Kalendarz liturgiczny
1 marca. II NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Rdz 22,1-2.9-13; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10
Pan Bóg dał ludziom w sakramencie chrztu
udział w swojej Boskiej tajemnicy i zawsze
wysłuchuje swoje dzieci.
2 marca. PONIEDZIAŁEK.
Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
Przychodząc na spotkanie eucharystyczne,
stajemy wobec Boga, który w swoim Synu
okazał miłosierdzie całemu światu.
3 marca. WTOREK.
Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Głoszenie i czynienie dobra to zadanie, któremu
szczególnie musimy się oddać w czasie
przygotowania do świąt Wielkiej Nocy.
4 marca. ŚRODA. Święto św. Kazimierza
Królewicza.

Syr 51,13-20 albo Flp 3,8-14; J 15,9-17
Pan Jezus przykazuje nam, abyśmy się
wzajemnie miłowali.
5 marca. CZWARTEK .
Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
Chrystus wielką tajemnicę Eucharystii złożył
w ręce kapłanów i posługuje się nimi aż do dziś.
6 marca. PIĄTEK.
Rdz 3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
Świat jest pełen niepokojów, nienawiści,
zazdrości i zła. Za taki świat Jezus z miłością
oddał życie.
7 marca. SOBOTA.
Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
Przypowieść o synu marnotrawnym napawa nas
ufnością, że Pan Bóg jest bardzo życzliwym nam
Ojcem. Zanieśmy tę nowinę zwłaszcza tym,
którzy w Niego zwątpili.

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 260 895.67 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!

Bóg nie umarł. Czy masz odwagę bronić wiary?
„Bóg nie umarł” to najgłośniejszy film religijny
ostatnich lat. Lisa Arnold, ko-producentka „Bóg
nie umarł” twierdzi: „Naszym celem jest kręcenie
filmów, które będą pomagały ludziom zbliżyć się
do Jezusa Chrystusa i skuteczniej okazywać mu
swoją miłość. Bóg nie umarł to fantastyczny film,

Bazylika zimą

ponieważ z jednej strony pokazuje, że Bóg
ciągle istnieje, a z drugiej pomaga
chrześcijanom zrozumieć, w jaki sposób
rozmawiać z ludźmi niewierzącymi
i udowadniać im, że Bóg z nami jest i nigdy nas
nie opuścił”.
Premiera kinowa - 6 marca.
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Oświadczenie Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski cd.
Decyzją Sejmu RP obecny rok 2015 został
ogłoszony „Rokiem Jana Pawła II”, papieża,
który dokonał przewrotu kopernikańskiego
w etyce seksualnej, opartej na miłości
i wzajemnej odpowiedzialności, koncepcji
innowacyjnego duszpasterstwa rodziny oraz
nowoczesnego feminizmu akcentującego
wyjątkowość i prawdziwą podmiotowość
kobiet. Taka proklamacja jest niczym innym

jak zobowiązaniem do podążania za ideałem życia,
jaki pozostawił nam nasz Wielki Rodak. Pragniemy,
by dla polskiego ustawodawcy powoływanie się na
Jana Pawła II nie stało się jedynie pustym,
pozbawionym choćby odpowiedzialności za słowo,
gestem. Liczymy na to, że nauczanie Papieża
Polaka, obrońcy rodziny i ludzkiego życia, stanie się
inspiracją do podejmowania mądrych oraz
odpowiedzialnych działań zmierzających do
ochrony rodziny i jej praw.

Wielki Post
Nazwa „Wielki Post” nie oddaje w pełni
specyfiki tego ważnego okresu liturgicznego.
Łacińska nazwa Quadragesima oznacza po
prostu „40 dni” i wskazuje na źródło oraz wzory
tego okresu: pierwszym z nich jest post samego
Chrystusa trwający 40 dni.
Liczba 40 w Biblii ma znaczenie symboliczne.
40 dni trwał potop oczyszczający ziemię ze
skutków grzechu. Naród wybrany musiał
wędrować aż przez 40 lat po pustyni, aby
przygotować się do wejścia do Ziemi Obiecanej,
odrzucając stary sposób myślenia
i postępowania, do którego nawykł w Egipcie.
Mojżesz spędził 40 dni na górze w obecności
Boga, od którego otrzymał Prawo (Wj 24,18). Po
grzechu Izraelitów ponownie wszedł na górę
i spędził 40 dni poszcząc (Pwt 9,18). Później
prorok Ezechiel również otrzymał nakaz
czterdziestodniowej pokuty za grzechy Judy (Ez
4,6). Prorok Eliasz wędruje 40 dni na górę
Horeb, by spotkać Boga (1Krl 19,8). Tak więc
sens tego okresu, wynikający z łacińskiej nazwy,
jest jasny: jest to czas pokuty i odwrócenia się od
zła, który ma nas przygotować na najważniejsze
święta: święta Paschy (pamiątka Wyjścia
z Egiptu), które w Nowym Testamencie stały się
świętami Śmierci i Zmartwychwstania

