Kalendarz liturgiczny
1 kwietnia. NIEDZIELA PALMOWA MÊKI
PAÑSKIEJ.
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15.47
Pob³ogos³awione palmy symbolizuj¹, ¿e idziemy za
Chrystusem. Zanieœmy je do domów, niech
przypominaj¹ nam,¿e jesteœmy uczniami Mistrza z
Nazaretu.
2 kwietnia. PONIEDZIA£EK WIELKIEGO
TYGODNIA.
Iz 42,1-7; J 12,1-11
Przygotujmy siê, by godnie uczestniczyæ w Triduum
Paschalnym. Dajmy œwiadectwo, ¿e Jezus jest
naszym Panem.
3 kwietnia. WTOREK WIELKIEGO
TYGODNIA.
Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
Eucharystia uobecnia nie tylko œmieræ Chrystusa, ale
i Jego zwyciêstwo.
4 kwietnia. ŒRODA WIELKIEGO TYGODNIA.

Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
Nie wolno ¿artowaæ z Chrystusa, œwiêtych i
Ewangelii. Mocna wiara jest nasz¹ broni¹ przeciw
wszelkim pokusom z³ego ducha.
5 kwietnia. WIELKI CZWARTEK .
Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; £k 4,16-21
Rozpoczynamy Triduum Paschalne - œwiêtowanie
tajemnicy mêki, œmierci i zmartwychwstania
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odnówmy nasz¹
wiarê i nabierzmy odwagi, by ¿yæ zgodnie z
Jezusowym przykazaniem mi³oœci.
6 kwietnia. WIELKI PI¥TEK MÊKI
PAÑSKIEJ.
Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,1-19,42
Broñmy Krzy¿a!
7 kwietnia. WIELKA SOBOTA.
Mt 28,1-10
Wielka Noc jest dla nas najwiêksz¹ radoœci¹, bo
daje nam nadziejê naszego zmartwychwstania.

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. W liturgii Niedzieli Palmowej zawarta jest
myœl o tym, jak zmienny jest cz³owiek.
Przecie¿ ci sami ludzie krzyczeli: „Hosanna” i
„Ukrzy¿uj Go”. Niech te dwa s³owa
s¹siaduj¹ce ze sob¹, bêd¹ dla nas przestrog¹
przed uleganiem filozofii grzechu.
2.Niedziela dzisiejsza
rozpoczyna Wielki Tydzieñ.
Msze Œwiête o 8.30, 11.00 i
17.00, Gorzkie ¯ale po Mszy
Œwiêtej godzinie 11.00.
3. Grób Pañski jest w swej
wymowie symbolicznej
wyrazem wdziêcznoœci Chrystusowi, który
umar³ dla nas. Kto zechcia³by przyczyniæ siê
do upiêkszenia Grobu, bêdzie móg³ z³o¿yæ
ofiarê na kwiaty i œwiece dziœ po ka¿dej
Mszy Œwiêtej przy wyjœciu z koœcio³a. Za
z³o¿one ofiary serdeczne „Bóg zap³aæ”.
4. Do nabycia jest kolejny numer
diecezjalnego miesiêcznika “Martyria”.
5.Ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego: 1. Do
puszek - 110 z³., 2. KR Krutyñ - 150 z³., 3.

Bazylika zim¹
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Antoni Bujanowski - 50 z³.
6. Pascha³ w tym roku to dar dzieci
pierwszokomunijnych z zesz³ego roku. Bóg zap³aæ!
7. Odwiedziny Chorych we œrodê od godz. 10.00.
Proszê o zg³oszenia.
6. 2 kwietnia - RÓ¯ANIEC ZA
NIEWIERZ¥CYCH, O NAWRÓCENIA I
WZROST POBO¯NOŒCI W NASZEJ PARAFII.
ZAPRASZAM.
7. 2 kwietnia to VII. Rocznica odejœcia do Domu Ojca
b³. Jana Paw³a II. Od ¿a³oby i smutku po papie¿u,
które uosabia³y znicze, wchodzimy teraz w nowy
okres, okres radoœci z wyniesienia na o³tarze Jana
Paw³a II. Módlmy siê i my umi³owan¹ przez Papie¿a
Polaka modlitw¹ ró¿añcow¹.
8. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ 2700 z³., a na zabezpieczenie obrazu z o³tarza
g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 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
Niestety, wci¹¿ istnieje pokusa, by siê nie
anga¿owaæ, t³umiæ Ducha, odmawiaæ
«wykorzystywania talentów», które nam zosta³y
dane dla naszego dobra i dobra bliŸniego (por. Mt
25, 25 n.). Wszyscy otrzymaliœmy bogactwa
duchowe czy materialne przydatne do tego, by
wype³niaæ Bo¿y plan, dla dobra Koœcio³a i dla
naszego zbawienia (por. £k 12, 21 b; 1 Tm 6, 18).
Mistrzowie duchowoœci przypominaj¹, ¿e w ¿yciu
wiary ten, kto nie czyni postêpów, cofa siê. Drodzy
bracia i siostry, weŸmy sobie do serca wci¹¿
aktualne wezwanie, by d¹¿yæ do «wysokiej miary
¿ycia chrzeœcijañskiego» (por. Jan Pawe³ II, list
apost. Novo millennio ineunte [6 stycznia 2001], n.

