Kalendarz liturgiczny
11 s t y c z n i a . N I E D Z I E L A C H R Z T U 15 stycznia. CZWARTEK.
PAŃSKIEGO.
Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11
Eucharystia stanowi źródło naszego
Chrześcijanin nie może żyć bez Mszy Świętej.
ewangelicznego działania.
12 stycznia. PONIEDZIAŁEK.
16 stycznia. PIĄTEK.
Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20
Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12
Pan Bóg ciągle prowadzi dialog z człowiekiem. Pan Bóg zaprasza nas do siebie. Dokona się to po
Kiedyś przemawiał przez proroków, później naszej śmierci. Ale już tutaj na ziemi możemy
przemówił przez swojego Syna. Dziś miejscem kosztować nieba, uczestnicząc we Mszy Świętej.
tego dialogu jest w szczególny sposób Kościół 17 stycznia. SOBOTA. Św. Antoniego.
i sprawowana Eucharystia.
Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17
13 stycznia. WTOREK.
Dzisiejszy dzień przypomina nam, jak wielkie
Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28
bogactwo niesie w sobie judaizm. Korzystajmy
Im pełniejszy jest nasz udział we Mszy Świętej, tym z tych skarbów, aby móc bardziej Boga poznać,
więcej otrzymujemy od Boga.
pokochać i służyć Mu jak najlepiej, byśmy jak
14 stycznia. ŚRODA.
najpełniej wpisali się w odwieczny plan zbawienia
Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39
człowieka, zapoczątkowany w Narodzie
Nasza obecność w świątyni jest odpowiedzią na dar Wybranym.
miłości Boga.
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.

Ogłoszenia

*

1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego
kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii
Kościoła rzymskokatolickiego. Chociaż
zgodnie z polską tradycją kolędy będziemy
śpiewać aż do 2 lutego, to jednak już jutro
w liturgii rozpocznie się tzw. okres zwykły
część I przed Wielkim Postem, przypominający
i uobecniający w liturgii publiczną działalność
Pana Jezusa.
2. Dzisiaj prosimy o ofiary na Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku.
3. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
3. W sobotę wspomnienie obowiązkowe św.
Antoniego, opata i pustelnika, który żył na
przełomie III i IV wieku, oraz XVIII Dzień
Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce i 31
rocznica śmierci Sługi Bożego o. Ignacego
Posadzego
współzałożyciela Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Zachęcamy do modlitwy o rychłą beatyfikację

Bazylika zimą

Komunikaty

kapłana, który tak wiele troski poświęcił
polskim emigrantom. Waszym modlitwom
polecamy także solenizantów i członków
narodu izraelskiego.
4. Za tydzień trzecia niedziela w ciągu roku,
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz
rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan.
5. 13 stycznia (wtorek) - spotkanie opłatkowe
Katechetów w Piszu w parafii św. Jana
Chrzciciela o godz. 10.30.
6. W TYM TYGODNIU PATRONUJE
NAM
· 17 I św. Antoni, opat i pustelnik, który
pociągnął za sobą wielu uczniów
i podtrzymywał na duchu chrześcijan
prześladowanych za wiarę przez cesarza
Dioklecjana. Jego opiece polecamy przede
wszystkim sobotnich solenizantów.
7. Za tydzień ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii. Bóg zapłać za wsparcie.

GŁOS z
KRZYŻA
11 STYCZNIA 2015

ROK VIII

Nr 361

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

Słowo

na

Prorok Izajasz w pieśni przepełnionej czekaniem
i tęsknotą ukazuje nam proroctwo, które z jednej
strony miało pocieszyć uciemiężony naród,
wracający z niewoli, a z drugiej strony było
wskazaniem na Chrystusa, którego królestwo
miało zapanować na świecie. I rzeczywiście to
królestwo zaistniało, o czym zaświadcza z całą
mocą św. Piotr w katechezie zapisanej w Dziejach
Apostolskich, mówiąc, że Chrystus jest

dziś

objawieniem Bożego pokoju i harmonii.
Królestwo to ma swój początek w wydarzeniu,
opisanym przez Ewangelistę Marka, nad
wodami Jordanu, gdzie Chrystus utożsamił się
z każdym grzesznikiem.
Słuchając liturgii słowa, pomyślmy o początku
wiary w naszym życiu, jakim był z kolei nasz
chrzest.

