Kalendarz liturgiczny
9 lutego. V NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Niedzielne spotkanie z Bogiem w Eucharystii
jest każdorazowym świętowaniem
zmartwychwstania Pana Jezusa.
10 lutego. PONIEDZIAŁEK. Św. Scholastyki.
1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56
Pan Bóg przez Ducha Świętego w pełni
zamieszkuje nasze serca otwarte na działanie
łaski. Nie zmarnujmy tej zbawczej obecności.
11 lutego. WTOREK.
1 Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13
Bóg sam wybiera czas i miejsce, aby okazać
swojemu ludowi szczególną pomoc i łaskę.
12 lutego. ŚRODA.
1 Krl 10,1-10; Mk 7,14-23
Gromadzimy się na Eucharystii, aby spotkać się
z Chrystusem żyjącym w Kościele, aby umocnić

wiarę i oczyścić serca z brudu grzechów.
13 lutego. CZWARTEK.
1 Krl 11,4-13; Mk 7,24-30
Udział we Mszy Świętej jest wyrazem służby
prawdziwemu Bogu Ojcu, który przyjmuje
ofiarę swojego Syna Jezusa Chrystusa dla
naszego zbawienia.
14 lutego. PIĄTEK. Święto Cyryla i
Metodego, Patronów Europy.
Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
Trwajmy mocno w wierze ojców i brońmy
chrześcijańskiej tradycji Europy.
15 lutego. SOBOTA .
1Krl 12,26-32;13,33-34; Mk 8,1-10
Pragnienie spotkania z Panem Bogiem
i przyjęcia Bożego słowa i Ciała Chrystusa
łączą nas w jedną wspólnotę przy stole
eucharystycznym.

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. Przeżywamy kolejną, piątą niedzielę w ciągu
roku. Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że jako
chrześcijanie mamy być solą ziemi i światłem
świata, czyli tymi, którzy, choć nieliczni,
wyznaczają kierunek, w którym należy iść.
Pomyślmy zatem, jak realizujemy to zadanie
w naszym życiu codziennym. Może warto,
byśmy również w gronie rodzinnym się nad tym
zastanowili i podzielili się wzajemną refleksją,
jak możemy to powierzone nam przez Chrystusa
zadanie wypełniać.
2. Nasza wiara ma się opierać nie na mądrości
ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pogłębieniu tego
tematu służyć może również lektura katolickiej
prasy czy książek o tematyce religijnej.
Chciejmy po nie sięgać systematycznie, by móc
roztropnie, ale też pewnie odpowiadać na
pytania innych osób dotyczące naszej wiary.
3. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku,
w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu

Bazylika zimą

Komunikaty

o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza
objawiła się Bernadecie Soubirous
w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia
upamiętnia znana pieśń „Po górach, dolinach”.
Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja
wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby
na miejscu objawień został zbudowany kościół.
Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych
nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim
czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś
do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi
pielgrzymi z całego świata.
4. Trwa wizyta duszpasterska.
Wtorek - Ukta (ul. Mrągowska - od
Gruszczyńskich );
Środa - Ukta (ul.Pocztowa);
Czwartek - Gąsior i Iznota;
Piątek - Nowy Most;
Sobota -Majdan, Wypad.
5. Je st jes z cz e w zakrystii do nabycia
miesięcznik diecezjalny “Martyria”.
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NAWIEDZENIE cd
Przygotowujemy się do Nawiedzenia Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej. Potrzebujemy
Maryi. I nie wstydzimy się tego.
Podejmijmy w tym tygodniu rozważania dalszych
słów błogosławionego Papieża:
4. „Przyrzekamy Ci (...) wszczepiać w umysły i
serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie,
strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich
i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychowywać młode pokolenie w
wierności Chrystusowi, bronić je przed
bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną
opieką rodzicielską ".
W zapisach pamiętnych wydarzeń poznańskich z
czerwca 1956 roku czytamy, że protestujący
przeciw uciskowi robotnicy domagali się m.in.
przywrócenia religii do szkół. Wiadomo, że
ostatecznie nauka religii została przy pomocy
represywnej ustawy ze szkół usunięta. Kościół
czynił, co mógł, aby w ciągu trzydziestu lat
katechizować poza szkołą. Katechizacja jest
zawsze pierwszą odpowiedzią na Chrystusowy
nakaz „nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19).

