Kalendarz liturgiczny
13 marca. I NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
Wielki Post ma pos³u¿yæ zmianie naszego ¿ycia
wiary, ma zbli¿yæ nas do Boga.
14 marca. Poniedzia³ek.
Kp³ 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Podstawowym przykazaniem naszej wiary jest
mi³oœæ. Wzór takiego ¿ycia pozostawi³ nam sam
Jezus Chrystus, umieraj¹c za nas na krzy¿u.
15 marca. Wtorek.
Iz 55,10-11 ; Mt 6,7-15
Bóg nas kocha dlatego, ¿e jesteœmy.
16 marca. Œroda.
Jon 3,1-10; £k 11,29-32
Nieustannie szukamy potwierdzenia
prawdziwoœci naszej wiary i ci¹gle pragniemy
nowych znaków. A tymczasem Bóg objawi³ siê

jako Mi³oœæ i pozosta³ z nami w znakach chleba
i wina.
17 marca. Czwartek.
Est 4,17; Mt 7,7-12
Eucharystia jest najpe³niejszym objawieniem
siê Boga i Jego istoty.
18 marca. Pi¹tek.
Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Prawdziwa pobo¿noœæ wymaga ci¹g³ego
przebaczania i d¹¿enia do pojednania z
bliŸnimi.
19 marca. Sobota. UROCZYSTOŒÆ ŒW.
JÓZEFA OBLUBIEÑCA NMP PATRONA
KOŒCIO£A POWSZECHNEGO.
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21.24a lub £k 2,41-51a
Œw. Józef jest wzorem, jak w naszej
codziennoœci szukaæ woli Boga i jak j¹ przyj¹æ.

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

*

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego
Postu. Koñcz¹ siê w³aœnie trwaj¹ce od
Œrody Popielcowej Kwartalne Dni Modlitw
o Ducha Pokuty. Warto przytoczyæ przy tej
okazji s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II:
„Rozpoczynaj¹cy siê okres Wielkiego
Postu jest okazj¹ do bardziej intensywnej
modlitwy i wielkodusznej pokuty dla
ub³agania Boga o ³askê nawrócenia serc i
dar pokoju w sprawiedliwoœci dla
wszystkich ludzi. Zwracam siê do
wszystkich wiernych […], by czas
przygotowania do œwi¹t wielkanocnych
poœwiêcili modlitwie o pokój i spe³nianiu
czynów braterskiej solidarnoœci wobec
ludzi cierpi¹cych”. Starajmy siê, aby owoce
duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy,
promieniowa³y wokó³ nas, a trud stawania
siê lepszymi ofiarujmy tak¿e za innych,
zw³aszcza za tych, którzy obra¿aj¹ Pana

