Kalendarz liturgiczny
27 marca. III NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42
Na wielkopostnej drodze nawrócenia
potrzebujemy Bo¿ych wskazañ i umocnienia,
nadziei. Otrzymujemy je na Mszy Œwiêtej.
28 marca. Poniedzia³ek.
2 Krl 5,1-15a; £k 4,24-30
Nawróciæ siê to uwierzyæ w Chrystusa jako
Zbawiciela; uwierzyæ w Jego obecnoœæ w
Eucharystii; uwierzyæ w to, ¿e Bóg jest zawsze
blisko cz³owieka.
29 marca. Wtorek.
Dn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35
Ka¿da Eucharystia stawia przed naszymi oczami
Chrystusa, który przebacza i przygarnia do
siebie, który karmi i leczy.
30 marca. Œroda.

Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Uczestnicz¹c w Eucharystii zobowi¹zujemy siê
do realizacji przykazania mi³oœci w naszym
¿yciu.
31 marca. Czwartek.
Jr 7,23-28; £k 1,14-23
Celem ¿ycia chrzeœcijanina jest zjednoczenie
siê z Chrystusem.
1 kwietnia. Pi¹tek.
Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Chrystus przypomina nam, ¿e Bóg jest
Jedynym Panem naszego ¿ycia.
2 kwietnia. Sobota.
Oz 6,1-6; £k 18,9-14
Najwiêkszym wrogiem duchowego wzrostu
jest przekonanie o w³asnej doskona³oœci. Taka
postawa zamyka nas na dzia³anie Bo¿ej ³aski,
rodzi te¿ pogardê dla drugiego cz³owieka.

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.Na ostatnim Zebraniu Plenarnym KEP,
które odby³o siê w dniach 15-16 marca br. w
Zakopanem, Biskupi Polscy odnieœli siê
m.in. do tragicznych wiadomoœci, jakie
docieraj¹ do nas z Japonii.
Maj¹c na uwadze tragiczne w
skutkach trzêsienie ziemi i tsunami w
Japonii, Konferencja Episkopatu prosi o
modlitwê w imiê solidarnoœci
miêdzyludzkiej. Biskupi zaapelowali
równie¿ o przeprowadzenie w parafiach
zbiórki do puszek na rzecz ofiar tego
kataklizmu.
W diecezji e³ckiej ta zbiórka

Bazylika zim¹

Odeszli od nas

Komunikaty

odbywa siê dzisiaj, w III Niedzielê
Wielkiego Postu, tj. dnia 27 marca 2011 r.
, we wszystkich koœcio³ach i kaplicach
parafii po ka¿dej Mszy œw.
Za wszelk¹ ofiarnoœæ i ¿yczliwoœæ
sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ. Na owocne
prze¿ywanie czasu Wielkiego Postu z serca
b³ogos³awiê.
+ Jerzy Mazur SVD Biskup E³cki
2. 2 kwietnia - RÓ¯ANIEC za
niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost
pobo¿noœci w naszej parafii. I czêœæ
ró¿añca o godz. 16.30, pozosta³e po Mszy
Œwiêtej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.

Antoni Pardo
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 27 kwietnia 2011 r. - godz. 17.00
S³awomir Zawrotny
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 29 kwietnia 2011 r. - godz. 17.00

Mog¹ ciemnoœci ogarn¹æ ziemiê, mo¿e
nas przeraziæ perspektywa drogi: Oto
idziemy do Jerozolimy", ale je¿eli mamy
œwiadomoœæ, ¿e w tej drodze nie
jesteœmy sami, bo jest z nami Chrystus,
to ju¿ zwyciê¿yliœmy.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu aby w koñcu „Bóg by³ wszystkim we
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
wszystkich” (1 Kor 15, 28).
E k o n o m i a
Objawienia ma
zatem swój
pocz¹tek i swe
Ÿród³o w Bogu
Ojcu. Przez Jego
s³owo „powsta³y niebiosa i wszystkie ich
zastêpy przez tchnienie ust Jego” (Ps 33
[32], 6). To On olœniewa nas „jasnoœci¹
poznania chwa³y Bo¿ej na obliczu Jezusa
Chrystusa” (2 Kor 4, 6; por. Mt 16, 17; £k 9,
29). W Synu, „Logosie, który sta³ siê cia³em”
(por. J 1, 14), który przyszed³ wype³niæ wolê
Tego, który Go pos³a³ (por. J 4, 34), Bóg
Ÿród³o Objawienia jawi siê jako Ojciec i
doprowadza do pe³ni Bo¿e wychowanie
cz³owieka, które ju¿ wczeœniej dokonywa³o
siê dziêki s³owom proroków i wielkim
sprawom dokonanym w stworzeniu i w
dziejach Jego ludu i wszystkich ludzi.
Szczytem objawienia Boga Ojca jest ofi
arowany przez Syna dar Parakleta (por. J 14,
16), Ducha Ojca i Syna, który nas
„doprowadzi do ca³ej prawdy” (J 16, 13). W
ten sposób wszystkie obietnice Bo¿e staj¹
siê „tak” w Jezusie Chrystusie (por. 2 Kor 1,
20), a cz³owiek zyskuje mo¿liwoœæ wejœcia
na drogê prowadz¹c¹ do Ojca (por. J 14, 6),

