Kalendarz liturgiczny
20 lutego. VII NIEDZIELA ZWYK£A.
Kp³ 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Powinnoœci¹ chrzeœcijan jest uczestniczyæ w
niedzielê we Mszy Œwiêtej.
21 lutego. Poniedzia³ek.
Syr 1,1-10; Mk 9,14-29
“Ca³a m¹droœæ od Boga pochodzi”.
Przychodzimy na Mszê Œwiêt¹ prosiæ o dar
m¹droœci i niewzruszonej wiary.
22 lutego. Wtorek. Œwiêto Katedry œw. Piotra
Aposto³a.
1 P 5,1-4 ; Mt 16,13-19
Chrystusowy Koœció³ zosta³ zbudowany na
wierze œw. Piotra.
23 lutego. Œroda. Œw. Polikarpa.
Syr 4,11-19; Mk 9,38-40
“Có¿ z³ego wyrz¹dzi³ mi Chrystus, abym mia³
swojemu Królowi i Zbawcy z³orzeczyæ?”

(powiedzia³ œw. Polikarp do swoich
oprawców).
24 lutego. Czwartek.
Syr 5,1-8; Mk 9,41-50
Wymagania Ewangelii s¹ radykalne i trzeba je
wci¹¿ podejmowaæ.
25 lutego. Pi¹tek.
Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
Nikt ani nic nie mo¿e i nie powinno nas
od³¹czyæ od Boga i Jego mi³oœci.
26 lutego. Sobota.
Syr 17,1-15; Mk 10,13-16
“Kto nie przyjmie królestwa Bo¿ego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego...” - mówi Pan
Jezus. Przez chrzest ka¿dy z nas sta³ siê
dzieckiem Boga i ta œwiadomoœæ Bo¿ego
dzieciêctwa musi przerodziæ siê w ufnoœæ i
nadziejê w Nim pok³adan¹.

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.
Poniedzia³ek - Szko³a Podstawowa w Ukcie
Œroda - DPS Betezda
Czwartek - Roztek, Zakrêt, Wypad
Pi¹tek - G¹sior i Iznota
Sobota - Nowy Most
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
nad cz³onkami rodziny i odmawia

Bazylika zim¹

Komunikaty

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
Tak wiêc s³owo Bo¿e
wyra¿a siê ludzkimi
s³owami dziêki dzia³aniu
Ducha Œwiêtego. Misja
Syna oraz misja Ducha
Œwiêtego s¹ nieroz³¹czne i stanowi¹ jedyn¹
ekonomiê zbawienia. Ten sam Duch, który
dzia³a we wcieleniu S³owa w ³onie Dziewicy
Maryi, kieruje tak¿e Jezusem podczas ca³ej
Jego misji i zostaje obiecany uczniom. Ten
sam Duch, który mówi³ przez proroków,
wspiera i inspiruje Koœció³ w dziele
g³oszenia s³owa Bo¿ego i w przepowiadaniu
Aposto³ów; ostatecznie to ten sam Duch,
który natchn¹³ autorów œwiêtych Pism.
16. Œwiadomi istnienia tej
pneumatologicznej perspektywy, ojcowie
synodalni pragnêli zwróciæ uwagê na
znaczenie dzia³ania Ducha Œwiêtego w
¿yciu Koœcio³a oraz w sercu wierz¹cych w
odniesieniu do Pisma œwiêtego.[49] Bez
skutecznego dzia³ania „Ducha Prawdy” (J
14, 16) nie mo¿na bowiem zrozumieæ s³ów
Pana. Jak ponadto przypomina œw. Ireneusz:
„Ci, którzy nie uczestnicz¹ w Duchu, nie
¿ywi¹ siê pokarmem swojej matki

(Koœcio³a), nie otrzymuj¹ niczego z
najczystszego Ÿród³a tryskaj¹cego z cia³a
Chrystusa”.[50] Tak jak S³owo Bo¿e
przychodzi do nas w ciele Chrystusa, w ciele
eucharystycznym oraz w Pismach dziêki
dzia³aniu Ducha, mo¿e te¿ byæ ono przyjête i
naprawdê zrozumiane jedynie dziêki owemu
Duchowi. Wielcy pisarze nale¿¹cy do
tradycji chrzeœcijañskiej s¹ jednomyœlni w
rozwa¿aniach na temat roli Ducha Œwiêtego
w wiêzi, któr¹ wierz¹cy musz¹ utrzymywaæ
z Pismami. Œw. Jan Chryzostom twierdzi, ¿e
Pismo „potrzebuje objawienia Ducha,
abyœmy odkrywaj¹c prawdziwy sens
zawartych w nim rzeczy, czerpali z niego
obfity zysk”.[51] Równie¿ œw. Hieronim jest
g³êboko przekonany, ¿e „nie mo¿emy dojœæ
do zrozumienia Pisma bez pomocy Ducha
Œwiêtego, który je inspirowa³”.[52]
Nastêpnie œw. Grzegorz Wielki w
sugestywny sposób podkreœla, ¿e
powstawanie oraz interpretowanie Biblii s¹
dzie³em tego¿ Ducha: „On sam stworzy³
s³owa œwiêtych Testamentów, On sam je
otworzy³”.[53] Ryszard ze œw. Wiktora
przypomina, ¿e trzeba mieæ „oczy
go³êbicy”, oœwiecone i pouczone przez
Ducha, aby poj¹æ œwiêty tekst.[54] cdn...

