Kalendarz liturgiczny
17 marca. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Nasze nawrócenie niech będzie naśladowaniem
Bożej miłości.
18 marca. Poniedziałek.
Dn 13,41-62; J 8,12-20
W codziennym życiu i my stajemy się sędziami
naszych bliźnich, a przecież nikt, a już na pewno nie
Bóg, nie dał nam prawa do osądzania drugich.
19 marca. Wtorek. UROCZYSTOŚĆ ŚW.
JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, 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 2,41-51a
Na opiekę naszych świętych Patronów możemy
liczyć, gdy przez modlitwę albo dobre uczynki im
dedykowane podtrzymujemy z nimi serdeczną więź,
taką, jaka cechuje ludzką przyjaźń tu na ziemi.
20 marca. Środa.

Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
Każdy, kto popełnia grzech, jest jego
niewolnikiem.
21 marca. Czwartek.
Rdz 17,3-9; J 8,51-59
Boże błogosławieństwo to duchowa moc, siła,
której tak bardzo potrzebujemy, aby być wiernymi
Bogu i Ewangelii. Przyjmujmy je z wiarą.
22 marca. Piątek.
Jr 20,10-13; J 10,31-42
Chrystus, dzięki swej Ofierze wstawia się
nieustannie za nami u Ojca.
23 marca . Sobota.
Ez 37,21-28; J 11,45-57
Każda Msza Święta jest uobecnieniem tej jedynej
Ofiary, która zadośćczyni za nasze grzechy
sprawiedliwości Bożej. Bóg - Człowiek - Chrystus dobrowolnie umiera, aby ocalić wszystkich ludzi
od śmierci wiecznej.

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. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego
Postu zmienia się charakter tego okresu
liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam
wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty,
skorzystania z łaski przebaczenia, którą
miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz
Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od
dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże.
Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd
jeszcze większa zachęta do udziału
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy
jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych
pięknych nabożeństwach.
2. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni
moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero
serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest
sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych
świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest
solidarnej troski o bliźnich, także tej
materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat
oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego
świadectwa komunii i solidarności.

Bazylika zimą

*

Komunikaty

3. We wtorek, 19 marca, przypada uroczystość
Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870
roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego
i rodzin chrześcijańskich. (cd. s. 3)
3. W tym tygodniu, w piątek Wielkiego Postu,
o godzinie 17.00 razem z Chrystusem i Jego
bolejącą Matką przemierzymy Drogę Krzyżową, a
w niedziele po Mszy Świętej o godzinie 11.00
rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas
Gorzkich Żali.
Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych
wielkopostnych nabożeństwach.
4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w
tym czasie działalność charytatywnych instytucji
Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie,
choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w
całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie.
Niech wszyscy zaznają radości świąt
Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni
i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych
i państwo, pozostawieni własnemu losowi.
Do nabycia są “paschałki wielkanocne”.
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Nowy Papież: Franciszek I - kard. Jorge Mario
Bergoglio
Watykan, 13.03.2013
Nowym papieżem wybrany został Argentyńczyk,
kard. Jorge Mario Bergoglio, jezuita, arcybiskup
Buenos Aires. Przyjął imię Franciszek.
Był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia
na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją
formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił
jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował
naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię,
literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery
lata później.
W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też
na Wydziale Teologii. Był również rektorem
kolegium w San Miguel, członkiem konsulty
prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także
prowincjałem Argentyny. Przez pewien czas
pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po
Msza św. na zakończenie konklawe: iść,
budować i wyznawać!
Watykan, 15.03.2013
Po południu we czwartek wraz z kardynałami
elektorami Papież Franciszek odprawił Mszę w
Kaplicy Sykstyńskiej na zakończenie konklawe.
Kroczenie, budowanie i wyznawanie – te trzy
„ruchy” wspólnoty wierzących z odniesieniem do
Boga przypomniał Papież Franciszek w swej
pierwszej homilii. Kto czyni te „ruchy” bez Boga,
robi to na darmo, albo wręcz na chwałę diabła.
„Sam Piotr, który wyznał wiarę w Jezusa
Chrystusa, powiedział: Ty jesteś Synem Boga
żywego, idę za Tobą, ale nie wspominajmy o
krzyżu – mówił Ojciec Święty. – O tym nie ma
mowy. Pójdę za Tobą innymi drogami, bez krzyża.
Po co człowiek skupia się na ważeniu grzechów? Po
co człowiek stara się odpowiedzieć na pytanie, czy
wypełnił swoje obowiązki? Święty Paweł zwraca
nam uwagę, że to są dylematy niewolnika albo sługi.
Dylematy kogoś przymuszonego do pracy, którego
serce jest przy zupełnie innych wartościach. Dlatego
Apostoł cieszy się, że jego to już nie dotyczy, bo
uwierzył w Chrystusa, który całkowicie zmienił jego

powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora
duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie,
a później rektora Kolegio Maximo San José w San
Miguel.
W 1992 roku został mianowany biskupem
pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard.
Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił
też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów
orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był
także Wielkim Kanclerzem Katolickiego
Uniwersytetu Argentyny oraz
wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu
Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego
Synodu Biskupów w Watykanie.
Do godności kardynalskiej został wyniesiony
w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był
w gronie papabile. W latach 2005-2011 był
przewodniczącym Konferencji Episkopatu
Argentyny.
Lecz kiedy idziemy bez krzyża, kiedy budujemy
bez krzyża, i kiedy wyznajemy Chrystusa bez
krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy
światowi, możemy być biskupami, księżmi,
kardynałami, papieżami, kimkolwiek, ale nie
uczniami Pana. Chciałbym, abyśmy my wszyscy,
po tych dniach łaski, mięli odwagę chodzić
w obecności Pana, z Jego krzyżem. I budować
Kościół na krwi Pana, która została przelana na
krzyżu. I wyznawać jedyną chwałę: Chrystusa
ukrzyżowanego. W ten sposób Kościół będzie się
rozwijać. Życzę tego nam wszystkim, abyśmy za
sprawą Ducha Świętego i modlitwy Maryi, naszej
Matki, otrzymali tę łaskę: Iść, budować i wyznawać
Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego”.
życie, jego sposób oceny własnych
działań, własnych osiągnięć i relację do
osiągnięć innych. Wciąż brak mu
doskonałości w spojrzeniu według
Chrystusa na ludzkie życie, ale
codziennie się w tym doskonali.
Słuchając z uwagą dzisiejszych czytań, spróbujmy
odpowiedzieć na pytanie: a jak jest ze mną?

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 647 543.81 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

Poniedziałek - 18 marca 2013 r.
8.00 - + Czesława Maciora
17.00 - w 18-te urodziny Patrycji, za Sandrę i Kubę
- int. od babci
17.00 - Gr. + Adrian Ropiak
Wtorek - 19 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
17.00 - w int. Józefa z racji imienin i Józefa z racji
imienin i urodzin Kaczmarczyków
17.00 - + Józef Prajs, Konstanty i Stanisława, Józef
i Anna
Środa - 20 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
8.00 - + Józef, Edward i Aleksandra Małż
17.00 - int. dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze dla Barbary
Czwartek - 21 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
8.00 - + Józef, Piotr, Stanisław, Władysław Zdun
17.00 - + Józef Sobiech (z racji imienin) - int. od
żony
17.00 - + Jerzy Mysliwiecki w rocz. śm.- int. od
żony
Piątek - 22 marca 2013 r.
8.00 - Gr + Adrian Ropiak
17.00 - + Jerzy i Henryk Więcek, Teresa i Jan
Każdy - kogo wyśmiano, a nie odpowiadał - kogo
ubiczowano, a nie reagował - kto był oplwany, a nie
odpłacił złem za złe - zwyciężył!
***
Non omnis moriar. (Nie wszystek umrę).
***
Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie
ma zmartwychwstania? Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,

mszalne

Poreda
17.00 - + Dariusz Drzymkowski
Sobota - 23 marca 2013 r.
8.00 - Gr + Adrian Ropiak
8.00 - + Sławomir Zawrotny w
rocz. śm., cr. Zawrotnych
17.00 - w 2-gie urodziny Artura i
w 42-gie Krzysztofa oraz za
Dorotę i Anitę
17.00 - + Sławomir i Anna Florczyk
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - 24 marca
2013 r.
8.30 - + Jadwiga i Stanisław Ryś, Jadwiga Szmyt
8.30 - + Sławomir Zawrotny w 2-gą rcz. śm.,
Czesław, Dariusz, Zenon, Stefania i Aleksander
8.30 - + Józef Łojko i Elżbieta - int. od syna
z rodziną
11.00 - Gr + Adrian Ropiak
11.00 - + Bogumił i Bronisława Gruszka, Józef
i Anna Rudnik
11.00 - + z rodz. Gwiazdów, Tadeusz Szymborski,
Maryla Górska, Józef Trzciński - int. od Alicji
17. 00 - w 35-tą rocznicę ślubu Anny i Romana
Rudnik
17.00 - + Józef Małż, Józef Olender i Józef
Siurnicki
próżna jest także wasza wiara. Jeżeli tylko w tym
życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy
bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
***
Człowiek niekiedy ma chęć uruchomić maleńką
cząstkę swego ciała - język - we własnej obronie.
Dzięki Bogu, że język nie ma wymiarów nogi,
dopiero byłaby to obrona.

