Kalendarz liturgiczny
22 lutego. I NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Rdz 9,8-15; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15
Przymierza, jakie Bóg zawierał z ludźmi,
prowadziły do tego jedynego, zawartego na
Golgocie.
23 lutego. PONIEDZIAŁEK.
Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Czas Wielkiego Postu ma nam przypomnieć, że
celem ludzkiego życia jest osiągnięcie świętości,
a ona wyraża się w konkretnych czynach
i postawach wobec Boga i innych ludzi.
24 lutego. WTOREK.
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
Najdoskonalsza modlitwa to Msza Święta.
25 lutego. ŚRODA.
Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
Znak krzyża przypomina nam, jak wiele uczynił

Bóg, by ratować ludzi z niewoli grzechu
i śmierci.
26 lutego. CZWARTEK .
Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
Modlitwa to spotkanie z osobowym Bogiem.
Wytrwałość pozostaje jej istotną cechą, jednak
najważniejszą rolę w jej wysłuchaniu przez
Boga odgrywa Jego miłość.
27 lutego. PIĄTEK.
Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Być chrześcijaninem oznacza mieć świadomość
nieustannego korzystania z Bożego
miłosierdzia.
28 lutego. SOBOTA.
Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
Wiele rozmaitych pragnień gości w naszych
sercach. Ale czy jest wśród nich pragnienie
świętości? Czy pragnę być świętym?

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: taca z ostatniej niedzieli - 2142.45 zł.; 2. Ogonowska Leokadia (Ukta) - 300 zł.
Wpłynęło - 2442.45 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!

O ogromnie
Bożegozimą
miłosierdzia,
Bazylika
zdolnego przebaczyć każdy grzech,
jeśli prosimy o przebaczenie
przypomniał Ojciec Święty w swoim
wpisie na Twitterze.

Papieski tweet ma po polsku
następującą treść: „Nie ma
grzechu, którego Bóg nie mógłby
przebaczyć. Wystarczy, żebyśmy
prosili o przebaczenie”.
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Oświadczenie Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski cd.
Nasz poważny niepokój budzą również ataki
na przedmiot nauczania „Przygotowanie do
życia w rodzinie” realizujący w szkołach
edukację seksualną, która promuje
wychowanie do abstynencji, czystości
i wierności. Coraz wyraźniejsze są próby
zastąpienia tych treści programem
promującym swobodę korzystania
z wolności seksualnej, uczącym technik
antykoncepcyjnych zamiast odpowiedzialnej
dojrzałości za swoją seksualność i przyjaźń
z innymi, w końcu odzierającym sferę życia
seksualnego z kontekstu małżeństwa
i rodziny.
Innym zagrożeniem dla polskich rodzin jest
kolejna zapowiedź przygotowania ustawy
o związkach partnerskich. Jej ideą jest
nadanie wszelkim innym związkom, także
osób tej samej płci, takiego samego statusu
prawnego, jakim cieszy się małżeństwo. Nie
można tego rozumieć jako naszego
potępienia ludzi nawiązujących relacje
pozamałżeńskie, w tym osób
homoseksualnych, ani jako zaprzeczenia
potrzeby ochrony ich intymności. Jednakże
do ustanowienia racjonalnych
i sprawiedliwych udogodnień prawnych,
które pomagałyby tym ludziom prowadzić
ich sprawy prywatne nie potrzeba
instytucjonalizacji związków
niemałżeńskich na bazie schematu
małżeństwa. Wystarczą istniejące instytucje
prawne nieznające płci ani orientacji
seksualnej, mające o wiele bardziej
uniwersalny zakres zastosowania:
pełnomocnictwo, współwłasność, umowa
spółki, przydatna w razie wspólnego

