Kalendarz liturgiczny
19 lutego. VII NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 43,18-19.21-22; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
Przychodzimy na niedzieln¹ Eucharystiê
zaproszeni przez Jezusa Chrystusa, aby
wypowiedzieæ nasze “Amen” Bogu na chwa³ê.
20 lutego. Poniedzia³ek.
Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
Jeœli brakuje nam wiary, to trzeba gor¹co o ni¹
prosiæ.
21 lutego. Wtorek.
Jk 4,1-10; Mk 9,30-37
S¹ dwie drogi ¿ycia: droga grzeszników i droga
sprawiedliwych. Dokonuj¹c ¿yciowych
wyborów, rozeznaj¹c rzeczywistoœæ, trzeba byæ
tej prawdy œwiadomym, ¿eby nie pob³¹dziæ.
22 lutego. Œroda.
Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Niech czas Wielkiego Postu bêdzie czasem

naszego nawrócenia i przyniesie owoce dla
ca³ego naszego ¿ycia.
23 lutego. Czwartek.
Pwt 30,15-20; £k 9,22-25
Codziennie podejmujemy ¿yciowe decyzje - na
przyk³ad tak¹, czy przyjœæ na spotkanie z Panem
Jezusem w Eucharystii. Mo¿emy wybraæ Pana
Boga - ¿ycie i szczêœcie, albo inn¹ drogê, na
której czeka œmieræ i nieszczêœcie.
24 lutego. Pi¹tek.
Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
Niech motywacj¹ do podjêcia postu jest nasza
mi³oœæ do Jezusa Chrystusa i mi³owanie wraz z
Nim Ojca.
25 lutego. Sobota.
Iz 58,9b-14; £k 5,27-32
B¹dŸmy œwiadkami Bo¿ego mi³osierdzia.

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.Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o
Chrystusie, który przychodzi do cz³owieka
ze swoj¹ moc¹. Do cz³owieka, który prosi o
interwencjê Boga i ludzi. Ewangeliczny
paralityk mia³ szczêœcie w swoim
nieszczêœciu, i¿ znaleŸli siê ludzie, którzy
zadali sobie wiele trudu, by go zanieœæ do
Chrystusa.
2. Dzisiaj, w niedzielê, 19 lutego, taca na
prace prowadzone w parafii. Dziêkuj¹c za
ka¿dy dar serca zapewniam o modlitwie.
3. Najbli¿sza œroda to Œroda Popielcowa,
rozpoczynaj¹ca okres Wielkiego Postu. Na
znak nawrócenia i pokuty nasze g³owy
zostan¹ posypane popio³em. Msze Œwiête
w tym dniu o godzinie 8.30, 11.00 i 17.00.
4. Przypominamy, ¿e w Œrodê Popielcow¹
obowi¹zuje wszystkich post œcis³y,
polegaj¹cy na powstrzymaniu siê od potraw
miêsnych oraz na ograniczeniu jedzenia.
Tego dnia mo¿emy zjeœæ trzy posi³ki, ale
tylko jeden z nich do syta. WstrzemiêŸliwoœæ

od potraw miêsnych obowi¹zuje wszystkich od 14.
roku ¿ycia, bez górnej granicy wieku, natomiast
post iloœciowy obowi¹zuje od 18. do 60. roku ¿ycia.
Koœció³ jednak zachêca, aby w praktykê postu
wprowadzaæ tak¿e tych, którzy w sensie œcis³ym nie
s¹ do niego zobowi¹zani. Pamiêtajmy te¿, ¿e Wielki
Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla
wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek.
Powstrzymajmy siê te¿ w tym œwiêtym okresie
pokuty od picia napojów alkoholowych.
5. W pi¹tek o godzinie 17.00
odprawione zostanie nabo¿eñstwo
Drogi Krzy¿owej, a po nim Msza Œwiêta.
Czcicieli Chrystusa Ukrzy¿owanego
zapraszam.
6. Przysz³a niedziela bêdzie pierwsz¹ Wielkiego
Postu. Msze Œwiête o godzinie: 8.30, 11.00 i 17.00.
Po Mszy Œwiêtej o godzinie 11.00 Gorzkie ¯ale, i
tak bêdzie przez ca³y Wielki Post.
Za udzia³ w Gorzkich ¯alach i Drodze Krzy¿owej
mo¿na uzyskaæ raz w tygodniu w okresie Wielkiego
Postu odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami.

