Kalendarz liturgiczny
8 lutego. V NIEDZIELA ZWYKŁA.
Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Dobrze wykorzystać czas swojego życia to
nieustannie troszczyć się, by miłość decydowała
o naszym postępowaniu.
9 lutego. PONIEDZIAŁEK.
Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56
Odkryć obecność Boga w Jezusie Chrystusie
i pośród nas to zadanie, które domaga się od nas
wiary.
10 lutego. WTOREK. Św. Scholastyki.
Rdz 1,20-2,4n; Mk 7,1-13
By tradycja i zwyczaje nie zmieniły się
w obrzędy bez treści, muszą płynąć z prawdziwej
wiary, czyli żywej relacji z Bogiem.
11 lutego. ŚRODA.
Rdz 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23
Pan Bóg tchnął w nas życie i obdarzył wolnością.

12 lutego. CZWARTEK.
Rdz 2,18-25; Mk 7,24-30
Znaki i symbole liturgiczne, słowa Pisma
Świętego i obecność Pana Jezusa w Komunii
Świętej stanowią o bogactwie Eucharystii.
13 lutego. PIĄTEK.
Rdz 3,1-8; Mk 7,31-37
Gdy mówimy o sobie: jestem wierzący, często
mamy na myśli wiarę w istnienie Boga.
Tymczasem to zbyt mało. Mamy być tymi,
którzy nie tylko wierzą w Boga, ale wierzą
Bogu, darząc Go pełnią zaufania.
14 lutego. SOBOTA. Święto św. Cyryla
i Metodego, Patronów Europy.
Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
Umocnieni spotkaniem z Panem mamy
świadczyć o naszej chrześcijańskiej nadziei.

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: 1. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 263 338.12 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!
W Papież Franciszek polecił rozdać bezdomnym Wiecznym Miastem.
z Rzymu 300 parasoli, pozostawionych przez Wcześniej Franciszek wystąpił z inicjatywą
turystów w Muzeach Watykańskich. O jego kolejnej rozdania rzymskim bezdomnym śpiworów oraz
dobroczynnej inicjatywie poinformował w czwartek ustawienia dla nich kabin prysznicowych
media papieski jałmużnik arcybiskup Konrad w pobliżu bazyliki Świętego Piotra. Będą oni też
Krajewski. Parasole rozdano w dniach gwałtownych mieli do dyspozycji bezpłatnego fryzjera.
ulew, burz i gradobicia, przechodzących nad

Bazylika zimą
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Oświadczenie Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski - Warszawa, 4 lutego
2015 r.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady
ustroju naszego państwa. Jedną z nich,
wyrażoną w art. 18, jest założenie, że:
„małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis
ten wskazuje na instytucję małżeństwa
i związane z nim wartości, takie jak rodzina,
macierzyństwo i rodzicielstwo.
Mimo tak oczywistego brzmienia
przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj
agresywne próby zafałszowania jego
znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone
są nie tylko konstytucyjne gwarancje
odnoszące się do małżeństwa, lecz także te,
które dotyczą pozostałych wartości. Takie
próby, pojawiające się w ostatnich
miesiącach już nie tylko w debacie
politycznej i publicystyce, ale również
w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach
Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania
Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych,
polegają na rozrywaniu funkcjonalnego
i aksjologicznego zespolenia pojęć
małżeństwa, rodziny, macierzyństwa
i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni
łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie
sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi
osobowej partnerów, by dać życie wspólnym
dzieciom i razem je wychować, a potem mieć
w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem
społecznym, przyświecającym ustrojodawcy
i stanowiącym cel polityki rodzinnej
państwa, lecz — jak się w tych próbach