Chrystusa.
Tr a d y c j a p u b l i c z n e g o o b c h o d z e n i a
czterdziestodniowego postu w Kościele sięga
Soboru Nicejskiego (325) – wcześniej nie było to
możliwe ze względu na pogański charakter
cesarstwa rzymskiego i prześladowanie
chrześcijan. Trzy najważniejsze formy pokuty to
modlitwa, post i jałmużna, ale nie oznacza to, że
są to jedyne środki służące nawróceniu.
Usunięcie ze swego życia tego, co skłania do zła,
wyciszenie, naprawa wyrządzonego zła – na
p rz yk ła d p o pr ze z p o je dn an ie i n ap r aw ę
popsutych relacji z bliskimi – to również
konkretne kroki do nawrócenia.
Skoro motywem przewodnim Wielkiego Postu
jest nawrócenie i pokuta, to logiczne, iż
grzechem jest „nie-pokuta”. Dopiero w takim
kontekście można zrozumieć IV przykazanie
kościelne, mówiące: „Zachowywać nakazane
posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać
się od udziału w zabawach”. Rozumiejąc, czym
jest pokuta – drogą do nawrócenia, nietrudno
przyjąć nakaz powstrzymania się od zabaw. Nie
da się jednocześnie bawić i podejmować
poważnej refleksji zmierzającej do przemiany
własnego życia na lepsze.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dzisiejszą, drugą niedzielę Wielkiego Postu,
nazywamy niedzielą Przemienienia Pańskiego
ze względu na proklamowaną dziś perykopę
ewangeliczną o tym wydarzeniu lub niedzielą
Abrahama z uwagi na pierwsze czytanie,
mówiące o tej postaci. Podziwiając wiarę
Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, której
przedsmak widzieli Apostołowie na górze
Tabor, modlimy się dziś za misje i misjonarzy
posłanych do narodów i wspieramy ich ofiarami
składanymi do puszek.
2. W środę przypada święto św. Kazimierza,
królewicza. Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 17.00 a następnie
Msza Święta wieczorna. Na wspólną modlitwę
zapraszamy szczególnie solenizantów
i solenizantki oraz młodzież i dzieci.
3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Spowiedź święta
przed pierwszym piątkiem
pół godziny przed każdą Mszą
Świętą.
4. W pierwszy czwartek
miesiąca adoracja
Najświętszego Sakramentu
po Mszy Świętej o godz.
17.00 i trwać będzie do 21.00.
5. Msza Święta wotywna
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w pierwszy
piątek o godz. 17.00.
6. Rodziny i opiekunów chorych proszę
o zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii
parafialnej oczekiwania na wizyty u chorych.
7. Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu
Najświętszej Maryi Panny w sobotę o godz.
17.00. Odmawianie cząstki różańca po Mszy
Świętej.

8. Jutro, 2 marca - RÓŻANIEC
za niewierzących o nawrócenia i wzrost
pobożności w naszej parafii. I część różańca
o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy Świętej.
9. Za tydzień trzecia niedziela Wielkiego
Postu i Dzień Kobiet. Matki, siostry, żony,
narzeczone i koleżanki polećmy w modlitwie
Panu Bogu i postarajmy się, żeby tego dnia
każdy miał powód do radości.
10. Za tydzień ofiary na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.
11. Zachęcam do uczestnictwa w Gorzkich
Żalach w niedziele po Mszy Świętej
o godz.11.00 i Drodze Krzyżowej w piątek
o godz. 17.00 oraz do spełniania innych
czynów pokutnych, a także do podejmowania
starań mających na celu zyskiwanie odpustów
zupełnych.
12. Przypominam, że w odpowiedzi na apel
Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości
możemy podjąć dobrowolną abstynencję od
alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na
dłuższy czas, dla ratowania ludzi
uzależnionych od alkoholu. Odnotujmy tę
decyzję w parafialnej Księdze Trzeźwości,
wyłożonej przed ołtarzem. Zachęcam także do
wstępowania w szeregi Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Blankiety deklaracji do
w yp e łn ie ni a znajdują się również na
wymienionym wcześniej miejscu.
13. Przypominam także o Nowennie
Dziewięciu I sobót miesiąca - dziękczynienie
za łaskę Nawiedzenia M.B. Jasnogórskiej
w Świętym Wizerunku. Teksty modlitwy
rodzinnej znajdują się w książkach, które
zostały dane wszystkim rodzinom w czasie
kolędy. Temat: Sakrament święceń.
14. Do nabycia jest “Martyria”.

