Kalendarz liturgiczny
6 marca. IV NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Joz 5,9a.10-12; 2Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.1132
Przeżywamy Rok Miłosierdzia. Nie
marnujmy czasu łaski, który został nam dany.
7 marca. PONIEDZIAŁEK.
Iz 65,17-21; J 4,43-54
Eucharystia tworzy Kościół. Dzięki niej
mamy dostęp do Chrystusa prawdziwego
i realnego.
8 marca. WTOREK.
Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
Najświętsza Eucharystia jest dla nas
najważniejszym wydarzeniem każdego dnia.
9 marca. ŚRODA.
Iz 49,8-15; J 5,17-30

Chrystus wszystkich ogarnia bezgraniczną
miłością, nikomu nie szczędząc swojej łaski.
10 marca. CZWARTEK.
Wj 32,7-14; J 5,31-47
Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą krzyżową
Pana Jezusa. Dzięki niej każdy z nas może
zjednoczyć się z Chrystusem cierpiącym
i umierającym i prosić o Boże miłosierdzie.
11 marca. PIĄTEK.
Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
Msza Święta jest lekcją przebaczenia
i prawdziwej miłości.
12 marca. SOBOTA.
Jr 11,18-20; J 7,40-53
Uczestnicząc we Mszy Świętej, za każdym
razem uczestniczymy w tajemnicy męki
i śmierci Zbawiciela.

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. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364
0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Anonimowo - 200 zł. Wpłynęło - 200 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie
226 303.89 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!
D I E C E Z J A L N E Diecezjalny koordynator: ks. Łukasz Różycki,
C E N T R U M e-mail:lukaroza@interia.pl
ŚWIATOWYCH DNI Telefony: +48 501 331 169
MŁODZIEŻY
S t ro n a d iecezj a ln eg o cen t ru m Ś D M:
Adres: 19-300 Ełk, ul. www.mlodziez.diecezja.elk.pl
Księcia Witolda 2a
Nazwa biblijna: Genezaret / Gennesaret
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
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Specjalnie na obchody 1050-lecia chrztu Polski
został skomponowany hymn „Tyś jest mój syn” .
Utwór powstał pod patronatem
przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski. Muzykę do hymnu skomponował Robert
Janson, założyciel zespołu Varius Manx,
a autorką tekstu jest Iwona Waksmundzka.
Autorka słów hymnu podkreśla, że "to hymn
pochwalny, ale też świadectwo wiary,
otrzymanej przez udzielony sakrament Chrztu
Czynem diabelskim i bezsensownym nazwał
Papież masakrę czterech misjonarek miłości i ich
dwunastu współpracowników. Zginęli oni
w Jemenie z rąk terrorystów.
Do zabójstwa doszło w domu dla osób
niepełnosprawnych i starszych prowadzonym
Uczynki miłosierdzia
Jest taka opowieść, którą często przytaczał
pewien pustelnik. Powiadał on, że człowiek, gdy
się rodzi, zostaje połączony ze swym Stwórcą
długim sznurem. Ten sznur, objaśniał mędrzec,
wraz z każdym dobrym uczynkiem nieco się
skraca, przybliżając człowieka do Boga. Gdy
jednak popełniamy grzech śmiertelny, ów sznur
się zrywa… a my oddalamy się od Boga… Ale
Bóg czekał i czeka nieustannie na człowieka, na
jego nawrócenie… Na to, by na owym sznurze

Świętego. Słowa Ojca do Syna znad Jordanu,
zostały przeniesione w tym utworze nie tylko na
Mieszka, ale także na każdego człowieka, który
przyjął chrzest".
Sam obrzęd Chrztu Świętego jest nacechowany
wi el om a zn a cz en ia m i, których symbole
w tekście, tj. woda, biała szata, olej czy pieczęć,
określają nową rzeczywistość ochrzczonego
człowieka czy narodu i łaski, wypływające
z tego sakramentu.
przez misjonarki w Adenie. Nikt
z podopiecznych nie zginął. Terroryści porwali
je dn ak m ie s zk ającego przy klasztorze
indyjskiego salezjanina. Zamordowane siostry
ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty
służyły najbardziej potrzebującym.
móc zawiązać supeł, który na nowo z Nim
połączy… Cóż, Bóg pełen miłosierdzia, czekał
i czeka na żal, co oczyszcza duszę, i na dobre
uczynki.
Zechciejmy dziś przy niedzielnym obiedzie
w gronie rodzinnym przypomnieć sobie
z katechizmu uczynki miłosierdzia względem
ciała i duszy.
Czy stać nas na to, by przy obiedzie mówić
o Panu Bogu i przypominać sobie Katechizm
Kościoła Katolickiego?

