Kalendarz liturgiczny
18 marca. IV NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
Pan Bóg jest bogaty w mi³osierdzie, dlatego pos³a³
ma œwiat swojego Syna.
19 marca. Poniedzia³ek. UROCZYSTOŒÆ ŒW.
JÓZEFA OBLUBIEÑCA NMP, PATRONA
KOŒCIO£A POWSZECHNEGO.
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21.24a lub £k 2,41-51a
W milczeniu œw. Józefa, poœród wielu prób, Pan Bóg
bada³ Jego proste serce i czyni³ je zdolnym do
spe³nienia wielkiego pos³annictwa.
20 marca. Wtorek.
Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
Czterdziestodniowy post to œwiêty czas pokuty, czas
powstawania z grzechów i powrotu do Pana Boga, to
czas narodzin dla Królestwa Bo¿ego.
21 marca. Œroda.

Iz 49,8-15; J 5,17-30
Przez pokutê i wyrzeczenia przybli¿amy siê do
tajemnicy krzy¿a Chrystusa Pana,aby w nim
szukaæ umocnienia.
22 marca. Czwartek.
Wj 32,7-14; J 5,31-47
Zadajmy sobie dziœ pytania: czy jest we mnie pasja
œwiadczenia o wartoœciach ewangelicznych? Czy
nie wstydzê siê swojej wiary?
23 marca. Pi¹tek.
Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
Niech ka¿dy z nas zapyta Pana Jezusa: Co w moim
¿yciu najbardziej Go rani? Przez co skazujê Go na
ukrzy¿owanie?
24 marca. Sobota.
Jr 11,18-20; J 7,40-53
Trwajmy w modlitwie serca: “Jezu, zbli¿ mnie do
siebie, abym móg³ s³u¿yæ braciom”.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Niedziela dzisiejsza Niedziela Laetare
pomaga bez rozpaczy, z rozwag¹ spojrzeæ na
kolejny etap wielkopostnego skupienia.
2. Dzisiaj w niedzielê tj. 18 marca - taca na
budowê domu parafialnego i prace
prowadzone w parafii.
3. W poniedzia³ek Koœció³ dziêkuje Bogu za
œwiêtego Józefa, opiekuna Jezusa i
oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny,
Patrona Koœcio³a. Z tej okazji warto odnowiæ
nasze nabo¿eñstwo do œwiêtego
Józefa. Na Mszê Œwiêt¹ w tê uroczystoœæ
zapraszamy szczególnie mê¿czyzn, bowiem
œwiêty Józef jest ich wspania³ym patronem i
opiekunem.
4. Msze Œwiête w niedziele Wielkiego Postu
o godzinie 8.30,11.00 i 17.00. Gorzkie ¯ale
po Mszy Œwiêtej o godzinie 11.00 . Za
pobo¿ny udzia³ w „Gorzkich ¯alach” i
„Drodze Krzy¿owej” odprawianych w
koœciele mo¿na dost¹piæ odpustu zupe³nego.
5. W pi¹tek o godzinie 16.30 zostanie

odprawiona Droga Krzy¿owa. Po
nabo¿eñstwie Msza Œwiêta.
Zachêcam dzieci przygotowuj¹ce siê do I
Komunii Œwiêtej i m³odzie¿ do sakramentu
bierzmowania do czynnego udzia³u w tych
nabo¿eñstwach.
6. 25 marca po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie dzieci przygotowuj¹cych siê do I
Komunii Œwiêtej i ich rodziców.
7. Ofiara na stó³ rekolekcyjny - 1. Anonimowo - 100
z³.
8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego: 1. Ró¿a R
Wojnowo - 200 z³.; 2. Ró¿a R Ukta - 105 z³.
9. Na nowy dzwon do koœcio³a: 1 Anonimowo -100
z³. Zebrano ju¿ - 2700 z³., a na zabezpieczenie
obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli:1.
Anonimowo - 100 z³.; Zebraliœmy ju¿ 5740 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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Orêdzie Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
na Wielki Post 2012 r.
Cd
«Troszczenie siê» o brata oznacza równie¿, ¿e
dbamy o jego dobro duchowe. W tym miejscu
pragnê zwróciæ uwagê na pewien aspekt ¿ycia
chrzeœcijañskiego, który jak mi siê wydaje, popad³
w zapomnienie — upomnienie braterskie z myœl¹ o
zbawieniu wiecznym. Dzisiaj na ogó³ podchodzi siê
z du¿¹ wra¿liwoœci¹ do kwestii opieki i mi³oœci w
kontekœcie dobra fizycznego i materialnego innych,
natomiast niemal ca³kowicie pomija siê milczeniem
duchow¹ odpowiedzialnoœæ za braci. Inaczej jest w
Koœciele pierwszych wieków i we wspólnotach
cechuj¹cych siê prawdziwie dojrza³¹ wiar¹, którym
na sercu le¿y nie tylko cielesne zdrowie brata, ale
tak¿e zdrowie jego duszy, ze wzglêdu na jego
ostateczne przeznaczenie. W Piœmie Œwiêtym
czytamy: «Strofuj m¹drego, a bêdzie ciê kocha³.
Ucz m¹drego, a bêdzie m¹drzejszy, oœwiecaj
prawego, a zwiêkszy sw¹ umiejêtnoœæ» (Prz 9, 8-9).
Sam Chrystus mówi, ¿eby upominaæ brata, który
grzeszy (por. Mt 18, 15). Czasownik oznaczaj¹cy
upomnienie braterskie — elenchein — to ten sam,
który odnosi siê do prorockiej misji chrzeœcijan,
jak¹ jest piêtnowanie pokolenia tych, którzy ulegaj¹
z³u (por. Ef 5, 11). Tradycja Koœcio³a zaliczy³a
«upominanie grzeszników» do dzie³ mi³osierdzia
duchowego. Wa¿n¹ rzecz¹ jest ocalenie tego
aspektu mi³oœci chrzeœcijañskiej. Nie nale¿y
milczeæ w obliczu z³a. Mam tu na myœli postawê

