Kalendarz liturgiczny
18 stycznia. II NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Sm 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20;
J 1,35-42
Niech nasze serca będą otwarte dla tych, którzy
domu szukają i dla tych, którzy proszą o kawałek
chleba.
19 stycznia. PONIEDZIAŁEK. Św. Józefa
Sebastiana Pelczara.
Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22
Czyńmy dobro, a gdy ustaniemy, możemy
wrócić przed Najświętszy Sakrament, by na
nowo odzyskać siły do dzielenia się miłością.
20 stycznia. WTOREK.
Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28
Warunkiem budowania jedności z braćmi jest
walka z własnymi grzechami.
21 stycznia. ŚRODA. Św. Agnieszki.
Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6

Święci uczą nas, że w naszym życiu
najważniejszy jest Jezus Chrystus.
22 stycznia. CZWARTEK.
Hbr 7,25-8,6; Mk 3,7-12
Musimy usuwać to, co przyczynia się do
podziałów, a są to często utarte opinie,
zniechęcenia czy bierność.
23 stycznia. PIĄTEK.
Hbr 8,6-13; Mk 3,13-19
Eucharystia jest szczególnym darem Boga dla
człowieka, darem, którym mamy się dzielić
z innymi.
24 stycznia. SOBOTA. Św. Franciszka
Salezego.
Hbr 9,1-3.11-14; Mk 3,20-21
Uczestniczymy w Eucharystii, by doświadczyć
Bożej pomocy i otrzymać potrzebne dary.

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
podarunkiemdla 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: 1. Jadwiga i Czesław Chaberek (Ukta) - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 266 130.81 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!

Bazylika zimą

Pan powierzył swoje orędzie zbawienia
ludziom, nam wszystkim, świadkom;
i w naszych braciach i w naszych siostrach, z
ich darami i ograniczeniami, wychodzi nam
naprzeciw i pozwala się rozpoznać. To

znaczy należeć do Kościoła. Dobrze o tym
pamiętajcie: być chrześcijaninem oznacza
przynależność do Kościoła. Imię brzmi
«chrześcijanin», nazwisko —
«przynależność do Kościoła».
(Papież Franciszek)
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Papież Franciszek: małżeństwo
chrześcijańskie jest wierne, trwałe
i płodne
Chrześcijańskie małżeństwo ma się opierać
na trzech filarach. Są to wierność, trwałość
i płodność. Te trzy cechy są bowiem istotą
relacji Jezusa do Jego Oblubienicy, którą jest
Kościół. Modelem odniesienia dla Papieża
są „trzy miłości Jezusa”: do Ojca, do Matki
i do Kościoła. „Jezus poślubił Kościół
z miłości” Ta jego Oblubienica jest piękna,
zarazem święta, jak i grzeszna, ale mimo to
ją kocha. Sposobem tego miłowania są
właśnie wspomniane wcześniej trzy
cechy.„Jest to miłość wierna. Jest to miłość
trwała, Chrystus nigdy się nie znuży
kochaniem swojego Kościoła. Jest to miłość
płodna. To wierna miłość! Jezus jest wierny!
Św. Paweł
w jednym ze swoich listów
stwierdza: Jeśli wyznasz Chrystusa, On
przyzna się do Ciebie przed Ojcem; jeśli
zaprzesz się Chrystusa, On zaprze się ciebie;
jeśli nie będziesz wierny Chrystusowi, On
pozostanie wierny, bo nie może się zaprzeć
siebie samego! Wierność jest właśnie istotą
miłości Jezusa. A miłość, jaką Jezusa żywi
do swojego Kościoła, jest wierna. Ta
wierność jest dla małżeństwa jak światło.
Wierność miłości. Na zawsze”. Papież
Franciszek podkreśla, że małżonkowie

muszą zatem zawsze być sobie wierni, ale również
coraz bardziej niestrudzeni w swojej wytrwałości.
Tak właśnie, jak miłość, którą Jezus darzy swą
Oblubienicę.„Życie małżeńskie musi być
wytrwałe, koniecznie wytrwałe! W przeciwnym
razie miłość nie będzie mogła się dalej rozwijać.
Wytrwałość w miłości, w chwilach pięknych i
trudnych, kiedy pojawiają się problemy z dziećmi,
problemy ekonomiczne, problemy tu, problemy
tam. Ale miłość trwa, idzie do przodu, zawsze
starając się rozwiązywać sprawy, aby ratować
rodzinę. To jest wytrwałość: wstają codziennie
rano, mężczyzna i kobieta, i popychają rodzinę do
przodu”. Trzecia cecha to płodność. Jak mówi
Franciszek, miłość Jezusa „czyni płodnym Kościół
dając mu nowe dzieci, czyli ochrzczonych,
a Kościół rośnie dzięki tej ślubnej płodności.
Czasem jednak w małżeństwie może być ona
wystawiona na próbę, kiedy oczekiwane dzieci nie
przychodzą na świat lub są chore. W takich
chwilach próby, podkreśla Papież, są pary
małżeńskie, które „patrzą na Jezusa i czerpią siły
z płodności, którą On dał swemu Kościołowi”. Są
jednak i takie rzeczy, które nie podobają się
Jezusowi, jak małżeństwa, które z własnego
wyboru nie mają dzieci. „To małżeństwa, które nie
chcą mieć dzieci, które chcą pozostać bez tej
płodności. Kultura dobrobytu dziesięć lat temu
przekonywała nas: lepiej nie mieć dzieci! Tak jest
lepiej! Dzięki temu będziesz mógł poznać świat,
pojedziesz na wakacje, możesz mieć dom na wsi,
będziesz spokojny... Jest może lepiej albo
wygodniej mieć pieska, dwa koty. I dawać swą
miłość dwom kotom i pieskowi. To prawda, czy
nie? Czy widzieliście coś takiego? A w końcu to
małżeństwo dochodzi do starości samotnie,
z goryczą okropnej samotności. To nie jest
płodność, tego nie czyni Jezus ze swoim
Kościołem: On go czyni płodnym” .

