Kalendarz liturgiczny
16 marca. II NIEDZIELA
WIELKIEGO O b l u b i e ń c a N M P, P a t r o n a K o ś c i o ł a
POSTU.
Powszechnego.
Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22;
Praca nad swoją świętością jest wymownym Mt 1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a
świadectwem i udziałem w ewangelizacyjnej misji Zapragnijmy w naszym życiu ciszy, by usłyszeć
Kościoła, pokazuje bowiem nasze zrozumienie mówiącego do nas Boga.
nauki Chrystusa.
20 marca. CZWARTEK.
17 marca. PONIEDZIAŁEK.
Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
Obecnością na Eucharystii potwierdzamy,że
Nasze darowanie win bliźniemu powoduje w niewidzialnym Bogu pokładamy nadzieję.
otwarcie na łaskę Bożego miłosierdzia 21 marca. PIĄTEK.
przychodzącą do naszych serc i odpuszczającą Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
nasze grzechy.
To,co dobre powinno w nas być oczyszczone
18 marca. WTOREK.
i odnowione w czasie Wielkiego Postu.
Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
22 marca. SOBOTA .
Poddanie się Bogu wprowadza nas w krainę Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
prawdy, owocuje nawróceniem i autentycznym Początkiem nawrócenia jest uznanie swego
szczęściem w życiu.
grzesznego zabłąkania i odejścia od Ojca.
19 marca. ŚRODA. Uroczystość św. Józefa
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

*

1. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje
i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione
oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na
świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła
jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też
otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także
materialną, tych, którzy podejmują Boże
wezwanie skierowane do nich tak, jak do
Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”.
[Nasze ofiary mają wspomóc misjonarzy;
możemy je wpłacać także na parafialne konto].
2. Pamiętajmy również, że każdy z nas może
stawać się misjonarzem w swoim środowisku
pracy i w swojej rodzinie, dzieląc się darem
wiary, który otrzymaliśmy. Uczmy się nie tylko
postawą świadczyć o naszej przynależności do
Chrystusa, lecz również słowem uzasadniać to,
co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć
również czytanie prasy katolickiej czy dobrej
literatury religijnej.
3. Przeżywamy dziś uroczystość św. Józefa. Był
on, jak wiemy, przybranym ojcem Pana Jezusa

Bazylika zimą
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i opiekunem Najświętszej Maryi Panny. Mimo że
Pismo Święte nie podaje o nim zbyt wielu
wiadomości, czczony jest on jako patron całego
Kościoła świętego i szczególnie ludzi pracy.
Powierzajmy mu nasze rodziny, a zwłaszcza
prośmy o Jego wstawiennictwo we wszystkich
potrzebach materialnych, jak i duchowych
naszych rodzin. Św. Józef może być także
wzorem dla mężów i ojców rodzin. Jego
dyskretna, ale jakże ważna obecność w życiu
Jezusa i Maryi, ukazuje nam, jak ważna jest rola
ojca w dobrym wychowaniu dzieci.
4. Niech ta uroczystość, obchodzona w Wielkim
Poście, stanie się dla każdego z nas zachętą do
powierzenia swojego życia Bogu niezależnie od
przeżywanych trudności czy doświadczanego
cierpienia. Prośmy go również o wstawiennictwo
w wielkopostnych zmaganiach z naszymi
wadami. Niech on przyczynia się za nami,
abyśmy wytrwali w naszych postanowieniach
i abyśmy skutecznie porządkowali nasze życie
duchowe, rodzinne i zawodowe.
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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

OBRAZ Z JASNEJ GÓRY U NAS cd
Jasnogórska
Pani, Tyś naszą
Hetmanką,
P o l s k i Ty ś
Królową i
najlepszą
Matką.

