Kalendarz liturgiczny
26 stycznia. III NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 8,23b-9,3; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Prowadzeni wiarą przychodzimy na Mszę
Świętą, aby słuchać naszego Pana i karmić się
Jego świętym Ciałem.
27 stycznia. PONIEDZIAŁEK. Bł. Jerzego
Matulewicza.
2Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30
Podejmijmy troskę o realizację Ewangelii
w życiu osobistym, społecznym i publicznym.
28 stycznia. WTOREK. Św. Tomasza
z Akwinu.
2Sm 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35
Niech św. Tomasz będzie nam przewodnikiem w
poszukiwaniu prawdy, którą należy nieustannie
kontemplować i przekazywać innym.
29 stycznia. ŚRODA.
2Sm 7,4-17; Mk 4,1-20

Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by dawać
świadectwo wiary w moc Boga.
30 stycznia. CZWARTEK.
2Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25
Wolnym jest ten, kto rozpoznając prawdę i Tego,
który ją głosi, decyduje się nią żyć.
31 stycznia. PIĄTEK. Św. Jana Bosko.
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Mk 4,26-34
Uznajmy się za narzędzie Boga, potrzebne do
wzrostu królestwa Bożego na ziemi.
1 lutego. SOBOTA .
2Sm 12,1-7a; Mk 4,35-41
Każde spotkanie z Bogiem jest wyjątkowe.
Szczególnie w Eucharystii doświadczamy
Bożej obecności, kiedy Jezus Chrystus
uspokaja burze naszych serc darem swojego
słowa i Najświętszego Ciała. Pan Bóg oczekuje
od nas wiary i otwartości na swoją obecność.

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.Dziś przypada 3. niedziela w ciągu roku
liturgicznego, a zarazem jest to ostatnia
niedziela stycznia, która jest obchodzona jako
Światowy Dzień Trędowatych. Choroba ta jest
dziś uleczalna, ale mimo to wciąż zbiera wielkie
żniwo w krajach rozwijających się. Nie
pozostawajmy obojętni na cierpienie tak wielu
osób, tym bardziej że wystarczą naprawdę
niewielkie środki, by móc skutecznie pomóc
jednej osobie. Nr konta parafialnego, na które
możemy wpłacać nawet drobne ofiary, jest na
stronie 2. Pamiętajmy o dopisaniu,że ofiara jest
dla Cierpiących na trąd.
2. Wczoraj dobiegł końca tegoroczny Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Od kilku lat
dzień po jego zakończeniu, tj. 26 stycznia,
obchodzony jest w Polsce i w kilku innych
krajach Dzień Islamu. Jego celem jest przede
wszystkim modlitwa za wyznawców islamu, ale
też wzajemne, lepsze poznanie się
i poszukiwanie dróg porozumienia.
3. W tym tygodniu przypada też pierwsza sobota

Bazylika zimą

Komunikaty

miesiąca. W tym dniu szczególnie czcimy Matkę
Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece
całą naszą codzienność.
4. Dzisiaj, w niedzielę 26 stycznia - składane
ofiary przeznaczamy na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.
5. Trwa wizyta duszpasterska.
Wtorek - Krutyń (od St. Wieczorek);
Środa - Krutyń (od H.Kulas);
Czwartek - Krutyń (od Waśkiewiczów do
Pupek);
Piątek - Gałkowo - I część;
Sobota -Gałkowo - II część.
6. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
7. 2 lutego - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. Zapraszam. I część 16.30. Pozostałe po
Mszy Świętej o godz. 17.00.
8. Gromnice można nabyć w zakrystii kościoła.

