Kalendarz liturgiczny
10 marca. IV NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32
Podejmowane w Wielkim Poście umartwienia nie
mają służyć naszemu zmartwieniu, ale powinny nas
nastroić na wyraźniejsze widzenie prawdy o nas marnotrawnych synach i o czekającym wciąż na
nasz powrót najlepszym Ojcu w niebie.
11 marca. Poniedziałek.
Iz 65,17-21; J 4,43-54
Zwycięzcami jesteśmy już przez sam fakt walki
z grzechami.
12 marca. Wtorek.
Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
Spotkanie z Jezusem uzdrawia.
13 marca. Środa.
Iz 49,8-15; J 5,17-30
Wiara uczy nas, jak żyć, jak się modlić, pomagać
bliźnim, być dobrym. Ale to wszystko ostatecznie

ma jeden, najważniejszy cel: “kto słucha słowa
Mego i wierzy (...), ma życie wieczne i (...) ze
śmierci przeszedł do życia”.
14 marca. Czwartek.
Wj 32,7-14; J 5,31-47
Chwała Jezusa okazywała się, gdy dokonywał On
cudów. My czyniąc dobro, także ją ukazujemy.
15 marca. Piątek.
Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
W piątki wstrzymujemy się od pokarmów
mięsnych, zabaw, przystępujemy do spowiedzi,
czynimy pokutę, aby uczcić dzieło odkupienia nas
z mocy złego.
16 marca . Sobota.
Jr 11,18-20; J 7,40-53
Siły zła są potężne i bylibyśmy bezradni wobec
potęgi przeciwnika, gdyby nie czuwała nad nami
Boża opatrzność, która dopuszcza tylko tyle zła
i tylko wtedy, gdy możemy zwycięsko walczyć.

A Ty i Twoja rodzina, czy już poprosiliście o odprawienie Mszy Świętej za siebie, za swoją
rodzinę, o zdrowie, bł. Boże w rodzinie, Mszę w rocznicę urodzin i w rocznicę ślubu?... Czy
pamiętaliście też o zamówieniu Mszy Świętej za swoich bliskich zmarłych?
Wiedz,że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest największym i najpiękniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Ogłoszenia

*

Komunikaty

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego
miejscach pracy i w całym społeczeństwie.
Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji
Ciągle przypomina nam o tym trwający
Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli
obecnie Rok Wiary.
niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie
3. Przypominam, że w naszym kościele w
postnego fioletu na różowy kolor szat
każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie
liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu
16.30 razem
z Chrystusem i Jego
Kościół wzywa wiernych do radości, aby bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w
wszyscy podejmujący trud przemiany serca niedziele po Mszy Świętej o godzinie 11.00
wytrwali w tym niełatwym codziennym rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich
wysiłku.
Żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w
2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to tych wielkopostnych nabożeństwach.
wyjątkowa okazja do nawrócenia, do 4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w
odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas tym czasie działalność charytatywnych instytucji
powracania do korzeni wiary i zadziwienia Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie,
t a j e m n i c ą B o ż e j M i ł o ś c i . D o b r z e choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w
wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie.
sobie człowieka prawego sumienia i N i e c h w s z y s c y z a z n a j ą r a d o ś c i ś w i ą t
autentycznie zaangażowanego w budowanie Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni i
Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i państwo,
sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych pozostawieni własnemu losowi. Do nabycia są
rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w “paschałki”.
Odszedł od nas
Feliks Śmigielski
pogrzebu - 06 kwietnia 2013 r. - godz. 16.00
Msza Święta od uczestników
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Bazylika zimą

