Kalendarz liturgiczny
19 stycznia. II NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 49,3.5-6; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34
Gdy pielęgnujemy życie modlitwy wiernej, ufnej
i wytrwałej, Bóg da nam zdolności i siłę, by żyć
w sposób szczęśliwy,pogodny i pokonywać
trudności z odwagą.
20 stycznia. PONIEDZIAŁEK.
1Sm 15,16-23; Mk 2,18-22
Ofiarę składa się nie ze strachu, ale z miłości,
przebywanie z Bogiem napełnia człowieka
radością i weselem a nie trwogą.
21 stycznia. WTOREK. Św. Agnieszki.
1Sm 16,1-13; Mk 2,23-28
Przez chrzest święty cali należymy do Boga.
22 stycznia. ŚRODA.
1Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
Potrzebujemy miłości, nadziei i sensu, który
podtrzyma nas w trudach codziennego życia.

23 stycznia. CZWARTEK.
1Sm 18,6-9.19,1-7; Mk 3,7-12
Dobro, które czynimy, nie zawsze i nie
wszystkim będzie się podobało. Czasem dlatego,
że ktoś jest po prostu zazdrosny, a czasem
dlatego, że przez to, co robimy, burzymy jego
święty spokój.
24 stycznia. PIĄTEK. Św. Franciszka
Salezego.
1Sm 24,3-21; Mk 3,13-19
Z każdego bezużytecznego słowa, które
wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dniu sądu.
Dlatego chrońmy nasze życie osobiste od słów,
które ranią i rozpowszechniają kłamstwa.
25 stycznia. SOBOTA . Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła.
Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Mk 16,15-18
Nawrócenie do Boga to początek wiary.

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.Przeżywamy dziś drugą niedzielę w ciągu
roku. Choć w naszych kościołach nie milkną
kolędy, to jednak w liturgii wkraczamy w czas,
w którym przypatrujemy się początkom życia
publicznego Pana Jezusa. Ukazuje nam ono, jak
mamy żyć, aby nie tylko słowem, lecz także
postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.
2. Wczoraj, 18 stycznia, rozpoczął się Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to ważna
inicjatywa, gdyż od jedności Chrystusowego
Kościoła zależy skuteczność głoszenia
Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Pytają oni
często, które wyznanie chrześcijańskie jest
prawdziwe i wierne Chrystusowej nauce, skoro
jest ich tak wiele. Często też głoszenie
Ewangelii staje się okazją do
współzawodnictwa pomiędzy osobami
przynależącymi do różnych wyznań
chrześcijańskich. Warto zatem, abyśmy
aktywnie włączyli się we wszelkie spotkania
ekumeniczne, abyśmy mogli się lepiej poznać
i dzięki temu bardziej świadomie i we

Bazylika zimą

Komunikaty

wzajemnej łączności modlić się o to, by nastała
jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.
3. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy. Papież wystosował na ten dzień
orędzie, w którym czytamy: „…nie tylko nasi
rodacy przebywają poza granicami kraju, lecz
wciąż wielu ludzi musi w pośpiechu opuszczać
swoje domy z powodu wojen czy regionalnych
konfliktów, zostawiając i często tracąc to, co do
tej pory zyskali. Niech los tych ludzi nie będzie
nam obojętny, zechciejmy włączać się w akcje
pomocy, zwłaszcza jeśli możemy się choć trochę
materialnie czy duchowo przyczynić do
poprawy ich losu. Nikt z nas nie ma stałego
miejsca na tej ziemi, wszyscy jesteśmy
pielgrzymami w drodze do wiecznej ojczyzny,
dlatego też niech nasze serca pozostają wrażliwe
i otwarte na drugiego człowieka”.
4. Trwa wizyta duszpasterska. Poniedziałek Krutyński Piecek; Wtorek - Chostka; Środa Wojnowo; Czwartek - Wojnowo; Piątek Wojnowo; Sobota -Ładne Pole.
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NAWIEDZENIE
3 marca 2014 roku w naszej parafii odbędzie się
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski i Matki Kościoła. Chcemy
przygotować się do nawiedzenia jak najlepiej.
Światłem do poszukiwań, jak iść w drodze wiary
z Maryją niech będzie dla nas przemówienie Ojca
Świętego Jana Pawła II z 26 sierpnia 1990 r.
Podejmijmy modlitewną refleksję nad tym
tekstem bł. Papieża.
1. „Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogarodzico
Dziewico, Bogiem stawiona Maryjo! Królowo
Świata i Polski Królowo"!
Wypada nam dzisiaj przypomnieć to jasnogórskie
ślubowanie. Zostało ono wypowiedziane na trzech
setną rocznicę ślubów królewskich Jana
Kazimierza w katedrze lwowskiej. Właśnie
w 1956 roku mijały trzy wieki. Słowa
Jasnogórskich Ślubów Narodu wypowiadał
uwięziony jeszcze wówczas Prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński głosem całego Episkopatu
zgromadzonego na Jasnej Górze.
Rok 1956 wpisał się we współczesne dzieje Polski
14 stycznia
2 0 1 4 r .
społeczność
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duszpasterską
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Proboszcza
Waldemara Sawickiego.
Uczennica klasy V Nina Pieńkowska przeczytała
fragment Pisma Świętego. Na zakończenie
wspólnej modlitwy Proboszcz pobłogosławił
wszystkich na rozpoczynający się 2014 rok.
Korzystając z obecności tak zacnego gościa

