Kalendarz liturgiczny
17 lutego. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
W kościele gromadzi nas Chrystus i zaprasza do
udziału we Mszy Świętej. Przychodzimy jako
ludzie wierzący i kochający Boga.
18 lutego. Poniedziałek.
Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedyś będziemy
sądzeni z uczynków miłości. Dobrze,że dużo się
modlimy, czytamy książki religijne, przychodzimy
do kościoła, uczestniczymy w życiu parafialnym.
Ale najważniejsze jest, abyśmy czynili to wszystko
z miłością. Miłość prowadzi nas do Boga.
19 lutego. Wtorek.
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
Przychodzimy do naszej świątyni, by się modlić.
Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy modlili się
razem z Nim.
20 lutego. Środa.

Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
Każdy z nas wiele razy zasmucił Boga swoimi
grzechami. I jeśli teraz sumienia nas niepokoją, to
musimy wejść na drogę nawrócenia.
21 lutego. Czwartek.
Est 4,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
Bóg nigdy nie odmawia swojej łaski tym, którzy o
nią proszą.
22 lutego. Piątek. Święto Katedry św. Piotra
Apostoła.
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19
Chrystus powierzył Świętemu Piotrowi
szczególne zadanie: miał być znakiem jedności
Kościoła i wypełniać urząd nauczycielski,
arcykapłański i pasterski.
23 lutego. Sobota.
Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
Chrześcijańska miłość nie wyklucza nikogo, jest
zdolna do tego, by kochać nawet nieprzyjaciół.

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. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego
Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy
Popielcowej Kwartalne Dni Modlitw o
Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej
okazji słowa Błogosławionego Jana Pawła
II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego
Postu jest okazją do bardziej intensywnej
modlitwy i wielkodusznej pokuty dla
ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar
pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich
ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych
[…], by czas przygotowania do świąt
wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój
i spełnianiu czynów braterskiej solidarności
wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby
owoce duchowe, jakie w tym czasie
otrzymamy, promieniowały wokół nas, a
trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za
innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają
Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za
pokój na świecie.
2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego

Bazylika zimą

*
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czasu przez intensywniejszą
modlitwę osobistą i wspólnotową.
Tej drugiej będzie sprzyjał udział w
nabożeństwach wielkopostnych: w
piątki w naszym kościele o godzinie
16.30 odprawiamy Drogę Krzyżową,
a w niedziele po Mszy Świętej o
godzinie 11.00 Gorzkie Żale. Do
udziału w tych nabożeństwach zachęcam
wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych.
Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o
specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego
Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”
oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w
każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich
Żali oraz za odprawienie przynajmniej
trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust
zupełny.
4. Dzisiaj - taca na prace prowadzone w naszej
parafii. Proszę o pomoc i wsparcie. Bóg zapłać!
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1. W tym tygodniu, w piątek, 22 lutego, kulturalny “Borussia”, w którym między innymi
przypada święto Katedry Świętego Piotra
o naszym parafialnym obrazie.
Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu
3. WSZYSTKIM SKŁADAM
obchodzili pamiątkę założenia gminy
SZCZERE "BÓG ZAPŁAĆ"
chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta
Z A K A Ż D Y P R Z E J AW
przez świętego Piotra Apostoła na stolicę
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI
Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy
WZGLĘDEM PRAC
Piotrowej stała się potężna bazylika,
P R O WA D Z O N Y C H
wzniesiona w XVII wieku nad grobem W PARAFII.
pierwszego biskupa Rzymu. Ale nie o samą 4. Za tydzień, w II Niedzielę Wielkiego Postu - ofiary
budowlę przecież chodzi. Święto jest przede do tzw. puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu 5. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy 1945 zwraca się z usilną prośbą do wszystkich
zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni wiernych Diecezji Ełckiej o poparcie Apelu
jako pasterze całego Kościoła powszechnego. naukowców polskich w sprawie wyjaśnienia
Przez tyle lat wielką modlitewną miłością wszystkich okoliczności zbrodni ludobójstwa
otaczaliśmy błogosławionego Jana Pawła II, dokonanej przez NKWD i UB w lipcu 1945 roku na
o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr żołnierzach Armii Krajowej.
naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów Apel znajduje się na stronie Instytutu Studiów
oddania i modlitwy w intencji panującego nam Politycznych Polskiej Akademii Nauk, co wystarczy
jeszcze Ojca Świętego Benedykta. Naszym wpisać w wyszukiwarkę internetową, aby zapoznać
obowiązkiem jest wspierać jego pasterską się z treścią Apelu i poprzeć go własnym podpisem.
posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim Apel ma być przekazany władzom Rzeczypospolitej
narodom.
Polskiej w lipcu 2013 roku - w 68.rocznicę tego
2. W zakrystii do nabycia jest magazyn ludobójstwa.
Benedykt XVI: miłosierdzie jest też
przemienia serce i spojrzenie człowieka. Istotnie,
głoszeniem Ewangelii.
to właśnie świadectwo o miłości Boga do każdego z
Wiara winna kierować sposobem
naszych braci w człowieczeństwie nadaje
patrzenia i działalnością
prawdziwy sens chrześcijańskiemu miłosierdziu.
chrześcijanina. Jest ona bowiem
Nie może się ono ograniczać do zwykłego
nowym kryterium rozumienia i
humanizmu czy promocji ludzkiej. Pomoc
działania, które przemienia ludzkie
materialna, choć również konieczna, to jeszcze nie
życie. Ojciec Święty zwrócił na to uwagę, całość miłosierdzia. Jest ono udziałem w miłości
przyjmując przedstawicieli stowarzyszenia „Pro Chrystusa, którą przyjmujemy i którą się dzielimy.
Petri Sede”, które działa we wszystkich trzech Każde autentyczne dzieło miłości jest zatem
krajach Beneluksu. Co dwa lata pielgrzymują oni konkretnym ukazywaniem miłości Boga do ludzi, a
do Rzymu, przekazując Papieżowi ofiary na cele przez to staje się głoszeniem Ewangelii. W
charytatywne. Benedykt XVI zauważył, że obecny obecnym okresie Wielkiego Postu gesty
Rok Wiary to dobra okazję, by intensywniej dawać miłosierdzia, pełnione ze szczodrością, pozwalają
świadectwo miłosierdzia.
każdemu iść ku Chrystusowi, który nigdy nie
„Aby żyć tym świadectwem miłosierdzia, jest przestaje wychodzić na spotkanie ludziom!” –
zatem niezbędne spotkanie z Panem, który powiedział Benedykt XVI.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: 1. - 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 667 863.62 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
Intencje