Bazylika zim¹
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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E
Ci¹g dalszy papieskiej katechezy:
Jego s³uchajcie!” (Mk 9,7). Natomiast na zbli¿anie
Powracaj¹c do narracji œw. Marka w obliczu zniewag siê do œmierci na krzy¿u zstêpuje cisza, nie s³ychaæ
ró¿nych kategorii osób, wobec ciemnoœci jakiegokolwiek g³osu, ale spojrzenie mi³oœci Ojca
ogarniaj¹cych wszystko, w chwili, gdy znajduje siê w skoncentrowane jest nam darze mi³oœci Syna.
obliczu œmierci Jezus przez wo³anie swojej modlitwy Jakie znaczenie ma modlitwa Jezusa, to wo³anie
ukazuje, i¿ wraz z ciê¿arem cierpienia i œmierci, w kierowane do Ojca: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ
których zdaje siê i¿ mamy do czynienia z Mnie opuœci³?” Czy¿ w tej modlitwie nie mamy byæ
opuszczeniem, nieobecnoœci¹ Boga, ma ca³kowit¹ mo¿e do czynienia ze œwiadomoœci¹, ¿e jest siê
pewnoœæ bliskoœci Ojca, aprobuj¹cego ten najwy¿szy opuszczonym, w¹tpliwoœciami co do swojej misji,
akt mi³oœci, ca³kowitego daru z siebie, pomimo ¿e nie odnoœnie do obecnoœci Ojca? S³owa jakie Jezus
s³ychaæ tak, jak w innych epizodach g³osu z wysoka. kieruje do Ojca s¹ pocz¹tkiem psalmu 22, gdzie
Czytaj¹c Ewangelie mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e w innych psalmista ukazuje Bogu napiêcie miêdzy poczuciem
wa¿nych przejœciach swej ziemskiej egzystencji Jezus pozostawienia samemu sobie a pewn¹ œwiadomoœci
by³ œwiadkiem, i¿ znakom obecnoœci Ojca i akceptacji obecnoœci Boga poœrodku swego ludu. Psalmista siê
jego drogi mi³oœci towarzyszy³ objaœniaj¹cy g³os Ojca. modli: „Bo¿e mój, wo³am przez dzieñ, a nie
Ma to na przyk³ad miejsce w wydarzeniu, które odpowiadasz, [wo³am] i noc¹, a nie zaznajê pokoju. A
nastêpuje po chrzcie w Jordanie, kiedy rozdar³y siê przecie¿ Ty mieszkasz w œwi¹tyni, Chwa³o Izraela!”
niebiosa, da³y siê s³yszeæ s³owa Ojca: „Tyœ jest mój (Ps 22 [21], 3-4). Psalmista mówi o „wo³aniu”, aby
Syn umi³owany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). wyraziæ ca³e cierpienie swej modlitwy w obliczu
Nastêpnie w scenie Przemienienia znakowi ob³oku Boga pozornie nieobecnego: w chwili trwogi
towarzyszy³o s³owo: „To jest mój Syn umi³owany, modlitwa staje siê krzykiem.
cdn
Jeœli masz odwagê stawiæ czo³o swojemu 7. Czy Twoje picie powoduje k³opoty rodzinne?
piciu, odpowiedz uczciwie na poni¿sze 8. Czy kiedykolwiek próbowa³eœ wypiæ na przyjêciu
pytania. Jeœli odpowiesz cztery lub wiêcej „jeszcze jeden kieliszek”, bo ci¹gle by³o Ci za ma³o?
razy TAK, nale¿y uznaæ, ¿e masz powa¿ny 9. Czy wmawiasz sobie, ¿e mo¿esz przestaæ piæ
problem z piciem. Pamiêtaj: przyznanie siê, kiedykolwiek chcesz, mimo ¿e upijasz siê wbrew swej
¿e masz problem, nie hañbi.
woli?
1. Czy kiedykolwiek postanawia³eœ nie piæ 10. Czy kiedykolwiek nie by³eœ w pracy lub w szkole z
tydzieñ i d³u¿ej, a uda³o Ci siê tylko przez kilka powodu picia alkoholu?
dni?
11. Czy mia³eœ „urwane filmy”?
2. Czy chcia³byœ, ¿eby ludzie zajêli siê swoimi 12. Czy kiedykolwiek mia³eœ wra¿enie, ¿e Twoje ¿ycie
sprawami, a nie Twoim piciem i przestali mówiæ by³oby lepsze, gdybyœ nie pi³?
Ci, co masz robiæ?
„Rodzina szko³¹ trzeŸwoœci”. Dzisiaj, 19 lutego,
3. Czy kiedykolwiek zmienia³eœ rodzaj rozpoczyna siê 45. Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ
alkoholu, maj¹c nadziejê, ¿e to powstrzyma Ciê Narodu. „Gdy Ma³y Ksi¹¿ê podczas swych podró¿y na
odpicia?
s¹siednie planety spotka³ Pijaka, spyta³: Dlaczego
4. Czy w ci¹gu ostatniego roku, po przebudzeniu pijesz? Aby zapomnieæ odpowiedzia³ Pijak.O czym
siê, musia³eœ skorzystaæ z „klina”?
zapomnieæ? zaniepokoi³ siê Ma³y Ksi¹¿ê, który ju¿
5. Czy kiedykolwiek zazdroœci³eœ ludziom, zacz¹³ mu wspó³czuæ. Aby zapomnieæ, ¿e siê wstydzê
którzy pij¹ i nie wpadaj¹ z tego powodu w powiedzia³ Pijak, schylaj¹c g³owê. Czego siê
k³opoty?
wstydzisz? dopytywa³ siê Ma³y Ksi¹¿ê, chc¹c mu
6. Czy mia³eœ w ci¹gu minionego roku problemy pomóc. Wstydzê siê, ¿e pijê”.
wynikaj¹ce z picia alkoholu?