21. Jak pokazuje krzy¿ Chrystusa, Bóg
przemawia równie¿ milczeniem. Milczenie
Boga, doœwiadczenie oddalenia
Wszechmog¹cego i Ojca stanowi
decyduj¹cy etap ziemskiej drogi Syna
Bo¿ego, wcielonego S³owa. Przybity do
drzewa krzy¿a, bola³ nad owym milczeniem:
„Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie
opuœci³?” (Mk 15, 34; Mt 27, 46). Trwaj¹c w
pos³uszeñstwie a¿ do ostatniego tchnienia
¿ycia, w mrokach œmierci, Jezus przyzywa³
Ojca. Jemu odda³ siê w chwili przejœcia
przez œmieræ do ¿ycia wiecznego: „Ojcze, w
Twoje rêce powierzam ducha mego” (£k 23,
46).
To doœwiadczenie Jezusa mo¿na odnieœæ do
sytuacji cz³owieka, który us³ysza³ i
rozpozna³ S³owo Boga, a potem musi
zmierzyæ siê z Jego milczeniem. To
doœwiadczenie by³o udzia³em wielu
œwiêtych i mistyków, a i dzisiaj doœwiadcza
tego wielu wierz¹cych na swej drodze.
Milczenie Boga jest przed³u¿eniem Jego
poprzednich s³ów. W tych mrocznych
chwilach przemawia On w misterium swego
milczenia. Dlatego w dynamice Objawienia
chrzeœcijañskiego milczenie jawi siê jako
wa¿ny wyraz S³owa Bo¿ego. cdn

W Koœciele Katolickim trwa w okresie Wielkiego Postu - czas pe³nienia gorliwszych dzie³
mi³osierdzia i ja³mu¿ny. W tym kontekœcie, diecezjalna Caritas - podobnie jak w latach ubieg³ych pragnie zachêciæ do w³¹czenia siê w Wielkanocne Dzie³o Caritas poprzez zakup “pascha³ków
wielkanocnych”. Pozyskane ze sprzeda¿y œwiec wielkanocnych fundusze zostan¹ przekazane na
pomoc ubogim, bezdomnym, znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.

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. Taca z ostatniej niedzieli - 3513.30 z³.; 2. Aleksandra Kadej
(Krutyñ) - 100 z³.; 3. Anonimowo - 60 z³.
Wp³ynê³o - 3673.30 z³. Wydano - 6395.05 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 483 254.66 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 - 28 marca 2011 r.
8.00 - .................
17.00 - + Józef Szczube³ek w 20
rocz. œm., Teresa Sobiech w 5-t¹
rocz. œm.
17.00 - + Robert Sajewicz
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Wtorek - 29 marca 2011 r.
8.00 - + Zofia i Stanis³aw Ropiak - int. od córki
Marysi z rodzin¹
11.00 - pogrzeb: + S³awomir Zawrotny
17.00 - w urodziny Alicji Kruszelnickiej i
Heleny Hudaszek
17.00 - + Stanis³awa Farys w 13-t¹ rocz. œm., i
Bronis³awa
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Œroda - 30 marca 2011 r.
8.00 - int. dziêkczynna za 77 lat Leokadii
Sobiech
17.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Czwartek - 31 marca 2011 r.
8.00 - .........................
17.00 - .......................
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Pi¹tek - 1 kwietnia 2011 r.
8.30 - + Szczepan i Jadwiga Sucheccy - int. od
syna Wac³awa

17.00 - + Stanis³aw Róziecki, W³adys³awa
Brodzik
17.00 - + Marianna Gacioch w rocz. œm.,
Tadeusz Paradowski
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Sobota - 2 kwietnia 2011 r.
8.00 - + Czes³aw Mierzejewski w 2-g¹ rocz. œm.
17.00 - w int. Rafa³a w 15-te urodziny
17.00 - w int. Mai Krysiak w urodziny i za jej
rodziców
17.00 - + Andrzej Ruppel w 9-t¹ rocz. œm.
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
IV Niedziela Wielkiego Postu - 3 kwietnia
2011 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie p. Maciora
8.30 - + Marianna Ropiak - int. od córki z rodzin¹
8.30 - + Irena Andrzejczyk w 3-ci¹ rocz. œm.,
Stanis³aw i Kazimierz
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jolanty i
Edwarda Gruszka z racji 20-tej rocz. œlubu i za
ich dzieci
11.00 - + Antoni Pardo
11.00 - + Maria i Stanis³aw Grykieñ
11.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
17.00 - + W³adys³aw Polak w 7-m¹ rocz. œm.,
Czes³aw, Stanis³aw, cr. Polaków
17.00 - + Ryszard Skrajny