prowadzenia gospodarstwa, testament itp.
Wymienione działania są sprzeczne z obowiązkiem
władz publicznych do realizowania zamysłu
konstytucyjnego wyrażonego w jednej z zasad
ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, jaką jest
małżeństwo kobiety i mężczyzny, otwarte na
rodzicielstwo, macierzyństwo i stanowiące bazę
budowy rodziny. Nie jest to subiektywny pogląd
Kościoła katolickiego. Przecież polski Trybunał
Konstytucyjny wyraźnie podkreśla, że „ochrona
rodziny realizowana przez władze publiczne musi
uwzględniać przyjętą w Konstytucji wizję rodziny
jako trwałego związku mężczyzny i kobiety
nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne
r od zi ci el st wo ” ( ar t. 1 8 Konstytucji). Celem
regulacji konstytucyjnych odnoszących się do
statusu rodziny jest bowiem nałożenie na państwo,
a z w łaszcza na ustawodawcę, obowiązku
podejmowania takich działań, które umacniają
więzi między osobami tworzącymi rodzinę,
a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami
i dziećmi oraz między małżonkami. Nie zaś
odwrotnie.
Wymienione działania budzą nasz niepokój
zwłaszcza w kontekście poważnego osłabienia
polskich rodzin, o czym świadczy dramatyczna
sytuacja demograficzna, rosnąca liczba rozwodów,
a także wzrastająca liczba dzieci wychowywanych
przez samotnych rodziców. Ponadto osłabieniu
rodzin sprzyja wysokie bezrobocie i emigracja
milionów naszych obywateli, szczególnie młodych,
w poszukiwaniu pracy. W tej sytuacji bardzo
potrzebna jest autentyczna polityka prorodzinna,
która powinna znaleźć się w centrum
zainteresowania państwa, samorządu lokalnego,
obywateli i mediów.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma
ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny.
W okresie Wielkiego Postu katechumeni
przygotowują się do przyjęcia sakramentu
chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę,
uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach
pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się
do odnowienia obietnic chrztu świętego
w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego
okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie
Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi
krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od
początku tego okresu.
2. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę
Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha
pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal.
Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy
Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk
pokutnych:
· wszyscy wierni, każdy na swój sposób,
obowiązani są na podstawie prawa Bożego
czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez
wspólne zachowanie pokuty złączyli się między
sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które
wierni powinni modlić się w sposób szczególny,
wykonywać uczynki pobożności i miłości,
podejmować akty umartwienia siebie przez
wierniejsze wypełnianie własnych
obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post
i wstrzemięźliwość;
· w Kościele dniami i okresami pokuty są
poszczególne piątki całego roku i czas
Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu
katolik nie powinien brać udziału w hucznej
zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od
spożywania mięsa należy zachowywać we
wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym
dniu przypada uroczystość. Natomiast
wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę
Popielcową oraz w Wielki Piątek;
· Prawem o wstrzemięźliwości są związane
osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do
śmierci, prawem zaś o poście są związane
wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które
ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60.
roku życia;
· dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może
dyspensować od obowiązku zachowania pokuty
lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa,

albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne
uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić
do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie
lub przez internet. Władze kościelne nie
zwykły udzielać dyspensy na Środę
Popielcową i Wielki Piątek.
3. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego
Postu przypada Dzień Modlitwy i Postu za
Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do
puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz
Misyjny.
4. W odpowiedzi na apel Komisji Episkopatu
Polski ds. Trzeźwości zechciejmy podjąć
dobrowolną abstynencję od alkoholu na okres
Wielkiego Postu albo na dłuższy czas, dla
ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu
i odnotujmy tę decyzję w parafialnej Księdze
Trzeźwości, wyłożonej przed ołtarzem.
Zachęcamy was także do wstępowania
w szeregi Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Blankiety deklaracji do wypełnienia znajdują
się również na wymienionym wcześniej
miejscu.
5. W piątki Wielkiego Postu
Droga
Krzyżowa o godz. 17.00, a Msza Święta
wieczorna zaraz po Drodze Krzyżowej.
6. 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.
7. 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

Intencje mszalne
Poniedziałek - 23 lutego 2015 r.
8.00 - ...............
17.00 - w 41 rocznicę ślubu Krystyny
i Kazimierza Gruszczyńskich
Wtorek - 24 lutego 2015 r.
8.00 - + Marianna, Feliks i Lucjan Ropiak - int.od
Jasi
17.00 - ....................
Środa - 25 lutego 2015 r.
8.00 - ..............
17.00 - ............
Czwartek - 26 lutego 2015 r.
8.00 - + Marianna, Feliks i Lucjan Ropiak
17.00 - + Jan Rudnik w rocz.śm., Krzysztof,
Stefan, Władysław Bednarczyk
Piątek - 27 lutego 2015 r.
8.00 - + Adrian Ropiak (w urodziny)
17.00 - ...............

