Kalendarz liturgiczny
12 lutego. VI NIEDZIELA ZWYK£A.
Kp³ 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
W Dzieñ Œwiêty gromadzimy siê przy naszym
Zbawicielu. W misterium Eucharystii Jezus
Chrystus przychodzi do nas z moc¹ potrzebnego
naszemu ¿yciu uzdrowienia.
13 lutego. Poniedzia³ek.
Jk 1,1-11; Mk 8,11-13
Wiara musi byæ poddana próbie, aby siê sta³a
doskona³a: pe³na ufnoœci,wytrwa³oœci i pokory.
14 lutego. Wtorek. Œwiêto œw. Cyryla i
Metodego, Patronów Europy.
Dz 13,46-49; £k 10,1-9
Wiara ¿yje wtedy, gdy dzielimy siê ni¹ z innymi
ludŸmi.
15 lutego. Œroda.
Jk 1,19-27; Mk 8,22-26
Œwiat od¿egnuj¹cy siê od Boga oferuje tylko

pozory wartoœci. Gdy idziemy za nimi, stajemy
siê œlepi.
16 lutego. Czwartek.
Jk 2,1-9; Mk 8,27-33
Nie lêkajmy siê stawaæ przed Panem z ca³ym
swoim bogactwem i ca³ym swoim ubóstwem.
17 lutego. Pi¹tek.
Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1
Msza Œwiêta jest centrum ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Dobrze, jeœli przychodzimy
w³aœnie tu rozwi¹zywaæ trudne ¿yciowe
problemy.
18 lutego. Sobota.
Jk 3,1-10; Mk 9,2-13
Potrzebujemy spotkania z Jezusem w
Eucharystii, ¿eby odnaleŸæ pokój serca i
us³yszeæ s³owo, które Pan Bóg do ka¿dego z nas
nieustannie kieruje.

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. W cz³owieku jest bardzo du¿o tajemnic, a
jedn¹ z nich jest zderzenie wielkiego cierpienia
z moc¹ ludzkiego ducha. Te dwie si³y sta³y siê
przedmiotem wielu analiz psychologicznych, a
tak¿e inspiracj¹ dla pisarzy i poetów. Niech i
nas pobudz¹ do dalszej refleksji.
2. Przed nami ostatnie dni karnawa³u, t³usty
czwartek. Prze¿yjmy je w duchu
chrzeœcijañskiej radoœci, która zawsze musi siê
³¹czyæ z odpowiedzialnoœci¹ za swoje czyny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 14 lutego œwiêci Cyryl i Metody.
¯yli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w
cesarstwie bizantyñskim. Znali wiele jêzyków,
dziêki czemu podjêli wiele udanych wypraw
misyjnych, miêdzy innymi do Bu³garii i na
Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii jêzyk
s³owiañski pisany przystosowanym alfabetem
greckim, u¿ywany w Koœcio³ach wschodnich
do dziœ. Cyryl przet³umaczy³ na ten jêzyk
Pismo Œwiête. W 1980 roku papie¿ Jan Pawe³ II
og³osi³ œwiêtych Cyryla i Metodego

