Kalendarz liturgiczny
6 marca. IX NIEDZIELA ZWYK£A.
Pwt 11,18.26-28; Rz 3,21-25a.28; Mt 7,21-27
Chrzeœcijanin opiera swoje ¿ycie na skale, jak¹
jest Chrystus.
7 marca. Poniedzia³ek. Œw. Perpetuy i
Felicyty.
Tb 1,1a.2;2.1-9; Mk 12,1-12
Ka¿dy grzech jest odrzuceniem Mi³oœci, któr¹
Bóg daje cz³owiekowi. Jest wrêcz zabiciem tej
Mi³oœci.
8 marca. Wtorek.
Tb 2,10-23 ; Mk 12,13-17
“Zaprawdê powiadam wam: Wierzcie, ¿e
otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie,
a to wam siê stanie.
9 marca. Œroda Popielcowa.
Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Gdy pokonamy, dziêki ³asce Bo¿ej, grzech i jego

korzenie, wtedy bêdziemy radowali siê z
Paschy Jezusa Chrystusa.
10 marca. Czwartek.
Pwt 30,15-20; £k 9,22-25
Uczestnicz¹c we Mszy Œwiêtej jesteœmy
naocznymi œwiadkami mêki, œmierci i tej samej
ofiary, która dokona³a siê na Golgocie.
11 marca. Pi¹tek.
Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
Nasza pokuta ma sens tylko wtedy, gdy rodz¹
siê z niej konkretne czyny mi³oœci do Boga i
bliŸniego.
12 marca. Sobota.
Iz 58,9b-14; £k 5,27-32
Chrystus jak do celnika Mateusza tak i do nas
mówi “PójdŸ za mn¹”. Iœæ za Jezusem to
odnawiaæ samego siebie. I kroczyæ za Bogiem
znaczy z³o¿yæ w ofierze swoje ¿ycie.

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. Od niedzieli, 27 lutego, w parafiach naszej
diecezji trwa dziewiêciotygodniowa nowenna
maj¹ca przygotowaæ wiernych do majowej
beatyfikacji Jana Paw³a II. Nowenna obejmuje
trzy wymiary: modlitwa, nauczanie Jana
Paw³a II i dary duchowe.
W naszej parafii 1 kwietnia odbêdzie siê
ca³odzienna adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a
II.
Prócz modlitwy i rozwa¿ania nauczania Jana
Paw³a II kap³ani i œwieccy bêd¹ mogli
indywidualnie lub wspólnotowo podj¹æ
konkretne zobowi¹zania, które bêd¹ wype³niane
tak¿e po zakoñczeniu Nowenny np. wspólna
wieczorna modlitwa rodziny, codzienna
Koronka w intencji kap³anów, wytrwanie w
czystoœci do œlubu, abstynencja od alkoholu,
regularna spowiedŸ, duchowa adopcja
cz³owieka grzesznego itd. Postanowienia te
bêd¹ wpisywane do wystawionej w koœciele
ksiêgi, która bêdzie wotum naszej parafii z

Bazylika zim¹

Komunikaty

okazji beatyfikacji Jana Paw³a II.
2. Pamiêtajmy, ¿e w okresie Wielkiego Postu
mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny, a wiêc
darowanie kary doczesnej za grzechy
odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak
nie naprawione przez nas. Warunkiem
uzyskania odpustu jest wzbudzenie w³aœciwej
intencji, stan ³aski uœwiêcaj¹cej, wyrzeczenie
siê przywi¹zania do grzechu, modlitwa w
intencjach Ojca Œwiêtego. Odpust zupe³ny
mo¿na uzyskaæ 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.
3. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesiêcznika “Martyria”.
4. 12 marca o godz. 15.00 spotkanie Rady
Parafialnej. Zapraszam.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu natchnieniem tego¿ Ducha Œwiêtego na
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
piœmie utrwalili orêdzie zbawienia”.[56]
Tr a d y c j a i P i s m o
17. Przypomnienie
g³êbokiej wiêzi istniej¹cej
miêdzy Duchem Œwiêtym i
s³owem Bo¿ym pomaga nam zrozumieæ
sens oraz decyduj¹c¹ wartoœæ ¿ywej
Tradycji i œwiêtych Pism w Koœciele. Skoro
bowiem Bóg „tak umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³” (J 3, 16), to
wypowiedziane w czasie S³owo Bo¿e
odda³o siê i „powierzy³o” Koœcio³owi w
sposób ostateczny, aby orêdzie zbawienia
mog³o byæ skutecznie przekazywane w
ka¿dym czasie i w ka¿dym miejscu. Jak
przypomina Konstytucja dogmatyczna Dei
verbum, Jezus Chrystus „poleci³ Aposto³om,
aby Ewangeliê zapowiedzian¹ przedtem
przez proroków, przez siebie zaœ wype³nion¹
i obwieszczon¹, g³osili wszystkim ludziom
jako Ÿród³o wszelkiej zbawiennej prawdy i
moralnego porz¹dku (...) oraz przekazywali
im dobrodziejstwa Bo¿e. Polecenie to
zosta³o wiernie wype³nione tak przez
Aposto³ów, którzy g³oszeniem ustnym,
przyk³adami i zorganizowanym dzia³aniem
przekazali to, o czym dowiedzieli siê, czy to
z samych s³ów, z zachowania i czynów
Chrystusa, czy te¿ dziêki pomocy Ducha
Œwiêtego, jak i przez tych Aposto³ów i
mê¿ów apostolskich, którzy pod