Bazylika zim¹

Komunikaty

Boga i za to nie przepraszaj¹, oraz za pokój
na œwiecie.
2. W³¹czmy siê w g³êbokie prze¿ycie tego
czasu przez intensywniejsz¹ modlitwê
osobist¹ i wspólnotow¹. Tej drugiej bêdzie
sprzyja³ udzia³ w nabo¿eñstwach
wielkopostnych: w pi¹tki w naszym
koœciele o godz. 17.00 odprawiamy Drogê
Krzy¿ow¹, a w niedziele o godz. po Mszy
Œwiêtej o godz. 11.00 Gorzkie ¯ale. Do
licznego udzia³u w tych nabo¿eñstwach
zachêcam wszystkich Parafian: dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych. Pamiêtajmy o
osobistych umartwieniach, a tak¿e o
specjalnych postanowieniach na Wielki
Post.
3. W nastêpn¹ niedzielê tj. 20 marca - taca
na budowê domu parafialnego.
4. Dzisiaj ofiary do puszek na Seminarium
Duchowne w E³ku.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu cia³o, upodobni³o siê do ludzi”.[62] Tak
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
pojmowane Pismo œwiête jawi siê nam,
mimo
ró¿norodnoœci form i treœci, jako
18. Wynika z tego, ¿e
rzeczywistoœæ
jednolita. „Przez wszystkie
wa¿ne jest odpowiednie
s³owa
Pisma
œwiêtego
Bóg wypowiada tylko
wychowywanie i
jedno
S³owo,
swoje
jedyne
S³owo, w którym
formowanie ludu Bo¿ego,
wypowiada
siê
ca³y
(por.
Hbr
1, 1-3)”,[63]
by podchodzi³ do œwiêtych Pism w
jak
twierdzi³
wyraŸnie
ju¿
œw.
Augustyn:
powi¹zaniu z ¿yw¹ Tradycj¹ Koœcio³a,
„Pamiêtajcie
¿e
to
samo
S³owo
Bo¿e
uznaj¹c je za s³owo Bo¿e. Kszta³towanie
rozci¹ga
siê
na
wszystkie
ksiêgi,
¿e
to
samo
takiego podejœcia u wiernych jest bardzo
wa¿ne z punktu widzenia ¿ycia duchowego. S³owo rozbrzmiewa na ustach wszystkich
Mo¿e tu byæ pomocne przypomnienie œwiêtych pisarzy”.[64] A zatem za spraw¹
stosowanej przez Ojców Koœcio³a analogii Ducha Œwiêtego i pod kierunkiem
miêdzy S³owem Bo¿ym, „które staje siê Magisterium Koœció³ przekazuje wszystkim
cia³em”, i s³owem, które staje siê pokoleniom to, co zosta³o objawione w
Chrystusie. Koœció³ ¿yje pewnoœci¹, ¿e jego
„ksiêg¹”.[60]
Pan, który mówi³ w przesz³oœci, nieustannie
Konstytucja dogmatyczna Dei verbum, przekazuje dzisiaj swoje s³owo w ¿ywej
nawi¹zuj¹c do staro¿ytnej tradycji, zgodnie Tradycji Koœcio³a oraz w Piœmie œwiêtym.
z któr¹ „cia³em Syna jest przekazane nam S³owo Bo¿e przemawia bowiem do nas w
Pismo” - jak twierdzi œw. Ambro¿y [61] - P i œ m i e œ w i ê t y m j a k o n a t c h n i o n e
mówi: „Bo¿e bowiem s³owa, wyra¿one œwiadectwo Objawienia, które wraz z ¿yw¹
ludzkimi jêzykami, upodobni³y siê do Tradycj¹ Koœcio³a stanowi najwy¿sz¹ regu³ê
ludzkiej mowy, podobnie jak niegdyœ S³owo wiary.[65]
cdn
Wiekuistego Ojca, przyj¹wszy s³abe ludzkie
W sobotê, 12 marca, o godz. 15.00 odby³o siê spotkanie Rady Parafialnej. Celem
spotkania by³y sprawy zwi¹zane z renowacj¹ obrazu z o³tarza g³ównego. Radni zapoznali
siê ze stanem zachowania obrazu, ¿e jest bardzo z³y oraz z postêpowaniem
konserwatorskim, którego celem jest zabezpieczenie obrazu przed dalsz¹ destrukcj¹, a
tak¿e podjêcie zabiegów technicznych i estetycznych zmierzaj¹cych do uczytelnienia
pierwotnego stanu. Radni poznali tak¿e wycenê prac konserwatorskich wynosz¹c¹ 22715
z³. W zwi¹zku z tym, ¿e jest to kosztowne, a w czasie kolêdy zebraliœmy na obraz 1470 z³,
potrzebujemy do pokrycia kosztów jeszcze 21 245 z³. Rada Parafialna wraz z Ks.
Proboszczem na zwraca siê z proœb¹ do wszystkich dobrej woli o dobrowolne ofiary
na ten cel. Sk³adamy je na konto parafialne lub do ks. Proboszcza z dopiskiem “obraz”.
Dziêkujemy za ka¿dy dar serca, który pomo¿e nam uratowaæ obraz - Bóg zap³aæ!

