Kalendarz liturgiczny
13 lutego. VI NIEDZIELA ZWYK£A.
Syr 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Niedziela przypomina nam dzieñ
zmartwychwstania Chrystusa.
14 lutego. Poniedzia³ek. Œwiêto œw. Cyryla i
Metodego. Patronów Europy.
Dz 13,46-49; £k 10,1-9
Z faktu przyjêcia sakramentu chrztu wyp³ywa
obowi¹zek, by g³osiæ Ewangeliê.
15 lutego. Wtorek.
Rdz 6,5-8;7,1-5 ; Mk 8,14-21
Bóg jest stale obok nas, doœwiadczamy Jego
obecnoœci przez ró¿ne wydarzenia i znaki.
16 lutego. Œroda.
Rdz 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26
Ka¿da Eucharystia jest okazj¹, by Boga uwielbiæ,
aby Mu nade wszystko podziêkowaæ za
otrzymane dobrodziejstwa.

17 lutego. Czwartek.
Rdz 9,1-13; Mk 8,27-33
Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? - to pytanie
powinno powracaæ w naszych myœlach ka¿dego
ranka.
18 lutego. Pi¹tek.
Rdz 11,1-9; Mk 8,34-9,1
Decyzja o pójœciu za Chrystusem i
naœladowaniu Go nie jest ³atwa. To jest owo
dŸwiganie krzy¿a, do którego On nas wzywa.
19 lutego. Sobota.
Hbr 11,1-7; Mk 9,2-13
“Wiara jest porêk¹ tych dóbr, których siê nie
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoœci,
których nie widzimy” - pisze autor Listu do
Hebrajczyków. To w³aœnie wiara prowadzi nas
na Mszê Œwiêt¹. Tu dokonuje siê Ofiara
Krzy¿owa Jezusa.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

Kolêda: pocz¹tek o godz. 9.00.
Wtorek - Ukta (od Parzych do Ropiak)
Œroda - Ukta (od Gruszczyñskich do
Wygna³)
Czwartek - Ukta (strona od Pupek)
Pi¹tek - Ukta (strona od Szustak)
Sobota - Ukta ( Mr¹gowska od Koper)
Przygotowaæ nale¿y: stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, dwie œwiece, woda
œwiêcona i kropid³o, Pismo œwiête. Dzieci i
m³odzie¿ szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolêdy:
1. Powitanie. 2. S³owo wstêpne - ks.
Proboszcz. 3. Czytanie S³owa Bo¿ego jeden z domowników ( najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru na przyk³ad: Rz
15,5-7; 2 Kor 13,11; Ga 6,9-10; Kol 3, 1213; Kol 3, 14-15; Kol 3,17; Tt 2, 11-12.
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa
B³ogos³awieñstwa (kap³an wyci¹ga rêce

Bazylika zim¹

Komunikaty

nad cz³onkami rodziny i odmawia
modlitwê. W miarê mo¿noœci na czas
modlitwy klêkamy na dwa kolana).
6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
8. Rozmowa duszpasterska
9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
Ofiary sk³adane podczas kolêdy
przeznaczamy na:
- 40 z³ - sprz¹tanie
- na kolêdê kap³anowi - dobrowolna ofiara
- na prace prowadzone w parafii dobrowolna ofiara
Planowane prace w roku 2011:
- renowacja obrazu z g³ównego o³tarza;
- zakup nowego dzwonu na wie¿ê
koœcieln¹;
- oœwietlenie koœcio³a;
- prace przy otoczeniu koœcio³a;
- dalsze prace zwi¹zane z domem
parafialnym.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Objawienie prywatne mo¿e wnieœæ nowe
aspekty, przyczyniæ siê do powstania nowych
form pobo¿noœci lub do pog³êbienia ju¿
istniej¹cych. Mo¿e mieæ ono pewien charakter
prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie
pomagaæ w lepszym rozumieniu i
prze¿ywaniu Ewangelii w obecnej epoce;
dlatego nie nale¿y go lekcewa¿yæ. Jest to
pomoc, któr¹ otrzymujemy, ale nie mamy
obowi¹zku z niej korzystaæ. W ka¿dym razie
musi ono byæ pokarmem dla wiary, nadziei i
mi³oœci, które s¹ dla ka¿dego niezmienn¹
drog¹ zbawienia.
S³owo Bo¿e i Duch Œwiêty
15. Po rozwa¿eniu tematu ostatniego i
ostatecznego S³owa Boga do œwiata, nale¿y
teraz zwróciæ uwagê na pos³annictwo Ducha
Œwiêtego w odniesieniu do s³owa Bo¿ego. Nie
istnieje bowiem ¿adne autentyczne
zrozumienie Objawienia chrzeœcijañskiego
bez dzia³ania Pocieszyciela. Wi¹¿e siê to z
faktem, ¿e Bo¿y przekaz o sobie samym
zak³ada zawsze relacjê miêdzy Synem i
Duchem Œwiêtym, których Ireneusz z Lyonu
nazywa «dwiema rêkami Ojca”.[47] To zreszt¹

