Kalendarz liturgiczny
15 lutego. VI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kpł 13,1-2.43-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,4043
Jako uczniowie Chrystusa mamy byś Jego
wiernym odbiciem. Naśladować Go, to znaczy
upodobnić się do Niego w sposobie myślenia
i działania.
16 lutego. PONIEDZIAŁEK.
Rdz 4,1-15.25; Mk 8,11-13
Eucharystia jest największym znakiem
obecności Jezusa pośród swego ludu.
17 lutego. WTOREK.
Rdz 6,5-8;7,1-5.10; Mk 8,14-21
Przychodzimy na Mszę Świętą, by w niej szukać
umocnienia do wytrwania w dobrym.
18 lutego. ŚRODA POPIELCOWA.
Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mk 6,1-6.16-18
Nawrócenie jest zawsze odpowiedzią człowieka

na wezwanie Boga.
19 lutego. CZWARTEK po Popielcu.
Pwt 30,13-20; Łk 9,22-25
Wpatrując się w Chrystusa, odkrywamy
prawdziwy skarb - drogę wiodącą do życia
wiecznego. Jest to droga krzyża, czyli droga
miłości ofiarnej, która nie pamięta złego.
20 lutego. PIĄTEK po Popielcu.
Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
Dla Jezusa post to przede wszystkim czas
bardziej intensywnie przeżywanej miłości
bliźniego.
21 lutego. SOBOTA po Popielcu.
Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
Przykład celnika Mateusza zachęca nas, byśmy
innych prowadzili do Chrystusa, wskazywali im
źródło miłosierdzia i mocy do pokonywania
nałogu.

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. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 263 338.12 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!
Dzisiaj rozpoczyna się 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny,
Kościoła i narodu”.
„Rodzice powinni tworzyć rodzinną atmosferę sprzyjającą
zachowywaniu abstynencji – powiedział bp Tadeusz
Bronakowski Przewodniczący Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski ds. Apostolska Trzeźwości – Dzieci
potrzebują bliskości rodziców, rozmowy, szczerej troski.

Bazylika zimą

Kolejne badania potwierdzają, że w tych rodzinach,
w których jest miejsce na wspólną modlitwę i Mszę św.,
w których istnieje bogate życie sakramentalne, mniej
jest problemów związanych z uzależnieniami”.
Abstynencja dzieci – dodał bp Bronakowski – jest
sprawą kluczową dla przyszłości naszych rodzin,
całego społeczeństwa, ale także dla Kościoła w Polsce.
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Oświadczenie Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski
cd.
Obok wskazanych działań pojawiają się takie
inicjatywy, które prowadzą do destrukcji
ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny.
Budzą one nasz zdecydowany sprzeciw,
także dlatego, że są oparte na kłamstwie,
według którego nowe rozwiązania prawne
mają służyć dobru jednostki, podmiotowości
kobiet czy promocji przysługującym
każdemu z nas przyrodzonych praw.
Wspierają one budowanie relacji
międzyludzkich pozbawionych trwałości
i wzajemnej odpowiedzialności, przekonują
do atrakcyjności pozostawiania poza
związkami małżeńskimi, skutkując
ostatecznie samotnością, poczuciem pustki
i niepokoju u wielu ludzi.
Do działań negatywnych tego rodzaju należy
wprowadzenie do sprzedaży bez recepty
wczesnoporonnego środka
farmaceutycznego. Już samo dopuszczenie
do szerokiej dystrybucji środka, który ma
działanie nie tylko zapobiegające rozwojowi
ciąży, ale także prowadzące wprost do
śmierci zarodka jest sprzeczne z prawem do
ochrony życia człowieka od chwili jego
poczęcia w łonie matki. Stanowczy sprzeciw
budzi fakt dostępności środka
wczesnoporonnego dla osób niepełnoletnich,
w przeciwieństwie choćby do alkoholu.
Tymczasem korzystanie z tego środka
stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia
fizycznego, psychicznego i duchowego
kobiet, tworząc m.in. ryzyko zaburzeń
płodności.
Poważnym zagrożeniem dla przyszłości
polskich rodzin są podejmowane na nowo
przez Sejm RP prace na rzecz ratyfikacji

Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej. Już 5 lutego br. połączone komisje
sejmowe mają zająć ostateczne stanowisko
w sprawie ustawy ratyfikującej tę Konwencję. Z
całą mocą podkreślamy, że przemoc — zarówno
wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn — jest
sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej
i powinna być eliminowana z relacji
międzyludzkich. Wspomniana Konwencja nie
wnosi jednak żadnych nowych rozwiązań prawnych
przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże
ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią
i rodziną, a nie z błędami czy słabościami
konkretnych ludzi. W zmianie modelu społecznego
z tego, który nawiązuje do tradycji i kultury
chrześcijańskiej, na pełen swobody i samorealizacji
model wynikający z kultury lewicowo-laickiej
dostrzega możliwość likwidacji przyczyn przemocy
domowej i przemocy wobec kobiet. Najbardziej
zdumiewający jest tymczasem fakt, że to właśnie
w takich społeczeństwach w Europie odnotowuje się
najwyższy poziom stosowania tego rodzaju
przemocy.
Konwencja nie promuje zwalczania realnych
przyczyn przemocy, którymi są: alkoholizm, coraz
szersze upowszechnianie brutalnej przemocy
i pornografii w dostępnej kulturze masowej. Jej
założenia wynikają ze skrajnej, neomarksistowskiej
ideologii gender. Narusza także suwerenność Polski
w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie
uprawnień kontrolnych pozbawionemu
jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej
komitetowi tzw. ekspertów, który ma określać, jakie
standardy w polityce prawnej, edukacyjnej
i wychowawczej ma realizować Polska oraz
rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż
jeszcze obecnego tradycyjnego modelu
społeczeństwa. Ciąg dalszy w następnym numerze.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś szósta niedziela w ciągu roku i
rozpoczęcie 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość
Narodu. W odpowiedzi na apel Komisji
Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zechciejcie
podjąć dobrowolną abstynencję od alkoholu na
okres Wielkiego Postu albo na dłuższy czas, dla
ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu
i odnotujcie tę decyzję w parafialnej Księdze
Trzeźwości, wyłożonej na stoliku przed
ołtarzem. Zachęcamy was także do
wstępowania w szeregi Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Blankiety deklaracji do wypełnienia
znajdują się również na wymienionym
wcześniej stoliku.
2. W najbliższą środę zwaną Środą Popielcową
rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas
40-dniowego przygotowania paschalnego,
a zarazem okres pokuty w Kościele a także czas
Komunii Świętej wielkanocnej. W Środę
Popielcową rozpoczną się także kwartalne dni
modlitw o ducha pokuty.
Msze Święte, połączone z posypaniem głów
popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy,
celebrowane będą o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
Piętnaście minut przed Mszą Świętą wieczorną
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Składka na tacę w Środę Popielcową będzie
przeznaczona na cele charytatywne Kościoła.
3. W Środę Popielcową obowiązuje
wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów
mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej
ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko
raz je do syta, a dwa razy lekko się posila.
Prawem o wstrzemięźliwości są związane
osoby, które ukończyły 14 rok życia aż do
śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są
związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te,

Słowo

które ukończyły 18 rok życia, aż do
rozpoczęcia 60 roku życia. Więcej na temat
wstrzemięźliwości, postu i dni pokuty,
powiemy w przyszłą niedzielę.
4. W piątki Wielkiego Postu
Droga
Krzyżowa o godz. 17.00, a Msza Święta
wieczorna zaraz po Drodze Krzyżowej.
5. W niedziele Wielkiego Postu po Mszy
Świętej o godz. 11.00 Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym. Gorąco zachęcamy parafian do
licznego udziału w drodze krzyżowej
i gorzkich żalach oraz zyskiwania
przywiązanego do nich odpustu zupełnego.
6. Zachęcamy też do odmawiania modlitwy:
„Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na
k o l a n a p r z e d Tw o i m o b l i c z e m
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 Dawid włożył
w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi,
policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17)”
po Komunii Świętej przed wizerunkiem Pana
Jezusa ukrzyżowanego w piątki Wielkiego
Postu, gdyż można zyskać za to odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
7. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, ofiary na tacę przeznaczone są na
prace prowadzone w naszej parafii. Bardzo
serdecznie proszę o życzliwe wsparcie
i modlitwą i sercem dziękuję za każdy
przejaw życzliwości i dobroci.

