Kalendarz liturgiczny
15 marca. IV NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
Każde spotkanie z Jezusem na Eucharystii jest
powodem do radości.
16 marca. PONIEDZIAŁEK.
Iz 65,17-21; J 4,43-54
W roku duszpasterskim, któremu przyświeca
hasło “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,
przeżywamy czas oczyszczenia z grzechów
i oświecenia nauką Ewangelii.
17 marca. WTOREK.
Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
Gdy pobrudzimy ręce, to biegniemy szybko, aby
je umyć w wodzie. Gdy nasze serca zabrudzą
grzechy, to powinniśmy pobiec do zdroju łaski,
aby Bóg je obmył i oczyścił.
18 marca. ŚRODA.

Iz 49,8-15; J 5,17-30
Kościół chce dziś skierować naszą uwagę na
powszechne zmartwychwstanie tych, którzy
umarli pod znakiem krzyża.
19 marca. CZWARTEK . UROCZYSTOŚĆ
Ś W. J Ó Z E FA O B L U B I E Ń C A N M P,
PATRONA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO.
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21.24a lub Łk 2,414-51a
Niech nasza służba Jezusowi będzie skierowana
do ludzi, których spotkamy.
20 marca. PIĄTEK.
Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
Ciągle pogłębiajmy naszą wiarę.
21 marca. SOBOTA.
Jr 11,18-20; J 7,40-53
Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi
grzechy świata.

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.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone ofiary
i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary 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 złożyli: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 260 845.67 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce
i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
WIELKI CZWARTEK EŁK 2 kwietnia br. w Katedrze Ełckiej; Po Mszy Świętej spotkanie

Bazylika zimą

W imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura - Biskupa
Ełckiego serdecznie zapraszamy wszystkich
ministrantów i lektorów w stroju liturgicznym na
MSZĘ KRZYŻMA do Katedry św. Wojciecha w Ełku
w Wielki Czwartek na godz. 10:00.
PROGRAM SPOTKANIA: 10.00 - Msza Krzyżma

w Katedrze - wspólna modlitwa i słowo Księdza
Biskupa Jerzego Mazura; Przedstawienie
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji
Ełckiej; Wspólna Agapa i możliwość zwiedzania
budynku seminarium z klerykami.
Ks. Tomasz Kopiczko
Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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Jaki jestem?Kochający czy obłudny?
Jeśli chrześcijan pod tchnieniem Bożego
miłosierdzia nie miłuje bliźniego, jak czynili to
święci, staje się w końcu obłudnikiem, który
niszczy i rozprasza, zamiast czynić dobro –
powiedział papież podczas Mszy św. w Domu
Świętej Marty.
Franciszek przypomniał, że współpracownikami
Boga w budowaniu relacji z ludźmi byli prorocy
i święci. Mimo to, w dziejach tych relacji nie
brakowało ludzi obłudnych i niewiernych.
Odnosząc się do czytania z Księgi Jeremiasza
(Jr 7,23-28) Ojciec Święty zauważył, że w głosie
Jeremiasza możemy dostrzec głos samego Boga,
który z goryczą stwierdza, że naród wybrany,
pomimo, iż otrzymał wiele dóbr nie słuchał Go,
okazał się ludem niewiernym. Wydaje się, że
Bóg tutaj płacze: „Tak bardzo was umiłowałem,
a wy odwróciliście się ode Mnie”. Czynimy
naszą wolę, ale w ten sposób idziemy drogą
zatwardziałości serca i nie ma w nim miejsca dla
słowa Bożego, zaś lud się oddala. Taka może też
być nasza historia osobista. Franciszek zachęcił,
aby postawić dziś sobie pytanie: „Czy słucham
głosu Pana, czy też czynię to, co chcę, co mi się
podoba?”.
Komentując natomiast fragment Ewangelii
(Łk 11,14-23) Ojciec Święty zauważył, że także
tutaj mowa o sercu zatwardziałym, głuchym na
głos Boga. Jezus bowiem uzdrowił opętanego,
a w zamian spotyka Go oskarżenie: „Przez
Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe
duchy”, zostaje potraktowany jak czarownik

opętany przez złe duchy. „Jest to typowa
wymówka legalistów, przekonanych, że życie
uporządkowane jest według reguł, jakie oni
stanowią” - zauważył Franciszek. Przypomniał,
że w dziejach Kościoła potraktowano w ten
sposób św. Joannę d'Arc, spaloną na stosie, czy
bł. Antoniego Rosminiego, który z Indeksu
Ksiąg Zakazanych trafił na ołtarze.
Papież podkreślił, że tak jak w przeszłości Bóg
posyłał proroków, tak też i dziś posyła świętych.
To oni, święci a nie możni, nie obłudnicy
posuwają życie Kościoła naprzód - powiedział
Franciszek. Zaznaczył, że są to ludzie, którzy nie
obawiają się doświadczenia serdeczności
Bożego miłosierdzia. Dlatego rozumieją tyle
nędzy, tyle ludzkich nieszczęść i towarzyszą
ludziom z bliska. Nie gardzą ludźmi.
„Jezus powiedział: «Kto nie jest ze Mną, jest
przeciwko Mnie». Czy nie będzie jednak drogi
kompromisu, trochę tu, a trochę gdzie indziej?
Nie, albo jesteś na drodze miłości, albo też jesteś
na drodze obłudy. Albo pozwolisz się kochać
miłosierdziu Bożemu, albo też czynisz to, co
chcesz, tak jakie jest twoje serce, które na tej
drodze staje się za każdym razem coraz bardziej
z kamienia. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko
Mnie: nie ma trzeciej drogi kompromisu. Albo
jesteś święty, albo idziesz inną drogą. Kto nie
z b iera ze Mną, rozprasza, niszczy. Jest
czynnikiem zniszczenia, jest skorumpowany,
kimś, kto demoralizuje” - zakończył swoją
homilię Franciszek.