reinterpretacyjnych podnosi — w pluralistycznym
społeczeństwie jest najwyżej jedną
z równoprawnych opcji dotyczących intymnych
więzi i prokreacji.
Polski system prawny gwarantuje instytucję
małżeństwa zawartego między kobietą i mężczyzną
o wskazanych wyżej zasadach konstrukcyjnych
w przekonaniu, że ich związek ma do spełnienia
ważną funkcję społeczną, związaną z założeniem
rodziny, macierzyństwem i rodzicielstwem. Nawet
jeśli pewne udogodnienia przysługują małżonkom
z samej tylko racji pozostawania w związku
małżeńskim bez względu na realizowanie tej
funkcji, są wyrazem jednolitego traktowania
każdego małżeństwa ze względu na jego otwartość
na jej realizację i zachętą do wkroczenia na drogę
małżeństwa przez innych. Oczywiście nie oznacza
to lekceważenia przez prawo tej wartości, jaką jest
osobowa i emocjonalna więź samych małżonków,
ani tego, że więź ta może być owocna dla
społeczeństwa także wtedy, gdy małżonkowie
z takich czy innych powodów nie mają naturalnych
ani adoptowanych dzieci.
Z ty c h w s zy stkich powodów z uznaniem
dostrzegamy każdą inicjatywę, która wspiera
małżeństwo, pozwala na urzeczywistnienie
rodzicielstwa bez nadmiernego lęku o pracę czy
wspiera rodziny wielodzietne, które są darem dla
społeczeństwa. Zaliczyć do nich należy cenną
zmianę prawa pracy w postaci wydłużenia urlopów
rodzicielskich, objęcia nimi zarówno matek i ojców
czy promowanie udogodnień wynikających z Karty
Dużych Rodzin. Niestety, polityka naszego państwa
nie jest konsekwentna. Obok wskazanych działań
pojawiają się takie inicjatywy, które prowadzą do
destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości
rodziny. Budzą one nasz zdecydowany sprzeciw,
także dlatego, że są oparte na kłamstwie, (...)
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Ogłoszenia

* Komunikaty

Intencje mszalne

1. Dziś piąta niedziela w ciągu roku.
2. W środę wspomnienie Marii Panny z Lourdes
i Światowy Dzień Chorego. U nas Msza Święta
dla chorych i osób w podeszłym wieku
połączona z udzielaniem sakramentu
namaszczenia chorych o godz. 17.00. Pół
godziny przed tą Mszą Świętą okazja do
spowiedzi św., gdyż sakrament namaszczenia
chorych należy przyjmować w stanie łaski
uświęcającej. Proszę pomóc chorym dotrzeć do
kościoła.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o godz. 17.00, a następnie Msza
Święta wieczorna.
4. W sobotę święto świętych Cyryla, mnicha,
i Metodego, biskupa
patronów Europy.
Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za
narody Europy, aby pozostały wierne swym
chrześcijańskim korzeniom. Również w sobotę
przypada wspomnienie św. Walentego, patrona
osób chorych psychicznie i zakochanych.
Starajmy się pamiętać o nich w modlitwie
i codziennym postępowaniu nacechowanym
W lutym Kościół przeżywa wspomnienia
objawień Matki Bożej z Lourdes. W 1858 roku,
po czterech latach od ogłoszenia przez Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża
objawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie
Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes.
Podczas osiemnastu objawień (w okresie 11
lutego-16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy
i pokuty. Tego też dnia Kościół obchodzi
Światowy Dzień Chorego, któremu towarzyszą
słowa z Księgi Hioba „Niewidomemu byłem
oczami, chromemu służyłem za nogi.”
Papież Franciszek w swoim Orędziu na ten dzień
podkreśla: „Prawdziwa miłość jest dzieleniem
się bez osądzania, bez usiłowania nawracania
drugiego; jest wolna od fałszywej pokory, która

życzliwością.
5. Za tydzień szósta niedziela w ciągu roku
i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość
Narodu. Na temat zobowiązań abstynenckich
od alkoholu i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
powiemy więcej w przyszłą niedzielę.
6. Do nabycia jest kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
7. Bardzo serdecznie proszę o przyniesienie do
kościoła zeszłorocznych palm.
8. Za tydzień, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, ofiary na tacę przeznaczone są na
prace prowadzone w naszej parafii. Bardzo
serdecznie proszę o życzliwe wsparcie
i modlitwą i sercem dziękuję za każdy
przejaw życzliwości i dobroci.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 10 II św. Scholastyka, dziewica, siostra św.
Benedykta z Nursji we Włoszech. Żyła na
przełomie V i VI wieku (wspomnienie
obowiązkowe);
· 14 II Cyryl i Metody;
· 14 II św. Walenty.
w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się
z dokonanego czynu." Zaznacza przy tym, że
i czas cierpienia może być „uprzywilejowanym
czasem łaski i źródłem do uzyskania
i umocnienia mądrości serca". „Również osoby
zanurzone w tajemnicy cierpienia i bólu,
przyjętego jednak z wiarą, mogą stać się żywymi
świadkami tej wiary, która pozwala współistnieć
z samym cierpieniem, pomimo że ludzka
inteligencja nie jest w stanie do końca go
zrozumieć" – napisał Papież.
11 lutego o godz. 17.00 będzie odprawiona
Msza Święta w intencji chorych, samotnych,
Służby Zdrowia oraz osób towarzyszących
w doświadczeniu choroby. ZAPRASZAM.