GŁOS z
KRZYŻA
10 MARCA 2013

ROK VII

Nr 265

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

Komunikat z 361.Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski
Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI,
dokument bioetyczny oraz media w służbie
Kościoła w Polsce były głównymi zagadnieniami
omawianymi podczas zebrania plenarnego
Konferencji Episkopatu. Odbyło się ono w dniach 5
i 6 m a r c a 2 0 1 3 r. w Wa r s z a w i e p o d
przewodnictwem abp Józefa Michalika.
W obradach brali udział także nuncjusz apostolski
w Polsce abp Celestino Migliore oraz kilkunastu
biskupów-gości z Białorusi, Czech, Francji,
Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji,
Ukrainy i Węgier.
1. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła z wiarą
i zaufaniem decyzję Benedykta XVI o rezygnacji
z pełnienia funkcji następcy św. Piotra,
dostrzegając w niej wyraz odpowiedzialności za
Kościół i świat. W archikatedrze warszawskiej pw.
św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św.
dziękczynną za blisko ośmioletnią posługę Ojca
Świętego. Abp Józef Michalik w homilii
przypomniał słowa wypowiedziane przez
Benedykta XVI w czasie ostatniej audiencji: "Pan
nigdy nas nie opuszcza, ogarnia nas swoją
miłością". W tym duchu biskupi modlili się wraz
z głównym celebransem, arcybiskupem Celestino
Migliore oraz wiernymi w intencji wyboru nowego
papieża.
2. Konferencja zapoznała się z propozycją
dokumentu bioetycznego dotyczącego aktualnie
dyskutowanych problemów legislacyjnych.
Projekt zredagowany przez Zespół Ekspertów KEP
ds. bioetycznych ma charakter pastoralny. Skupia
* Za tydzień, w niedziele, po Mszy Świętej o godz.
11.00 - spotkanie z dziećmi przygotowującymi się
do I Komunii Świętej i ich rodzicami.
* Zapraszam na spotkanie Rady Parafialne we
środę o godz. 18.00. Tematem spotkania będzie
zorganizowanie wyborów do Rady Parafialnej
Duszpasterskiej i Rady Parafialnej Ekonomicznej,
a także przygotowanie parafii do peregrynacji

się na bioetyce genetycznej, tj. początku i wzroście
życia ludzkiego. Składa się z czterech rozdziałów:
dwa pierwsze dotyczą poczęcia oraz dziecka
w fazie prenatalnej, dwa następne odnoszą się do
postaw: ludzi dobrej woli i polityków. Dokument
zostanie opublikowany w okresie wielkanocnym.
Biskupi dziękują tym ludziom nauki i polityki,
którzy odważnie głoszą prawdę o małżeństwie
i rodzinie, a także o świętości życia ludzkiego.
3. W trakcie obrad reprezentujący media służące
Kościołowi w Polsce przedstawili pracę Biura
Prasowego Konferencji Episkopatu Polski,
Katolickiej Agencji Informacyjnej, Fundacji
„Opoka” oraz redakcji katolickich Polskiego Radia
i Telewizji Polskiej. Biskupi zauważyli, że wielkim
wyzwaniem obecnej doby jest proces scalania się
środków społecznej komunikacji w jeden przekaz,
głównie internetowy. W osobnym oświadczeniu
biskupi poparli prawo do obecności TV Trwam na
multipleksie cyfrowym.
4. Po raz kolejny Konferencja Episkopatu Polski
podjęła temat duszpasterstwa polskiej emigracji.
Biskupi wyrazili wdzięczność księżom, siostrom
zakonnym i świeckim angażującym się
w duszpasterstwo Polaków żyjących poza
g r anicami naszego kraju. W obecności
zaproszonych biskupów z krajów europejskich
podziękowali za wspieranie polskojęzycznego
duszpasterstwa. Wobec znaczącej liczby polskich
emigrantów biskupi widzą potrzebę personalnego
wsparcia duszpasterstwa polonijnego oraz
konieczność nowej ewangelizacji w środowiskach
Polaków żyjących poza granicami kraju.
Ciąg dalszy na s. 3
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
* W następną niedzielę podam termin spotkania w
sprawie dzierżawy ziemi parafialnej.
Przypominam, że okres dzierżawy
dotychczasowym dzierżawcom minął. Nowi
dzierżawcy będą mogli podjąć dzierżawę na okres
pięciu lat. Warunki dzierżawy ustala Rada
Parafialna.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub na prace przy kościele można składać
osobiście do Ks. Proboszcza, do skarbon w kościele lub na tacę w kopercie z zapisanym imieniem
i nazwiskiem ofiarodawcy ( jeżeli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowość z dopiskiem
“anonimowo”), bądź na konto: Parafia rzym.kat. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowę złożyli: 1. - 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 647 543.81 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
Intencje