Kolędnicy misyjni
Kolędnicy zwiastują radość Bożego Narodzenia
w odwiedzanych domach. Zaangażowanie dzieci
w misyjne kolędowanie ma na celu pomoc
duchową
i materialną dzieciom w krajach
misyjnych. Ofiary pieniężne są przeznaczane na
realizację projektów, służących bezpośrednio
najmłodszym w Tanzanii, Sudanie, Peru, Brazylii,
i na Ukrainie. W tym roku ze szczególną pomocą
zwracamy się ku dzieciom w Indiach. Dzieci, jako
kolędnicy misyjni, przyzwyczajają się do trudu
i składania ofiary z własnego czasu i zdolności.
W przeprowadzenie tej akcji w naszej parafii
włączyli się uczniowie Szkół Podstawowych
z Krutyni i Ukty. Kolędując do rodzin w naszej
parafii, zbierali ofiary i mówili o trudnej sytuacji rówieśników w krajach misyjnych. W tym roku
w naszej parafii w dzieło kolędników misyjnych włączyło się 22 dzieci wraz z opiekunami:
p.Małgorzatą Szyszuk, p.Bożeną Rokojżo i p.Anną Koziatek.
Wasze świadectwo to ożywcza kropla dla serc wątpiących, chorych i suchych. Kroplą uśmiechu
dodasz otuchy. Kroplą modlitwy zmienisz los świata. Kroplą miłości wspomożesz brata.
Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się
z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce kolędnicy misyjni wyruszyli po raz pierwszy w 1993
r. Do udziału w misyjnej kolędzie dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego zapraszają co roku
wszystkich – koleżanki i kolegów zrzeszonych w różnych grupach w szkole i w parafii. Pomagają
im w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych grup
i stowarzyszeń.
Dziękuję dzieciom, ich opiekunom i wszystkim, którzy otworzyli swoje domy przed kolędnikami
za zaangażowanie, za miłe przyjęcie, gościnność i ofiarność. BÓG ZAPŁAĆ!

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. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 266 230.81 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!

Intencje mszalne
17.00 - + Ryszard Gruszczyński w rocz.śm.
Sobota - 17 stycznia 2015 r.
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - + Władysława Dąbrowska w 12 rocz.śm,
Stanisław, Antonina i Wiesław Popławscy
2 Niedziela Zwykła - 18 stycznia 2015 r.
i Bogdana
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla dziadka Jurka, cr.
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Ryś
oraz za + Jadwiga Szmyt, Jadwiga
17.00 - + Marianna Hermanowska w I rocz.śm.,
i Stanisław Ryś
Ignacy, Stanisław, Henryk
8.30 - + Jan Rutkowski w 4 rocz.śm., Bolesław,
Środa - 14 stycznia 2015 r.
Antonina, Dominika Piekarscy, Eugeniusz Ptak,
8.00 - + Józef Duda w 4 rocz.śm., Kazimierz
Witold Serek
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
11.00
- w urodziny Alicji Kowalczyk i za Sandrę
17.00 - + Krystian Samsel w 15 rocz.śm.
z racji chrztu
Czwartek - 15 stycznia 2015 r.
11.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
8.00 - ...................
11.00 - + Błażej Ruszczyk - int.od dziadków
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - za parafię
Piątek - 16 stycznia 2015 r.
17.00 - + Feliks Zalega w rocz.śm.
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
W jakich przypadkach możemy nie dostać rozgrzeszenia? I co wtedy zrobić?
- Kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia, gdy widzi u penitenta wyraźny brak żalu za grzechy - np.
gdy penitent wprost twierdzi, że nie uznaje danego czynu za grzech, choć w świetle Ewangelii nim
jest. Albo kiedy wyraża deklaracje żalu za niego, ale nie jest gotowy do podjęcia konkretnych
postanowień, by z nim zerwać.
Jeśli penitent ma wątpliwości, czy został sprawiedliwie osądzony, może pójść do innego kapłana,
aby to zweryfikować. Nie może jednak tego uczynić z założeniem, że pominie w spowiedzi drażliwe
kwestie, aby tylko otrzymać rozgrzeszenie. Ma obowiązek wyznać wszystko szczerze jak
poprzednio i wspomnieć, że przychodzi ponownie, ponieważ nie otrzymał rozgrzeszenia i pragnie to
zweryfikować.
(Fragment wywiadu z o. Markiem Miszczyńskim. Tygodnik Katolicki “Niedziela”).
Poniedziałek - 12 stycznia 2015 r.
8.00 - ................
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Wtorek - 13 stycznia 2015 r.
8.00 - za dzieci i bliskich Teresy