Słowo na dziś

Księga Jozuego,
której fragment
dziś usłyszymy,
mówi o wierności
Pana Boga. Choć
n i e
m a
w tym passusie ani słowa określającego ten
przymiot Boga, to jednak można wysnuć taki
wniosek na podstawie opisanego wydarzenia.
Skoro Izrael spożywał Paschę, to było to
wypełnienie obietnicy Pana Boga

o wprowadzeniu tego narodu do Ziemi Obiecanej.
Wierność Boga jest nieodłącznie związana z Jego
miłosierdziem, które jak powie Święty Paweł
objawiło się w Jezusie Chrystusie. Miłosierdzie
Boga jest też ukazane w przypowieści, którą
przywołuje dzisiejsza Ewangelia. Oczekiwanie
ojca, jego wyjście naprzeciw powracającego
marnotrawnego syna symbolizuje nam miłosierną
miłość Boga wobec każdego grzesznika.
Bądźmy wiernymi słuchaczami słowa Bożego,
które pomaga nam odwrócić się od grzechu.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Świeckie francuskie kalendarze wspominają
dzień określany Mi-Caręme, który wyznacza
połowę czasu pomiędzy Popielcem a Wielkim
Czwartkiem. Chrześcijanom ten czas wyznacza
dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu
niedziela Laetare. Wyjątkowość tej niedzieli
podkreśla różowy kolor szat liturgicznych.
W dawnej polskiej tradycji nazywano ją
„śródpościem” bądź „półpościem”. Wszystko to
wskazuje dobitnie, że połowa okresu
paschalnego przygotowania jest już za nami.
Warto zatem zrobić pewne podsumowania
i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze
nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze
większy wysiłek, by dobrze wykorzystać
przeżywany okres liturgiczny.
2. Usłyszeliśmy w Ewangelii jedną
z najpiękniejszych przypowieści - przypowieść
o miłosiernym Ojcu. Bóg, jak ojciec
z przypowieści, czeka na każdego z nas, pragnie
naszego powrotu. Nie bójmy się przyjść do
Niego z naszą słabością i grzechem. On
codziennie na nas czeka w sakramencie pokuty
i pojednania, by nas oczyszczać z grzechu
i przytulić do swojego kochającego Serca.
3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym - dziś po
Mszy Świętej o godz. 11.00 , w piątek natomiast
nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 16.30.
Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych
nabożeństwach, by dzięki nim głębiej
przeżywać tajemnicę męki, śmierci
i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej
rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej
i każdego z nas.
4. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere
pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego
miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich
i którego doświadczamy szczególnie
w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi
świętej przed każdą Mszą Świętą.
5. Do odprawiania nabożeństw drogi krzyżowej
i gorzkich żali, jak i do pobożnego odmówienia
w piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem

Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, dobry i
najsłodszy Jezu, przypisana jest możliwość
uzyskania odpustu zupełnego. Możemy go
ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego
uzyskania konieczne jest spełnienie
następujących warunków: stan łaski
uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii
Świętej, modlitwa w intencjach Ojca
Świętego, wyzbycie się przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego.
6 . We w t o r e k , 8 m a r c a p r z y p a d a
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy
w tym dniu, ale nie tylko, o naszych babciach,
mamach, żonach, córkach i wnuczkach.
Wyraźmy im naszą życzliwość dobrym
słowem i drobnym gestem i nie ustawajmy
w modlitwach za nie. Wieczorną Eucharystię
w tym dniu odprawimy właśnie w ich intencji.
7. O tac z am y so le ni za n tó w i jubilatów
modlitwą, przekazując im najserdeczniejsze
życzenia. Pamiętamy w modlitwie również
o zmarłych, wypraszając im niebo.
8. Za tydzień prosić będziemy o ofiary na
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.
9. W zakrystii jest dostępny nowy numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”,
a także albumy Waldemara Bzury “Kajakowe
Szlaki Świętego - Wędrówka śladami Jana
Pawła II”.
10. Chorych odwiedzę w sobotę. Proszę
o zgłoszenia.
11. Bardzo serdecznie pragnę podziękować
wszystkim, którzy skorzystali z rekolekcji
wielkopostnych i w tym czasie ze spowiedzi
świętej. Dziękuję także za wszystkie dary na
stół rekolekcyjny. Niech Pan Bóg
wynagrodzi każdemu obfitymi łaskami.
12. W najbliższym czasie będę wyjeżdżał
z pomocą rekolekcyjną do parafii w dekanacie.
Bardzo proszę o dokładne sprawdzanie godzin
odprawiania Mszy Świętych, gdyż z tego
powodu mogą ulec zmianie. Dziękuję za
zrozumienie.