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: 1. Anonimowo (Krutyñ) - 50 z³.; 2. Zawrotny S³awomir (Ukta) 100 z³.; 3. W czasie kolêdy - 23280 z³.
Wp³ynê³o - 23430 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 449 055.42 z³.
Ofiara na okna do domu parafialnego: 1. Anonimowo - 400 z³ (w czasie kolêdy).
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!
Og³oszenia
* Komunikaty
1. Przypominam, ¿e w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzy¿owanego: „Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu” oraz za udzia³ w Drodze Krzy¿owej, a tak¿e w
ka¿d¹ niedzielê za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯ali oraz za odprawienie przynajmniej
trzydniowych rekolekcji mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
2. W sobotê, 19 marca, Koœció³ bêdzie obchodzi³ uroczystoœæ œwiêtego Józefa, Oblubieñca
Najœwiêtszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papie¿ Pius IX w 1870 roku og³osi³ go patronem
Koœcio³a powszechnego i rodzin chrzeœcijañskich. Podczas Mszy Œwiêtej tego dnia przez
wstawiennictwo Opiekuna Najœwiêtszej Rodziny bêdziemy siê modliæ za mê¿ów i ojców z naszej
wspólnoty parafialnej i o godne wype³nianie przez nich swojego powo³ania. Kiedy wokó³ nas jest
tyle codziennych trudnoœci, k³opotów, niepewnoœci z powodu braku pracy i œrodków do godnego
¿ycia, tylu ojców, mê¿ów opuszcza swoje rodziny i daleko od domu poszukuje dla nich chleba,
warto zwracaæ siê o pomoc do œwiêtego Józefa nie tylko w dniu Jego œwiêta, ale tak¿e w ka¿dy
wtorek szczególnie jemu poœwiêcony. Œwiêty Józef jest te¿ patronem dobrej œmierci. Wed³ug
tradycji odszed³ z tego œwiata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu bêdziemy
zatem polecaæ wszystkich cierpi¹cych i konaj¹cych.
3. 25 marca, w uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego bêdziemy obchodziæ kolejny Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. W
uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego w koœcio³ach naszej diecezji bêd¹ mia³y miejsce ceremonie z³o¿enia
przyrzeczeñ duchowej adopcji dziecka poczêtego. W Polsce inicjatywa ta rozwinê³a siê w 1987 r. w
koœciele Ducha Œwiêtego w Warszawie przy ul. D³ugiej. Potrzebne materia³y znaleŸæ mo¿na na stronie
internetowej Wydzia³u Duszpasterstwa Rodzin. Szczególnie ludzi m³odych zachêcamy do akcji Uratuj
Œwiêtego! Jej celem jest zgromadzenie jak najwiêkszej liczby osób, które odpowiedz¹ na wezwanie do
odpowiedzialnej modlitwy za wszystkie dzieci zagro¿one aborcj¹. Wszelkie informacje zamieszczone s¹ na
stronie: www.UratujSwietego.pl Episkopat Polski w 1998 r. podj¹³ uchwa³ê, ¿e w Polsce Dzieñ Œwiêtoœci
¯ycia bêdzie obchodzony 25 marca. By³a to odpowiedŸ na s³owa Jana Paw³a II z encykliki Evangelium Vitae,
aby corocznie w ka¿dym kraju obchodzono Dzieñ ¯ycia. „Trzeba, aby dzieñ ten by³ przygotowany i
obchodzony przy czynnym udziale wszystkich cz³onków Koœcio³a lokalnego. Jego podstawowym celem jest
budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Koœciele i w spo³eczeñstwie œwieckim wra¿liwoœci na sens i wartoœæ
ludzkiego ¿ycia w ka¿dym momencie i ka¿dej kondycji. Nale¿y zw³aszcza ukazywaæ, jak wielkim z³em jest
przerywanie ci¹¿y i eutanazja, nie nale¿y jednak pomijaæ innych momentów i aspektów ¿ycia, które trzeba
ka¿dorazowo starannie rozwa¿yæ w kontekœcie zmieniaj¹cej siê sytuacji historycznej" pisa³ Jan Pawe³ II.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 14 marca
2011 r.
8.00 - ......................
17.00 - int.dziêkczynna z
proœb¹ o b³. Bo¿e dla
Krystyny i Henryka Nalewajek
17.00 - + Regina Pupek - int. od kuzynki
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Wtorek - 15 marca 2011 r.
8.00 - + W³adys³aw Waszkiewicz, cr.
Waszkiewiczów i Pliszków
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Marka
17.00 - + Józefa Duszak (w dniu urodzin) - int. od
s¹siadów i rodziny
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Œroda - 16 marca 2011 r.
8.00 - w 50-te urodziny El¿biety - int. od mê¿a z
dzieæmi
17.00 - w 70-te urodziny Henryka Parzycha - int.
od córki z rodzin¹
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wies³aw
17.00 - + Stefania i W³adys³aw Ba³dyga
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Czwartek - 17 marca 2011 r.
8.00 - + Ignacy B¹kowski - int. od córki Reginy z
rodzin¹
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w dniu urodzin Zofii
Szymañskiej
17.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna
Moroz
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Pi¹tek - 18 marca 2011 r.
8.00 - + Józef Zdun w 2-g¹ rocz. œm., Piotr,
Stanis³aw, W³adys³aw cr. Zdun
8.00 - + Józef i Rozalia Olender, Józef i Rozalia
16 marca po Mszy
Œwiêtej o godz. 17.00 -

Ma³¿, Józef i Jadwiga Siurnicki
17.00 - intencja znana ofiarodawcy
17.00 - + Edward, Franciszka, Janusz i Zbigniew
Lejk
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Sobota - 19 marca 2011 r.
8.00 - + Józef Ma³¿ (w imieniny)
17.00 - w dniu urodzin Beaty Skorupskiej i za cr.
Skorupskich, za dzieci, wnuków i prawnuczki
Wiktoriê i Alicjê
17.00 - + Józef Sobiech - int. od ¿ony, dzieci i
wnucz¹t
17.00 - + Józef Duda (w dniu imienin)
17.00 - + Józef Œcibek w 13-t¹ rocz. œm. - int. od
¿ony
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
II Niedziela Wielkiego Postu - 20 marca 2011
r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Ko³a
Ró¿añcowego z Wojnowa
8.30 - w int. Józefa z racji imienin - int. od córki z
rodzin¹
8.30 - + Turskich, Krêciewskich, Kulasów i
Go³asiów
8.30 - Stanis³aw Plona, Czes³awa i Stanis³aw
11.00 - w int. Krystyny Pieñkowskiej w dniu 60tych urodzin
11.00 - + Józefa Duszak - int. od kole¿anek i
kolegów z pracy
11.00 - + Zdzis³aw Ulbin w 3-ci¹ rocz. œm.
11.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
17.00 - + Stanis³aw Kaczmarczyk - int. od córki
17.00 - + Józef Prajs, zmar³ych dziadków z
obojga ston, Prajsów, Wieczorków i Sêków

*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

Zapowiedzi przedœlubne

1. Tarasewicz Adam, stan wolny, zam. KieŸliny,
par. Œw. Rozalii w KieŸlinach i Sawicka Dorota
GODZINA
El¿bieta, stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
ŒWIÊTA
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
- adoracja Najœwiêtszego zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
Sakramentu po³¹czona z zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w
medytacj¹.
sumieniu do powiadomienia o tym Ks.
ZAPRASZAM.
Proboszcza.