Proœba o pomoc.
Jeden z naszych parafian Mateusz Samsel uleg³ wypadkowi, w wyniku którego ma
powa¿nie uszkodzony krêgos³up i wymaga d³ugotrwa³ej rehabilitacji. Mo¿na mu pomóc
wp³acaj¹c 1% podatku. Aby to zrobiæ wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazaæ numer
KRS 0000056409 oraz w polu "informacje uzupe³niaj¹ce" wpisaæ:
TPD Ko³o Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mr¹gowie - Mateusz Samsel.
Mateusz i jego rodzina dziêkuje za pomoc i wsparcie modlitewne.

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 - 0 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 - 21 lutego 2011 8.00 - + Stanis³aw, Stanis³awa, Zdzis³aw,
Eugeniusz, Zuzanna, Wies³aw Gruszczyñscy
r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla 17.00 - w 18-te urodziny Krzysia - int. od
Aliny i W³adys³awa Turskich, dziadków
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
ich dzieci i wnuków
17.00
- + Tadeusz Paradowski - int. od ¿ony i
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Mieczys³awa
dzieci
£uszczyk i jego rodziny
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela Sobota - 26 lutego 2011 r.
8.00 - + Katarzyna i Antoni Wnuk, Boles³aw
17.00 - + Maria i Józef Jêdrzejczyk
Krajza
Wtorek - 22 lutego 2011 r.
8.00 - + Marianna w 4-t¹ rocz. œm., Feliks i 17.00 - w 9-te urodziny Adama
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Lucjan Ropiak
17.00 - + Julianna Jurczak - int. od DPS VIII Niedziela Zwyk³a - 27 lutego 2011 r.
8.30 - w 80-te urodziny Stefanii Popielarz i za +
Betezda
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela W³adys³awa Popielarza
8.30 - w int. Katarzyny Zadro¿nej w 12-te
Œroda - 23 lutego 2011 r.
urodziny
8.00 - + Gra¿yna Jab³oñska, Marian Fura,
W³adys³aw Filipkowski, W³adys³aw Jaworski 8.30 - w int. Katarzyny Anny Pianka z racji
17.00 - w 66-te urodziny Mariana i w rocznicê urodzin
11.00 - + Edward, Jerzy, Stefan
œlubu Mariana i Marianny
11.00 - + Franciszek Krajza w 3-ci¹ rocz. œm.,
17.00 - w 4-te urodziny Gracjana
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela Agnieszka, Czes³aw, Irena
11.00 - + Stanis³awa i Stanis³aw Gruszczyñscy,
Czwartek - 24 lutego 2011 r.
W³adys³awa
i Henryk Dobrowolscy
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awa
11.00
o
powrót
do zdrowia Mateusza Samsela
17.00 - w 17-te urodziny Mariki
17.00
w
int.
Zuzi
w 11-te urodziny - int. od
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
rodziców i brata
17.00 - + Kazimierz i Marianna Dzienia
17.00 - + Stanis³aw Zieliñski w I-sz¹ rocz. œm.
Pi¹tek - 25 lutego 2011 r.

Og³oszenia

*

Komunikaty

1. Ka¿da niedziela jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do dojrzewania naszej wiary, do pog³êbiania i
zacieœniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jak¿e jest wa¿ne, aby w tym procesie bra³a
udzia³ ka¿da nasza rodzina i ca³a wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi
przemieniaæ nasze ¿ycie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które
otwiera przed nami. Niech On dzia³a w naszych sercach, wówczas codziennoœæ wype³ni
siê dobrem.
2. W tym tygodniu, we wtorek, 22 lutego, przypada œwiêto Katedry œwiêtego Piotra
Aposto³a. Ju¿ od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pami¹tkê za³o¿enia gminy
chrzeœcijañskiej i obrania Wiecznego Miasta przez œwiêtego Piotra Aposto³a na stolicê
Koœcio³a Chrystusowego. Symbolem w³adzy Piotrowej sta³a siê potê¿na bazylika,
wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Ale nie o sam¹
budowlê przecie¿ chodzi. Œwiêto jest przede wszystkim okazj¹ do wyra¿enia czci
œwiêtemu Piotrowi i ka¿demu jego nastêpcy, którzy zgodnie z wol¹ Chrystusa zostali
postawieni jako pasterze ca³ego Koœcio³a powszechnego. Przez tyle lat wielk¹
modlitewn¹ mi³oœci¹ otaczaliœmy Jana Paw³a II, o którym z tak¹ dum¹ mówiliœmy: Piotr
naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji panuj¹cego
nam obecnie Ojca Œwiêtego Benedykta. Naszym obowi¹zkiem jest wspieraæ jego
pastersk¹ pos³ugê w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
·23 II œw. Polikarp, biskup i mêczennik, uczeñ œwiêtego Jana Ewangelisty, ustanowiony
przez tego Aposto³a biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona Ojców
Apostolskich, czyli tych pisarzy chrzeœcijañskich, którzy znali Aposto³ów i bezpoœrednio
od nich czerpali naukê pozostawion¹ przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia
Koœcio³owi w Smyrnie poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ pomiêdzy rokiem 155 a 169
(wspomnienie obowi¹zkowe).
3. 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.
4. W naszej Parafii trwaj¹ jeszcze 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?
5. W zakrystii koœcio³a do nabycia s¹ œwiece.
6. W dniu dzisiejszym taca na budowê domu parafialnego. Za ka¿dy dar serca
dziêkujemy modlitw¹. Modlimy siê na ka¿dej Mszy Œwiêtej za ka¿dego, kto swoj¹
ofiarnoœci¹ i dobroci¹ serca przychodzi z pomoc¹ w dziele budowy.
7. Do renowacji zosta³ oddany obraz z o³tarza g³ównego.
*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