Pismo œwiête wskazuje nam na obecnoœæ
Ducha Œwiêtego w dziejach zbawienia, a w
szczególnoœci w ¿yciu Jezusa, który pocz¹³ siê
z Dziewicy Maryi za spraw¹ Ducha Œwiêtego
(por. Mt 1, 18; £k 1, 35); na pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci publicznej, nad brzegami
Jordanu, widzi, jak zstêpuje na Niego w
postaci go³êbicy (por. Mt 3, 16); w tym te¿
Duchu Jezus dzia³a, przemawia i raduje siê
(por. £k 10, 21); i w Duchu ofiaruje samego
siebie (por. Hbr 9, 14). Pod koniec swojej
misji, zgodnie z przekazem Jana Ewangelisty,
Jezus jasno ukazuje zwi¹zek daru ze swego
¿ycia z pos³aniem Ducha do uczniów (por. J
16, 7). Nastêpnie Jezus zmartwychwsta³y,
nosz¹cy na swoim ciele znaki mêki, tchnie
Ducha (por. J 20, 22), a uczniowie staj¹ siê
uczestnikami Jego misji (por. J 20, 21). Duch
Œwiêty pouczy uczniów o wszystkim i
przypomni im wszystko, co powiedzia³
Chrystus (por. J 14, 26), poniewa¿ to On, Duch
Prawdy (por. J 15, 26), doprowadzi uczniów do
ca³ej prawdy (por. J 16, 13). W koñcu, jak
czytamy w Dziejach Apostolskich, Duch
zstêpuje na Dwunastu zebranych na modlitwie
wraz z Maryj¹ w dniu Piêædziesi¹tnicy (por.
2,1-4), i pobudza ich do misji g³oszenia
wszystkim ludziom Dobrej Nowiny”. Cdn...

Jan Pawe³ II: Cz³owiek XXI wieku bêdzie musia³ wykszta³ciæ w sobie poczucie odpowiedzialnoœci.
Przede wszystkim odpowiedzialnoœci osobistej, rozwijaj¹c poczucie obowi¹zku i postawê
uczciwoœci w pracy: korupcja, przestêpczoœæ zorganizowana ani biernoœæ nigdy nie mog¹
prowadziæ do prawdziwej i zdrowej demokracji. Ale trzeba do tego dodaæ tak¿e poczucie
odpowiedzialnoœci wobec innych (...) Oznacza to te¿, ¿e mamy siê wyrzec fa³szywych bóstw, takich
jak szczêœcie za wszelk¹ cenê, bogactwo materialne traktowane jako jedyna wartoœæ, nauka jako
jedyne wyt³umaczenie rzeczywistoœci. Oznacza to, ¿e prawo winno byæ stosowane i szanowane
przez wszystkich i wszêdzie, aby swobody osobiste by³y skutecznie zabezpieczone, a równoœæ
szans sta³a siê rzeczywistoœci¹ dla wszystkich.

I Ty mo¿esz pomóc
Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za
sk³adane ofiary i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG
ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele
mo¿na sk³adaæ osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie
z zapisanym imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie
anonimowoœæ z dopiskiem “anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli:
Wp³ynê³o - 0 z³. Wydano - 3970 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 475 600.12 z³.
Ofiara na okna do domu parafialnego:
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i
systematycznie, jest wielk¹ pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy
domu parafialnego. Za wielk¹ ofiarnoœæ, ¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG
ZAP£AÆ!
Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 14 Pi¹tek - 18 lutego 2011 r.
8.00 - ........................
lutego 2011 r.
17.00 - w int. Kamila i Walentego Sucheckich
8.00 - ....................
1 7 . 0 0 - w 6 0 - t e 17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
u r o d z i n y A n n y 17.00 - + Jan Kulas w rocz. œm. - int. od dzieci
Sobczak - int. od Sobota - 19 lutego 2011 r.
8.00 - .........................
dzieci
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela 17.00 - o szczêœliwe rozwi¹zanie dla Martyny 17.00 - Krystian Samsel w 11-t¹ rocz. œm. - int. int. od rodziców
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
od rodziców
17.00
- + Konstanty i Helena Zapolscy
Wtorek - 15 lutego 2011 r.
VII
Niedziela
Zwyk³a - 20 lutego 2011 r.
8.00 - ..................
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
17.00 - + W³adys³aw i Anna Wasilewscy
Dawidowskich
17.00 - + W³adys³aw i Anna Wasilewscy
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela 8.30 - w int. Aleksandry Waszkiewicz z racji
urodzin
Œroda - 16 lutego 2011 r.
8.30
- + Antonina w rocz. œm. i Aleksander
8.00 - ....................
Boruc
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina,
11.00 - w int. Emilii Ropiak w 18-te urodziny
Wies³aw
11.00 - o zdrowie dla Aleksandra
17.00 - + Zbigniew Skrajny
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela 11.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
11.00 - ++ zmar³ych z rodzin cz³onków Ko³a
Czwartek - 17 lutego 2011 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Mariana, Ró¿añcowego z Ukty
Dominika, Marcina, Grzegorza, Doroty i 17.00 - w int. dzieci Wojciecha, Ma³gorzaty,
Agnieszki, Dominiki, Karola i wnuczka
Wiktorka w 2-gie urodziny
Damiana
17.00 - w urodziny Andrzeja i Jêdrzeja
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela 17.00 - + Kazimierz i Janina Ogrodziñscy
17.00 - + Witold Serek, Eugeniusz Ptak

