Kalendarz liturgiczny
26 lutego. VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34;
Ufność w opatrzność Bożą.
27 lutego. PONIEDZIAŁEK
Syr 17, 24-29; Mk 10, 17-27;
Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem.
28 lutego. WTOREK
Syr 35, 1-12; Mk 10, 28-31;
Nagroda za wyrzeczenia.
1 marca. ŚRODA POPIELCOWA
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18;
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
tobie.

2 marca. CZWARTEK
Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25
Kto straci swe życie z mego powodu, ten je
zachowa.
3 marca. PIĄTEK
Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15;
Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą
pościć.
4 marca. SOBOTA. Święto św. Kazimierza
Królewicza
Syr 51, 13-20; Flp 3, 8-14; Łk 12, 35-40;
Gotowość na spotkanie z Chrystusem.

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 Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia

Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364 0000
4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 2241,51 zł. Wpłynęło - 2241.51 zł.
Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 161 463.04 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!

Kolęda w tym tygodniu:
Wtorek - Kadzidłowo.
Początek kolędy - godz. 11.00.
Rodziny, które z różnych racji nie mogły

przyjąć kapłana po kolędzie lub
przełożyły kolędę proszę, by termin
spotkania duszpasterskiego uzgadniały
osobiście lub telefonicznie.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego

w parafii - 507 116 545
* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane
Nida
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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1 marca rozpoczyna się
w Kościele katolickim
Wielki Post. Dla każdej
i każdego z nas jest to
czas, w którym
powinniśmy ofiarować
Bogu i bliźnim naszą
modlitwę, post
i jałmużnę. Kościół proponuje nam
w tym okresie różne ćwiczenia
duchowe, takie jak udział w
rekolekcjach, nabożeństwie Drogi
Krzyżowej czy Gorzkich Żali. Wielu
podejmuje osobiste wyrzeczenia,
odmawiając sobie niekiedy choćby
drobnych przyjemności. Mamy też
możliwość wspierania swoją pracą
i ofiarą dzieł charytatywnych. Istotą
Wielkiego Postu jest zawsze zauważenie
potrzeb drugiego człowieka

i zaradzenie im.
Podejmijmy zatem
takie postanowienia,
które nie tyle będą nas
czegoś pozbawiać, ale
będą skierowane na
ofiarowanie siebie
bliźniemu.
Z liturgii znika w Wielkim Poście
radosne "Alleluja" i "Chwała na
wysokości Bogu", a kolorem szat
liturgicznych staje się fiolet.
Wyciszenie i zaduma sprzyjają
pilniejszemu słuchaniu i rozważaniu
Słowa Bożego, co z kolei ma nas
przygotować to godnego przeżycia
Wielkanocy- zwycięstwa Chrystusa nad
śmiercią.
ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Dzisiejsze czytania stawiają nas wobec pytania o zaufanie Panu Bogu,
który swą troską obejmuje każdą dziedzinę naszego życia. Zburzenie
Jerozolimy i świątyni oraz uprowadzenie mieszkańców do Babilonii
w powszechnym przekonaniu było skutkiem opuszczenia Narodu Wybranego przez Pana
Boga. Dlatego prorok Izajasz, posługując się obrazem macierzyństwa, przypomina, że
Pan Bóg pozostaje wierny i ciągle pamięta o swoim ludzie. W związku z tym
chrześcijanin nie powinien ulegać zmartwieniom i lękom, ale uznać za Świętym Pawłem,
że wszystko jest łaską. Człowiek wart jest w oczach Pana Boga więcej niż cokolwiek
innego na tym świecie, dlatego tym bardziej cieszy się Jego nieustanną opieką i nigdy nie
jest pozostawiony własnemu losowi.
Przyjmijmy z miłością słowo Boże, które ma moc wypełnić nasze serca pokojem
i ufnością.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W procesie budowania naszej wspólnoty
z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że
każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie
niedziela jest dniem zgromadzenia
liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej,
radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą
i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest
głównym dniem celebrowania Eucharystii,
ponieważ jest to dzień zmartwychwstania
Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we
Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność
naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do
głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.
2. Dzisiaj rozpoczynamy 50 Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do
szczególnej indywidualnej i wspólnotowej
modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy
ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za
grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą
o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy
znajomych.
3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym
tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa.
Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego
Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 8.30,
11.00 i 17.00. Zewnętrznym znakiem naszego
wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest
posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela
gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby.
Popiół przypomina też, że wszystko, co
ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów
w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem
grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy
wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża,
który oznacza oczyszczenie
i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post czas
pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć
naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze
serca na owocne przeżycie radosnych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post
ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku
do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą
zostać ograniczone co do ilości. Ten post
obowiązuje wszystkich pomiędzy 18
a rozpoczęciem 60 roku życia. Pozostałych
wiernych zachęcamy także do czynnego
włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę

ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich
od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli
Wielkiego Postu włącznie, trwać będą
kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki
Post powinien być naznaczony naszą ścisłą
współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam
siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).
6. W Środę Popielcową przypada również
święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób
przywołujemy zasługi wielu oddanych
P olaków, skupionych w organizacjach
i grupach niepodległościowych, którzy po
zakończeniu II wojny światowej zdecydowali
się na podjęcie nierównej walki o suwerenność
i niepodległość naszej Ojczyzny.
7. 2 marca - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe
- po Mszy Świętej. ZAPRASZAM.
8. W sobotę 4 marca, w liturgii czcimy św.
Kazimierza (1458-1484), polskiego
królewicza, który swym bogobojnym życiem
udowodnił, że władza wcale nie musi być
okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją
w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza
i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana
jako powołanie może stać się też drogą do
świętości. Św. Kazimierz jest patronem
Litwinów. Przez jego wstawiennictwo
polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały
naród litewski.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę
adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując
ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa
i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty
parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii
Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste
i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego
możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego
w naszym kościele okazja do
pierwszopiątkowej spowiedzi św. na pół
godziny przed Mszami Świętymi. W pierwszą
sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad
naszymi rodzinami.

Intencje
Poniedziałek - 27 lutego 2017 r.
8.00 - .................
17.00 - ...............
Wtorek - 28 lutego 2017 r.
8.00 - + Krzysztof Serek
17.00 - + Jan i Agnieszka Smolarz
Środa - 1 marca 2017 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Iwony i Sławomira
- o Bł. Boże i zdrowie dla Stefanii Popielarz
z racji urodzin
11.00 - + Adrian Ropiak (w urodziny),
Stanisław i Zofia w rocz.śm.
- + Marianna i Ignacy Bastek, Marianna
i Eugeniusz Moroz, Honorata Mordasiewicz
- int.od Henryka
17.00 - + Wiktoria, Witold, Andrzej,
Stanisław, cr. Pupek, Józef Olender
Czwartek - 2 marca 2017 r.
8.00 - + Stanisław w 17 rocz.śm., Zofia
i Adrian Ropiak, Stefania i Władysław
Sakowscy
17.00 - + Władysława Serowik, Tadeusz
Kołodziejski
Piątek - 3 marca 2017 r.
8.00 - + Wacław Ksepka w rocz.śm.,
Stefania - int.od Mariana z rodziną
16.30 - DROGA KRZYŻOWA
17.00 - + Maria, Kazimierz i Edward
Dzienia, Wiesław Pilszak
10. Gorzkie Żale - w niedziele po Mszy Świętej
o godz. 11.00.
11. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania i dzieci przygotowujących się do
I Komunii Świętej w piątek o godz. 16.30.
Obecność obowiązkowa.
12. Dekanalny kurs przedmałżeński
rozpocznie się 5 marca o godz. 13.00
w kościele MB Różańcowej w Mikołajkach.
13. W naszej parafii trwa jeszcze wizyta
duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona
okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego
poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach
nie tylko konkretnej rodziny, ale także
o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan
przynosi do naszego domu Boże

mszalne
Sobota - 4 marca 2017 r.
8.00 - + Stanisław Lenkiewicz
w 30 dzień po śm.-int.od
uczestników pogrzebu
17.00 - Aleksandra Nalewajek
w rocz.śm., Stefan, Józef
- + Kazimiera Rokojżo w rocz.śm., Marian
I Niedziela Wielkiego Postu - 5 marca
2017 r.
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla Leszka
Krysiaka
- + Marianna i Władysław Ropiak, Dorota
i Józef
- + Irena i Czesław Kucińscy, Marianna
Bakuła
- + Feliks w 4 rocz.śm., Janina Śmigielscy,
Helena, Anatol, Bożena i Michał Sawiccy,
Halina i Wiesław Listorz, Marian
Kosakowski, Hubert Kawecki
11.00 - o wytrwanie w postanowieniu dla
pewnej osoby
- + Andrzej w 11 rocz.śm., Władysława
i Józef Nadolni
- + Eugeniusz Żęgota
17.00 - za parafię
- w dniu urodzin Katarzyny
- + Józefa, Stanisław i Mieczysław Kapusta,
Jan i Władysława Żyhałko
- + Aleksander Kuźmicki w 29 rocz.śm.
błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego
wyjątkowego daru.
14. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia.
15. Dzisiaj po Mszach Świętych, członkinie
Parafialnego Zespołu Caritas będą zbierać ofiary
do puszek na pomoc Michalinie Pisera, która
choruje na nieuleczalną chorobę genetyczną,
jaką jest mukowiscydoza, wyniszczająca
organizm, głównie układ oddechowy.
16. W zakrystii są dostępne albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”. Do nabycia są także
inne albumy i ciekawe książki. Zachęcam do
nabywania.