Na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego
ofiary złożyli:
1. Koło Różańcowe z Krutyńskiego Piecka
- 130 zł.;

2. Koło Różańcowe z Wojnowa - 200 zł.;
3. Koło Różańcowe z Ukty - 165 zł.;
4. Bujanowski Antoni - 100 zł.
Bóg zapłać za dar serca.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu,
nazywana niedzielą radości, od pierwszych
słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się,
Jerozolimo”. Powodem tej radości wyrażonej
we wspomnianych wyżej słowach, a także
w różowym kolorze szat liturgicznych,
ozdobieniu ołtarzy kwiatami i grze na organach
nie tylko dla podtrzymania śpiewu, jest
zbawienie w Chrystusie. Uczyńmy wszystko
aby z niego w pełni skorzystać.
2. Jutro przypada wspomnienie dowolne św.
Patryka, misjonarza i patrona Irlandii. Swoją
modlitwą obejmijmy jutrzejszych solenizantów
i Polaków którzy w poszukiwaniu pracy udali
się na Zieloną Wyspę.
3.W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
4. W czwartek przypada uroczystość św. Józefa,
oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, opiekuna
Pana Jezusa, patrona Kościoła i wielu z nas,
człowieka świętego, który poświęcił się
całkowicie służbie życiu, rodzinie i tajemnicy
zbawienia. To wzór dla ojców rodzin, a także dla
solenizantów i solenizantek oraz dla każdego
z nas, dlatego polecamy siebie jego szczególnej
opiece. Św. Bernard z Clairvaux powiedział, że
Pan Jezus zostawił nam dwa klucze do nieba:
jednym z nich jest Najświętsza Maryja Panna,
a drugim św. Józef. Wykorzystajmy te klucze,
aby osiągnąć szczęście wieczne.
Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.00
i 17.00. Na Mszę Świętą o godz. 17.00
serdecznie zapraszamy ojców naszej parafii
a także wszystkich solenizantów i solenizantki.
5. Dzisiaj taca przeznaczona jest na prace
prowadzone w naszej parafii. Serdecznie proszę
o życzliwą pomoc. Zapewniam o wdzięcznej
modlitwie w intencji wszystkich, którzy
wspierają parafię.
6. Zachęcam do uczestnictwa w Gorzkich
Żalach w niedziele po Mszy Świętej
o godz.11.00 i Drodze Krzyżowej w piątek
o godz. 16.30 oraz do spełniania innych czynów
pokutnych, a także do podejmowania starań
mających na celu zyskiwanie odpustów
zupełnych.
7. Przypominam, że w odpowiedzi na apel
Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości

możemy podjąć dobrowolną abstynencję od
alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na
dłuższy czas, dla ratowania ludzi
uzależnionych od alkoholu. Odnotujmy tę
decyzję w parafialnej Księdze Trzeźwości,
wyłożonej przed ołtarzem. Zachęcam także do
wstępowania w szeregi Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Blankiety deklaracji do
wypełnienia znajdują się również na
wymienionym wcześniej miejscu.
8. W ramach naszego przygotowania do
odnowienia przymierza chrzcielnego
z Bogiem odbędą się w naszej parafii
rekolekcje wielkopostne w dniach: 2021marca. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks.
Paweł Makarewicz Wiceoficjał Sądu
Biskupiego Diecezji Ełckiej.. Msze Święte
w czasie rekolekcji o godz. 9.00, 12.00 i 17.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w rekolekcjach.
9. 20 marca (piątek), w Szkołach
Podstawowych w Ukcie i Krutyni odbędą się
katechezy rekolekcyjne, które przeprowadzą
klerycy Wyższego Seminarium Duchownego
w Ełku. Obecność uczniów obowiązkowa.
10. Do nabycia jest “Martyria”.
11. Za dwa tygodnie przypada Niedziela
Palmowa Męki Pańskiej, a zarazem Światowy
Dzień Młodzieży, obchodzony w stolicach
diecezji pod przewodnictwem biskupa
diecezjalnego. Prosimy, aby zgłosiła się
młodzież chętna na wyjazd do katedry.
Zorganizujemy dla niej wyjazd w Niedzielę
Palmową.
Poświęcenie palm i procesja z palmami na
wszystkich Mszach Świętych. Po sumie
konkurs palm. Zachęcamy parafian,
a zwłaszcza młodzież i dzieci, do uczestnictwa
w procesji z palmami wykonanymi
samodzielnie. Będziemy wdzięczni
sponsorom za ufundowanie nagród dla
zwycięzców konkursu.
12. Spotkanie młodzieży przygotowującej się
do Bierzmowania i ich rodziców dzisiaj po
Mszy Świętej o godz. 11.00.
13. 16 marca po Mszy Świętej o godz. 17.00
zapraszam do modlitwy Koronką Szkaplerzną
do Najświętszej Maryi Panny.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 16 marca 2015 r.
8.00 - + Stefania i Władysław Bałdyga
17.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna
Moroz, Stefania i Józef Zyśk
Wtorek - 17 marca 2015 r.
8.00 - + Paweł Grzybowski
17.00 - + Ignacy w 30 rocz.śm., i Marianna
Bastek, Marianna Moroz
Środa - 18 marca 2015 r.
8.00 - + Józef i Rozalia Małż, Józef i Rozalia
Olender, Józef i Jadwiga Siurniccy
17.00 - o bł. Boże dla Józefa i Józefa
Kaczmarczyków
Czwartek - 19 marca 2015 r.
8.00 - + Józef, Barbara, Piotr, Stanisław,
Władysław Zdun
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Józefa Ropiaka
- + Józef Ejdys - int.od sąsiadów
- + Józefa Duszak
Piątek - 20 marca 2015 r.
9.00 - + cr. Kilian, Drężek, Szok, Krajza, Izen
Szmidt
12.00 - + Kazimiera Rokojżo
17.00 - + Władysława i Stanisław Dąbrowscy,
Wiesław i Antonina Popławscy i dziadków

Kozłowskich
Sobota - 21 marca 2015 r.
9.00 - + Jerzy
M y ś l i w i e c k i , Wa n d a
i Leopold Grądzcy
12.00 - + Rafał Wasilewski
17.00 - + Józef, Konstanty,
Stanisława, Józef, Anna
- + Maria Prusaczyk w I
rocz.śm., Władysław int.od córki Barbary z rodziną i synów Wiesława
i Edwarda z rodzinami
5 Niedziela Wielkiego Postu - 22 marca 2015 r.
8.30 - w 70 urodziny Stanisława Kulasa - int.od
żony i dzieci
- + Zdzisław Ochenkowski w I rocz.śm.
- + Jadwiga Ryś w 15 rocz.śm., Stanisław Ryś
i Jadwiga Szmyt
11.00 - w int. Kapłanów - int.od parafianki
- za dzieci i ic rodziny p. Dawidowskich
- + Czesława Plona , Stanisław, Katarzyna,
Stanisław
17.00 - za parafię
- w int. Bartka z racji urodzin
- + Czesław Samsel w rocz.śm.

Czas Wielkiego Postu to czas pełnienia
gorliwszych dzieł miłosierdzia i jałmużny.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, diecezjalna
Caritas pragnie zachęcić do włączenia się w
Wi e l k a n o c n e D z i e ł o , p o p r z e z z a k u p
“paschalików wielkanocnych”. Koszt jednej

świecy wynosi 6 zł. Pozyskane ze sprzedaży
fundusze zostaną przekazane na akcję “Kromka
chleba” - prowadzoną w całej Polsce, w tym
także w naszej diecezji. Celem tej kampanii jest
przede wszystkim pomoc osobom ubogim,
bezdomnym i zagrożonym marginalizacją.

Zapowiedzi przedślubne
1. Ksepka Paweł Grzegorz, stan wolny, zam. Wojnowo i Krajza Katarzyna, stan wolny, zam.
Wojnowo, oboje par.tut.
2. Więcek Sebastian, stan wolny, zam. Osiniak Piotrowo, par. MB Miłosierdzia w Rucianem
Nidzie i Samsel Adrianna, stan wolny, zam Ukta, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Słowo na dziś
Przez dzisiejsze czytania przewija się motyw
wiary. Już stary Kronikarz, kończąc drugą swoją
księgę, z żalem zauważa, że „naczelnicy Judy,
kapłani i lud” żyli na sposób pogański, a więc
utracili wiarę w jednego Boga. Ta apostazja od
wiary sprowadziła na naród izraelski karę
w postaci zburzenia Jerozolimy i długotrwałej
niewoli babilońskiej. Również czytania z Nowego

Testamentu bardzo dobitnie podkreślają dziś
znaczenie wiary. Św. Jan pisze, że tylko ci,
którzy będą prawdziwie wierzącymi, dostąpią
zbawienia. Natomiast św. Paweł wyjaśnia, że
wiara jest darem i trzeba o nią prosić, ale też
trzeba z nią współpracować i ją pogłębiać.
W tę Niedzielę Laetare przyjmijmy więc
z radością i wiarą słowo Boże.