Og³oszenia

*

Komunikaty

1. Tylko czerpi¹c obficie ze Sto³u s³owa Bo¿ego i eucharystycznego, zostajemy
uzdrowieni i umocnieni, aby œwiadczyæ o Chrystusie wœród tych, do których On nas
posy³a. Pamiêtajmy, ¿e w ka¿dym spotkaniu drugi cz³owiek potrzebuje naszej mi³oœci.
Nie bêdziemy jej mieli, jeœli nie ugruntujemy naszej przyjaŸni z Panem Bogiem!
2. Jutro, w poniedzia³ek, 14 lutego, przypada œwiêto Cyryla (826-869), mnicha, i
Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo
wykszta³ceni, znaj¹cy ró¿ne jêzyki z hebrajskim, syryjskim i ³acin¹ w³¹cznie, piastuj¹cy
ró¿ne godnoœci koœcielne, podjêli wiele udanych wypraw misyjnych, miêdzy innymi do
kraju Chazarów na Krymie, do Bu³garii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii jêzyk
s³owiañski pisany alfabetem greckim (g³agolicê). Cyryl przet³umaczy³ Pismo Œwiête na
jêzyk starocerkiewno-s³owiañski. Tym jêzykiem nadal pos³uguje siê kilkadziesi¹t
milionów braci prawos³awnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj œwiêci s¹ uwa¿ani
za aposto³ów S³owian. W 1980 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II og³osi³ ich
wspó³patronami Europy, podnosz¹c tym samym wspomnienie do rangi œwiêta.
3. Œwiêto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody S³owiañskie. Pamiêtajmy,
¿e Koœció³ jest jeden, choæ od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrz¹dki. Jako
chrzeœcijanie, jesteœmy budowniczymi jednoœci, choæby poprzez codziennie kierowan¹
do Boga proœbê o pokój na œwiecie, ³ad moralny, o zgodê miêdzy narodami i swobodê
g³oszenia Chrystusowej Ewangelii.
4. Tego samego dnia tradycja wspomina œwiêtego Walentego, kap³ana rzymskiego, który
w 269 roku poniós³ œmieræ mêczeñsk¹, gdy¿ podczas tortur nie chcia³ siê wyrzec
Chrystusa. Na Zachodzie, zw³aszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoœ
czasu tak¿e u nas przyjê³o siê go czciæ jako patrona zakochanych. Niech to bêdzie okazja
do radoœci i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawa³, ale tak¿e do modlitwy,
podziêkowania Panu Bogu za mi³oœæ, któr¹ nas obdarzy³, i za bliskich, którzy nas kochaj¹.
Pamiêtajmy te¿ o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i proœmy, aby
ich wzajemna mi³oœæ siê umacnia³a i aby z Bogiem weszli na wspóln¹ drogê ¿ycia.1..
7. Przyjmowane s¹ ju¿ intencje mszalne na rok 2011.
Ka¿da rodzina w sumieniu zobowi¹zana jest pamiêtaæ o swoich bliskich ¿ywych i
zmar³ych w ofiarach Mszy Œwiêtej.
8. W naszej Parafii trwaj¹ doroczne odwiedziny duszpasterskie, tak zwana kolêda. Niech
ona bêdzie okazj¹ do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania siê, zbli¿enia i rozmowy
o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale tak¿e o sprawach naszej parafialnej
wspólnoty. Skorzystajmy z tego wyj¹tkowego daru! Pamiêtajmy, ¿e kap³an przychodzi
do naszych domów i mieszkañ, a przede wszystkim do rodzin z Bo¿ym
b³ogos³awieñstwem. Jak siê do tej wizyty przygotowujemy? Jak chcemy j¹ prze¿ywaæ,
aby by³a jak najbardziej owocna?
9. W zakrystii koœcio³a do nabycia s¹ œwiece.
10. W nastêpn¹ niedzielê taca na budowê domu parafialnego.
11. 16 lutego - GODZINA ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego Sakramentu z medytacj¹.
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: waldemarsawicki@neostrada.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹

codziennie o godz. 8.00 i 17.00.
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ w
godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida

