Kalendarz liturgiczny
11 marca. III NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25
Wielki Post jest kolejn¹ szans¹, by ka¿dy przyjrza³
siê, czy ¿yje tak, jak pragnie Pan Bóg.
12 marca. Poniedzia³ek.
2 Krl 5,1-15a; £k 4,24-30
Niech ka¿dy z nas postawi sobie pytanie: Czy
potrafiê opowiedzieæ siê za Jezusem, który zosta³
odrzucony? Czy potrafiê publicznie przyznaæ siê do
wyszydzanej Ewangelii? Jak zachowujê siê, gdy
wyczuwam, ¿e ewangeliczne wartoœci s¹
pogardzane i wyœmiewane?
13 marca. Wtorek.
Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Pan Jezus wzywa nas, byœmy wyzbyli siê ¿alu,
z³oœci, pretensji z powodu doznanych krzywd.
14 marca. Œroda.
Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19

W oczach Pana Jezusa ka¿dy z nas jest wielki
wtedy, gdy ¿yje wed³ug Jego s³owa i daje wzór
innym.
15 marca. Czwartek.
Jr 7,23-28; £k 11,14-23
“Kto nie jest ze mn¹, jest przeciwko Mnie”. Albo
jestem z Jezusem i w Jego Koœciele, albo jestem
przeciw Niemu, a wiêc poza Koœcio³em.
16 marca. Pi¹tek.
Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Czy jesteœmy gotowi kochaæ Pana Boga tak, jak
mówi Jezus - w sposób ca³kowity i
bezwarunkowy?
17 marca. Sobota.
Oz 6,1-6; £k 18,9-14
Jezus pragnie poruszyæ serca tych, którzy s¹
przekonani o w³asnej niewinnoœci, a gardz¹
innymi. Spójrzmy na siebie i zapytajmy: czy nie ma
we mnie zarozumia³oœci i zak³amania?

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. Prze¿ywamy Wielki Post. Niech bêdzie on dla
nas, ludzi wierz¹cych, okazj¹ do przemiany i
nawrócenia. Jak¿e niewiele nieraz potrzeba, aby
powagê tego œwiêtego czasu pokuty i modlitwy
zak³óciæ. Miejmy wiêc wyczulone sumienia na
g³os Boga.
2. Dzisiejsza modlitwa dnia przypomnia³a nam
najwa¿niejsze elementy wielkopostnych
uczynków: post, modlitwê i ja³mu¿nê. Post jest
ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale tak¿e
wszelkich przyjemnoœci. Rezygnuj¹c z nich,
mo¿emy bardziej oddaæ siê modlitwie, która w
Wielkim Poœcie powinna byæ intensywniejsza.
Ja³mu¿na to skuteczny sposób ul¿enia czyjejœ
niedoli oraz wynagrodzenia za nasze grzechy.
Niech dzisiejsze przypomnienie tych uczynków
pobudzi nas do jeszcze wiêkszej gorliwoœci w ich
spe³nianiu.
3. Pamiêtajmy o dobrym prze¿yciu sakramentu
pokuty i pojednania. Przyst¹pienie do niego w tym
czasie jest naszym obowi¹zkiem.
4. Dzisiaj prosimy o ofiary na Seminarium
Duchowne w E³ku.
5. Msze Œwiête w niedziele Wielkiego Postu o
godzinie 8.30,11.00 i 17.00. Gorzkie ¯ale po Mszy

Œwiêtej o godzinie 11.00 . Za pobo¿ny udzia³ w
„Gorzkich ¯alach” i „Drodze Krzy¿owej”
odprawianych w koœciele mo¿na dost¹piæ
odpustu zupe³nego.
6. W pi¹tek o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Droga
Krzy¿owa. Po nabo¿eñstwie Msza Œwiêta.
Zachêcam dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii
Œwiêtej i m³odzie¿ do sakramentu bierzmowania do
czynnego udzia³u w tych nabo¿eñstwach.
7. 16 marca po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 - GODZINA
ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego Sakramentu po³¹czona
z medytacj¹. Zapraszam.
8. W nastêpn¹ niedzielê tj. 18 marca - taca na budowê
domu parafialnego i prace prowadzone w parafii.
9. 25 marca po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 - spotkanie
dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii Œwiêtej i ich
rodziców.
10. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 2600
z³., a na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê
z³o¿yli: 0 z³.; Zebraliœmy ju¿ 5640 z³. (Wydano - 8094
z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E