Bazylika zim¹
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wspó³patronami Europy, podnosz¹c tym samym
wspomnienie do rangi œwiêta;
· we wtorek, 14 lutego œwiêty Walenty, kap³an,
który poniós³ œmieræ mêczeñsk¹, gdy¿ podczas
tortur nie chcia³ siê wyrzec Chrystusa. Od lat
tak¿e u nas przyjê³o siê go czciæ jako patrona
zakochanych. Niech to bêdzie okazja do radoœci,
ale tak¿e do modlitwy, podziêkowania Panu
Bogu za mi³oœæ, któr¹ nas obdarzy³, i za bliskich,
którzy nas kochaj¹. Pamiêtajmy te¿ o wszystkich
narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i
proœmy, aby ich wzajemna mi³oœæ siê umacnia³a i
aby z Bogiem weszli na wspóln¹ drogê ¿ycia.
3. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano
ju¿ - 2600 z³.
4. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 z³.; Zebraliœmy ju¿ 5340 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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Drodzy przyjaciele, zanieœmy Bogu w modlitwie
nasze codzienne krzy¿e, bêd¹c pewnymi, ¿e jest
On obecny i nas s³yszy – zachêca³ Benedykt XVI
podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Swoj¹
katechezê papie¿ poœwiêci³ refleksji nad modlitw¹
Chrystusa podczas mêki na krzy¿u: „Bo¿e mój,
Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?”. Oto pe³ny tekst
papieskiej katechezy:
Drodzy bracia i siostry,
Dziœ chcia³bym zastanowiæ siê z wami nad
modlitw¹ Jezusa w bezpoœredniej bliskoœci
œmierci, zastanawiaj¹c siê nad tym, co
przedstawiaj¹ œwiêty Marek i œwiêty Mateusz.
Dwaj Ewangeliœci przekazuj¹ modlitwê
umieraj¹cego Jezusa nie tylko w jêzyku greckim,
w którym spisana jest ich relacja, ale ze wzglêdu na
wa¿noœæ tych s³ów, jest ona tak¿e w swego rodzaju
w mieszaninie hebrajskiego i aramejskiego. W ten
sposób przekazali nie tylko treœæ, ale tak¿e
brzmienie, jakie ta modlitwa mia³a w ustach
Jezusa. Wys³uchujemy rzeczywiœcie s³ów Jezusa
takimi jakimi by³y. Równoczeœnie opisali nam oni
postawê obecnych wobec ukrzy¿owania, którzy
nie rozumieli, albo nie chcieli tej modlitwy
rozumieæ.
Jak s³yszeliœmy œw. Marek pisze: „O godzinie
dziewi¹tej Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem: «Eloi,
Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Bo¿e mój,
Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³? (15,34). W
strukturze relacji modlitwa, wo³anie Jezusa wznosi
siê ku momentowi kulminacyjnemu trzech godzin
ciemnoœci, które od po³udnia do trzeciej po
po³udniu zst¹pi³y na ziemiê. Te trzy godziny
ciemnoœci s¹ z kolei kontynuacj¹ poprzedniego
okresu, tak¿e trzech godzin, rozpoczynaj¹cego siê
ukrzy¿owaniem Jezusa. Rzeczywiœcie œw. Marek
ewangelista informuje nas, ¿e: „by³a godzina
trzecia” [tj. nasza dziewi¹ta rano], (por. 15:25). Ze
wszystkich wskazañ czasowych relacji szeœæ
godzin Jezusa na krzy¿u jest podzielonych na dwie

czêœci, chronologicznie równowa¿nych.
W ci¹gu pierwszych trzech godzin, od dziewi¹tej
a¿ do po³udnia umieszczone s¹ szyderstwa
ró¿nych grup osób, demonstruj¹cych swój
sceptycyzm, stwierdzaj¹cych swoj¹ niewiarê.
Œw. Marek pisze: „Ci zaœ, którzy przechodzili
obok, przeklinali Go, potrz¹sali g³owami”
(15,29); „Podobnie arcykap³ani wraz z uczonymi
w Piœmie drwili miêdzy sob¹” (15, 31); „L¿yli Go
tak¿e ci, którzy byli z Nim ukrzy¿owani”(15, 32).
W ci¹gu trzech kolejnych godzin, „od szóstej do
godziny dziewi¹tej” [od po³udnia a¿ do godziny
trzeciej po po³udniu] Ewangelista mówi tylko o
ciemnoœciach, które zst¹pi³y na ziemiê; jedynie
ciemnoœæ zajmuje ca³¹ scenê, bez jakiegokolwiek
odniesienia do poruszania siê osób czy s³ów.
Kiedy Jezus coraz bardziej zbli¿a siê do œmierci,
jest tylko ciemnoœæ, która ogarnia „ca³¹ ziemiê”.
Tak¿e wszechœwiat uczestniczy w tym
wydarzeniu: ciemnoœæ spowija ludzi i rzeczy, ale
tak¿e w tej godzinie ciemnoœci, Bóg jest obecny,
nie odchodzi. W tradycji biblijnej ciemnoœæ ma
znaczenie ambiwalentne: jest znakiem obecnoœci
i dzia³ania z³a, lecz tak¿e tajemnej obecnoœci i
dzia³ania Boga, który potrafi przezwyciê¿yæ
wszelkie ciemnoœci. Na przyk³ad w Ksiêdze
Wyjœcia czytamy: „Pan rzek³ do Moj¿esza: «Oto
Ja przyjdê do ciebie w gêstym ob³oku»” (Wj
19,9); a dalej: „Lud sta³ ci¹gle z daleka, a Moj¿esz
zbli¿y³ siê do ciemnego ob³oku, w którym by³
Bóg” (Wj 20,21). W przemówieniach
Powtórzonego Prawa Moj¿esz opowiada: „Góra
p³onê³a ogniem a¿ do nieba, okryta mrokiem,
ciemnoœci¹ i chmur¹” (Pwt 4, 11); „us³yszeliœcie
g³os spoœród ciemnoœci, a góra ogniem p³onê³a”
(Pwt 5,23). W scenie ukrzy¿owania Jezusa
ciemnoœci ogarniaj¹ ziemiê i s¹ ciemnoœciami
œmierci, w których zanurza siê Syn Bo¿y, aby
poprzez akt mi³oœci przynieœæ ¿ycie.
cd w nastepnym numerze