tych chrzeœcijan, którzy przez szacunek dla
cz³owieka lub po prostu z wygodnictwa
dostosowuj¹ siê do powszechnie panuj¹cej
mentalnoœci, zamiast przestrzegaæ swych braci
przed tymi sposobami myœlenia i postêpowania,
które s¹ sprzeczne z prawd¹ i nie prowadz¹ do
dobra. Upomnienie chrzeœcijañskie nie jest jednak
nigdy formu³owane w duchu potêpienia czy
oskar¿enia; wyp³ywa zawsze z mi³oœci i
mi³osierdzia i rodzi siê z prawdziwej troski o
dobro brata. Aposto³ Pawe³ pisze: «Gdyby komuœ
przydarzy³ siê jakiœ upadek, wy, którzy
pozostajecie pod dzia³aniem Ducha, w duchu
³agodnoœci sprowadŸcie takiego na w³aœciw¹
drogê. Bacz jednak, abyœ i ty nie uleg³ pokusie»
(Ga 6, 1). W naszym œwiecie, przesyconym
indywidualizmem, trzeba odkryæ na nowo, jak
wa¿ne jest upomnienie braterskie, aby razem
pod¹¿aæ do œwiêtoœci. Nawet «prawy siedmiokroæ
upadnie» (Prz 24, 16) — mówi Pismo Œwiête — a
wszyscy jesteœmy s³abi i niedoskonali (por. 1 J 1,
8). Wielk¹ przys³ug¹ jest zatem pomaganie i
akceptowanie pomocy w postrzeganiu w prawdzie
samych siebie, aby doskonaliæ w³asne ¿ycie i
postêpowaæ bardziej prawid³owo drog¹ Pana.
Zawsze potrzebne jest spojrzenie, które mi³uje i
koryguje, zna i uznaje, rozeznaje i przebacza (por.
£k 22, 61), jak Bóg uczyni³ i czyni w stosunku do
ka¿dego z nas.
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Skoñczmy z krytyk¹ bliŸnich! Oceniajmy w
prawdzie samych siebie.
******************
Uwa¿ajcie, bracia, aby nie by³o w kim z was
przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest
odst¹pienie od Boga ¿ywego, lecz zachêcajcie siê

wzajemnie ka¿dego dnia, póki trwa to, co dziœ siê
zwie, aby ¿aden z was nie uleg³ zatwardzia³oœci
przez oszustwo grzechu. (Hbr 3,12-13)
*****************
Historia est magistra vitae
Historia jest nauczycielk¹ ¿ycia.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W naszej parafii odbêd¹ siê 23 i 24 marca.
Serdecznie zapraszam.
Msze Œwiête w czasie rekolekcji o godz. 9.00,

11.00 - dzieci, 15.00 - m³odzie¿, kandydaci do
bierzmowania i 17.00.
Droga Krzy¿owa w pi¹tek 23 marca o godz.
16.30 .