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś jak słyszeliśmy już we wprowadzeniu
do liturgii przeżywamy drugą niedzielę w ciągu
roku a zarazem Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy i rozpoczynamy (107.) Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Powyższe obchody uświadamiają nam
obowiązek stałej troski o imigrantów
i emigrantów, a także o jedność wyznawców
Chrystusa.
2. Dzisiaj prosimy o ofiary na prace prowadzone
w naszej parafii. Bóg zapłać za wsparcie.
3. W środę będziemy obchodzić Dzień Babci,
a w czwartek Dzień Dziadka. Kierując się
wiarą, okazujmy im szacunek, wdzięczność
i chętną pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy
ich wszystkich, zarówno żyjących, jak
i zmarłych.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę o godz. 17.00, a następnie
Msza Święta wieczorna. Na wspólną modlitwę

zapraszamy kochane Babcie, drogich
Dziadków oraz wszystkich, którzy chcą im
okazać swoją miłość i wdzięczność.
4. Za tydzień ostatnia niedziela stycznia
a zarazem Światowy Dzień Chorych na Trąd
i zakończenie Tygodnia Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan .
5. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 21 I św. Agnieszka, dziewica i męczennica,
która poniosła śmierć za wiarę w Chrystusa
około 305 roku, patronka dzieci, panien
i ogrodników (wspomnienie obowiązkowe);
· 24 I św. Franciszek Salezy, biskup i doktor
Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy
i prasy katolickiej, który żył na przełomie XVI
i XVII wieku (wspomnienie obowiązkowe).
Niech wszyscy, którzy uciekają się do nich
w potrzebie, doświadczą błogosławionych
skutków ich orędownictwa u Boga.

Jak wybrać chrzestnego?

Na pewno z wyprzedzeniem. Oznacza to że
warto wcześniej swoją decyzję przemyśleć
i przemodlić. Nie tylko dlatego, że wybrany
kandydat może rodzicom dziecka zwyczajnie
odmówić. Na chrzestnych ciąży, wbrew
rozpowszechnionym opiniom o symbolicznym
ich znaczeniu, duża odpowiedzialność. Biorą na
barki obowiązek wspomagania rodziców
w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Może
się przecież zdarzyć, że ich pomoc stanie się
niezbędną codziennością.
Nie powinni więc być to przypadkowi ludzie
wynikający z rodzinnych układów, a dużo
bardziej duchowi przewodnicy i świadkowie na
co dzień żyjący tym, w co wierzą. Kto może
zatem zostać chrzestnym? Przyjęło się, że są to
osoby należące do rodziny dziecka. Przestaje to
być już jednak normą. Za to coraz więcej
rodziców, piszę to na bazie własnych obserwacji,
decyduje się na osoby będące wierzącymi
chrześcijanami. Regułą jest, że chrzestni
powinni także mieć ukończone co najmniej
szesnaście lat. Obok kryterium wieku kandydat
powinien spełnić jeszcze kilka innych
warunków. Decyzja o jego wyborze jest
wyłącznie w gestii rodziców dziecka, nie ma
możliwości zostać chrzestnym-samozwańcem

