedziałek - Nowa Ukta
Czwartek - Wojnowo III część

Piątek - Gałkowo II część
Sobota - Ukta Żydlągi
Początek kolędy 9.30.

Odszedł od nas Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości.
Jarosław Marian Florczyk
Msza Św. od uczestników
pogrzebu - 12.03. 2016 r. godz. 8.00.
W i e c z n y
odpoczynek
racz
mu dać
Panie ...

Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje
serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje
grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem
i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam,
pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta:
„Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22,17).