Słowo na dziś
Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu
jest swoistego rodzaju przewodnikiem
topograficznym po górach biblijnych. Księga
Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria,
utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą
świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie
wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go,
wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której
Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie

Ewangelia prowadzi nas dziś na górę
Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie
Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu
i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga
i Jego potęgę. Wyraża też trud i wysiłek
człowieka w drodze ku Bogu.
Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry
naszego życia, aby doświadczyć Bożej
obecności.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 2 marca 2015 r.
8.00 - + Stanisław w 15 rocz.śm., Zofia i Adrian
Ropiak, Stefania i Władysław Sakowscy
17.00 - + Kazimierz, Władysław i Władysława
Kozłowscy
Wtorek - 3 marca 2015 r.
8.00 - + Wacław w 10 rocz.śm., Stefania Ksepka int.od syna Mariana z rodziną
17.00 - za dzieci i wnuczkę Elżbiety i Ryszarda
Skrockich
Środa - 4 marca 2015 r.
8.00 - w urodziny Elżbiety
17.00 - + Aleksandra Nalewajek w rocz.śm.,
Stefan i Józef
Czwartek - 5 marca 2015 r.
8.00 - + Eugeniusz w rocz.śm., Piotr i Zofia
17.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz
Kozłowscy, Aleksandra i Stanisław Sekścińscy
Piątek - 6 marca 2015 r.
8.00 - + Jerzy Sobierajski w 3 rocz.śm.
Kochać - jak to łatwo powiedzieć...
Nie kocha się za coś. Kocha się mimo wszystko.
Kochać może tylko człowiek wolny. Bez miłości
nie sposób żyć - i choć wszyscy jej pragną, tylko
nieliczni znajdują w najczystszej postaci.
Wielkim nieporozumieniem, z którym
współcześnie mamy do czynienia, jest
sprowadzenie jej do roli towaru, którym można
obracać: kupować, sprzedawać, targować się i do
woli wybrzydzać.
O miłość dziś już mało kto walczy. Gdy się
„zepsuje”, po prostu wymienia się ją na nowszy
„model”. Może dlatego nie brak opinii, że wyraz
„kocham” to jedno z najbardziej zakłamanych
słów na świecie. Nieustannie wypaczane,
fałszowane, kamuflujące ludzkie egoizmy
i żądze, przypisywane sytuacjom, które
z prawdziwą miłością nie mają nic wspólnego.
Współczesna kinematografia, prasa kolorowa,
koleje życia tzw. autorytetów i zwykłych ludzi są
Wierni niejednokrotnie uskarżają się na
„Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im.
Ks. Piotra Skargi” z Krakowa i związaną z nim
Fundację „Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi”, które
natarczywie rozsyłają do osób prywatnych
korespondencję z prośbą o przekazywanie
datków pieniężnych w zamian za wysyłanie
publikacji religijnych. Otóż chcę poinformować,

17.00 - + Błażej
Ruszczyk
Sobota - 7 marca 2015 r.
8.00 - o bł. Boże
w
r o d z i n i e
i gospodarstwie Iwony
i Sławomira
1 7 . 0 0 - + c r.
Bujanowskich
i Gajkowskich
3 Niedziela Wielkiego Postu - 8 marca 2015 r.
8.30 - za parafię
- + Marianna w rocz.śm., Władysław Ropiak
- + Łucja Wachowska
11.00 - w 70 urodziny Danuty Adamskiej
- w 19 urodziny Pawła - int.od rodziców
17.00 - w int. Marty w urodziny
- o uzdrowienie duszy i ciała
- + Józefa, Stanisław i Mieczysław Kapusta, Jan
i Władysława Żyhałko
na to dowodem. Ów proces wpisuje się
w konwencję współczesności. A w niej
wierność, uczciwość, gotowość do służby
drugiemu nie są w cenie. Zapomnieliśmy, że
ktoś, kto kocha, powinien być jak dojrzały kłos
zboża, który im jest pełniejszy, tym bardziej się
zgina...
Panujący współcześnie system kliencki
sprawia, że zaczynamy myśleć jak konsumenci,
o uwagę których nieustannie się zabiega,
kupuje przychylność, mami obietnicami.
Dotyczy to także sfery duchowości. Wielu ludzi
mówiąc: „kocham cię!”, tak naprawdę myśli
o korzyściach, jakich mu tak zdefiniowana
relacja może przysporzyć. Chce być należycie
„o b sł uż o ny m ” , u sa ty s fa kc jo n owanym,
sp e łn io n ym . Ja k n a jw ię c ej wycisnąć
z „miłości”, jak najmniej przy tym dając
z siebie. Nieważne, jakim ma to się dokonać
kosztem.
Ciąg dalszy za tydzień.
że „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi” jest organizacją prywatną,
założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną
instytucjonalnie z Kościołem i działającą na
własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie
przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy
kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako
uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych
(kan. 299 § 3).