jako data doniosła. Pierwszy poniekąd kamień
milowy tej drogi, jaką Naród musiał przejść do
odbudowy swej suwerenności w państwie,
które rządziło się zasadami marksistowskiego
totalitaryzmu. Rok ten pozostanie w historii
jako rok wydarzeń poznańskich, a z kolei rok
„polskiego Października".
Nie można nam o tym zapominać, kiedy
sytuacja społeczno-polityczna w Polsce uległa
zasadniczej zmianie.
Nie można nam zapominać o tamtych
ślubowaniach, które przygotowały nas do
wejścia w drugie Tysiąclecie chrześcijaństwa.
Chrześcijaństwo oznacza rzeczywistość
Przymierza, które Bóg zawarł z ludzkością
w Chrystusie, w Jego Krzyżu
i Zmartwychwstaniu. Zawarł je z każdym
człowiekiem, z każdym ludem i Narodem.
Maryja jest pierwszą Służebnicą tego
Przymierza. Stąd miejscem naszych ślubowań
w 1956 roku stała się Jasna Góra. Jej duchowa
stolica na naszej ojczystej ziemi.
Cdn.

w progach szkoły
postanowiliśmy
zaprosić go do jury
konkursu „Radosne
kolędowanie” ,
który tradycyjnie
w styczniu odbywa
się w naszej szkole.
Prace jury wsparła
swoim doświadczeniem również p.Stanisława
Sawicka, która była inicjatorką i przez wiele lat
o rg a n i z a t o r k ą t e g o k o n k u r s u . Z u z a n n a
Dobrowolska jako przewodnicząca Samorządu
Szkolnego na zmianę z Mają Dąbkowską jako
reprezentantem uczniów klas I-III weszły również
w skład jury, któremu przewodniczyła p. Dyrektor
Barbara Pyrdoł.
Cd.s2

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. Izabela i Michał Staniszewscy - 200 zł.
Wpłynęło - 200 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 308 468.51 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
Poniedziałek - 20 stycznia 2014 r.
Weronika i Tadeusz
8.00 - + Józef Frydrych, Rozalia i Czesław Kobus Sobota - 25 stycznia 2014 r.
17.00 - + Władysław Ropiak, Stanisław 8.00 - cr. Ogonowskich, Hanna i Wanda
Szafraniec
Rymarczuk, Paweł Łuszczyk
Wtorek - 21 stycznia 2014 r.
17.00 - .................
8.00 - w 70 urodziny Bronisława
III Niedziela Zwykła - 26 stycznia 2014 r.
17.00 - ..............
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla Janiny
Środa - 22 stycznia 2014 r.
i Mieczysława Łuszczyk i dla ich dzieci
8.00 - ....................
i wnuków
17.00 - ..................
8.30 - + Anna Rudnik
Czwartek - 23 stycznia 2014 r.
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny
8.00 - .................
Danuty i Ryszarda Bałdyga
17.00 - ...............
11.00 - za parafię
Piątek - 24 stycznia 2014 r.
11.00 - + Marianna, Jerzy, Andrzej Chaberek
8.00 - ...................
17.00 - + Zofia Zadrożna, cr. Zadrożnych - int.od
17.00 - + Stanisław Jędrzejczyk w rocz.śm, sąsiadki
List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny poszukiwać konstruktywnych sposobów
2013 roku. Drogie Siostry, drodzy Bracia! przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy
Cd. Próba zrównania różnego typu związków jest widząc absurdalność tej ideologii uważają, że
de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako Polacy sami odrzucą proponowane im utopijne
wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy
społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy
małżeństwie zbudowanej.
Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań wprowadzana jest w różne struktury życia
podejmowanych przez zwolenników ideologii społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność
gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest placówek kulturalno-oświatowych i organizacji
W przekazach części mediów
ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego pozarządowych.
jest
ukazywana
pozytywnie:
jako przeciwdziałanie
niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób zwłaszcza
nauczycieli i wychowawców, w tym także przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.
Cdn.
katechetów i duszpasterzy próbuje na własną rękę
Ciąg dalszy ze s.1. Najpierw występowali uczniowie z klas młodszych, a po krótkiej przerwie artyści
z klas IV-VI. Wysłuchaliśmy osiemnastu kolęd. Niektóre wykonania wywoływały szczególnie żywą
reakcję wśród słuchaczy. W czasie obrad komisji widzowie zabawiani byli występami: Marii Koziatek
( keyboard ) , Wojciecha Krajzy ( akordeon ) oraz Marty Bastek, która zagrała na flecie prostym. Znalazło
się też wielu chętnych do zaśpiewania przed mikrofonem swojej ulubionej kolędy.
Na koniec Ks.Proboszcz i p.Dyrektor podziękowali wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
konkursu, a szczególnie p. Annie Koziatek, p.Bożenie Rokojżo oraz śpiewającym i grającym uczestnikom
uroczystości.
Bożena Samsel.

1. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci,
a w środę, 22 stycznia
Dzień Dziadka.
Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za
naszych kochanych Dziadków, tych żyjących
i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często
tyle im zawdzięczamy! Niech naszym
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana
Komunia św. i serdeczna pamięć.
2. W sobotę, 25 stycznia, przypada święto
nawrócenia św. Pawła Apostoła. Św. Paweł, jak
wiemy, jest jednym z największych Apostołów
i świętych Kościoła. Zanim jednak został
chrześcijaninem, zwalczał Kościół z tą samą

gorliwością, z jaką później głosił Ewangelię
Chrystusa. Jego historia pokazuje nam, że dla
Boga nie ma człowieka straconego, który nie
mógłby do Niego wrócić, jeśli tylko zechce
otworzyć się na łaskę Bożą. Tego dnia kończy się
także Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
3. Dzisiaj, w niedzielę 19 stycznia - składane
ofiary przeznaczamy na prace prowadzone
w kościele.
4. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 21 I św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która
wybrawszy Chrystusa, odrzuciła wszelkie inne
propozycje małżeństwa, choć jej uroda
zachwycała wielu, i z tego powodu jako 12-letnia
dziewczynka poniosła śmierć na stadionie
Domicjana około 305 roku; jest patronką dzieci,
Odeszła od nas

panien i ogrodników (wspomnienie
obowiązkowe);
· 24 I św. Franciszek Salezy (1567-1622),
biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz,
patron dziennikarzy i prasy katolickiej
(wspomnienie obowiązkowe).

Helena Zęgota
Msza Święta od uczestników pogrzebu - 15 lutego 2014 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ...

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
Chodzi o relacyjny sposób patrzenia na świat,
które staje się poznaniem dzielonym z inną
osobą, patrzeniem w perspektywie drugiego
człowieka i wspólnym patrzeniu na wszystko.
Wilhelm z Saint Thierry w średniowieczu
nawiązuje do tej tradycji, gdy komentuje werset

z «Pieśni nad Pieśniami», w którym umiłowany
mówi do umiłowanej: oczy twe jak gołębice (por.
Pnp 1, 15). Te dwoje oczu wyjaśnia Wilhelm to
rozum wierzący i miłość, które stają się jednym
okiem, by dochodzić do kontemplacji Boga, gdy
intelekt staje się «intelektem oświeconej
miłości».
Ciąg dalszy nastąpi

Słowo na dziś
W dzisiejszej perykopie ewangelicznej zostało które prowadzi do pełnienia misji apostolskiej.
użyte słowo „chrzcić”, greckie baptidzo, Doświadczył tego Jan Chrzciciel, a także św.
oznaczające czynność zanurzania szat w kąpieli Paweł. Być ochrzczonym, co zaznacza także
albo opisujące pogrążanie się okrętu w morzu. dzisiaj Księga proroka Izajasza, to być nie tylko
Ludzie, których Jezus chrzci Duchem Świętym, sługą Boga, ale stać się Jego apostołem.
stają się zanurzeni w Duchu Bożym. To Oby dzisiejsza liturgia słowa uzdolniła nas do
zanurzenie rodzi z kolei poznanie samego Boga, dawania swoim życiem świadectwa o Bogu.
Zapowiedzi przedślubne
1.Bzura Andrzej, stan wolny, zam. Łomża, ul. Promienna, par. Św. Brunona w Łomży i Martynowicz Anna,
stan wolny, zam. Krutyński Piecek, par. tut.
2. Murzyn Rafał Paweł, stan wolny, zam. Nowe Kiełbonki, par. Św. Józefa w Nawiadach i Skrocka Żaneta,
stan wolny, zam. Krutyń, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
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