mszalne

Poniedziałek - 11 marca 2013 r.
8.00 - o bł. Boże dla Krystyny
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
Bień z racji imienin
17.00 - w 30-te urodziny Kamila i Magdy Parzych 8.00 - Gr + Adrian Ropiak
i za ich syna - int. od rodziców
17.00 - + Adam, Józefa, Janina,
17.00 - + Łucja Wachowska w 10-tą rocz. śm.
Halina, Wiesław, Feliks
Wtorek - 12 marca 2013 r.
17.00 - + Stanisław i Leokadia
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
Kaczmarczyk, Stefan i Zofia
17.00 - + Grażyna Jabłońska w 3-cią rocz. śm.
Praszczałek
Środa - 13 marca 2013 r.
V Niedziela Wielkiego Postu - 17 marca 2013 r.
8.00 - w int. Krystyny Kozakiewicz z racji imienin 8.30 - o bł. Boże dla Stanisława, Teresy i Elżbiety
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
8.30 - + Dariusz Szerenos
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
8.30 - + Władysław Filipkowski w 3-cią rocz. śm.
Czwartek - 14 marca 2013 r.
8.30 - + Paweł Grzybowski w 2-gą rocz. śm.
8.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie Iwony 11.00 - o bł. Boże dla Ryszarda i Elżbiety Skrockich
i Sławomira
i ich dzieci
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
11.00 - w 87-mą rocznicę urodzin Eleonory
17.00 - + Józefa Duszak, Paweł Jurczys
Pawelec
Piątek - 15 marca 2013 r.
11.00 - Gr + Adrian Ropiak
8.00 - Gr + Adrian Ropiak
11.00 - + Feliks Śmigielski - int. od Małgorzaty z
17.00 - + Monika Jurga w 2-gą rocz. śm.
rodziną
17.00 - + Ignacy Bastek w 28-tą rocz.śm. 17. 00 - + Anna i Antoni Nadolni
i Marianna, Marianna Moroz
17.00 - + Kamil Sadłowski
Sobota - 16 marca 2013 r.
1. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego spotkania młodzieży przygotowującej się do
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato opisaną Bierzmowania.
historię naszego parafialnego obrazu.
4. 16 marca po Mszy Świętej o godz. 17.00 2. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE GODZINA ŚWIĘTA - adoracja Najświętszego
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW Sakramentu połączona z medytacją. Zapraszam.
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM 5. Za tydzień, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, prosić będziemy o ofiary na prace
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
3. Dzisiaj, 10 marca (niedziela) po Mszy Świętej prowadzone w naszej parafii. Bóg zapłać za
o godz. 11.00 i w każdą następną niedzielę- wielką troskę i wsparcie.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za udział w pogrzebie śp. Feliksa Śmigielskiego.
Dziękujemy kapłanom, sąsiadom, znajomym i wszystkim uczestnikom pogrzebu za okazaną życzliwość
i wsparcie, za modlitwę, ofiary Mszy Świętej i współczucie. Bóg zapłać! - Rodzina śp. Feliksa.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego w Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