Sobór Watykañski II przypomina ponadto,
¿e ta Tradycja, zapocz¹tkowana przez
Aposto³ów, jest ¿yw¹ i dynamiczn¹
rzeczywistoœci¹: „rozwija siê w Koœciele
pod opiek¹ Ducha Œwiêtego”; nie w sensie,
¿e ulega zmianie w swej prawdzie, która jest
wieczna. Przede wszystkim „wzrasta (...)
zrozumienie zarówno przekazanych spraw,
jak i s³ów”, dziêki kontemplacji i studium,
dziêki lepszemu pojmowaniu, które rodzi siê
z g³êbszego doœwiadczenia duchowego i
„dziêki przepowiadaniu tych, co wraz z
sukcesj¹ biskupi¹ otrzymali niezawodny
charyzmat prawdy”.[57]
¯ywa Tradycja ma wiêc zasadnicze
znaczenie, aby z up³ywem czasu mog³o siê
pog³êbiaæ rozumienie przez Koœció³ prawdy
objawionej w Pismach; bowiem „dziêki tej
Tradycji Koœció³ poznaje ca³y kanon ksi¹g
œwiêtych, w niej tak¿e samo Pismo œwiête
pe³niej jest rozumiane i nieustannie
skutecznie oddzia³uje”.[58] Ostatecznie
wiêc to ¿ywa Tradycja Koœcio³a pozwala
nam zrozumieæ we w³aœciwy sposób Pismo
œwiête jako s³owo Bo¿e. Chocia¿ s³owo
Bo¿e poprzedza i przewy¿sza Pismo œwiête,
to jednak, jako natchnione przez Boga,
Pismo zawiera s³owo Bo¿e (por. 2 Tm 3, 16)
„w sposób absolutnie wyj¹tkowy”.[59] cdn.

Mi³oœæ to ci¹g³e wyzwanie. Dane jest cz³owiekowi po to, by móg³
rzuciæ wyzwanie losowi. Przysz³oœæ zale¿y od mi³oœci - Karol Wojty³a

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 - 20 z³.;
Wp³ynê³o - 20 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 472 485.42 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 - 7 marca 2011 r.
8.00 - + Helena i Kazimierz
L e m a ñ s c y, Wa c ³ a w i J u l i a
Sienkiewicz
17.00 - + Julianna Jurczak, Czes³awa Kiernozek,
Wies³aw Radziszewski - int. od DPS Betesda
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Wtorek - 8 marca 2011 r.
8.00 - ..................
17.00 - + Franciszek i Agnieszka Krajza, Tadeusz
Gontarz
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Œroda Popielcowa - 9 marca 2011 r.
8.30 - ..................
11.00 - za Paw³a i Majê Serowik
11.00 - + Stanis³awa i W³adys³aw Juszko
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Czwartek - 10 marca 2011 r.
8.00 - ....................
17.00 - w int. Anny i Nikoli Niwiñskich
17.00 - + Bronis³awa Deptu³a - int. od wnuczka
Ryszarda z rodzin¹
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Pi¹tek - 11 marca 2011 r.

8.00 - .....................
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla dzieci p. Marii
Prusaczyk
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
Sobota - 12 marca 2011 r.
8.00 - ......................
17.00 - + Gra¿yna Jab³oñska w I-sz¹ rocz. œm.
17.00 - + Ignacy w rocz. œm., Stanis³aw, Henryk
Hermanowscy
17.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
I Niedziela Wielkiego Postu - 13 marca 2011 r.
8.30 - + Dariusz Szerenos
8.30 - + £ucja Wachowska
8.30 - + W³adys³aw Filipkowski w rocz. œm. - int.
od ¿ony
11.00 - w int. Krystyny Bieñ w dniu urodzin
11.00 - w int. Bo¿eny Rakoj¿o z racji imienin i za
ca³¹ jej rodzinê - int. od kole¿anki z rodzin¹
11.00 - + £ucja Wachowska
11.00 - o powrót do zdrowia Mateusza Samsela
17.00 - + Stanis³awa, Jan, Kazimierz Tomasik - int.
od syna Antoniego
17.00 - + zmar³ych dziadków i chrzestnych z rodz.
Czerniawskich