Sobota - 28 lutego 2015
r.
8 .0 0 - + M a ri an n a,
Franciszek i Józef Pyśk
17.00 - w 5 urodziny
Dawida, za jego siostrę
i rodziców
2 Niedziela Wielkiego
Postu - 1 marca 2015 r.
8.30 - za parafię
- + Maria, Piotr i Paweł Łuszczyk
11.00 - w urodziny Wiktorii i za jej rodziców
- + Andrzej Nadolny
- + Feliks Śmigielski w 2 rocz.śm., Janina,
cr. Sawickich i Śmigielskich
17.00 - w urodziny Katarzyny i Macieja
- + Stanisław, Stanisława, Zdzisław i Ryszard
Gruszczyńscy

Relację miłości dzieci do rodziców wyraża
czwarte przykazanie Dekalogu, które – jak
zaznacza papież Franciszek – następuje zaraz po
pierwszych trzech odnoszących się do Boga.
„«Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył
na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie» –
przypomniał Ojciec Święty. – Prawa więź
między pokoleniami jest gwarancją przyszłości
i jest gwarancją historii naprawdę ludzkiej.
Społeczeństwo dzieci, które nie szanują
rodziców, jest społeczeństwem bez honoru; gdy
nie czci się rodziców, traci się własną cześć!
Takie społeczeństwo jest skazane, by pełno
w nim było młodych nieczułych i chciwych.
Jednakże z drugiej strony społeczeństwo, które
nie chce rodzić dzieci, nie lubi być otoczone
dziećmi, uważające je przede wszystkim za
z m a r t w i e n i e , c i ę ż a r, r y z y k o , j e s t
społeczeństwem przygnębionym. Pomyślmy

o tylu społeczeństwach, jakie znamy tu
w Europie: są to społeczeństwa przygnębione,
bo nie chcą dzieci, nie mają dzieci, poziom
urodzeń nie dochodzi jednego procenta.
Dlaczego? Niech każdy z nas pomyśli
i odpowie. Jeśli rodzina wielodzietna jest
postrzegana jakby była ciężarem, to coś jest nie
w porządku!”.
Ojciec Święty przypomniał nauczanie bł. Pawła
VI z encykliki Humanae vitae, że poczynanie
dzieci powinno być odpowiedzialne. Jednak
posiadania większej liczby dzieci nie można
automatycznie uważać za decyzję
nieodpowiedzialną. „Co więcej, nieposiadanie
dzieci to wybór egoistyczny” – dodał
Franciszek. Na zakończenie katechezy zachęcił
wiernych do chwili modlitwy i zadumy
poświęconej własnym dzieciom i rodzicom.

Słowo na dziś
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli odsyła nas do
symboliki i znaczenia wody w życiu ludzkim, i to
zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym.
Księga Rodzaju ukazuje nam ludzkość po potopie,
czyli po pewnej skrajnej sytuacji, gdy człowiek
cierpi z powodu nadmiaru wody, natomiast
Ewangelia opisuje pobyt Jezusa na pustyni,
będącej miejscem, gdzie wody nie ma. I nadmiar
wody, i jej brak wprowadzają człowieka w stan
kryzysu, który może doprowadzić nawet do

ś m i e r c i . Wy b a w i e n i e
znajdziemy w Liście św.
Piotra, który jednoznacznie
wskazuje, że tylko woda
chrztu świętego nie zabija,
a daje życie.
Pozwólmy więc oczyścić
się słowu Boga, abyśmy
mieli prawdziwe życie.