Poniedziałek - 9 lutego 2015 r.
Sobota - 14 lutego 2015
8.00 - ...............
r.
17.00 - w 2 urodziny Julii Czajka
8.00 - ...............
Wtorek - 10 lutego 2015 r.
17.00 - + Krystian
8.00 - ...............
Samsel w 15 rocz.śm.
17.00 - + ks. Leszek Kuczyński w 6 rocz.śm., 6 Niedziela Zwykła - 15
Krzysztof Kuczyński w I rocz.śm.
lutego 2015 r.
Środa - 11 lutego 2015 r.
8.30 - w dniu urodzin
8.00 - ................
Jędrzeja i Andrzeja, za cr.
17.00 - ..............
Ryś
Czwartek - 12 lutego 2015 r.
8.30 - + Stanisław, Marianna, Stanisław,
8.00 - ..............
Władysław i Jan Turscy
17.00 - ..............
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Winfrieda Rohm
Piątek - 13 lutego 2015 r.
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Reginy, Lidii
8.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
i Jerzego
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
17.00 - za parafię
Męczeństwo chrześcijan nie jest jedynie kwestią
Odszedł od nas
przeszłości, ale wielu z nich pada także dziś ofiarą
Andrzej Wojciech Jankowski
ludzi nienawidzących Jezusa Chrystusa – powiedział
Msza Święta od uczestników
Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu
pogrzebu św. Marty. W swojej homilii papież odniósł się do
9 marca 2015 r. - godz. 17.00
Ewangelii
(Mk 6,14-29) opisującej męczeńską śmierć
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...
Jana Chrzciciela.
KOLĘDA
W miarę możności na czas modlitwy klękamy na
Przygotować należy: stół nakryty białym dwa kolana). 6. Pokropienie.
7. Ucałowanie
obrusem, krzyż, dwie świece, wodę święconą k r z y ż a . 8 . R o z m o w a d u s z p a s t e r s k a .
i kropidło, Pismo święte. Dzieci i młodzież 9. Zamówienie Mszy Świętych.
szkolna - zeszyty od religii.
Ofiary składane podczas kolędy
Przebieg kolędy:
przeznaczamy na:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz. - 40 zł - sprzątanie
3 . C z y t a n i e S ł o w a B o ż e g o - j e d e n - na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za
z domowników (najlepiej ojciec rodziny). jego całoroczną pracę w parafii
Teksty do wyboru na przykład: Rz 15,5-7; 2 Kor - na prace prowadzone w parafii - dobrowolna
13,11; Ga 6,9-10; Kol 3, 12-13; Kol 3, 14-15; Kol ofiara
3,17; Tt 2, 11-12.
Planowane prace - wymiana instalacji
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa elektrycznej w kościele;
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad - zaprojektowanie i wykonanie
ołtarzy
członkami rodziny i odmawia modlitwę. bocznych w kościele.

Wiara syryjskich chrześcijan jest silniejsza od
wszelkiej przemocy. Trwają oni przy Chrystusie
mimo niesamowitego cierpienia, doświadczanego
praktycznie każdego dnia. Zaświadcza o tym
przebywający w Aleppo o. Ghassan Sahoui.

Syryjski jezuita podkreśla, że wyznawcy Chrystusa
nie dają się złamać kolejnym aktom prześladowania
przez islamistów, jak choćby usuwaniu kolejnych
krzyży wieńczących kościelne wieże.

Wizyta duszpasterska.
Początek kolędy o 9.30.
Poniedziałek - Ukta (od p.Wygnał)
Środa - Ukta (od p.Kobus)

Czwartek - Ukta (od p.Puchalskich)
Piątek - Ukta (od p.Ropiak do p. Skrajnych)
Sobota - Zakręt

Dzisiejsza liturgia słowa w głównej mierze dotyka
problemu cierpienia. Hiob, o którym usłyszymy
w pierwszym czytaniu, wpada w swoistego
rodzaju pesymizm. Życie ludzkie dostrzega
jedynie w kategoriach bólu i cierpienia. Jednak na
ten ponury i ciemny obraz pada światło
pocieszenia z Ewangelii. Odpowiedzią na ludzkie
problemy jest Jezus Chrystus, który przyszedł,
aby uzdrawiać i w ten sposób zainicjować

Słowo

na

dziś

królestwo niebieskie już tu na ziemi. Stąd też
odpowiedzią chrześcijanina ma być postawa,
o której pisze św. Paweł w Liście do Koryntian.
Trzeba wychodzić do świata, aby głosić dobrą
nowinę o zbawieniu.
Wsłuchując się dziś z uwagą w słowo Boże,
prośmy Pana, aby pozwolił nam być radosnymi
Jego świadkami.