Również na słowa Apostola, który pisze:
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1
Kor 9,l6).
To potężne wołanie niesie się przez stulecia i
pokolenia. „ Chrystusa nie można wyłączać z
dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu
ziemi. Nie można też bez Chrystusa do końca
zrozumieć dziejów Polski. (...) człowiek nie
może siebie do końca zrozumieć bez
Chrystusa". Pozwalam sobie przypomnieć te
słowa wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w
Warszawie w 1979 roku. Wiadomo, iż w ciągu
czterdziestu lat pracowano systematycznie nad
tym, aby wykorzenić to zrozumienie z duszy
Narodu, między innymi przy pomocy szkoły.
Nie można tego eksperymentu przedłużać.
Dziękuję Episkopatowi Polski za podjęte tutaj
inicjatywy. Ufam, że spotkają się ze
zrozumieniem. Ufam także, iż cenne
doświadczenia katechizacji poza szkołą (na
które wielu zwraca słusznie uwagę) posłużą
wzbogaceniu nauczania religii w przyszłości.
Ciąg dalszy nastąpi.

O ratunku i gałązce

Zagorzały ateista wybrał się w góry. W pewnym
momencie poślizgnął się i spadł ze skały. Po
drodze zdążył jeszcze rozpaczliwie chwycić się
gałązki jakiegoś skarłowaciałego drzewa. Tak
zawisł między niebem a ziemią, leżącą paręset
metrów niżej. Miał świadomość,że oni ta
gałązka, ani jego ręce długo nie wytrzymają.
W tej sytuacji przyszła mu nagle myśl, aby
zwrócić się do Boga: - Boże - zawołał z całych
sił. Ale tylko echo niosło ostatnią sylabę. Za
trzecim razem dodał: - Jeżeli istniejesz, uratuj
mnie, a ja Ci obiecuję, że uwierzę w Ciebie i
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

innych tej wiary będę uczył. Gdy ucichło echo,
dał się słyszeć głos z nieba: - Tak mówią
wszyscy, gdy są w wielkim niebezpieczeństwie.
- Nie, Boże, nie- krzyczał jeszcze głośniej z
nadzieją w głosie - ja nie jestem jak inni; ja już
zacząłem wierzyć, nie widzisz?Już usłyszałem
Twój głos, teraz uratuj mnie tylko, a będę Twe
imię głosił aż po krańce ziemi.
- Dobrze - odpowiedział głos z nieba - uratuję cię,
tylko puść gałązkę.
- Co?Puścić gałązkę?- Krzyczał zrozpaczony
człowiek - masz mnie za wariata?
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

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 - 10 lutego 2014 r.
int.od syna ks. Henryka
8.00 - ................
17.00 - + Krystian Samsel w 14
17.00 - w urodziny Danuty Sobiech - int.od dzieci rocz.śm.
i męża
Sobota - 15 lutego 2014 r.
Wtorek - 11 lutego 2014 r.
8.00 - ..............
8.00 - ................
17.00 - + Helena Zęgota w 30 dzień
17.00 - + Stanisław Grykień w 11 rocz.śm.
po śm. - int.od uczestników pogrzebu
17.00 - + Anna, Stanisław i Jan Dąbrowscy
VI Niedziela Zwykła- 16 lutego 2014 r.
Środa - 12 lutego 2014 r.
8.30 - w urodziny Jędrzeja i 60 urodziny
8.00 - ...................
Andrzeja oraz za + Irena Staszak
17.00 - + Franciszek Krajza
8.30 - w intencji Joli i Jurka w rocznicę ślubu
Czwartek - 13 lutego 2014 r.
8.30 - + Zbigniew Skrajny
8.00 - .................
11.00 - w urodziny Kamila, Adama, Daniela,
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Rafała i Tomasza Sucheckich
17.00 - + Marianna Hermanowska w 30 dzień po 11.00 - + Józef Sakowski w I rocz.śm.
śm. - int.od wnuczki z rodziną
11.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy
17.00 - + Antoni Worobiec w rocz.śm.
17.00 - .....................
Piątek - 14 lutego 2014 r.
17.00 - za parafię
8.00 - + Walenty Frączkowski (w dniu imienin) Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. (Seneka). kierunku. (Antoine de Saint-Exupery)
Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie Bo miłość sądzi sercem, nie rozumem. (Wiliam
nawzajem, lecz patrzeć w tym samym Szekspir)

Słowo na dziś
punktem orientacji jest światło stawiane na
świeczniku. Jednakże bycie widocznym należy
odróżnić od chęci pokazania się dla swojej
chwały, o czym przestrzegał św. Paweł. Trzeba
więc, abyśmy stali się autentycznymi świadkami
Chrystusa.
Niech słowo Boże oczyści to, co przeszkadza
nam być w pełni światłem.