mszalne

Poniedziałek - 18 lutego 2013 r.
17.00 - + Kamil i Anna Sadłowscy
8.00 - + Czesława Maciora
Sobota - 23 lutego 2013 r.
17.00 - o zdrowie dla Mariana w urodziny i w 8.00 - + Marianna, Feliks i Lucjan
rocznicę ślubu Marianny i Mariana
Ropiak - int. od Janiny
Wtorek - 19 lutego 2013 r.
17.00 - + Eugeniusz Skorupski
8.00 - ..................
II Niedziela Wielkiego Postu - 24 lutego 2013 r.
17.00 - + Ryszard Gruszczyński w 30-ty dzień po 8.30 - o zdrowie i bł. Boże dla Janiny i Mieczysława
śm. - int. od uczestników pogrzebu
i dla Ich dzieci
Środa - 20 lutego 2013 r.
8.30 - + Józef Staciwa w 20-tą rocz. śm.
8.00 - .................
8.30 - + Stefania i Mieczysław Żyjewscy - int. od
17.00 - w 85-te urodziny Genowefy Orleańczyk
córki Doroty z rodziną
17.00 - + Marianna w 7-mą rocz. śm., Feliks, 11.00 - w 50-te urodziny Jerzego -int. od żony
Lucjan Ropiak - int. od syna z rodziną
i dzieci
Czwartek - 21 lutego 2013 r.
11.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Haliny i Henryka
8.00 - .....................
Parzych
17.00 - o światło Ducha Świętego, bł. Boże i moc 11.00 - + Jan i Florentyna Wejs, Stanisław
wiary, nadziei i miłości dla Ewy
i Marianna Zapert
Piątek - 22 lutego 2013 r.
17. 00 - w 3-cie urodziny Dawida Kowalczyka
8.00 - + Aleksander Zawrotny (w dniu urodzin)
17.00 - + Marianna, Kazimierz i Krzysztof Dzienia
Jeszcze w tym tygodniu trwają odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Odwiedzam naszych Parafian,
aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Jest to przede wszystkim wizyta
duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad
naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu
duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Jest to okazja do rozmowy o radościach
i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.
Rekolekcje Wielkopostne w od prawdy (...) Człowiek jest Kolęda:
naszej Parafii 3-5 stworzeniem Bożym i dlatego Początek o 9.30
marca. Msze Święte prawa człowieka biorą początek Wtorek - Ukta (od Ropiak)
w czasie rekolekcji z Boga, wpisane są w zamysł Środa - Ukta (Zydlągi)
o godz. 9.00, 11.00, stworzenia i są objęte planem Czwartek - Kadzidłowo
odkupienia. Można by wręcz
15.00 i 17.00.
czas należy się ludziom biednym
powiedzieć,
używając śmiałego iNasz
*****
głodnym Boga.
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Człowiek nie może
oderwać się od Boga ani polityka człowieka są także prawami Quod non videt oculus, cor non dolet.
Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.
Boga.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego w Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Ogłoszenia