5. Biskupi opowiedzieli się za europejską
inicjatywą obywatelską „Jeden z nas”, która ma
doprowadzić do całkowitego zaprzestania
finansowania z budżetu Unii Europejskiej
aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach.
6. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się
z inicjatywami Zespołu ds. Nowej
Ewangelizacji. W Roku Wiary planowane są:
Forum Teologiczno - Ewangelizacyjne,
Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów, przede
wszystkim zaś II Kongres Nowej
Ewangelizacji pod hasłem „Obudzić olbrzyma
– nowa ewangelizacja w parafii”.
7. W trosce o właściwe miejsce dla nauczania
religii w polskich szkołach i przedszkolach
Konferencja Episkopatu Polski kolejny raz
upomina się o konieczność nowelizacji

rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej,
dotyczącego ramowych planów nauczania. Wobec
kryzysu wychowania jaki przeżywa polska szkoła nie
wolno zapominać, że katecheza spełnia w szkole
ważną funkcję wychowawczą.
Oczekując w duchu wiary na wybór nowego papieża,
biskupi proszą wszystkich wiernych o modlitwy
w intencji kardynałów-elektorów. Wyrażają też
wdzięczność duszpasterzom, a zwłaszcza
rekolekcjonistom i spowiednikom za ich posługę
w okresie Wielkiego Postu.
Na owocne przygotowanie do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego biskupi błogosławią
wiernym – w kraju i poza jego granicami.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Warszawa, 6 marca 2013 r.

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu
Miejskiego w Rucianem - Nidzie i Urzędu
Gminy w Pieckach organ podatkowy (Urząd
Skarbowy w Piszu) ustala liczbę mieszkańców

parafii w Ukcie pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego na dzień 31.12.2012 w ilości 2370
osób. (Podczas kolędy naliczono, że faktycznie
mieszka na terenie parafii - 1753 katolików).

Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.

i ponownego odkrycia wiary. Nie po raz pierwszy
Kościół jest wezwany do celebrowania Roku wiary.
Mój czcigodny poprzednik, Sługa Boży Paweł VI
ogłosił podobny w 1967 roku dla upamiętnienia
męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła w 1900 lat
od ich najwyższego świadectwa wiary. Chciał, aby
był to uroczysty moment, aby w całym Kościele
było „prawdziwe i szczere wyznanie tej samej
wiary”. Chciał on też między innymi, aby ta wiara
była potwierdzona w „sposób indywidualny
i zbiorowy, wolny i świadomy, wewnętrzny
i zewnętrzny, pokorny i szczery”. Myślał, że w ten
sposób cały Kościół będzie mógł podjąć „wyraźną
świadomość wiary, aby ją ożywić, oczyścić, aby ją
umocnić i potwierdzić oraz ją wyznać”. Wielkie
wstrząsy, które miały miejsce w owym roku,
uczyniły jeszcze bardziej wyraźnym
zapotrzebowanie na uroczystość tego rodzaju.
Zakończyła się ona „Wyznaniem wiary Ludu
Bożego”, aby zaświadczyć jak bardzo istotna treść,
która od wieków stanowi dziedzictwo wszystkich
wierzących, musi zostać potwierdzona,
zrozumiana i pogłębiona nieustannie na nowy
sposób, aby dać konsekwentne świadectwo
w innych warunkach historycznych, niż
w przeszłości.
cdn

4. W świetle tego wszystkiego
postanowiłem ogłosić Rok Wiary.
Rozpocznie się on dnia 11
października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę
otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się
w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11
października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat
od opublikowania Katechizmu Kościoła
Katolickiego, tekstu promulgowanego przez
mojego poprzednika, błogosławionego papieża
Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę
i piękno wiary. Dokument ten, autentyczny owoc II
Soboru Watykańskiego, był postulowany przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w
1985 roku jako narzędzie w służbie katechezy
i powstał dzięki współpracy całego episkopatu
Kościoła katolickiego. Właśnie w październiku
2012 r. zwołałem Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów na temat Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej. Będzie to dobra
okazja do wprowadzenia całej wspólnoty
kościelnej w czas szczególnej refleksji

Parafia w Ukcie ma na sprzedaż zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 położoną w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na działce posadowione są m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
użytkowej ok.80 m2 i dwa garaże murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
uzgodnienia.