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
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1. Dzisiaj, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, na Edwarda Eugeniusza Samsela.
Mszy Świętej o godz. 8.30 wystąpi chór 3. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas - wtorek
z Pisza.
po Mszy Świętej o godz. 17.00. Zapraszam.
2. 17 stycznia - XII rocznica śmierci śp.ks.bpa
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.

Życie w konkubinacie sprawia, że nie ma możliwości odpuszczenia
win. Kiedy dwoje ludzi razem mieszka, żyjąc ze sobą jak mąż z żoną
i nie mają zamiaru tego zmienić, znaczy, że nie ma w nich woli
postanowienia poprawy, a więc nie ma dyspozycji do udzielenia
rozgrzeszenia. Podobnie jest w przypadku tzw. konkubinatu
notorycznego, a więc sytuacji, w której dwoje ludzi wprawdzie ze
sobą nie mieszka, ale trwale utrzymuje w czasie swój związek,
naruszając szóste przykazanie. Warunkiem rozgrzeszenia jest wtedy
zerwanie takiej znajomości.
Na świecie wzrasta prześladowanie chrześcijan.
W ośmiu spośród dziesięciu krajów najbardziej
nim dotkniętych wiąże się to z narastaniem
ekstremizmu islamskiego. Są to: Irak, Syria,
Pakistan i pięć krajów afrykańskich (Nigeria,
Republika Środkowoafrykańska, Sudan, Egipt
i Kenia). Publikacja tych danych w Paryżu
zbiegła się z dokonanym tam ostatnio zamachem
terrorystycznym. Bilans jego ofiar znacznie
przewyższają liczby zawarte w dorocznym
raporcie międzywyznaniowej
i międzynarodowej organizacji pozarządowej
Open Doors – „Otwarte Drzwi”. Założył ją
holenderski baptysta Anne van der Bijl, który
przed 60 laty zaczął przemycać Biblie do
chrześcijan prześladowanych w ówczesnych
krajach komunistycznych.
Według raportu przestawionego przez francuską
gałąź tej organizacji w roku 2014 zamordowano
na całym świecie łącznie ponad 4.344
wyznawców Chrystusa. Liczba ta w ostatnich

Wizyta duszpasterska.

Początek kolędy o 9.30.
Poniedziałek - Krutyński
Piecek
Środa - Gałkowo (I część)
Czwartek - Gałkowo (II
część)
Piątek - Rosocha
Sobota - Chostka
latach gwałtownie wzrasta. Rok wcześniej
wynosiła 2.123, a przed dwoma laty 1.201.
Następstwem prześladowań jest też uchodźctwo.
Według danych Open Doors w ubiegłym roku
Syrię opuściło już 40 proc. z 1,8 mln tamtejszych
chrześcijan, a z Równiny Niniwy w Iraku
wypędzono ich do irackiego Kurdystanu 140 tys.
5 tys. chrześcijańskich rodzin opuściło Irak.
Tysiące wyznawców Chrystusa uchodzi
z krajów afrykańskich, gdzie działa Boko
Haram. Z innych krajów raport obok Koreę
Północnej wymienia Chiny, gdzie w zeszłym
roku zniszczono 258 kościołów, prawie 10krotnie więcej niż rok wcześniej (27). Wspomina
też Indie, gdzie dyskryminuje chrześcijan
rządząca partia hinduistyczna, oraz uchodzących
przed reżimem z Erytrei i księży
prześladowanych przez partyzantów czy
zorganizowaną przestępczość w Kolumbii
i Meksyku.