i kazanie wygłosił ks. Tomasz Kopiczko prefekt
Seminarium Duchownego w Ełku.
Modlitewne czuwanie "u stóp Maryi" trwało
przez całą noc, aby o świcie wyśpiewać
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Msza św. o 8.30 - dla chorych i ludzi
w podeszłym wieku, a o 12.00 - dla dzieci
i
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy ks. rodzin.
Biskup Jerzy Mazur, który również wygłasza Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu
homilię. Na Ofiarowanie wierni składają dary. Po Częstochowskiego zakończyło się 4 marca
Mszy Świętej następują czuwania modlitewne o godz.15.00 Mszą Św., której przewodniczył
poszczególnych grup. Najpierw przed kopią ks. Proboszcz, a homilię wygłosił ks. Zygmunt
Cudownego Obrazu Królowej Polski modlą się Kopiczko. Ks. Proboszcz oddał całą parafię
członkowie Żywego Różańca, później czuwanie Matce Bożej, powierzył Jej opiece wszystkich
młodzieży, a o 21.00
Apel Jasnogórski parafian, rodziny i tych, którzy odeszli od Boga,
prowadzony przez Ojca Kustosza. O godz. 22.00 zmagających się z różnymi nałogami,
Nabożeństwo dla bezrobotnych, żyjących przybywających do kościoła w Ukcie, a także
w związkach niesakramentalnych, ludzi z różnymi siebie, swoją posługę w parafii i wszystkie
problemami (nałogi, zniewolenia) i ich rodzin oraz prace prowadzone na jej terenie.
osób, które pragną wspomóc ich
Obraz niesiony przez
swoją modlitwą. To nabożeństwo
strażaków opuścił kościół
prowadził Parafialny Zespół
przy wtórze pieśni.
Caritas. O godz. 23.00 Modlitwa
Parafia w Ukcie żegnała
wdzięczności zmarłym za dar
Obraz Czarnej Madonny
przekazanej wiary. O 24.00
ze łzami wzruszenia
Pasterka maryjna (dziękczynnoi wdzięczności, z sercami
błagalna za dar powołania i o
przepełnionymi gorącą
powołania), której przewodniczył
miłością do Maryi.

Odeszła od nas

Genowefa Tomasik
Msza Święta od
uczestników pogrzebu 12 kwietnia
2014 r. - godz. 16.00
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ...

Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu
kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego,
abyśmy nie zapominali, że trud, którego
doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony
sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału
w chwale Bożej.

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

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: 1. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 303 596.16 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 17 marca 2014 r.
8.00 - + Jerzy Myśliwiecki, Leopold
8.00 - + Paweł Grzybowski w 3 rocz.śm.
Grądzki - int.od żony
17.00 - w 80 urodziny Zofii Szymańskiej
17.00 - o bł. Boże i opiekę Matki
17.00 - + Łacja i Anna
Bożej dla dzieci i ich rodzin
17.00 - + Kamil Sadłowski
p. Dawidowskich
Wtorek - 18 marca 2014 r.
Sobota - 22 marca 2014 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Józefa Nadolnego 8.00 - ...............
z racji imienin - int.od ks. Henryka
17.00 - + Sławomir i Anna Florczyk 17.00 - w 18 urodziny Macieja Sobiecha
int.od matki
17.00 - + Stefania i Władysław Bałdyga i za ich 3 Niedziela Wielkiego Postu - 23 marca 2014 r.
rodziców
8.30 - o światło Ducha Świętego, bł. Boże
Środa - 19 marca 2014 r.
i potrzebne łaski dla Bartka z racji urodzin
8.00 - + Józef Małż i Rozalia, Józef Olender 8.30 - w rocz.śm.+ Jadwiga Ryś i Stanisław,
i Rozalia, Józef Siurnicki i Jadwiga
Jadwiga Szmyt
17.00 - w imieniny i urodziny Józefa i Józefa 8.30 - + Maria, Piotr i Paweł Łuszczyk
Kaczmarczyk
11.00 - + Edward Wachowski, Jerzy, Stefan
17.00 - + Józef Duda
11.00 - + Henryk Gadomski w 23 rocz.śm. 17.00 - + Józef, Konstanty, Stanisława, Józef int.od żony
i Anna
11.00 - + cr. Gwiazdów, Marianna Górska,
Czwartek - 20 marca 2014 r.
Tadeusz Szymborski, Józef Trzciński
8.00 - + Józef w 6 rocz.śm., Piotr, Stanisław, 17.00 - o bł. Boże dla rodziców i rodzeństwa
Władysław Zdun
Justyny Sekścińskiej
17.00 - + Józefa i Konstanty Duszak, Paweł 17.00 - + Jerzy Więcek w rocz.śm., Henryk, Jan
Jurczys
i Teresa Poreda
Piątek - 21 marca 2014 r.
17.00 - za parafię
* Zachęcam dzieci przygotowujące się do
I Komunii Świętej i młodzież do sakramentu
bierzmowania do czynnego udziału
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali.
* W ostatnią niedzielę zebraliśmy 1135.40 zł.
Przypominam, że wydano m.in.:obrusy - 620 zł.,

kwiaty - 850 zł., świeca - 30 zł.; ornat - 250 zł.,
banery - 400 zł.
* Dziękuję panu Piotrowi Serowikowi z
Mikołajek za nieodpłatne wykonanie łodzi tronu pod Obraz Matki Bożej. Bóg zapłać!
* Spotkanie PZ Caritas - czwartek godz. 17.00.
* Kurs przedmałżeński - niedziela godz. 11.00.