Słowem, które przewija się niczym złota nić
przez dzisiejsze czytania, jest światło. Prorok
Izajasz utrzymywał, że tym światłem są dobre
czyny, a szczególnie miłość wobec ubogich.
Chrystus z kolei dopowie, że całe życie
chrześcijanina ma emanować światłem dobrych
czynów, bo to jest prawo i powołanie każdego
wierzącego. Chrześcijanin ma stać się punktem
odniesienia dla innych, podobnie jak takim
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W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
początek życiu monastycznemu w Europie;
· 10 II
św. Scholastyka (†542), dziewica, Scholastyka w żeńskim klasztorze poświęciła
bliźniacza siostra św. Benedykta, który dał się służbie Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

Ogłoszenia

*

Komunikaty

1. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii
z obchodami Światowego Dnia Chorych. i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język
Mamy więc szczególną okazję do słowiański. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na
pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego język starocerkiewno-słowiański. Tym językiem
działania wobec cierpiących i chorych, nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci
osamotnionych, dla tych, których mamy prawosławnych i kilka milionów grekokatolików.
blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian.
Świat potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich
W naszym kościele Mszę św. ze specjalnym współpatronami Europy, podnosząc tym samym
nabożeństwem dla chorych będziemy wspomnienie do rangi święta.
sprawować o godz. 17.00. Serdecznie proszę 3. Tego samego dnia przypada również liturgiczne
o p o m o c w s z y s t k i m c h o r y m , w s p o m n i e n i e ś w. Wa l e n t e g o , o b e c n i e
niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do przyzywanego jako patrona narzeczonych
naszej świątyni!
i zakochanych. Warto jednak pamiętać, by ten dzień
2. Zaś w piątek, 14 lutego, przypada święto nie był jedynie jeszcze jedną okazją do przelotnego
Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815- zatrzymania się na naszych uczuciach, lecz stawał
885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie się okazją do pogłębienia wzajemnej miłości
Wschodnim bracia, znający różne języki i życzliwości.
z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, 4. W następną niedzielę taca przeznaczona jest na
piastujący różne godności kościelne, podjęli prace prowadzone w parafii. Dziękuję za
wiele udanych wypraw misyjnych, między serdeczne i ofiarne wsparcie.
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd. 37). Z drugiej strony, wiara związana jest także
Natomiast jest jasne, że ta rzekoma opozycja nie z widzeniem. Niekiedy widzenie znaków
odpowiada faktom biblijnym. Stary Testament dokonanych przez Jezusa poprzedza wiarę, jak
łączył obydwa rodzaje poznania, ponieważ w w y p a d k u Ż y d ó w , k t ó r z y p o
słuchanie słowa Bożego łączy się z pragnieniem zmartwychwstaniu Łazarza, «ujrzawszy to,
oglądania oblicza Boga. W ten sposób stał się czego Jezus dokonał, uwierzyli w Niego» (J 11,
możliwy dialog z kulturą helleńską, dialog 45). W innych przypadkach to wiara prowadzi do
należący do istoty Pisma Świętego. Słuchanie głębszego widzenia: «jeśli uwierzysz, ujrzysz
wskazuje na osobiste powołanie i posłuszeństwo, chwałę Bożą» (J 11, 40). W końcu wiara
a także na fakt, że prawda objawia się w czasie; i widzenie splatają się: «Ten, kto we Mnie wierzy,
wzrok umożliwia pełny ogląd całej drogi wierzy [...] w Tego, który Mnie posłał. A kto
i pozwala wpisać się w wielki Boży plan; bez Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał» (J
tego oglądu dysponowalibyśmy jedynie 12, 44-45). Dzięki temu zespoleniu ze
odosobnionymi fragmentami nieznanej całości. słuchaniem, widzenie staje się pójściem za
30. Związek między widzeniem i słuchaniem Chrystusem, a wiara jawi się jako droga
jako narzędziami poznania wiary bardzo jasno widzenia, na której oczy przyzwyczajają się do
widoczny jest w Ewangelii św. Jana. W czwartej spoglądania w głąb. I tak, w poranek
Ewangelii wierzyć to słuchać i jednocześnie wielkanocny, od Jana, który gdy jeszcze było
widzieć. Słuchanie w wierze przebiega zgodnie ciemno, przed pustym grobem «ujrzał
z formą poznania właściwą dla miłości: jest to i uwierzył» (J 20, 8), przechodzimy do spojrzenia
słuchanie osoby, rozróżniające i rozpoznające Marii Magdaleny, która już widzi Jezusa (por. J
głos Dobrego Pasterza (por. J 10, 3-5); to 20, 14) i chce Go zatrzymać, ale zostaje
słuchanie nakazujące naśladowanie, jak w zachęcona do kontemplowania Go na Jego
przypadku pierwszych uczniów, którzy drodze do Ojca, aż do pełnego wyznania samej
«usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem» (J 1, Magdaleny wobec uczniów: «Widziałam Pana»

