Kalendarz liturgiczny
16 lutego. VI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby
słuchając słów życia wiecznego, zaczerpnąć z
Bożej mądrości.
17 lutego. PONIEDZIAŁEK.
Jk 1,1-11; Mk 8,11-13
Chrystus wie najlepiej, czego potrzebujemy.
18 lutego. WTOREK.
Jk 1,12-18; Mk 8,14-21
Pokarm eucharystyczny, który Jezus nam daje,
jest najlepszym umocnieniem w walce z
pokusami.
19 lutego. ŚRODA.
Jk 1,19-27; Mk 8,22-26
W Eucharystii sam Jezus otwiera nam oczy
duszy, abyśmy oglądali Boga niejako twarzą w
twarz.

20 lutego. CZWARTEK.
Jk 2,1-9; Mk 8,27-33
W każdej Eucharystii możemy znaleźć
odpowiedź na pytanie, kim dla mnie jest Jezus
Chrystus.
21 lutego. PIĄTEK.
Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1
Udział we Mszy Świętej jest bardzo konkretnym
czynem potwierdzającym naszą wiarę. Wiemy,
że decyzja o pójściu do Jezusa i za nim nie jest
łatwa, wymaga zmierzenia się z krzyżem, ale
prowadzi do prawdziwego szczęścia w
wieczności.
22 lutego. SOBOTA . Święto Katedry św.
Piotra Apostoła.
1P 5,1-4; Mt 16,13-19
Każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele i każdy
z nas jest na swój sposób ważny i potrzebny.

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. W dzisiejszą, szóstą niedzielę w ciągu roku,
w cyklu „A” czytamy Ewangelię wg św.
Mateusza. Dziś Jezus, kontynuując swoje
nauczanie określane jako „Kazanie na górze”,
zwraca naszą uwagę na relacje międzyludzkie,
rodzinne i przyjacielskie. Warto, byśmy się im
przyjrzeli. Może jest coś, co można by w tych
relacjach ulepszyć, poprawić. A może jest coś,
co należałoby naprawić? Wykorzystujmy w tym
celu czas, który jest nam dany, nie tylko w
rozpoczynającym się dziś tygodniu.
2. Zwróćmy też uwagę na pogłębianie naszej
wiary. Niedawno zakończony Rok Wiary odkrył
przed nami wielkie bogactwo środków, które
mogą nam pomóc nie tylko pogłębiać naszą
wiarę, abyśmy potrafili o niej świadczyć w
naszych środowiskach pracy, wśród przyjaciół,
znajomych, a także czasem odpowiedzieć na
pytania nieznajomych. Zechciejmy zatem
sięgnąć po lekturę Katechizmu Kościoła
Katolickiego wraz z komentarzami do niego lub
też po inne pozycje książkowe czy też po prasę

Bazylika zimą

Komunikaty

katolicką.
3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu
liturgicznym przypada święto Katedry Świętego
Piotra, Apostoła. Święto to jest z jednej strony
aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr
wyróżnił ich miasto tak chlubnie, z drugiej zaś
strony jest okazją dla wiernych Kościoła
okazania następcom św. Piotra wyrazów
szacunku i hołdu. Tron, na którym zasiadał św.
Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież
odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia,
jest nieustannym świadectwem, że biskupi
rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem
Chrystusa, jaką miał Piotr, że następcami Piotra
mogą być tylko biskupi rzymscy. I my w naszych
osobistych modlitwach pamiętajmy tego dnia o
papieżu Franciszku i o całym Kościele, jakim
przyszło mu w tych trudnych czasach kierować.
4. Trwa jeszcze wizyta duszpasterska.
Wtorek - Kadzidłowo
Pozostałe wizyty duszpasterskie - po
uzgodnieniu z rodzinami.
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NAWIEDZENIE cd
Coraz bliżej do
Nawiedzenia
Obrazu Matki
B o ż e j
Częstochowskiej.
Podejmijmy w tym
t y g o d n i u
rozważania dalszych słów błogosławionego
Papieża:
5. „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu
i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu
i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty:
wierności i sumienności, pracowitości
i oszczędności, wyrzeczenia się siebie
i wzajemnego poszanowania, miłości i
sprawiedliwości społecznej".
Nie przedawniły się te słowa jasnogórskiego
ślubowania z 1956 roku. Z pewnością się nie
przedawniły. 26 sierpnia 1990 roku stoimy na
progu nowej ich aktualności. Są aktualne
w nowych warunkach i nowy sposób. Są jeszcze
bardziej niż wówczas warunkiem naszej
społecznej dojrzałości. Warunkiem naszego
miejsca w Europie, która po przełamaniu
podziałów pojałtańskich szuka dróg do
międzynarodowej jedności.
W przezwyciężaniu tych podziałów Polska ma
swój udział - rzec można pionierski, w każdym
razie, gdy chodzi o tę część Europy, którą Jałta
pozostawiła na wschód od „żelaznej kurtyny".
Wypada tu przypomnieć wszystkie kolejne daty:
1956, 1968, 1970,1976, wreszcie 1980, aż do
1989. Na tym ostatnim etapie powstała
„Solidarność" - i pomimo represji stanu
wojennego - przetrwała. Stała się ona polską drogą

