Kalendarz liturgiczny
2 lutego. NIEDZIELA. Święto Ofiarowania
Pańskiego (MB Gromnicznej).
Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40
Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego
gromadzi nas na Mszy Świętej, aby kolejny raz w
znakach chleba i wina nasze oczy ujrzały
Zbawiciela.
3 lutego. PONIEDZIAŁEK.
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mk 5,1-20
Msza Święta jest wejściem w świętość Boga
samego.
4 lutego. WTOREK.
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Mk 5,21-43
Eucharystia jest szczególnym wydarzeniem:
podczas niej człowiek może dotknąć Boga.
5 lutego. ŚRODA. Św. Agaty.
2Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6
Eucharystia jest ukazaniem daru miłości Boga w

ofierze Jezusa Chrystusa.
6 lutego. CZWARTEK. Św. Pawła Miki i
Towarzyszy.
1 Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13
Każdego z nas Chrystus posyła, abyśmy na swój
sposób dobrym czynem miłości i słowem
prawdy przybliżali królestwo Boże na ziemi.
7 lutego. PIĄTEK.
Syr 47,2-11; Mk 6,14-29
Eucharystia uczy nas życia w prawdzie. Nie
zważając na cenę, jaką była ofiara życia, św. Jan
Chrzciciel, pozostał wiernym głosicielem
prawdy.
8 lutego. SOBOTA .
1Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
Msza Święta jest szczególnym wydarzeniem, w
czasie którego sam Bóg napełnia serca
mądrością i roztropnością.

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. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego
przenosi nas ponownie w klimat Narodzenia
Pańskiego. Mamy okazję raz jeszcze spotkać się
z naszym Zbawicielem, który przychodzi
w postaci Dziecka, aby wybawić nas od
panowania grzechu i zła.
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

Bazylika zimą

Komunikaty

wielkoduszności.
3. Dzisiejsze święto kończy również tradycyjny
okres śpiewania kolęd w naszych kościołach
i rodzinach.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek
i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa;
prosimy o nowe i święte powołania do pracy
w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty
parafialnej. Adoracja Najświętszego
Sakramentu rozpocznie się po Mszy Świętej o
godz. 17.00, a trwać będzie do godz. 21.00.
W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana
Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata.
5. Trwa wizyta duszpasterska.
Wtorek - Ukta (ul. Mrągowska - od Koper);
Środa - Ukta (ul.Szkolna - od Kobus);
Czwartek - Ukta (ul. Szkolna od Puchalskich );
Piątek - Śwignajno (od Jaksina do
Wiszowatych);
Sobota -Ukta (Zydlągi).
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NAWIEDZENIE cd
Kardynał Karol Wojtyła nauczał, że Jasnogórskie
ślubowania należy nieustannie odnawiać “z tym
przeświadczeniem, że Naród sam musi brać w ręce
odpowiedzialność za swoje dzieje, za swój byt, za
fundamenty tego bytu, za swoją moralność, za
swoje wady i cnoty narodowe, społeczne, za swoją
kulturę, za każdego człowieka, który się poczyna
w łonie matki musi brać odpowiedzialność! I musi
znaleźć siłę, żeby tę odpowiedzialność wziąć, żeby
jej nie pozwolił sobie wyjąć z rąk!”.
Podejmijmy w tym tygodniu rozważania dalszych
słów błogosławionego Papieża:
3. Sobór Watykański II wielokrotnie przypomina,
że ludzie współcześni są szczególnie wrażliwi na
godność osoby, na jej prawa. Ślubowanie
jasnogórskie mieści w sobie także, rzec można
„polską kartę praw człowieka". Jako pierwsze
uwydatnia prawo człowieka do życia od pierwszej
chwili jego zaistnienia. „Wszyscy staniemy na
straży budzącego się życia. Dar życia uważać
będziemy za największą łaską Ojca wszelkiego
życia i za najcenniejszy skarb Narodu" (słowa
ślubowania).
Dziękujemy Ci, Matko polskiego życia, za tych
wszystkich, którzy dziś stają w obronie życia nie
narodzonych. Chodzi tutaj o pierwsze

i podstawowe prawo człowieka. Jeśli nie jest
szanowane to prawo, cały system praw
człowieka ulega zakwestionowaniu w Polsce.
Chodzi przecież o prawo człowieka najbardziej
bezbronnego, któremu przede wszystkim
należy się zabezpieczenie i oparcie w prawach
ludzkich, w prawach państwowych, tak jak
broni go Boże przykazanie "nie zabijaj".
Matko, daj moim Rodakom prawość i prawdę
sumień. Broń przed ich przekraczaniem, broń
przed moralnym relatywizmem. Broń przed
fałszywym pojmowaniem wolności, przed
zgubną praktyką moralnego permisywizmu.
"Przyrzekamy Ci stać na straży
nierozerwalności małżeństwa, bronić godności
kobiety, czuwać na progu ogniska domowego,
aby przy nim życie Polaków było bezpieczne"
(ślubowanie).
Jakie społeczeństwo, jaki rząd, jaki parlament
może zaprzeczyć, że chodzi tutaj o istotne
wartości ludzkie. O wartości podstawowe.
Chodzi o system wolności dojrzałej
i odpowiedzialnej. Taka wolność jest
warunkiem dobra wspólnego społeczeństwa.
Ciąg dalszy nastąpi.

O wielkich i małych decyzjach

W czasie świętowania złotych godów
małżeńskich zapytano jubilatów, gdzie leży
źródło ich przykładnej zgody i harmonii.
Stary małżonek odpowiedział chytrze:
- W dniu naszego ślubu umówiliśmy się z żoną, iż
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
** W zakrystii kościoła można nabyć gromnice ,
a także kolejny numer diecezjalnego

większe decyzje będę podejmował ja, mniejsze żona. I tego trzymaliśmy się całe życie. Bogu
dziękuję, że do dnia dzisiejszego nie trzeba było
podejmować ani jednej większej decyzji.
(K.Wójtowicz “Opowiastki”.
miesięcznika “Martyria”.
*** 3 lutego - błogosławieństwo świec
i wiernych z racji wspomnienia św. Błażeja.
**** 5 lutego - błogosławieństwo chleba i wody
z racji wspomnienia św. Agaty.

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 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 - 3 lutego 2014 r.
V Niedziela Zwykła- 9
8.00 - ................
lutego 2014 r.
17.00 - ..............
8.30 - w I urodziny Julii
Wtorek - 4 lutego 2014 r.
Czajka - int.od matki
8.00 - ................
chrzestnej
17.00 - ..............
8.30 - + Władysław Gołaś
Środa - 5 lutego 2014 r.
i Rozalia
8.00 - ...................
8.30 - + Zofia Krysiak
17.00 - + Aniela i Ignacy Maciora
11.00 - w urodziny
Czwartek - 6 lutego 2014 r.
Macieja Szyszuka
8.00 - .................
11.00 - + Adam, Rozalia,
17.00 - w int. Mateusza o zdrowie duszy i ciała
Katarzyna, Aleksander
17.00 - + Wiktor Opuski
Zawrotni, Czesława
Piątek - 7 lutego 2014 r.
Bączek
8.00 - ....................
11.00 - + Zdzisław, cr.
17.00 - + Marianna Bieleska, Roman, Leokadia Gruszczyńskich i Zapolskich
i Bolesław
17.00 - + ks. Leszek Kuczyński w I rocz.śm.,
Sobota - 8 lutego 2014 r.
Krzysztof Kuczyński w 30 dzień po śm.
8.00 - ..............
17.00 - + Stefania i Mieczysław Żyjewscy
17.00 - .............
w rocz.śm.
List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny W z y w a m y i n s t y t u c j e o ś w i a t o w e , a b y
2013 roku. Drogie Siostry, drodzy Bracia! zaangażowały się w promowanie integralnej wizji
człowieka.
Cd.
W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym
apelem do rodzin chrześcijańskich, do
przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń
kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby
odważnie podejmowali działania, które będą służyć
upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie.
Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj
edukacja środowisk wychowawczych.
Apelujemy także do instytucji odpowiadających za
polską edukację, aby nie ulegały naciskom
nielicznych, choć bardzo głośnych, środowisk,
dysponujących niemałymi środkami finansowymi,
które w imię nowoczesnego wychowania dokonują
eksperymentów na dzieciach i młodzieży.

Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą
modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz
wychowywanych w nich dzieci. Prośmy Ducha
Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła
rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest
niebezpieczeństwem i zagrożeniem nie tylko dla
rodziny, ale dla naszej Ojczyzny i całej ludzkości.
Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary i
odważnymi obrońcami Prawdy. Niech w
podejmowaniu tego trudu wzorem do
naśladowania oraz pomocą duchową będzie Święta
Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał się Syn
Boży Jezus Chrystus.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 5 II
św. Agata, dziewica i męczennica,
szczególna patronka Sycylii we Włoszech; ze
względu na swoje męczeństwo, podczas którego
odcięto jej piersi, może też być wzywana jako
wspomożycielka kobiet karmiących i tych, które
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
cd.
Wiara jako słuchanie i widzenie
29. Zważywszy na to, że poznanie wiary
związane jest z Przymierzem z Bogiem wiernym,
który zacieśnia więź miłości z człowiekiem
i kieruje do niego Słowo, Biblia przedstawia je
jako słuchanie; kojarzone jest ze zmysłem
słuchu. Św. Paweł posłuży się formułą, która
stała się klasyczna: fides ex auditu «wiara rodzi
się z tego, co się słyszy» (Rz 10, 17). Poznanie
związane ze słowem jest zawsze poznaniem
osobistym, rozpoznającym głos, otwierającym
się na niego w wolności i idącym za nim
w posłuszeństwie. Dlatego św. Paweł mówił
o «posłuszeństwie wiary» (por. Rz 1,5; 16,26).
Ponadto wiara jest poznaniem związanym
z upływem czasu, którego potrzebuje słowo, aby
się wypowiedzieć: jest poznaniem, którego
uczymy się jedynie na drodze naśladowania.

Odszedł od nas

Andrzej
Krajza
Msza
Święta od uczestników
pogrzebu - 8 marca
2014 r. - godz. 17.00

zmagają się z chorobami piersi (wspomnienie
obowiązkowe);
· 6 II św. Paweł Mika i jego Towarzysze,
pierwsi męczennicy japońscy z XVI wieku
(wspomnienie obowiązkowe).

Słuchanie pomaga dobrze ukazać związek
między poznaniem i miłością.
Jeśli chodzi o poznanie prawdy, to słuchanie
przeciwstawiano niekiedy widzeniu,
właściwemu jakoby kulturze greckiej. O ile
z jednej strony światło umożliwia kontemplację
całości, do której człowiek zawsze aspirował, to
z drugiej strony, wydaje się nie pozostawiać
miejsca dla wolności, ponieważ zstępuje z nieba
i dociera bezpośrednio do oka, nie wymagając,
by oko odpowiedziało. Ponadto światło wydaje
się skłaniać do kontemplacji statycznej, bez
odniesienia do konkretnego czasu, w którym
człowiek cieszy się i cierpi. Zgodnie z tą
koncepcją, biblijne podejście do poznania
przeciwstawiałoby się podejściu greckiemu,
które w poszukiwaniu całkowitego zrozumienia
rzeczywistości powiązało poznanie
z widzeniem.
Ciąg dalszy nastąpi.
Ochrzczona została Zofia Kosior,

córka Arkadiusza Zbigniewa
i Kingi
Rodzice i otoczenie niech będą
dla niej świadkami wiary.

Słowo na dziś
Prorok Malachiasz, żyjący w piątym wieku dokonujący sądu nad światem. Dzięki jednak tej
przed Chrystusem, przypomni nam dziś samej miłości Boga człowiek może mieć
o szczególnej miłości Boga do Izraela, nadzieję, że „przetrwa dzień Jego nadejścia”,
wybranego bez żadnej swojej zasługi. Miłość ta gdyż, jak zauważył to autor Listu do
objawiła się wpierw we Wcieleniu, a osiągnie Hebrajczyków, Chrystus upodobnił się do braci,
swoją kulminację w Dniu ostatecznym. stając się miłosiernym i przychodzącym
Najpierw Syn Boży przyszedł jako Dziecię, z pomocą.
które poddało się sumiennie każdemu prawu, Oby ze słuchania słowa Bożego zrodziła się
a na końcu czasów przyjdzie, jako Pan Zastępów, i w nas ta niezachwiana nadzieja.
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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