na

Przepisy z Księgi Kapłańskiej, które
usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu, mówią
o trądzie. Izraelita uważał, że każde cierpienie
i choroba jest wynikiem złego życia i oddalenia
się od Boga. Stąd potrzebna była pokuta, która
w przypadku trądu polegała na izolacji od
społeczeństwa. Dla Jezusa tym trądem nie były
jedynie zewnętrzne objawy, ale grzech.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, że

dziś

Chrystus, uzdrawiając chorego, odsyła go do
rzeczywistości duchowej.
I wsłuchując się w liturgię słowa, zwłaszcza
w List św. Pawła do Koryntian, który tylko
pozornie odbiega od treści pozostałych
czytań, zauważmy zachętę Apostoła, aby
życie odczytywać w kontekście wiary
i czynić wszystko jedynie na chwałę Boga.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 16 lutego 2015 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Zbigniew Skrajny
Wtorek - 17 lutego 2015 r.
8.00 - w int. Marcina i Grzegorza z rodzinami,
Dominika i Mariana i w 6 urodziny Wiktora
17.00 - + Czesław Wyrwas, rodziców z oboga
stron, Jan
Środa - 18 lutego 2015 r.
8.30 - + Antonina i Aleksander Bolc, Zofia i
Aleksander Plona
- + Trzcińscy: Stefan, Adam, Dorota, Józef
w I rocz.śm., Józef i Stefania Kaczmarczyk
11.00 - ................
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla rodziny
Paprockich i o znalezienie pracy dla Jadwigi,
Roberta i Eweliny
Czwartek - 19 lutego 2015 r.
8.00 - ..............
17.00 - ..............

Piątek - 20 lutego 2015 r.
8.00 - + Anna Kotecka int.od sąsiadów
17.00 - + Marianna
Ropiak w 9 rocz.śm.,
Feliks i Lucjan - int.od
syna z rodziną
Sobota - 21 lutego 2015
r.
8.00 - ...............
17.00 - .............
1 Niedziela Wielkiego Postu - 22 lutego 2015 r.
8.30 - + Dariusz Szerenos
- + Czesław w I rocz.śm., Irena Kucińscy
11.00 - w urodziny Mariana
- + Aleksander Zawrotny, Adam Rozalia,
cr. Zawrotnych
17.00 - za parafię
- + Franciszek Krajza w 7 rocz.śm., Agnieszka,
Czesław, Irena i Krzysztof Cieplińscy

Kontynuując cykl katechez o rodzinie, Ojciec
Święty podkreślił ścisły związek między
nadzieją, jakiej doświadcza dany lud, a harmonią
między pokoleniami. Dzieci nie są zatem tylko
kwestią biologicznej reprodukcji czy
samorealizacji, ani tym bardziej własnością
swoich rodziców. „Dzieci są darem, są
prezentem, rozumiecie? – mówił Papież. –
Każde jest wyjątkowe i niepowtarzalne, a
jednocześnie w jedyny w swoim rodzaju sposób
powiązane z własnymi korzeniami. Bycie synem
i córką, zgodnie z planem Boga, oznacza
niesienie w sobie pamięci i nadziei tej miłości,
która się zrealizowała właśnie budząc życie innej
istoty ludzkiej, oryginalnej i nowej. I dla
rodziców każde dziecko jest samo w sobie
odmienne, różne. Pozwólcie mi na wspomnienie
rodzinne. Pamiętam moją mamę, jak mówiła, że
ma nas pięcioro dzieci. Pytali ją, które jest jej
ulubione, a ona odpowiadała: «Mam pięcioro
dzieci, jak pięć palców. Jak uderzysz w jeden, to
mnie boli; tak samo z drugim: wszystkie czuję.

Wszystkie są moje, ale wszystkie różne, jak
palce jednej dłoni». Taka jest rodzina, gdzie jest
różnica między dziećmi, ale wszystkie są
dziećmi”. Dziecko kocha się za to, że jest po
prostu moim dzieckiem, a nie za to, że jest
piękne, albo że jest spełnieniem mojej
zachcianki – kontynuował Franciszek. Tu
właśnie odkrywa się głębię doświadczenia
bycia synem czy córką, która spełnia się już w
miłości oczekiwania przed narodzeniem. „Ileż
razy spotykam tu mamy, które pokazują mi
brzuch i proszą o błogosławieństwo... –
kontynuował Papież. – Bo te dzieci są kochane,
zanim przyjdą na świat. I to jest darmowość, to
jest miłość; są kochane «zanim»... Podobnie jak
miłość Boga, który nas kocha zawsze pierwszy.
Są ukochane, zanim cokolwiek uczynią, by na
to zasłużyć, zanim nauczą się mówić czy
myśleć, wręcz zanim przyjdą na świat! Bycie
dziećmi to podstawowy warunek poznania
Bożej miłości, która jest pierwotnym źródłem
tego prawdziwego cudu”. Cdn.

Wizyta duszpasterska.
Początek kolędy o 9.30.
Wtorek - Ukta (od p.Wnuk)

Czwartek - Majdan, Wypad
Sobota - Ukta (Zydlągi)

Kazimierz Wołk
Msza Święta od uczestników pogrzebu - 14 marca 2015 r. - godz. 8.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Odszedł od nas