„odchodzenia od totalitaryzmu
marksistowskiego". Jej nazwa świadczyła o
przezwyciężaniu zasady „walki klasowej".
W związku zawodowym, a zarazem w ruchu
związanym z tą nazwą „Solidarność" zespoliły
się siły świata pracy w przemyśle i na roli oraz
środowiska inteligencji twórczej i pracującej.
(Rok 1968 ukazał szczególną potrzebę tego
zespolenia).
Wysiłek związany z odchodzeniem od
totalitaryzmu został w końcu uwieńczony
sukcesem. Jest rzecząważną, aby od tego
momentu odkrywać w „Solidarności" dalszy
ciąg tej polskiej drogi: jest to droga budowania
społeczeństwa i państwa prawdziwie
obywatelskiego, według zasad zdrowej
demokracji, unikając równocześnie tego
wszystkiego, co w niej niezdrowe, skądkolwiek
by pochodziło. Mamy prawo być w Europie
i rozwijać się wśród innych narodów, według
własnej tożsamości, stając na gruncie tego.
cośmy sami wypracowali na tym trudnym
etapie dziejów. Tym bardziej, że i inni patrzą na
tę polską drogę - czasem krytycznie, ale często
z nadzieją. Przed Europą, ba -przed całą
ludzkością - stanął wszakże gigantyczny
dylemat związany z podziałem na dwa
przeciwstawne bloki. Nie ma w tym żadnej
przesady, gdy powiemy, że Polska przyłożyła
rękę do rozwiązania tego dylematu. I nie ma
w tym żadnego motywu do samochwalstwa,
czy pychy. Powtarzamy za Ewangelią: „Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co
powinniśmy wykonać" (Łk 17,10).
Ciąg dalszy nastąpi.

* 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: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 306 067.71 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 lutego 2014 r.
VII Niedziela Zwykła- 23 lutego
8.00 - ................
2014 r.
17.00 - ..............
8.30 - w 50 urodziny Marianny
Wtorek - 18 lutego 2014 r.
Soliwoda - int.od brata z rodziną
8.00 - ................
8.30 - o bł. Boże w rodzinie
17.00 - + Janina i Wasyl Wandyk, Teodozja i gospodarstwie Doroty i Jarosława
i Michał Wandyk
i za ich dzieci
Środa - 19 lutego 2014 r.
8.30 - w 40 rocznicę ślubu Krystyny i Stanisława
8.00 - ...................
Małż - int.od córki z rodziną
17.00 - + Anna i Jan Czerwińscy
8.30 - + Antonina i Aleksander Bolc, Zofia
Czwartek - 20 lutego 2014 r.
i Aleksanser Plona
8.00 - .................
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
17.00 - + Marianna Ropiak, Feliks i Lucjan
Beaty i Adama Zawrotnych i za ich dzieci
Piątek - 21 lutego 2014 r.
11.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i bł.
8.00 - ................
Boże dla cr. Angowskich i Wójtowiczów
17.00 - + Stanisław Kobus w rocz.śm., Alina 11.00 - w 40 rocznicę ślubu Krystyny
Szczubełek
i Kazimierza Gruszczyńskich i za ich dzieci
Sobota - 22 lutego 2014 r.
11.00 - + Konstanty i Helena, cr. Zapolskich
8.00 - + Marianna, Feliks i Lucjan Ropiak - int.od 17.00 - w 20 urodziny Mariki
Jasi
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Marianny
17.00 - w 7 urodziny Gracjana i w 8 urodziny i Mariana Olszewskich
Honoraty - int.od babci
17.00 - w urodziny Genowefy Orleańczyk
Słowo na dziś

Prorok Syrach przedstawia dziś wizję ludzkiej
wolności, której zasadniczą cechą jest
możliwość wyboru. Człowiek wtedy jest
wolny, gdy wybiera dobro. Bóg wyposażył
ludzi w zdolność roztropnego rozróżniania
dobra i zła. Jednak ostateczna decyzja zawsze
leży w gestii człowieka. Stąd św. Paweł pisze
do Koryntian, że wyboru dobra może dokonać
tylko ten, kto posiada mądrość Bożą.

A słuchając dalej dzisiejszych czytań,
dowiemy się z perykopy ewangelicznej, że
wolność jest rzeczywistością bardzo trudną.
Domaga się bowiem nie tylko zachowania
litery prawa, ale przede wszystkim
praktykowania miłości.
Zaczerpnijmy sił ze słuchania słowa Bożego
do prawdziwie wolnych wyborów.