Zapowiedzi przedœlubne

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

Og³oszenia
* Komunikaty
1. D³ugi tegoroczny Karnawa³ dobiega koñca. W tym tygodniu, dok³adnie 9 marca, mamy Œrodê
Popielcow¹. Otwiera ona œwiêty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnêtrznym znakiem
naszego wejœcia na drogê pokuty i nawrócenia jest posypanie g³owy popio³em. W kulturze Izraela
gest ten by³ wyrazem wielkiego smutku, ¿a³oby. Popió³ przypomina te¿, ¿e wszystko, co ziemskie,
powsta³o z prochu ziemi i znów w proch siê obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak
kap³an, posypuj¹c g³owy wiernych popio³em, czyni nad nimi znak krzy¿a, który oznacza
oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post czas pokuty, postu, wyrzeczeñ i modlitwy
ma s³u¿yæ naszemu nawróceniu, ma przygotowaæ nasze serca na owocne prze¿ycie radosnych
œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego. Tego dnia Msze Œwiête w naszym koœciele 8.30, 11.00 i
17.00.
2. Pamiêtajmy, ¿e w Popielec obowi¹zuje post œcis³y, od którego nie ma dyspensy, a polegaj¹cy na
powstrzymaniu siê od potraw miêsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia mo¿emy zjeœæ
trzy posi³ki, ale tylko jeden z nich do syta. WstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych obowi¹zuje
wszystkich od 14. roku ¿ycia, bez górnej granicy wieku, natomiast post iloœciowy obowi¹zuje od
14. do 60. roku ¿ycia. Jednak Koœció³ zachêca, aby w praktykê postu wprowadzaæ tak¿e tych,
którzy nie s¹ do niego zobowi¹zani.
3. Od Œrody Popielcowej do niedzieli trwa³y bêd¹ Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Wielki
Post powinien byæ naznaczony nasz¹ wspó³prac¹ z Bogiem, który „daje nam si³ê zaczynania od
nowa” (KKK nr 1432). . Pamiêtajmy, ¿e pokuta jest owocem Bo¿ej ³aski i Bo¿ego mi³osierdzia
(por. KKK nr 1432-1433). Wielki Post powinien byæ naznaczony jeszcze intensywniejsz¹
wspó³prac¹ z Bogiem, który jest ród³em wszelkiego dobra i „daje nam si³ê zaczynania od nowa”
(KKK nr 1432). Ju¿ od dziœ potraktujmy bardzo powa¿nie wymóg prawa koœcielnego, który
nak³ada na nas w tym czasie obowi¹zek spowiedzi wielkanocnej.
4. Jednoczeœnie przez ca³y Wielki Post bêdzie trwa³a wielka akcja trzeŸwoœciowa. W tym roku
wszelki 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 stan¹ siê
prawdziwymi Koœcio³ami domowymi, które bêd¹ promieniowa³y ¿yw¹ wiar¹.
5. W g³êbokim prze¿ywaniu Wielkiego Postu pomog¹ nam nabo¿eñstwa wielkopostne. W ka¿dy
pi¹tek o godz. 17.00 z Chrystusem i Jego bolej¹c¹ Matk¹ bêdziemy przemierzali Drogê Krzy¿ow¹.
A w niedziele po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 bêdziemy rozpamiêtywaæ Mêkê Pañsk¹ podczas
Gorzkich ¯ali. Gor¹co zapraszam wszystkich Parafian na te nabo¿eñstwa: dzieci, m³odzie¿ i
doros³ych!
6. We wtorek, 8 marca, obchodzimy Dzieñ Kobiet! Choæ to œwiecka uroczystoœæ, pamiêtajmy w
modlitwach o wszystkich kobietach, zw³aszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach
wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poni¿anych i
przeœladowanych w wielu czêœciach œwiata. Wszak kobiety wype³niaj¹ szczególn¹ rolê w œwiecie,
w Koœciele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i ¿ycie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiêkniejszym
wzorem ¿ony i matki.
7. Ka¿da rodzina w sumieniu zobowi¹zana jest pamiêtaæ o swoich bliskich ¿ywych i zmar³ych w
ofiarach Mszy Œwiêtej.
8. 8 marca o godz. 17.00 spotkanie dzieci z Dzieciêcej Ró¿y Ró¿añcowej, Szkolnego Ko³a Caritas i
Ministrantów.
9. W zakrystii koœcio³a do nabycia s¹ œwiece.
*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