Og³oszenia

31). Koœció³ w swej m¹droœci, uznaj¹c i og³aszaj¹c
b³ogos³awionymi i œwiêtymi niektórych
przyk³adnych chrzeœcijan, ma na celu tak¿e
wzbudzanie pragnienia, by naœladowaæ ich cnoty.
Œw. Pawe³ napomina: «w okazywaniu czci jedni
drugich wyprzedzajcie» (Rz 12, 10).
W œwiecie, który wymaga od chrzeœcijan
odnowionego œwiadectwa mi³oœci Pana i wiernoœci
Mu, wszyscy winni czuæ potrzebê przeœcigania siê w
mi³oœci, w us³ugiwaniu i w dobrych uczynkach (por.
Hbr 6, 10). To napomnienie ma szczególn¹ moc w
okresie przygotowania do œwi¹t wielkanocnych.
¯ycz¹c œwiêtego i owocnego Wielkiego Postu,
zawierzam was wstawiennictwu Najœwiêtszej Maryi
Panny i z serca udzielam wszystkim
B³ogos³awieñstwa Apostolskiego.
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1. W Wielki Czwartek uroczysta Msza Œwiêta Wieczerzy Pañskiej pami¹tka Ostatniej Wieczerzy i
ustanowienia sakramentów Eucharystii i kap³añstwa o godzinie 17.00, a po niej okazja do adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu w Kaplicy Czuwania do godziny 22.00 .
2. W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje post œcis³y. Nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej dla wszystkich o
godzinie 20.00. Proszê wzi¹æ ze sob¹ lampiony.
Liturgia Wielkopi¹tkowa rozpocznie siê o godzinie 17.00. Ofiary sk³adane na tacê
podczas adoracji Krzy¿a przeznaczone s¹ na utrzymanie miejsc œwiêtych w Ziemi
Œwiêtej. Za pobo¿ny udzia³ w adoracji Krzy¿a i uca³owanie podczas uroczystych
obrzêdów mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny, pod zwyk³ymi warunkami.
Po liturgii adoracja przy Grobie Pañskim do 22.00. O godzinie 18.00 zapraszam
wszystkich tym razem na œpiew wszystkich trzech czêœci Gorzkich ¯ali.
5.Mê¿czyŸni chêtni do Honorowej Stra¿y Grobu Pañskiego proszeni s¹ o zg³oszenia.
1.W Wielk¹ Sobotê adoracja przy Grobie Pañskim od 9.00 do 22.00. Plan adoracji na
stronie 2 biuletynu. Ostatnia przed œwiêtami okazja do spowiedzi œwiêtej w godzinach od 9.00 do
13.00 . B³ogos³awieñstwo pokarmów na stó³ wielkanocny od godziny 9.00 do 13.00 (co godzina) .
Wodê œwiêcon¹ bêdzie mo¿na zaczerpn¹æ z naczynia ustawionego przy wyjœciu z koœcio³a.
Podczas poœwiêcenia pokarmów zbieraæ bêdziemy ofiary, które przeznaczamy na
zabezpieczenie obrazu. Bardzo serdecznie proszê o pomoc w tym przedsiêwziêciu.
2. O godzinie 19.00 czyli, jak liturgia nakazuje, po zapadniêciu zmroku, rozpoczniemy w sobotê
uroczyst¹ celebracjê Wigilii Paschalnej najwa¿niejszej liturgii roku koœcielnego. Na tê
uroczystoœæ proszê przynieœæ ze sob¹ œwiece.
W Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego Msze Œwiête o godzinie 6.00 - REZUREKCJA, 11.00 i
17.00 ZAPRASZAM.