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: 0 z³.
Wp³ynê³o -0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 626 176.52 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
dla synów, synowej i Wiktora w 3-cie urodziny
Poniedzia³ek - 13 lutego 2012 r.
17.00 - ..................
8.00 - ......................
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Sobota - 18 lutego 2012 r.
8.00 - + Piotr Ejankowski - int. od s¹siadów
Bogdana
17.00 - + Zbigniew Tadeusz ¯abiñski w 30-ty 16.00 - œlub: Anna Mieczkowska i Jakub Koss
17.00 - w int. Aleksandry Waszkiewicz z racji
dzieñ po œm. - int. od uczestników pogrzebu
urodzin - int. od rodziców i brata
Wtorek - 14 lutego 2012 r.
8.00 - + Walenty Fr¹czkowski - int. od syna ks. VII Niedziela Zwyk³a - 19 lutego 2012 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Dariusza i
Henryka
17.00 - + Krystian Samsel w 11-t¹ rocz. œm.- int. Ma³gorzaty Kamiñskich i syna Paw³a z racji
urodzin
od rodziców
8.30 - w 30-t¹ rocznicê œlubu Ewy i Andrzeja
Œroda - 15 lutego 2012 r.
8.30
- + z rodz. Smoliñskich i Dawidowskich
8.00 - ...................
11.00 - o b³. Bo¿e dla dzieci z rodzinami - int. od
17.00 - + Jan Kulas w 2-g¹ rocz. œm.
mamy
Czwartek - 16 lutego 2012 r.
11.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie
8.00 - ....................
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wies³aw Jaros³awa i Doroty i za ich dzieci
11.00 - w 12-te urodziny Jêdrzeja Ryœ i za +
17.00 - + Zbigniew Skrajny
Zbigniew ¯abiñski
Pi¹tek - 17 lutego 2012 r.
8.00 - o zdrowie, b³.Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej 17.00 - Dominik, Eugenia i Wincenty Jonis
KOLÊDA
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, 12-13;
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 modlitwê. W

miarê mo¿noœci na czas modlitwy klêkamy Kolêda
Wtorek
na dwa kolana).
Kadzid³owo (od
6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
godz.11.00)
8. Rozmowa duszpasterska
9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
Œroda
Ofiary sk³adane podczas kolêdy
Ko³oin i
przeznaczamy na:
Bobrówko
- 40 z³ - sprz¹tanie
Czwartek - na kolêdê kap³anowi - dobrowolna ofiara
G¹sior, Iznota
- na prace prowadzone w parafii Pi¹tek dobrowolna ofiara
Nowy Most
Planowane prace w roku 2012:
Sobota
- oœwietlenie koœcio³a;
Zielony Lasek
- zagospodarowanie otoczenia koœcio³a.
Pocz¹tek o
godz. 10.00