* 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

Ogłoszenia
1. Dzisiejsze ofiary przeznaczone są na
prace prowadzone w naszej parafii. Bardzo
serdecznie dziękuję za życzliwe i ofiarne
wsparcie.
2. W okresie Wielkiego Postu w naszym
kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi
Krzyżowej [w piątek] o godz. 16.30.
Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W
niedzielę po Mszy Świętej o godz.11.00
Gorzkie Żale.
3. Za udział w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali możemy uzyskać
odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga
kary doczesnej za grzechy, które zostały

*
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odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy
ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego
uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych
warunków, tj.: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w
tym dniu Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca
Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy
nawet lekkiego. Chciejmy obficie korzystać z tego
skarbca łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje nam
Bóg, aby zbliżyć nas do siebie.
4. W okresie Wielkiego Postu w liturgii skupiamy się
na wezwaniu do nawrócenia i medytacji wydarzeń z
życia Pana Jezusa, dlatego Kościół nie proponuje w
tym czasie żadnych wspomnień świętych z
nielicznymi wyjątkami.

Słowo na dziś

Fundamentem relacji człowieka z Bogiem jest
wiara. Wiary tej potrzebował już Abram, który
żyjąc 20 wieków przed Chrystusem, usłyszał od
Boga rozkaz, aby wyjść z ziemi rodzinnej. Wiary
potrzebowali również Apostołowie na górze
Tabor, aby dostrzec w przemienionym Panu
swojego Mistrza, a zarazem Boga. Wiary
wymaga także życie każdego chrześcijanina,
który podobnie jak św. Paweł zmaga się

w „trudach i przeciwnościach”, próbując żyć
w zgodzie ze swoim sumieniem. Jednakże na
drodze wiary człowiek nigdy nie jest sam.
W centrum zawsze stoi Chrystus ze swoją łaską,
który jest Przewodnikiem, a zarazem Drogą
wiodącą do Ojca.
Zaufajmy i uwierzmy słowu, które Bóg kieruje
do nas, aby nas umocnić.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
34. Światło miłości, właściwe wierze, może
rozjaśnić pytania o prawdę, zadawane przez
nasze czasy. Dzisiaj prawda sprowadzana jest
często do subiektywnej autentyczności
człowieka, odnosi się do indywidualnego życia.
Wspólna prawda budzi w nas lęk, ponieważ
utożsamiamy ją z bezwzględnymi nakazami
systemów totalitarnych. Jeśli jednak prawda jest
prawdą miłości, jeśli jest prawdą otwierającą się
w osobowym spotkaniu z Innym i z innymi,
zostaje wyzwolona z zamknięcia jednostki
i może stanowić część dobra wspólnego. Jako
prawda miłości nie jest prawdą narzucaną
przemocą, nie jest prawdą miażdżącą jednostkę.
Rodząc się z miłości, może dotrzeć do serca, do
osobowego centrum każdego człowieka. Wynika
stąd jasno, że wiara nie jest bezwzględna, lecz
wzrasta we współżyciu w poszanowaniu
drugiego człowieka. Wierzący nie jest arogancki;
przeciwnie, prawda daje mu pokorę, bo wie on,
że to nie my ją posiadamy, ale to ona nas bierze
w posiadanie. Nie powodując bynajmniej
usztywnienia postaw, pewność wiary nakazuje

nam wyruszyć w drogę i umożliwia dawanie
świadectwa i dialog ze wszystkimi.
Z drugiej strony światłu wiary, ze względu na to,
że jest ono związane z prawdą miłości, nie jest
obcy świat materialny, ponieważ miłość
przeżywa się zawsze w ciele i duszy; światło
wiary jest światłem wcielonym, mającym źródło
w świetlanym życiu Jezusa. Oświeca ono
również materię, ufa w jej ład, wie, że w niej
otwiera się coraz szersza droga harmonii
i zrozumienia.
Tym samym wiara wywiera dobroczynny wpływ
na spojrzenie nauki: zaprasza ona uczonego, by
pozostał otwarty na rzeczywistość z całym jej
niewyczerpanym bogactwem. Wiara pobudza
zmysł krytyczny, ponieważ nie pozwala, by
badania zadowalały się swymi formułami,
i pomaga im zrozumieć, że natura jest zawsze
większa. Zachęcając do zdumienia wobec
tajemnicy stworzenia, wiara poszerza horyzonty
rozumu, by lepiej oświecić świat odsłaniający się
przed badaniami naukowymi.
Ciąg dalszy nastąpi.