Zapowiedzi przedślubne
1. Radosław Juszko, stan wolny, zam. Ukta i Angelika Farys, stan wolny, zam. Śwignajno Małe,
oboje par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 7 marca 2016 r.
8.00 - + Krystyna Samsel - int.od rodziny
17.00 - + z rodz. Bujanowskich, Parwickich,
Gajkowskich
- + Marianna Samsel
Wtorek - 8 marca 2016 r.
8.00 - + Krzysztof Serek - int.od babci
17.00 - + Ignacy w rocz.śm., Marianna, Stanisław,
Henryk, Jan
Środa - 9 marca 2016 r.
8.00 - o bł. Boże dla katarzyny, Marcina i Hanny
Wiktorowicz w dniu 2 urodzin Hanny
17.00 - w dniu urodzin Marysi Pupek
Czwartek - 10 marca 2016 r.
8.00 - + Marianna, Feliks i Lucjan Ropiak - int.od
Jasi
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
Piątek - 11 marca 2016 r.
16.30 - DROGA KRZYŻOWA
17.00 - w I urodziny Aleksandra Parzycha oraz
w urodziny Kornela i Kamila

Sobota - 12 marca 2016 r.
8.00 - + Jarosław Florczyk
w 30 dzień po śm.-int.od
uczestników pogrzebu
17.00 - + Grażyna Jabłońska
w 6 rocz.śm., Feliks
- + Rafał Wasilewski - int.od
Krzysia
V Niedziela Wielkiego Postu
- 13 marca 2016 r.
8.30 - w 2 urodziny Miłosza
- + Władysław Filipkowski w 6 rocz.śm. i jego
rodziców
+ Stanisław, Marianna, Władysław i Jan Turscy
11.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
- + Henryk Gadomski w 26 rocz.śm.
- + Bronisława Deptuła w 8 rocz.śm., Stefan
17.00 - za parafię
- o zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny
Kozakiewicz, Krystyny Bień i Krystyny Szustak
- + Wiktoria Pupek - int.od Jolanty i Zofii

ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY

uwidacznia się również w przedwczesnej
śmierci wielu biednych, w konfliktach
wynikających z braku zasobów i wielu innych
problemach, które nie znajdują dostatecznie
dużo miejsca w programach instytucji
światowych.
49. Chciałbym zauważyć, że często nie ma jasnej
świadomości problemów, które wpływają
szczególnie na ludzi wykluczonych. Stanowią
oni większość mieszkańców planety – to
miliardy ludzi. Wspomina się dziś o nich
w międzynarodowych debatach politycznych
i gospodarczych, ale najczęściej wydaje się, że
ich problemy są poruszane jako dodatek, jako
kwestia, którą się dodaje niemal z obowiązku lub
w sposób marginalny, o ile nie są one
postrzegane jako zwykły „negatywny efekt
uboczny”. W rzeczywistości, kiedy dochodzi do
konkretnych działań, często pozostają na
ostatnim miejscu. Wynika to po części z faktu, że
różni specjaliści, osoby opiniotwórcze, środki
przekazu i ośrodki władzy znajdują się z dala od
nich, w izolowanych obszarach miejskich, nie
mając bezpośredniego kontaktu z ich
problemami. Żyją i dumają w luksusowych
warunkach, które są poza zasięgiem większej
części ludności świata.
Cdn.

DOM .
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V. Globalna niesprawiedliwość
48. Proces degradacji środowiska ludzkiego
i środowiska przyrodniczego zachodzi
jednocześnie i nie poradzimy sobie z degradacją
środowiska naturalnego, jeśli nie zwrócimy
uwagi na przyczyny związane z degradacją
człowieka i społeczeństwa. W istocie degradacja
środowiska i degradacja społeczeństwa
wyrządzają szczególną szkodę najsłabszym
mieszkańcom planety: «Zarówno wspólne
doświadczenia życia codziennego, jak badania
naukowe wskazują, że najpoważniejsze skutki
wszystkich przestępstw przeciwko środowisku
znoszą ludzie najubożsi». Na przykład
wyczerpywanie się zasobów rybnych szkodzi
szczególnie osobom żyjącym z rybołówstwa
tradycyjnego, które nie mają innego źródła
utrzymania, zanieczyszczenie wody dotyka
szczególnie najbiedniejszych, których nie stać
na kupno butelkowanej wody mineralnej,
a podnoszenie się poziomu morza szkodzi
głównie zubożałej ludności mieszkającej nad
morzem, która nie ma gdzie się przeprowadzić.
Wpływ aktualnej niesprawiedliwości