* 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

1. Święto Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny, Świętego Józefa, ma liturgiczną rangę
uroczystości. Święty Józef, obok Najświętszej
Maryi Panny i świętego Michała Archanioła,
jest patronem Kościoła powszechnego.
Przypomnijmy, że ten tytuł nadał mu papież
Pius IX w 1870 roku. Święty Józef jest także
patronem wielu zgromadzeń zakonnych,
państw (Austrii, Czech, Hiszpanii, Portugalii,
Kanady), miast i diecezji (w Polsce łódzkiej,
włocławskiej, kaliskiej, legnickiej). Czcimy go
jako patrona wszystkich pracujących,
małżonków i rodzin chrześcijańskich.
2. Właśnie przez wstawiennictwo Świętego

Józefa módlmy się szczególnie za mężów i ojców z
naszej wspólnoty parafialnej, o to, aby godnie
wypełniali swoje powołanie. Wokół nas jest tyle
codziennych trudności, kłopotów, niepewności z
powodu braku pracy i środków do godnego życia, tylu
ojców, mężów opuszcza swoje rodziny i daleko od
domu poszukuje dla nich chleba. Warto zwracać się o
pomoc do Świętego Józefa, zwłaszcza w każdy wtorek
szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też
patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z
tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego
wstawiennictwu polecajmy więc wszystkich
cierpiących i konających.

Na kwiaty do Grobu Pańskiego ofiary złożyli :
1. Koło Różańcowe z Krutyńskiego Piecka - 90 zł. 2.
Koło Różańcowe z Wojnowa - 200 zł. 3. Ze
1. Przyszła niedziela, 24 marca,
będzie już Niedzielą Męki Pańskiej,
Niedzielą Palmową. Jej liturgia
wprowadzi nas w ostatni etap czasu
Wielkiego Postu, a następujące po niej
dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają
nam głębokie przeżywanie tajemnicy
Męki i Zmartwychwstania Chrystusa
Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy
gałązki wierzbowe, które będą przypominały
jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego
do Świętego Miasta Chrystusa Mesjasza.
2. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato opisaną
historię naszego parafialnego obrazu.

Śwignajna - 310 zł. 4. Koło Różańcowe z Ukty - 100
zł. BÓG ZAPŁAĆ!

Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.

wartości ani blasku. Konieczne jest, aby były
należycie odczytywane, poznawane i przyswajane
jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium,
należące do Tradycji Kościoła. Dzisiaj, po
zakończeniu Jubileuszu, szczególnie mocno
odczuwam powinność ukazywania Soboru jako
wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla
Kościoła w XX wieku: został on dany jako
niezawodna busola, wskazująca nam drogę
w stuleciu, które się rozpoczyna”. Chcę też mocno
podkreślić to, co powiedziałem na temat Soboru
kilka miesięcy po moim wyborze na Następcę
Piotra: „Jeśli go odczytujemy i przyjmujemy
w świetle prawidłowej hermeneutyki, może on być
i coraz bardziej stawać się wielką mocą służącą
zawsze potrzebnej odnowie Kościoła”. Cdn

5. Pod pewnymi względami, mój
czcigodny poprzednik postrzegał ten
Rok jako „konsekwencję i wymóg
posoborowy”, dobrze zdając sobie
sprawę z poważnych trudności tego czasu,
zwłaszcza w odniesieniu do wyznawania wiary
i wierności jej poprawnej interpretacji. Sądzę, że
inauguracja Roku wiary w związku z pięćdziesiątą
rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II może
być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty
pozostawione przez ojców soborowych, które
zdaniem błogosławionego Jana Pawła II „nie tracą

3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4. Dzisiaj, 17 marca (niedziela) po Mszy Świętej
o godz. 11.00 i w każdą następną niedzielę- spotkania
młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. *
5. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 - spotkanie
z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii
Świętej i ich rodzicami.

6. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, proszę o ofiary na prace
prowadzone w naszej parafii. Bóg zapłać za
wielką ofiarność, troskę i wsparcie.

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.