Portugalscy ksiê¿a po raz pierwszy w historii
wygrali VI Mistrzostwa Europy w Halowej Pi³ce
No¿nej Ksiê¿y.
W czwartkowy wieczór w Gyula na Wêgrzech w
rzutach karnych pokonali Chorwacjê. Przed
meczem kapitan reprezentacji ks. Marco Gil w
wywiadzie udzielonym agencji Ecclesia
przyzna³, ¿e fina³ „zawsze jest trudny”, ale
zawodnicy „s¹ spokojni”. Turniej rozpocz¹³ siê
w poniedzia³ek 6 lutego. Na siedem rozegranych
meczów reprezentacja portugalskich ksiê¿y
przegra³a tylko jeden mecz. Po drodze do fina³u
zmierzyli siê z reprezentacj¹ ksiê¿y z S³owacji,
Rumunii, Ukrainy, Austrii, Polski, BoœniHercegowiny. W ubieg³ym roku, podczas
mistrzostw rozgrywanych w Kielcach,
reprezentacja portugalskich ksiê¿y zajê³a drugie

Og³oszenia

miejsce.
*******************
Minê³y 83 lata od zawarcia traktatów
laterañskich miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a
Królestwem W³och. Rocznica ich podpisania 11
lutego 1929 r. jest w Watykanie dniem wolnym
od pracy, niejako „œwiêtem pañstwowym”. To
bowiem na ich podstawie zaczê³o istnieæ
Pañstwo Watykañskie.
************************
Nale¿y w sobie dostrzegaæ pozytywne wartoœci,
bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze œlad
Bo¿ej dobroci.
*********************
Kto nie ma si³y byæ uczciwym, nie ma jej te¿, aby
uwierzyæ w uczciwoœæ innych. (Friedrich
Hebbel)

*

1. W nastêpn¹ niedzielê, 19 lutego, taca na prace
prowadzone w parafii. Dziêkuj¹c za ka¿dy dar
serca zapewniam o modlitwie.
2. We czwartek, 16 lutego - GODZINA
ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
po³¹czona z medytacj¹. ZAPRASZAM.
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3. W dniach od 13 do 15 lutego
spotkania formacyjne Parafialnych Rad
Duszpasterskich i Parafialnych Rad
Ekonomicznych. Pocz¹tek godz. 17.00 Msza Œwiêta. ZAPRASZAM.

Zapowiedzi przedœlubne
1. Falkowski Rados³aw, stan wolny, zam. I³awa, par. Œw. Brata Alberta w I³awie i Drê¿ek Agnieszka, stan
wolny, zam. Wojnowo, 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.
Verbum Domini - o S³owie
„maj¹ one dostarczaæ raczej uprzywilejowanych
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
okazji do modlitwy, by Bóg zes³a³ kap³anów
(Benedykt XVI) cd .
wed³ug swego Serca».

Celebracjê s³owa Bo¿ego zaleca
siê bardzo w tych wspólnotach, w których z
powodu braku kap³anów nie mo¿na sprawowaæ
Ofiary eucharystycznej w nakazane dni
œwi¹teczne. Bior¹c pod uwagê wskazania
dotycz¹ce niedzielnych zgromadzeñ w
oczekiwaniu na kap³ana, sformu³owane ju¿ w
posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum
caritatis, zalecam, aby kompetentne w³adze
opracowa³y dyrektoria obrzêdowe, uwzglêdniaj¹ce
doœwiadczenie Koœcio³ów partykularnych. Bêdzie
to w tych sytuacjach u³atwiaæ celebracje S³owa,
umacniaj¹ce wiarê wierz¹cych, a zarazem uniknie
siê mylenia ich z celebracjami eucharystycznymi;

Ojcowie synodalni zachêcali ponadto do celebracji
s³owa Bo¿ego równie¿ przy okazji pielgrzymek,
szczególnych œwi¹t, misji ludowych, dni skupienia
i specjalnych dni pokuty, wynagrodzenia i
przebaczenia. Co do ró¿nych form pobo¿noœci
ludowej, to chocia¿ nie s¹ aktami liturgicznymi i
nie nale¿y ich myliæ z celebracjami liturgii, dobrze
jest, by na nich siê wzorowa³y, a zw³aszcza by
zawiera³y momenty przeznaczone na g³oszenie i
s³uchanie s³owa Bo¿ego; istotnie, „w s³owie
biblijnym pobo¿noœæ ludowa znajdzie
niewyczerpane Ÿród³o natchnienia, niedoœcig³e
wzorce modlitwy oraz owocne propozycje
tematyczne”.
cdn

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.