GŁOS z
KRZYŻA
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NAWIEDZENIE cd
3 marca 2014 roku w naszej parafii odbędzie się
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski i Matki Kościoła. Z Tym nowym
nawiedzeniem Matki Chrystusa i Matki Kościoła
wszyscy wiążemy wielkie nadzieje. Ufamy w Jej
niezawodną, macierzyńską pomoc, w Jej
opiekuńcze, oddane Bogu i ludziom Serce.
Pragniemy wprowadzić Ją w całe nasze życie.
Chcemy przygotować się do nawiedzenia jak
najlepiej. Światłem do poszukiwań, jak iść
w drodze wiary z Maryją niech będą dla nas słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II z 26 sierpnia 1990 r.
Podejmijmy modlitewną refleksję w tym tygodniu
nad dalszymtekstem bł. Papieża.
2. Trzeba nam stale wracać do tego ślubowania, tak
jak dawniejsze pokolenia wracały do ślubów Jana
Kazimierza. Trzeba nam stale na nowo ponawiać
rachunek sumienia z tych wszystkich zobowiązań,
które w nich się zawierają. Są onc podstawowe,
22 stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste
zakończenie tegorocznej akcji Kolędników
Misyjnych w naszej parafii. Po uroczystej
Eucharystii Ksiądz Proboszcz podziękował
dzieciom i ich opiekunom za gorliwość w niesieniu
pomocy najbardziej potrzebującym na świecie.
Zachęcił również dzieci, żeby tak jak pasterze
oddający hołd małemu Jezusowi szły dalej głosić
Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, co może
w przyszłości zaowocuje misyjnym powołaniem na
całe życie. Po Mszy św. w domu parafialnym
odbyło się „spotkanie w radości”. Kolędnicy
misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci, które w ten sposób od ponad 20 lat w Polsce
pomagają swoim rówieśnikom w krajach
misyjnych. Do udziału w misyjnej kolędzie
zapraszają wszystkich – kolegów i koleżanki
zrzeszonych w różnych grupach i stowarzyszeniach
w szkole i w parafii. Podczas misyjnego
kolędowania przekazują dobrą nowinę

dotyczą życia Narodu, budują się na prawie
Bożym, które jest zarazem prawem wpisanym
w ludzkie sumienie. Prawo to odczytują
zarówno wierzący, jak też i niewierzący. Nie co
innego też, tylko to moralne prawo, winno
stanowić rzetelną podstawę ustroju państwa
i życia społeczeństwa. Poszanowanie wolności
ludzkich sumień to nie co innego jak
poszanowanie tego prawa, bez którego
sumienia są chore i społeczeństwo nie może być
zdrowe.
W okresie ucisku i skrępowania totalitarnego
Kościół przypominał wszystkim, że w prawie
moralnym jest zasadnicza siła oporu i obrony
ludzkiej godności. U progu demokracji,
społeczeństwa obywatelskiego. Kościół z tą
samą siłą głosi, że to moralne prawo jest
warunkiem sprawiedliwego ładu
i prawdziwego postępu. Ciąg dalszy nastąpi.

o narodzinach Zbawiciela i zbierają ofiary, by
pomóc swoim rówieśnikom w krajach misyjnych.
W tym roku dzieci kolędowały na rzecz swoich
rówieśników z Republiki Konga i Demokratycznej
Republiki Konga, dotkniętej wojną domową.
Co roku w misyjnym kolędowaniu bierze udział
kilkadziesiąt tysięcy dzieci z całej Polski.