Orêdzie Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
na Wielki Post 2012 r.
cd
Troska o bliŸniego oznacza, ¿e pragniemy jego czy
jej dobra pod ka¿dym wzglêdem: fizycznym,
moralnym i duchowym. Wydaje siê, ¿e wspó³czesna
kultura przesta³a rozró¿niaæ dobro i z³o, tymczasem
trzeba z moc¹ podkreœlaæ, ¿e dobro istnieje i
zwyciê¿a, poniewa¿ Bóg «jest dobry i czyni dobro»
(por. Ps 119 [118], 68). Dobrem jest to, co rodzi,
chroni i promuje ¿ycie, braterstwo i wspólnotê.
Odpowiedzialnoœæ za bliŸniego oznacza zatem
pragnienie i czynienie dobra drugiego cz³owieka, z
nadziej¹, ¿e i on otworzy siê na logikê dobra;
interesowaæ siê bratem znaczy otworzyæ oczy na
jego potrzeby. Pismo Œwiête ostrzega przed
niebezpieczeñstwem, jakim jest zatwardzia³oœæ
serca, wywo³ana przez swego rodzaju «duchow¹
znieczulicê», która czyni œlepymi na cierpienia
drugiego cz³owieka. Ewangelista £ukasz przytacza
dwie przypowieœci Jezusa, ukazuj¹ce dwa
przyk³ady takiej w³aœnie sytuacji, która mo¿e
zapanowaæ w sercu cz³owieka. W przypowieœci o
mi³osiernym Samarytaninie kap³an i lewita
obojêtnie «przechodz¹ obok» cz³owieka
napadniêtego i obrabowanego przez zbójców (por.
£k 10, 30-32), natomiast w przypowieœci o bogaczu

cz³owiek op³ywaj¹cy w dobra nie zwraca uwagi na
ubogiego £azarza, który umiera z g³odu pod jego
drzwiami (por. £k 16, 19). W obydwu
przypadkach mamy do czynienia z
przeciwieñstwem «troszczenia siê», patrzenia z
mi³oœci¹ i wspó³czuciem. Co nie pozwala
humanitarnie i z mi³oœci¹ patrzeæ na brata? Czêsto
bogactwo materialne i dostatek, a tak¿e stawianie
na pierwszym miejscu w³asnych interesów i
w³asnych spraw. Nigdy nie powinniœmy byæ
niezdolni do «mi³osierdzia» nad cierpi¹cym
cz³owiekiem; nigdy nie mog¹ tak bardzo
poch³aniaæ nas nasze sprawy i nasze problemy, ¿e
nasze serce stanie siê g³uche na wo³anie ubogiego.
Natomiast w³aœnie pokora serca i w³asne
doœwiadczenie cierpienia mog¹ wzbudziæ we
wnêtrzu cz³owieka wspó³czucie i empatiê:
«Sprawiedliwy zajmuje siê sprawami ubogich,
grzesznik nie ma [dla nich] zrozumienia» (Prz 29,
7 ) . Ty m s a m y m z r o z u m i a ³ e s t a j e s i ê
b³ogos³awieñstwo «tych, którzy siê smuc¹» (Mt 5,
4), to znaczy tych, którzy potrafi¹ zapomnieæ o
sobie i wzruszyæ siê cierpieniem drugiego
cz³owieka. Spotkanie z drugim i otwarcie serca na
jego potrzeby s¹ sposobnoœci¹ do zbawienia i
szczêœliwoœci.
cdn