albo być wybranym przez dalszą rodzinę.
Kandydat na chrzestnego musi także być
katolikiem, który był u I Komunii św. oraz był
bierzmowany. I tu u wielu rodziców, zwłaszcza
tych którzy sprawy wiary traktują poważnie,
może pojawić się dylemat. Bo choć większość
Polaków jest bierzmowana i była u Komunii, to
u sporej części z wiarą bywa różnie. Jak więc np.
osoby niepraktykujące lub prowadzące życie
niezgodne z chrześcijańską wiarą mają wspomóc
w religijnym wychowaniu rodziców lub, czasem
tak bywa, nawet ich zastąpić? Lepiej już nie
tworzyć fikcji. Tym bardziej, że doświadczeni
duszpasterze często proponują rodzicom, aby na
chrzestnych wybierali, o ile to możliwe, osoby
gorliwsze i dojrzalsze w wierze niż oni sami. Bo
jeśli mają pomóc w przygotowaniu dziecka do
pełnego życia chrześcijańskiego, to sami muszą
wiedzieć jak. A co oznacza doprowadzenie
dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem?
Oznacza przede wszystkim żywą relację
z Bogiem, a także naukę modlitwy i przekazanie
prawd wiary oraz zasad moralności a także
przygotowanie i wprowadzenie w dojrzałe
chrześcijańskie życie i oczywiście duchowe
wspieranie w trudnych momentach.
Krzysztof Kunert

Intencje mszalne
int.od syna Adama z rodziną
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Sobota - 24 stycznia 2015 r.
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
z
17.00 - + Józef Frydrych w 10 rocz.śm., Czesław
3 Niedziela Zwykła - 25 stycznia 2015 r.
8.30 - w int.ks.kan. Henryka z racji imienin int.od Krystyny i Henryka
i Czesław Kobus
8 . 3 0 - + R a f a ł Wa s i l e w s k i - i n t . o d
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Stowarzyszenia Kajakowego Krutyń
Środa - 21 stycznia 2015 r.
8.30 - + Janusz Idziak, cr. Idziak
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - + Feliks Ropiak w rocz.śm., Marianna, 11.00 - w urodziny Małgorzaty Nadolnej - int.od
męża i dzieci
Lucjan Ropiak - int.od syna z rodziną
11.00 - + Stanisław w rocz.śm., Weronika
Czwartek - 22 stycznia 2015 r.
i Tadeusz Jędrzejczyk
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
11.00
- Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - o bł. Boże i zdrowie w rodzinie Sylwestra
17.00 - o bł. Boże dla Anny w urodziny
i Małgorzaty, za ich dzieci i mamę
17.00 - za parafię
Piątek - 23 stycznia 2015 r.
8.00 - + Wiesław Kozacki w rocz.śm., Halina KOLĘDA
W miarę możności na czas modlitwy klękamy na
Przygotować należy: stół nakryty białym dwa kolana). 6. Pokropienie.
7. Ucałowanie
obrusem, krzyż, dwie świece, wodę święconą k r z y ż a . 8 . R o z m o w a d u s z p a s t e r s k a .
i kropidło, Pismo święte. Dzieci i młodzież 9. Zamówienie Mszy Świętych.
szkolna - zeszyty od religii.
Ofiary składane podczas kolędy
Przebieg kolędy:
przeznaczamy na:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz. - 40 zł - sprzątanie
3 . C z y t a n i e S ł o w a B o ż e g o - j e d e n - na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za
z domowników (najlepiej ojciec rodziny). jego całoroczną pracę w parafii
Teksty do wyboru na przykład: Rz 15,5-7; 2 Kor - na prace prowadzone w parafii - dobrowolna
13,11; Ga 6,9-10; Kol 3, 12-13; Kol 3, 14-15; Kol ofiara
3,17; Tt 2, 11-12.
Planowane prace - wymiana instalacji
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa elektrycznej w kościele;
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad - zaprojektowanie i wykonanie
ołtarzy
członkami rodziny i odmawia modlitwę. bocznych w kościele.
Poniedziałek - 19 stycznia
2015 r.
8.00 - w int.ks.kan. Henryka
racji imienin - int.od przyjaciół
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Wtorek - 20 stycznia 2015 r.
8.00 - + Józef Frydrych, Rozalia

Czwartek - Ukta Kolonie
Piątek - Szkoła Podstawowa w Ukcie. Konkurs
Kolęd.
Sobota - Śwignajno (od Jaksina)

Wizyta duszpasterska.
Początek kolędy o 9.30.
Wtorek - Śwignajno (od Miksza)
Środa - Śwignajno (od Staniszewskich)

Słowo

na

Dzisiejsza liturgia słowa dotyka kwestii
powołania w życiu osoby wierzącej. I tak pierwsze
czytanie w sposób bardzo plastyczny opowiada
o powołaniu Samuela, żyjącego w XI wieku przed
Chrystusem, do szczególnej służby Bogu.
Podobnie Ewangelia ukazuje nam powołanie
przez Chrystusa pierwszych uczniów. Jednakże,
aby nie traktować tych opisów tylko
w kategoriach historycznych, musimy z uwagą

dziś

wsłuchać się w List św. Pawła do Koryntian.
Powie on nam, że te dwa odległe w czasie Boże
wezwania odnoszą się faktycznie do życia
każdego z nas. Każdy bowiem chrześcijanin
jest powołany do świętości i do życia
w łączności z samym Bogiem.
Niech zatem to dzisiejsze słowo rozpali w nas
pragnienie służby Bogu.