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 626 176.52 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
Sobota - 25 lutego 2012 r.
8.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie
S³awomira i Iwony
17.00 - o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Mariki
Samsel w 18-te urodziny
17.00 - + Tadeusz Paradowski
17.00 - + s. Stanis³awa Pianka w rocz. œm.
I Niedziela Wielkiego Postu - 26 lutego 2012 r.
8.30 - o szczêœliwe rozwi¹zanie dla Bogusi
17.00 - ...............
8.30
- int. dziêkczynna od rodziny Waszkiewicz
Œroda - 15 lutego 2012 r.
8.30 - + Marianna w 6-t¹ rocz. œm., Feliks i Lucjan 8.30 - w int. Kasi Zadro¿nej w 13-te urodziny i
Wies³awy Wiliñskiej w urodziny
Ropiak
11.00 - + Czes³aw Wyrwas i zmar³ych rodziców z 8.30 - + Antonina i Aleksander Bolc w rocz. œm.,
Zofia i Aleksander Plona
obojga stron - int. od ¿ony
11.00
- w int. Dawida Kowalczyka w 2-gie urodziny
17.00 - w urodziny Aleksandry
11.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie Beaty i
17.00 - + Antoni Worobiec
Adama i za ich dzieci
Czwartek - 23 lutego 2012 r.
11.00 - w 10-te urodziny Adama Grali
8.00 - ....................
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
17.00 - ..................
gospodarstwie
El¿biety i Tadeusza Ksepka i za ich
Pi¹tek - 24 lutego 2012 r.
synów
8.00 - ...................
17.00 - + Jan Rudnik w rocz. œm.
17.00 - + Tadeusz D¹browa w 3-ci¹ rocz. œm.
Poniedzia³ek - 20 lutego 2012
r.
8.00 - + Marianna w 6-t¹ rocz.
œm., Feliks i Lucjan Ropiak
17.00 - w 84-te urodziny
Genowefy Orleañczyk
Wtorek - 21 lutego 2012 r.
8.00 - .................

KOLÊDA
Przygotowaæ nale¿y: stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, dwie œwiece, woda
œwiêcona i kropid³o, Pismo œwiête. Dzieci
i m³odzie¿ szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolêdy:
1. Powitanie. 2. S³owo wstêpne - ks.
Proboszcz. 3. Czytanie S³owa Bo¿ego jeden z domowników ( najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru na przyk³ad:
Rz 15,5-7; 2 Kor 13,11; Ga 6,9-10; Kol 3,
12-13; Kol 3, 14-15; Kol 3,17; Tt 2, 11-12.
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa
B³ogos³awieñstwa (kap³an wyci¹ga rêce
nad cz³onkami rodziny i odmawia

Kolêda
modlitwê. W miarê mo¿noœci na czas
Wtorek
modlitwy klêkamy na dwa kolana).
Ukta (od Koper)
6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
Czwartek 8. Rozmowa duszpasterska
9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
Wojnowo (od Krajza
Ofiary sk³adane podczas kolêdy
do Kowalczyk)
przeznaczamy na:
Pi¹tek - 40 z³ - sprz¹tanie
Wojnowo(od
- na kolêdê kap³anowi - dobrowolna
KuŸmickich do
ofiara
Turskich)
- na prace prowadzone w parafii Sobota
dobrowolna ofiara
Wojnowo
Planowane prace w roku 2012:
(pozosta³e rodziny)
- oœwietlenie koœcio³a;
Pocz¹tek o godz.
- zagospodarowanie otoczenia koœcio³a.
10.00

Og³oszenia

*
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7. Od niedzieli 12 lutego ks. Henryk Fr¹czkowski
przebywa w szpitalu. Pamiêtajmy w modlitwach o
ks. Kanoniku.
8.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ 2600 z³., a na zabezpieczenie obrazu z o³tarza
g³ównego ofiarê z³o¿yli: Krzysztof i Dorota