I Ty mo¿esz pomóc

Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na sk³adaæ
osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym imieniem i
nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z dopiskiem
“anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15 9364
0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 0 z³.
Wp³ynê³o -0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 598 350.97 z³.
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest wielk¹
pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹ ofiarnoœæ,
¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 19 marca 2012 r.
8.00 - + Józef i Marianna
Taradejna
8.00 - Józef Duda
17.00 - + Józefa Duszak i Pawe³
Jurczys
17.00 - + Józef Sobiech w 2-g¹ rocz. œm. - int. od
¿ony i córki z rodzin¹
Wtorek - 20 marca 2012 r.
8.00 - + Józef Lenkiewicz, Mieczys³aw i Helena,
Franciszek i Jadwiga
17.00 - + Maria, Piotr, Pawe³ £uszczyk
17.00 - + Stanis³aw i Leokadia Kaczmarczyk
Œroda - 21 marca 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - o zdrowie, b³. Bo¿e, dary Ducha Œwiêtego i
zdanie egzaminów dla córki z racji 16-tych urodzin
17.00 - + Helena i Jan, W³adys³awa i Stanis³aw z
rodz. Krêciewskich, Stefania Bednarz
Czwartek - 22 marca 2012 r.
8.00 - .........................
17.00 - za Bartka z racji 18-tych urodzin
17.00 - w int. Krzysztofa Szoka w 9-te urodziny
Pi¹tek - 23 marca 2012 r. REKOLEKCJE.
9.00 - + Józef i Rozalia Olender, Józef i Rozalia
Ma³¿, Józef i Jadwiga Siurniccy
11.00 - + Józef Go³aœ i Marianna Bielewska
15.00 - + Rozalia, Stanis³aw, Helena i Józef - int. od
rodziny Banach
17.00 - + z rodz. Gwiazdów, Marianna Górska,

Tadeusz Szymborski, Józef Trzciñski
17.00 - + z rodzin: Turscy, Krêciewscy, Kulasów,
Go³asiów
Sobota - 24 marca 2012 r. REKOLEKCJE.
9.00 - + Antoni Pardo w I-sz¹ rocz. œm., S³awomir
Zawrotny w I-sz¹ rocz. œm.
11.00 - + Józef w 3-ci¹ rocz. œm., Piotr, Stanis³aw i
W³adys³awa Zdun
15.00 - w int. Ks. Kanonika Henryka
15.00 - + Józef Szczube³ek, Teresa i Stanis³aw
Sobiech
17.00 - w int. Grzegorza w urodziny
17.00 - + Ignacy Hermanowski, Stanis³aw i Henryk
Hermanowscy, Jan Lipiec
V Niedziela Wielkiego Postu - 25 marca 2012 r.
8.30 - + Jadwiga i Stanis³aw Ryœ, Piotr Prochacki
8.30 - + S³awomir Zawrotny w I-sz¹ rocz. œm.,
Czes³aw, Zenon, Stefania, Dariusz
8.30 - + W³adys³aw i W³adys³awa Koz³owscy
11.00 - o œwiat³o Ducha Œwiêtego, b³. Bo¿e i
zdrowie dla Bartka z racji 18-tych urodzin
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Marka
11.00 - + Czes³aw Samsel w rocz. œm.
17.00 - w 15-t¹ rocznicê œlubu Marka i Iwony
Kowalczyk i za ich dzieci oraz o szczêœliw¹
operacjê dla Iwony
17.00 - w 10-te urodziny Przemys³awa Zaj¹c
17.00 - + Stanis³aw Filipkowski w kolejn¹ rocz.
œm. - int. od ¿ony i za + Bronis³aw

W Koœciele trwa okres Wielkiego Postu - czas
pe³nienia gorliwszych dzie³ mi³osierdzia i ja³mu¿ny.
Podobnie, jak w latach ubieg³ych, diecezjalna Caritas
pragnie zachêciæ do w³¹czenia siê w Wielkanocne
Dzie³o, poprzez zakup “paschalików
wielkanocnych”. Koszt jednej œwiecy wynosi 6 z³.
Pozyskane ze sprzeda¿y œwiec wielkanocnych

fundusze zostan¹ przekazane na akcjê “Kromka
chleba” - prowadzon¹ w ca³ej Polsce, w tym tak¿e i w
naszej diecezji. Celem kampanii jest przede
wszystkim pomoc osobom ubogim, bezdomnym i
zagro¿onym marginalizacj¹.
Dziêkujemy za zaanga¿owanie w ka¿d¹ akcje
charytatywn¹.