Og³oszenia
* Komunikaty
1. Pamiêtajmy, ¿e najwa¿niejszym zadaniem w tym œwiêtym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi
o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego ¿ycia osobistego i spo³ecznego, rodzinnego.
Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Bo¿e Mi³osierdzie. Nawrócenie ma siê bowiem dokonaæ
przede wszystkim w naszym sercu. Pomagaj¹ w tym zewnêtrzne praktyki pokutne oraz udzia³ w
wielkopostnych nabo¿eñstwach: pi¹tkowej Drodze Krzy¿owej i niedzielnych Gorzkich ¯alach.
Przypominam, ¿e za pobo¿ny udzia³ w tych nabo¿eñstwach mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowieñ, odwrócenia siê od z³a i czynienia dobra. Warto,
¿eby te postanowienia mia³y bardzo konkretny wymiar. Niech to bêd¹ konkretne wyrzeczenia,
niech to bêdzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturê Pisma Œwiêtego, na
rozmyœlanie mêki i œmierci Pana Jezusa, na modlitwê i zastanowienie siê nad w³asnym ¿yciem,
postêpowaniem. Pamiêtajmy o dobrym prze¿yciu sakramentu pokuty i pojednania. Przyst¹pienie
do niego w tym czasie jest przecie¿ naszym obowi¹zkiem.
3. Przez ca³y Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeŸwoœci. W tym roku trud zwi¹zany z
abstynencj¹ ofiarujemy w intencji dzieci przygotowuj¹cych siê do Pierwszej Komunii Œwiêtej oraz
ich rodzin, aby Chrystus naprawdê i w pe³ni zamieszka³ w ich sercach i aby ta przyjaŸñ przetrwa³a
wszelkie ¿yciowe próby. Niech nasze rodziny bêd¹ prawdziwymi Koœcio³ami domowymi, które
bêd¹ promieniowa³y ¿yw¹ wiar¹.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W pi¹tek bêdziemy
przepraszaæ Bo¿e Serce za wszelki brak mi³oœci, za lekcewa¿enie daru Bo¿ego Mi³osierdzia.
Bêdziemy prosiæ o ³askê nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszaæ nie chc¹. W
sobotê Powierzymy nasz¹ wspólnotê, ka¿de rodz¹ce siê w niej i godnie koñcz¹ce siê ¿ycie Sercu
Maryi najlepszej z Matek.
5. W³aœnie w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca, 2 kwietnia, przypada 6. rocznica œmierci Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. Warto pamiêtaæ, ¿e ju¿ nie modlimy siê o zbawienie jego duszy, ale poniewa¿ jest
S³ug¹ Bo¿ym przez jego wstawiennictwo mo¿emy prosiæ Boga o potrzebne dla nas ³aski.

1 kwietnia (w pi¹tek) w naszej parafii
ca³odzienna adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu przed beatyfikacj¹
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Porz¹dek adoracji:
8.00 - Msza Œwiêta i wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu
8.45 - 9.15 - Szko³a Podstawowa w Ukcie
9.15 - 10.00 - Chostka, Zakrêt, Zielony
Lasek, Roztek
10.00 - 10.30 - Rosocha
10.30 - 11.00 - Nowa Ukta, Kadzid³owo
11.00 - 12.00 - Kolonie Ukty, Zameczek,
Nowa Ukta Kolonie
12.00 - 13.00 - Œwignajno, £adne Pole

13.00 - 14.00 - G¹sior, Iznota, Nowy Most,
Ko³owin, Bobrówko
14.00 - 15.00 - Krutyñski Piecek
15.00 - KORONKA DO MI£OSIERDZIA
BO¯EGO
15.15 - 16.00 - Ga³kowo
16.00 - 17.00 - Krutyñ
17.00 - DROGA KRZY¯OWA I MSZA
ŒWIÊTA
18.30 -19.30 - Wojnowo, Majdan
19.30 - 20.00 - Ukta (Szkolna, Zydl¹gi)
20.00 - 20.30 - Ukta (Pocztowa)
20.30 - 21.00 - Ukta (Mr¹gowska)
21.00 - APEL JASNOGÓRSKI
Zakoñczenie adoracji. B³ogos³awieñstwo.

*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.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
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed
Msz¹ Œwiêt¹.
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