* 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

Dom Rekolekcyjny Diecezji Ełckiej w Smolanach
pragnie zaprosić młodych na dni skupienia
przeznaczone dla narzeczonych w terminie 11-13
kwiecień 2014r.) pragnących przeżyć kurs
przedmałżeński w formie intensywnych
(trzydniowych) rekolekcji. Zajęcia z dziedziny
psychologii, prawa kanonicznego, teologii
małżeństwa i rodziny, świadectwa małżonków,
wspólne rozmowy narzeczonych, dyskusje,
a także modlitwa za przyszłych małżonków
pozwalają ujrzeć małżeństwo jako autentyczne
powołanie kobiety i mężczyzny, którego pragnie

dla nich Bóg. Przewidziany też jest czas na modlitwę
osobistą, adorację Najświętszego Sakramentu i sakrament
pojednania. Kurs zaczyna się w piątek o godzinie 1800,
a kończy w niedzielę około godziny 1500. Koszt
całkowity (wyżywienie, nocleg z białą pościelą, sprawy
organizacyjne): 150 zł od osoby (zaliczka od osoby 50 zł wpłata na konto przy zgłoszeniu). Zgłoszenia i bliższe
informacje w sekretariacie Domu Rekolekcyjnego
w Smolanach. Zapisy drogą telefoniczną (87 5161338 lub
0502390080 lub 0509635221), mailową
(DR.Smolany@diecezja.elk.pl ) lub osobiście (Smolany
16; 16-515 Puńsk). (następne w lutym i kwietniu 2015r)

Ochrzczona została
Natalia Radoch,
córka Sylwestra
i Anny Małgorzaty
Rodzice i otoczenie niech
będą dla niej świadkami
wiary.

*W dniu dzisiejszym
taca
przeznaczona jest na prace
prowadzone w parafii. Dziękuję za
serdeczne i ofiarne wsparcie.
* Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00
- wystawienie Najświętszego
Sakramentu połączone z medytacją.

Serdecznie zapraszamy na koncert pt. "Gdy serce Szkole Podstawowej w Ukcie.
drgnie..." w wykonaniu Klubu Spotkań W programie koncertu znajdą się piosenki znane
Artystycznych przy Domu Kultury w Orzyszu i lubiane w opracowaniu na chór amatorski.
pod kierunkiem Magdaleny Rydel. Koncert
Sołtys i Rada Sołecka.
odbędzie się w sobotę, 22 lutego o godz. 16.30 w
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
.Jak można osiągnąć tę syntezę słuchania
i widzenia? Staje się to możliwe gdy bierzemy za
punkt wyjścia konkretną osobę Jezusa, którego
widzimy i słuchamy. On jest Słowem, które stało
się ciałem, którego chwałę oglądaliśmy (por. J 1,
14). Światło wiary jest światłem Oblicza,
w którym widać Ojca. Prawda, którą wiara
pojmuje, jest bowiem w czwartej Ewangelii
objawieniem się Ojca w Synu, w Jego ciele oraz
w Jego ziemskich czynach; tę prawdę można
określić jako «jaśniejące życie» Jezusa. Oznacza
to, że poznanie wiary nie zachęca nas do
oglądania czysto wewnętrznej prawdy. Prawda,
jaką przed nami odsłania wiara, jest prawdą
skupioną na spotkaniu z Chrystusem, na
kontemplacji Jego życia, na dostrzeganiu Jego
obecności. W tym sensie św. Tomasz z Akwinu
mówi o oculata fides Apostołów wierze, która
widzi! wobec Zmartwychwstałego widzianego
w ciele. Zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa na
własne oczy i uwierzyli, to znaczy mogli
przeniknąć w głębię tego, co widzieli, by wyznać
Syna Bożego, siedzącego po prawicy Ojca.
31. Tylko tak, przez Wcielenie, przez udział w
naszym człowieczeństwie, poznanie właściwe

miłości mogło osiągnąć pełnię. Światło miłości
rodzi się bowiem, kiedy zostaje poruszone nasze
serce i przyjmujemy tym samym wewnętrzną
obecność umiłowanego w nas, pozwalającą nam
poznać Jego tajemnicę. Rozumiemy więc,
dlaczego wraz ze słuchaniem i patrzeniem dla św.
Jana wiara jest dotykaniem, jak stwierdza
w swoim Pierwszym Liście: «cośmy usłyszeli
[...], co ujrzeliśmy własnymi oczami, [...], i czego
dotykały nasze ręce» (1, 1). Przez swoje
Wcielenie i przyjście do nas Jezus dotknął nas,
i dotyka również dzisiaj poprzez sakramenty. W
ten sposób, przemieniając nasze serce, pozwolił
nam i nadal pozwala rozpoznać Go i wyznawać
jako Syna Bożego. Dzięki wierze także i my
możemy Go dotknąć i otrzymać moc Jego łaski.
Św. Augustyn, komentując fragment o kobiecie
cierpiącej na krwotok i dotykającej Jezusa, aby ją
uzdrowił (por. Łk 8, 45-46), stwierdza: «Wiara to
dotykanie sercem». Tłum ciśnie się wokół Niego,
ale nie dotyka Go osobowym dotknięciem wiary,
uznającym Jego tajemnicę, to, że jest Synem
objawiającym Ojca. Dopiero kiedy zostajemy
upodobnieni do Jezusa, otrzymujemy właściwe
oczy, aby Go zobaczyć.
Ciąg dalszy nastąpi.