Komunikat z 357.Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski, które mia³o
miejsce w Warszawie w dniach 13-14 marca
2012 r.
Nowa ewangelizacja i przygotowania do Roku
Wiary oraz wypracowanie wa¿nych dokumentów
by³y g³ównymi zagadnieniami 357. zebrania
plenarnego Episkopatu. Odbywa³o siê ono 13 oraz
14 marca 2012 r. w Warszawie z udzia³em
kilkunastu biskupów goœci z nastêpuj¹cych krajów:
z Bia³orusi, Chorwacji, Czech, Hiszpanii,
Kazachstanu, Litwy, £otwy, Niemiec, Rosji,
Ukrainy oraz Wêgier. Obradom przewodniczy³ abp
Józef Michalik, a uczestniczy³ w nich tak¿e
nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore.
1. Biskupi podjêli temat nowej ewangelizacji,
szczególnie w kontekœcie Roku Wiary, który z woli
Ojca Œwiêtego Benedykta XVI zostanie
zainaugurowany 11 paŸdziernika br. W tym dniu

przypadnie piêædziesi¹ta rocznica rozpoczêcia II
Soboru Watykañskiego i dwudziesta rocznica
opublikowania Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego. Rok Wiary zakoñczy siê w
uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata,
24 listopada 2013 r. Nowa ewangelizacja
skierowana jest przede wszystkim do tych
wiernych, którzy mimo przyjêtych sakramentów
œwiêtych zaprzestali praktykowania wiary. Nowa
ewangelizacja i autentycznie prze¿yty Rok Wiary
maj¹ wzmocniæ zapa³ misyjny ca³ego Koœcio³a
oraz pomóc w jak najowocniejszym wype³nianiu
misji jednoczenia ludzi z Bogiem i budowania
wspólnoty.
2. Konferencja zatwierdzi³a nowy ogólnopolski
program duszpasterski na lata 2013-2017. Program
ten zosta³ zatytu³owany „Przez Chrystusa, z
Chrystusem, w Chrystusie. Od wiary i chrztu do
œwiadectwa”. Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd .

Dlatego zachêcam pasterzy i wiernych, by
pamiêtali o znaczeniu tej animacji: bêdzie to
równie¿ najlepszy sposób zmierzenia siê z
niektórymi problemami duszpasterskimi, jakie
wy³oni³y siê podczas zgromadzenia synodalnego,
zwi¹zanymi na przyk³ad z mno¿eniem siê sekt,
które propaguj¹ wypaczone i instrumentalne
czytanie Pisma œwiêtego. Tam gdzie nie wdra¿a siê
wiernych do poznawania Biblii zgodnie z wiar¹
Koœcio³a, w nurcie jego ¿ywej Tradycji, faktycznie
pozostawia siê duszpastersk¹ pustkê, w której takie
rzeczywistoœci jak sekty mog¹ ³atwo zapuszczaæ
korzenie. Dlatego trzeba równie¿ zadbaæ o
odpowiednie przygotowanie kap³anów i œwieckich,
by mogli uczyæ lud Bo¿y autentycznego obcowania
z Pismem œwiêtym. Ponadto, jak podkreœlono
podczas prac synodalnych, by³oby dobrze, by
dzia³alnoœæ duszpasterska sprzyja³a równie¿
powstawaniu licznych ma³ych wspólnot
„sk³adaj¹cych siê z rodzin, zakorzenionych w
parafiach albo zwi¹zanych z ró¿nymi ruchami
koœcielnymi i nowymi wspólnotami”,[256] które
szerzy³yby formacjê, modlitwê i poznawanie Biblii
wed³ug wiary Koœcio³a.

Animacja biblijna
d u s z p a s t e r s t w a
73. W tym duchu Synod zachêca³ do szczególnego
zaanga¿owania duszpasterskiego, by ukazywaæ
centralne miejsce s³owa Bo¿ego w ¿yciu Koœcio³a,
zalecaj¹c „intensywniejsze „duszpasterstwo
biblijne” nie jako jedn¹ z form duszpasterstwa, lecz
jako biblijn¹ animacjê ca³ego
duszpasterstwa”.[254] Nie chodzi wiêc o
zorganizowanie paru dodatkowych spotkañ w
parafii i lub diecezji, ale o zweryfikowanie, czy
zwyczajna dzia³alnoœæ naszych wspólnot
chrzeœcijañskich, w parafiach, w stowarzyszeniach
i ruchach rzeczywiœcie ma na celu osobiste
spotkanie z Chrystusem, objawiaj¹cym siê nam w
swoim s³owie. W tym sensie, jako ¿e
„nieznajomoœæ Pisma œwiêtego jest nieznajomoœci¹
Chrystusa”,[255] biblijna animacja ca³ego
duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego
przyczyni siê do lepszego poznania osoby
Chrystusa, Objawiciela Ojca i pe³ni Objawienia
Bo¿ego.
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Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem geodezyjnym
328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida, powiat piski. Na
dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa
gara¿e murowane w zabudowie szeregowej. Cena do negocjacji.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