Worobiec - 300 z³.; Zebraliœmy ju¿ 5640 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Za³o¿yciel firmy "Optimus", a obecnie hodowca owiec,
producent i propagator zdrowej ¿ywnoœci Roman
Kluska zosta³ laureatem nagrody im. biskupa Romana
Andrzejewskiego za rok 2011. Nagrodê przyznaje
Fundacja "Solidarna Wieœ" i tygodnik rolników
"Obserwator". Uroczystoœæ wrêczenia nagrody mia³a
miejsce w czwartek 16 lutego, w Sekretariacie
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
Kapitu³a Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego
postanowi³a wyró¿niæ Romana Kluskê za aktywnoœæ w
propagowaniu i rozwoju produkcji zdrowej,
niemodyfikowanej ¿ywnoœci. Doceniono równie¿ jego
aktywnoœæ spo³eczn¹, determinacjê i odwagê, w
dzia³aniach na rzecz usuwania przeszkód dla wolnej
przedsiêbiorczoœci, tak¿e w rolnictwie.
Nagrodê wrêczy³ laureatowi prymas-senior kard. Józef
Glemp. Odbieraj¹c nagrodê, Roman Kluska stwierdzi³,
¿e wyró¿nienie to traktuje jako "ogromn¹ mobilizacjê
do zrobienia doskona³ego sera, który bêdzie wizytówk¹
Polski i polskiego rolnictwa".
W uroczystoœci uczestniczyli m.in. sekretarz generalny
Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak,

metropolita lubelski abp Stanis³aw Budzik,
przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz rz¹du.
Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego
ustanowiona przez Fundacjê „Solidarna Wieœ” zosta³a
przyznana po raz ósmy. Dotychczas otrzymali j¹: prof.
Andrzej Stelmachowski, Prymas Polski kard. Józef
Glemp, prof. Maria Radomska, bp Alojzy Orszulik, ks.
pra³at Bogus³aw Bijak, dr Maria Stolzman, dr Barbara
Fedyszak-Radziejowska.
57-letni Roman Kluska to polski przedsiêbiorca, twórca
spó³ki Optimus, produkuj¹cej komputery, laureat
Nagrody Kisiela 2003 za „Walkê z bezprawiem aparatu
pañstwowego”. Za³o¿y³ wydawnictwo i ksiêgarniê
wysy³kow¹ „Prodoks”, które wydaje i dystrybuuje
ksi¹¿ki i filmy, g³ównie o tematyce religijnej. Zajmuje
siê promocj¹ hodowli owiec i zdrowej ¿ywnoœci,
sprzedawanej pod mark¹ „Prawdziwe Jedzenie”, oraz
eksperymentalnym wytwarzaniem biopaliw z lnicznika
siewnego. By³ doradc¹ premiera Jaros³awa
Kaczyñskiego ds. gospodarczych. Jest tak¿e znanym
filantropem.
(Ekai.pl / deon.pl / PAP / PS)

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji równie¿ odkrycie sensu skupienia i wewnêtrznego
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
spokoju. Wielka tradycja patrystyczna poucza nas,
¿e
tajemnice Chrystusa wi¹¿¹ siê z milczeniem i
S³owo i milczenie
tylko w ciszy S³owo mo¿e w nas zagoœciæ, jak w
Ojcowie synodalni w licznych
przypadku Maryi, niewiasty, w której S³owo by³o
wyst¹pieniach podkreœlali
nieod³¹cznie zwi¹zane z milczeniem. Nasze
wartoœæ milczenia w odniesieniu
liturgie powinny sprzyjaæ temu autentycznemu
do s³owa Bo¿ego i jego recepcji w ¿yciu wiernych. s³uchaniu: Verbo crescente, verba defi ciunt. Niech
S³owo mo¿e byæ bowiem wypowiedziane i tê wartoœæ uwidocznia w szczególnoœci w liturgii
us³yszane jedynie w ciszy, zewnêtrznej i S³owa, któr¹ „nale¿y sprawowaæ tak, aby sprzyja³a
wewnêtrznej. Nasze czasy nie sprzyjaj¹ skupieniu i medytacji”. Milczenie, kiedy jest przewidziane,
niekiedy ma siê wra¿enie, ¿e oderwanie siê choæby nale¿y traktowaæ „jako czêœæ celebracji”. Dlatego
na chwilê od œrodków masowego przekazu budzi wzywam pasterzy, by zachêcali do znajdowania
niemal lêk. Dlatego jest dzisiaj rzecz¹ konieczn¹ czasu na skupienie, dziêki któremu z pomoc¹
wpajanie ludowi Bo¿emu, ¿e milczenie jest Ducha Œwiêtego s³owo Bo¿e jest przyjmowane w
wartoœci¹. Odkrycie na nowo, ¿e s³owo Bo¿e sercu.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
odgrywa centraln¹ rolê w ¿yciu Koœcio³a, oznacza
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