*

1. Przypominam o zamawianiu Mszy Świętych za
zmarłych. Każda rodzina w sumieniu zobowiązana
jest do takiej pamięci. Pamiętajmy także o
zamówieniu Mszy Świętej za żywych, w imieniny,
urodziny, rocznicę ślubu, o bł. Boże w rodzinie i
gospodarstwie....
2. Dzisiaj, 17 lutego (niedziela) po Mszy Świętej o
godz. 11.00 i w każdą następną niedzielę- spotkania
młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.
3. Dnia 8 lutego 2013 r. (w Polsce: 9 lutego o godz.
0.30 czasu polskiego) w szpitalu w Boliwii w Oruro,
zaopatrzony wiatykiem przez Ks. Bpa Krzysztofa
Białosika, zmarł ks. mgr lic. Mariusz Graszk, kapłan
diecezji ełckiej. Miał niespełna 36 lat. 8 lutego 2013 r.,
ks. Mariusz otrzymał telefon od Sióstr Elżbietanek,
które jechały z Oruro w kierunku Jego parafii, z
informacją o awarii ich samochodu. Wraz z czterema
żołnierzami boliwijskimi stacjonującymi w
Challapata (których był kapelanem) i postulantem
Bonifratrów, pojechali aby pomóc Siostrom. W
trakcie naprawy auta, na prostej drodze, najechał na
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nich nadmiernie rozpędzony autobus przewożący
ludzi. Na miejscu zginęło czterech żołnierzy
i postulant Bonifratrów. Ks. Mariusz wraz z Siostrami,
w stanie ciężkim został przewieziony do najbliższego
szpitala, o czym Ks. Bp Krzysztof Białasik, Biskup
Oruro, powiadomił Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD ok.
godz. 23.30 czasu polskiego. 9 lutego 2013 roku około
godz. 0.30 czasu polskiego ks. Mariusz zmarł. Przy
śmierci był obecny Ks. Bp Krzysztof Białasik SVD
wraz z miejscowymi kapłanami, a Jego brat bliźniak,
Jacek, w tym samym czasie odprawiał w Jego intencji
Mszę św. w Rzymie. Obecnie ciało śp. ks. Mariusza
spoczywa w kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia Sióstr
Dominikanek w Oruro.
Urna z prochami kapłana będzie wystawiona w
kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w
Starych Juchach przez całą niedzielę – 17 lutego 2013
roku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18
lutego 2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele
parafialnym w Starych Juchach.
Requiescat in pace

Verbum Domini - o Słowie Bożym w życiu i misji Dlatego przypominam wszystkim chrześcijanom,
Kościoła (Benedykt XVI) cd .
że naszą osobistą i wspólnotową więź z Bogiem
pogłębia
znajomość słowa Bożego. Na koniec
„ M a t e r Ve r b i e t M a t e r l a e t i t i a e ”
zwracam
się
do wszystkich ludzi, także do tych,
Ten głęboki związek między słowem Bożym i
radością widoczny jest właśnie w Matce Bożej. którzy oddalili się od Kościoła, porzucili wiarę albo
P r z y p o m n i j m y s ł o w a ś w . E l ż b i e t y : nigdy nie słyszeli orędzia zbawienia. Do każdego
„Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto
się słowa powiedziane Jej od Pana” (por. Łk 1, 45). posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i
będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20).
Maryja jest błogosławiona, ponieważ
Niech więc każdy nasz dzień będzie kształtowany
ma wiarę, uwierzyła, i w tej wierze
przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem
przyjęła do swego łona Słowo Boże, by
Ojca,
które stało się ciałem: On jest na początku i na
dać Je światu. Ta radość, zrodzona ze
Słowa, może teraz ogarnąć wszystkich, którzy w końcu, i „wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,
wierze pozwalają się przemienić przez słowo Boże. 17). Uciszmy się, by słuchać słowa Pańskiego i nad
Ewangelia św. Łukasza ukazuje nam w dwóch nim medytować, ażeby dzięki skutecznemu
fragmentach tę tajemnicę słuchania i radości. Jezus działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w
mówi: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy nas przez wszystkie dni naszego życia i do nas
słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (8, 21). mówiło. Tak właśnie Kościół wciąż się odnawia i
Słysząc wołanie pewnej kobiety z tłumu, odmładza dzięki słowu Pańskiemu, które trwa na
wychwalającej łono, które Go nosiło, oraz piersi, wieki (por. 1 P 1, 25; Iz 40, 8). W ten sposób my
które ssał, Jezus wyjawia sekret prawdziwej również będziemy mogli uczestniczyć w wielkim
radości: „błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają dialogu oblubieńczym, który kończy Pismo święte:
słowa Bożego i [go] przestrzegają” (por. Łk 11, 28). „A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” A kto
Jezus ukazuje prawdziwą wielkość Maryi, słyszy, niech powie: „Przyjdź!” (...) Mówi Ten,
otwierając także przed każdym z nas drogę do tego który o tym zaświadcza: „Zaiste, przyjdę
błogosławieństwa, które rodzi się ze słowa Bożego niebawem”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,
17).
przyjętego i zastosowanego w praktyce.
Parafia w Ukcie ma na sprzedaż zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 położoną w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na działce posadowione są m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
użytkowej ok.80 m2 i dwa garaże murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
uzgodnienia.