Wspólnota Trudnych Ma³¿eñstw SYCHAR jest dzie³em
ma³¿onków sakramentalnych, którzy w obliczu kryzysu
ich ma³¿eñstwa chc¹ wytrwaæ w mi³oœci, wiernoœci i w
zobowi¹zaniach wynikaj¹cych z przysiêgi ma³¿eñskiej.
Do wspólnoty nale¿¹ ma³¿onkowie sakramentalni,
których ma³¿eñstwa, patrz¹c po ludzku, rozpad³y siê, a
mimo to oni sami postanowili wytrwaæ w wiernoœci
przysiêdze ma³¿eñskiej z³o¿onej przed Bogiem na dobre i
na z³e. W Koœciele katolickim, w którym zawierali
sakrament ma³¿eñstwa, szukaj¹ wsparcia i pomocy.
Pragn¹ bowiem, mimo roz³¹ki czy opuszczenia, trwaæ w
swoich ma³¿eñstwach. Te pragnienia sta³y siê zaczynem
do powstania Wspólnoty Trudnych Ma³¿eñstw
SYCHAR, której zasadnicz¹ dewiz¹ jest przekonanie, ¿e
ka¿de trudne sakramentalne ma³¿eñstwo jest do
uratowania.
Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Ma³¿eñstw

SYCHAR jest d¹¿enie jej cz³onków do uzdrowienia
sakramentalnego ma³¿eñstwa, które prze¿ywa kryzys.
Wspó³pracuj¹c z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w
ka¿dej sytuacji, nawet po ludzku patrz¹c beznadziejnej,
mo¿liwe jest odrodzenie ma³¿eñstwa. Dla Boga bowiem
nie ma rzeczy niemo¿liwych.
Ma³¿eñstwa prze¿ywaj¹ce kryzysy zachêcam do
skorzystania z doœwiadczenia wspólnoty SYCHAR
polecaj¹c im strony internetowe wspólnoty. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³oœci powstan¹ - tak¿e w naszej
diecezji - Wspólnoty Trudnych Ma³¿eñstw, które bêd¹ dla
siebie grup¹ wsparcia (zw³aszcza w pierwszych,
najbardziej dramatycznych etapach kryzysu), a z czasem
bêd¹ mog³y pomagaæ innym ma³¿eñstwom. Jeœli znajd¹
siê osoby, zainteresowane powstaniem Wspólnoty
SYCHAR w naszej diecezji Wydzia³ Duszpasterstwa
Rodzin s³u¿y pomoc¹.

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. Podczas kolêdy zebrano - 23920 z³.; 2. Zwrot za materia³y - 1200 z³.
Wp³ynê³o -25 120 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 598 350.97 z³.
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 - 12 marca 2012 r.
8.00 - .................
17.00 - + Gra¿yna Jab³oñska w 2g¹ rocz. œm.
17.00 - + Eugenia Liszewska - int.
od kole¿anek z pracy
Wtorek - 13 marca 2012 r.
8.00 - w int. Krystyny Bieñ z racji imienin
18.00 - w int. Krystyny i Henryka Nalewajek o
zdrowie i b³. Bo¿e
18.00 - o b³. Bo¿e dla dzieci i bliskich Teresy i
Bogdana
18.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Bo¿eny Deptu³a w
dniu imienin i w int. Marty
Œroda - 14 marca 2012 r.
8.00 - ....................
18.00 - o b³. Bo¿e dla Krystyny z racji imienin
18.00 - + Helena Zubielewicz z d. Puszczyk
Czwartek - 15 marca 2012 r.
8.00 - int. dziêkczynna od r. Ptak Ma³gorzaty i
Eugeniusza i w int. Ich dzieci z rodzinami
17.00 - + Józefa Duszak i Pawe³ Jurczys
17.00 - + Monika Jurga w I-sz¹ rocz. œm. - int. od
kole¿anek
Pi¹tek - 16 marca 2012 r.
8.00 - + Stefania i W³adys³aw Ba³dyga i ich
rodziców
Odszed³ od nas

Jerzy
Sobierajski
Msza Œwiêta
od uczestników
pogrzebu 10 kwietnia 2012 r. godz. 17.00
Wieczny odpoczynek
racz mu daæ Panie ...