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. Taca z ostatniej niedzieli - 2400.80 zł.
Wpłynęło - 2400.80 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 306 067.71 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 - 27 stycznia 2014 r.
2 lutego 2014 r.
8.00 - ................
8.30 - + Janina
17.00 - ..............
i Kazimierz Ogrodzińscy
Wtorek - 28 stycznia 2014 r.
8.30 - + Stanisław
8.00 - + Leokadia Sobiech w I rocz.śm. - int.od Łęgowski, Władysław
Zosi i Teresy
i Władysława
17.00 - ..............
8.30 - + Kazimiera
Środa - 29 stycznia 2014 r.
Rokojżo w rocz.śm.
8.00 - + Halina Święcińska - int.od męża
11.00 - w urodziny Marka
17.00 - ..................
i Joanny Syberskich Czwartek - 30 stycznia 2014 r.
int.od rodziców
8.00 - + Władysław Waszkiewicz
11.00 - + Weronika
17.00 - ...............
Jędrzejczyk w 30 dzień po
Piątek - 31 stycznia 2014 r.
śm. - int.od uczestników
8.00 - + Stanisław Bacławski, Antoni Pardo
pogrzebu
17.00 - ..................
11.00 - + Stanisław, Antonina, Władysława,
Sobota - 1 lutego 2014 r.
Teresa i Irena Sadłowscy, Czesława Klimek
8.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie 17.00 - + Władysława w rocz.śm. i Andrzej
Krystyny i Mariana Ksepka i za ich dzieci
Mucha
17.00 - w urodziny Bogdana Niwińskiego - int.od 17.00 - + Wacław w rocz.śm. i Ignacy
żony i dzieci z rodzinami
Wasilewscy, Mieczysław Soroka
Niedziela. Święto Ofiarowania Pańskiego List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo
2013 roku. Drogie Siostry, drodzy Bracia! niwelowania wartości płci. To nie fakt istnienia
Cd.
dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak
duchowego
odniesienia, ludzki egoizm i pycha,
Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy
na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej które trzeba stale przezwyciężać. Kościół
wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno- w żaden sposób nie zgadza się na poniżanie osób
kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś o skłonnościach homoseksualnych, ale
niewłaściwym prowadzenie badań nad równocześnie z naciskiem podkreśla, że
wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast aktywność homoseksualna jest głęboko
ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nieuporządkowana oraz że nie można społecznie
nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą
społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada m ę ż c z y z n y i k o b i e t y z e z w i ą z k i e m
Cdn.
się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, homoseksualnym.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
Eucharystycznego; jest on autorem m.in.
· 27 I bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), biskup, hymnu eucharystycznego „Zbliżam się
odnowiciel zgromadzenia marianów i założyciel pokorze” (wspomnienie obowiązkowe);
dwóch zgromadzeń żeńskich: sióstr eucharystek · 31 I św. Jan Bosko (1815-1888), prezbiter,
i sióstr ubogich od Niepokalanego Poczęcia NMP założyciel zgromadzeń salezjańskich, które
(wspomnienie obowiązkowe);
oddają się pracy z młodzieżą (wspomnienie
· 28 I św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter obowiązkowe).
i doktor Kościoła, wielki czciciel Jezusa
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
Dlatego też w Biblii prawda i wierność
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
występują razem: Bóg prawdziwy jest Bogiem
To odkrycie miłości jako źródła poznania, wiernym, Tym, który dotrzymuje swoich
stanowiące pierwotne doświadczenie każdego obietnic i pozwala w czasie zrozumieć swój
człowieka, znajduje autorytatywny wyraz zamysł. Przez doświadczenie proroków, w bólu
w biblijnym pojmowaniu wiary. Ciesząc się wygnania i w nadziei ostatecznego powrotu do
miłością, z jaką Bóg go wybrał i ustanowił jako świętego Miasta, Izrael pojął, że prawda Boża
naród, Izrael dochodzi do zrozumienia jedności przekracza granice jego dziejów, obejmując całe
planu Bożego, od początku aż do jego dzieje świata, poczynając od stworzenia.
wypełnienia. Poznanie wiary, z tej racji, że rodzi Poznanie wiary oświeca nie tylko szczególną
się z miłości Bożej, ustanawiającej Przymierze, drogę jednego narodu, ale całe dzieje
jest poznaniem oświecającym drogę historii. stworzonego świata, od jego początków aż do
skończenia.
Ciąg dalszy nastąpi.
1. Za tydzień, w niedzielę - święto Ofiarowania
Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).
2. Z woli papieża Jana Pawła II od 1997 roku w to
święto w Kościele powszechnym obchodzony
jest Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony
modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na
służbę Bogu i ludziom w niezliczonych
zakonach, zgromadzeniach i instytutach
świeckich. Pamiętajmy o nich w naszych
modlitwach. Zechciejmy również materialnie

wspierać szczególnie zakony kontemplacyjne
(klauzurowe), których zadaniem jest przede
wszystkim modlitwa za każdego z nas, za cały
Kościół i świat. Poświęcając się modlitwie,
zawierzają one Bożej Opatrzności również
swoich ofiarodawców, wierząc, że ci, za których
się modlą, nie zapomną o nich w swojej
wielkoduszności.
3. Poświęcenie gromnic na wszystkich Mszach
Świętych.

Słowo na dziś
Upokorzenie dwóch krain Zabulona i Neftalego, Jedną z takich pokus jest brak jedności, którą
wspomniane w pierwszym czytaniu przez wyrzuca z kolei św. Paweł Koryntianom.
proroka Izajasza, odnosi się do wydarzenia, Potrzeba więc Mesjasza, który niczym światło
które miało miejsce w 730 roku przed rozświetli mroki zła. Dobitnie na tę prawdę
Chrystusem. Wówczas to, na skutek najazdu wskazuje św. Mateusz, opisując pobyt Jezusa we
Asyryjczyków, kraj został splądrowany, wspomnianych krainach, powtarzając proroctwo
a ludność wzięta do niewoli. Wydarzenie to ma Izajasza.
sens alegoryczny. Za każdym razem, gdy Niech więc Chrystus poprzez swoje słowo
człowiek ulega pokusie, popada w niewolę. oświeci mroki naszego życia.
Zapowiedzi przedślubne
1. 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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