17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie p. Maciora
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina i Wies³aw
Sobota - 17 marca 2012 r.
8.00 - + Ignacy Bastek w 27-m¹ rocz. œm.,
Marianna Bastek i Marianna Moroz
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Zofii Szymañskiej z
racji urodzin
17.00 - + Antoni, Katarzyna, Stanis³aw, Jadwiga i
Kazimiera Wnuk, Boles³aw Krajza i Rozalia
Trzaska
IV Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca 2012 r.
8.30 - w 18-te urodziny Macieja Olendra, za
Ma³gorzatê i Dariusza i za ich dzieci
8.30 - + Dariusz Szerenos
8.30 - + Stanis³aw Ruszczyk - int. od Ró¿
Ró¿añcowych I i II
8.30 - + Stanis³aw, Stanis³aw, Katarzyna i
Czes³awa Plona
11.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Józefa Krom z
okazji imienin
11.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna
Moroz - int. od syna i za + bp Edward Samsel
11.00 - + Józef Rynkiewicz, Edward Wachowski
17.00 - + Ignacy Bastek w 27-m¹ rocz. œm.,
Marianna Bastek i Marianna Moroz
17.00 - Pawe³ Grzybowski w I-sz¹ rocz. œm.

Du¿e zaniepokojenie wywo³a³o rozporz¹dzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mo¿e
spowodowaæ, ¿e lekcje religii znikn¹ z polskich szkó³. W ramowym programie nauczania, który w
¿ycie ma wejœæ 1 wrzeœnia br., nie ma lekcji religii. Zajêcia te wpisano w szkolny plan nauczania
finansowany przez samorz¹dy. Te zaœ mog¹ zrezygnowaæ z op³acania pracy katechetów.
„Cofamy siê o jakieœ 10, a mo¿e nawet 20 lat w wychowaniu w polskiej szkole opartym o kulturê
zakorzenion¹ w chrzeœcijañstwie – powiedzia³ rzecznik episkopatu Polski. – Ten ramowy plan
nauczania jest wi¹¿¹cy dla szkolnych planów nauczania, wiêc je¿eli da siê poza nawias religiê i
etykê, to zaczyna siê ju¿ robiæ zupe³nie inaczej, ni¿ by³o dot¹d” – zauwa¿y³ ks. Józef Kloch.
W tej sprawie rozporz¹dzenia odby³o siê spotkanie bp. Marka Mendyka, przewodnicz¹cego
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z minister edukacji. Krystyna
Szumilas obieca³a, ¿e odeœle projekt dokumentu do powtórnej konsultacji prawnej.

1.Dzieñ skupienia dla osób ¿yj¹cych w zwi¹zkach
niesakramentalnych - odbêdzie siê w sobotê, 10 marca
2012 roku o g. 10 w Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej
Rodzin w Rajgrodzie. Modlitwom bêdzie przewodniczy³
i konferencjê wyg³osi Ks. Bp Romuald Kamiñski.
2. 26 marca, w uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
bêdziemy obchodziæ kolejny Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia.
Modliæ siê bêdziemy w intencji szacunku dla ¿ycia
ludzkiego, rodzin spodziewaj¹cych siê potomstwa, osób,
które podjê³y siê duchowej adopcji dziecka poczêtego,
oraz w intencji przeb³agalnej za grzechy przeciwko
¿yciu.
W uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego na Mszy
Œwiêtej o godz. 17.00 odbêdzie siê ceremonia 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.

3. Przypominam o Diecezjalnej Pielgrzymce na VII
Œwiatowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie; ponowiam
zaproszenie do wziêcia udzia³u w tym wydarzeniu.
Zapisy w Biurze pielgrzymkowo - turystycznym
Emanuel, 19-300 E³k, ul. Koœciuszki10, tel.: 87 732 81
5 7 ; 8 7 6 1 0 5 6 2 4 , 6 0 4 4 9 8
6 4 9 , w w w. p i e l g r z y m k i z a g r a n i c z n e . c o m . p l ,
bptemanuel@wp.pl.

4. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w
naszej parafii odbêd¹ siê 23 i 24 marca. Ju¿
teraz serdecznie zapraszam.
Msze Œwiête w czasie rekolekcji o
godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00.
Droga Krzy¿owa w pi¹tek 23
marca o godz. 16.30 .

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Œw. Hieronim, wielki „mi³oœnik” s³owa Bo¿ego,
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
zapytywa³: „Czy¿ mo¿na ¿yæ bez znajomoœci
Pisma
œwiêtego, za którego poœrednictwem
S£OWO BO¯E W ¯YCIU KOŒCIO£A
Spotkaæ S³owo Bo¿e w Piœmie œwiêtym uczymy siê poznawaæ samego Chrystusa, bêd¹cego
¿yciem ludzi wierz¹cych?” Œw. Hieronim by³ w
Jeœli jest prawd¹, ¿e liturgia jest
pe³ni œwiadomy, ¿e Biblia jest narzêdziem, „za
uprzywilejowanym miejscem
którego pomoc¹ Bóg codziennie przemawia do
dla g³oszenia, s³uchania i
wiernych”.
I tak dawa³ on rzymskiej matronie Lecie
celebrowania s³owa Bo¿ego, jest
równie¿ prawd¹, ¿e to spotkanie
powinn nastêpuj¹ce rady co do wychowania córki:
o byæ przygotowane w sercach wiernych, a przede „Upewnij siê, ¿e codziennie uczy siê jakiegoœ
wszystkim pog³êbione i przyswojone. ¯ycie fragmentu Pisma œwiêtego. (...) Po modlitwie niech
chrzeœcijañskie cechuje bowiem w sposób oddaje siê czytaniu, a po czytaniu modlitwie. (...)
zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który Niech zamiast klejnotów i szat jedwabnych umi³uje
nas wzywa, byœmy za Nim poszli. Dlatego Synod Bo¿e Ksiêgi”. Do nas odnosi siê to, co œw.
Biskupów wielokrotnie podkreœla³ wagê Hieronim pisa³ do kap³ana Nepocjana: „Czytaj
duszpasterstwa we wspólnotach chrzeœcijañskich czêsto Boskie Pisma; co wiêcej, nie wypuszczaj
jako w³aœciwym œrodowisku, w którym mo¿na iœæ nigdy œwiêtej Ksiêgi z twoich r¹k. Naucz siê tutaj
drog¹ indywidualnie i we wspólnocie poznawania tego, czego powinieneœ nauczaæ”. Bior¹c przyk³ad
s³owa Bo¿ego, aby sta³o siê ono rzeczywiœcie z wielkiego œwiêtego, który poœwiêci³ ¿ycie
fundamentem ¿ycia duchowego. Wraz z ojcami studiowaniu Biblii i da³ Koœcio³owi jej przek³ad
synodalnymi wyra¿am ¿ywe pragnienie, aby ³aciñski zwany Wulgat¹ oraz z wszystkich
nasta³a „nowa epoka wiêkszego umi³owania Pisma œwiêtych, których ¿ycie duchowe by³o skupione
œwiêtego przez wszystkich cz³onków ludu Bo¿ego, wokó³ spotkania z Chrystusem, na nowo starajmy
tak aby dziêki ich modlitewnej i wytrwa³ej lekturze siê zg³êbiaæ S³owo, które Bóg da³ Koœcio³owi. W
ten sposób bêdziemy mogli d¹¿yæ do „wysokiej
pog³êbia³a siê wiêŸ z osob¹ Jezusa”.
miary zwyczajnego ¿ycia chrzeœcijañskiego”, do
Na przestrzeni dziejów Koœcio³a œwiêci czego zachêca³ papie¿ Jan Pawe³ II na pocz¹tku
wielokrotnie mówili o koniecznoœci poznania trzeciego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa, które karmi
Pisma œwiêtego, by wzrastaæ w mi³oœci Chrystusa. siê nieustannie s³uchaniem s³owa Bo¿ego. cdn
Jest to szczególnie widoczne u Ojców Koœcio³a.
Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem geodezyjnym
328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida, powiat piski. Na
dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa
gara¿e murowane w zabudowie szeregowej. Cena do negocjacji.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*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

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