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 659 105.63 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 - 2 kwietnia 2012
r.
8.00 - + Czes³aw Mierzejewski
w 3-ci¹ rocz. œm.
17.00 - w 16-te urodziny Rafa³a
Pisow³ockiego - int.od rodziców
i siostry
17.00 - + Andrzej Ruppel w 9-t¹ rocz. œm.,
Eugeniusz Domurat
Wtorek - 3 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Irena Andrzejczyk w 5-t¹ rocz. œm.,
Stanis³aw i Kazimierz
17.00 - + W³adys³aw, Czes³aw, Stanis³aw, cr.
Polaków, Rudników i Dudów
Œroda - 4 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Erika i cr. Mitzner
17.00 - w int. £ukasza Adamskiego w urodziny
17.00 - w int. Aleksandry Ma³¿ int.dziêkczynna z
proœb¹ o b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej i zdrowie z
racji urodzin
17.00 - + Jan i Teresa Poreda
Czwartek - 5 kwietnia 2012 r.
17.00 - w int. Kap³anów z naszej parafii

17.00 - w int. Ks. Proboszcza i ks. Kanonika
Pi¹tek - 6 kwietnia 2012 r.
17.00 - ADORACJA KRZY¯A
Sobota - 7 kwietnia 2012 r.
17.00 - w int. Magdaleny Siemiñskiej w 18-te
urodziny i + jej mamy Bo¿eny
17.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa Drê¿ek
17.00 - + Marianna Bielewska
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania
Pañskiego - 9 kwietnia 2012 r.
6.00 - w rocz. œlubu Stanis³awy i Jana Sawickich i
za ich dzieci
6.00 - + Marek Serafin w 3-ci¹ rocz. œm.
6.00 - + Marianna i Aleksander Obuchowscy int. od córki z rodzin¹
11.00 - w 30-t¹ rocz. œlubu Gra¿yny i Leszka i za
ich dzieci i wnuczkê
11.00 - za Anetê i Branio Vandak i w int. Ich syna
z racji chrztu
11.00 - + Czes³aw Grala
17.00 - z racji rocznicy œlubu Alicji i Stanis³awa
Ruszczyk, za nich i za ich dzieci
17.00 - w urodziny Leszka, za cr. Wyrwas i za
Adriana

ADORACJA GROBU PAÑSKIEGO WIELKA SOBOTA
9.00 - 10.00 - Chostka, Zakrêt, Zielony
Lasek, Roztek, Rosocha, Wypad
10.00 - 11.00 - Nowa Ukta, Kadzid³owo,
Kolonie Ukty, Zameczek, Nowa Ukta
Kolonie
11.00 - 12.00 - Œwignajno, £adne Pole,
13.00 - 14.00 - G¹sior, Iznota, Nowy Most,
Ko³owin, Bobrówko

14.00 - 15.00 - Ga³kowo, Krutyñski Piecek
1 5 . 0 0 - K O R O N K A D O
MI£OSIERDZIA BO¯EGO
16.00 - 17.00 - Wojnowo, Majdan, Krutyñ
17.00 - 18.00 - Ukta (Szkolna, Zydl¹gi)
18.00 - 19.00 - Ukta (Pocztowa)
19.00 - LITURGIA WIGILII
PASCHALNEJ
21.00 - 22.00 - Ukta (Mr¹gowska)

Komunikat z 357.Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski, które mia³o
miejsce w Warszawie w dniach 13-14 marca
2012 r.
5. W zwi¹zku z dyskusj¹ wokó³ nauczania religii w
szkole biskupi podkreœlaj¹, ¿e religia jako
przedmiot nauczania ma istotne znaczenie w
procesie kszta³towania postaw moralnych i
wychowania m³odego pokolenia. Za trud jej
nauczania nale¿y siê wdziêcznoœæ wszystkim
katechetom: ksiê¿om, siostrom zakonnym i
œwieckim. W tym kontekœcie opublikowana
niedawno decyzja Ministerstwa Edukacji
Narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki z
ramowego planu nauczania w szko³ach
publicznych budzi niepokój i jest niezrozumia³a w
œwietle dotychczasowych ustaleñ. Biskupi
przypominaj¹ postanowienia Konstytucji RP,
zapisy konkordatowe oraz Ustawê o systemie
oœwiaty i apeluj¹ o zmianê rozporz¹dzenia
Ministerstwa w ten sposób, by jego przepisy
gwarantowa³y rodzicom i ich dzieciom prawo do
nauczania religii w szko³ach publicznych. Wobec
niejednoznacznych przepisów zawartych w

rozporz¹dzeniu w sprawie ramowych planów
nauczania w szko³ach publicznych, Konferencja
Biskupów domaga siê jasnych zapisów dla
organów prowadz¹cych szko³ê oraz dyrekcji szkó³.
6. W publicznej debacie na temat prawa
bioetycznego biskupi zauwa¿aj¹, ¿e dobro
wspólne, do którego nale¿y ¿ycie i zdrowie
obywateli, nie jest gwarantowane, gdy nad
rozumnym poszukiwaniem prawid³owych
rozwi¹zañ nie dominuj¹ wyraŸne kryteria etyczne,
ale rozgrywki partyjne, walki polityczne, grupy
nacisku i interesy rynkowe. Jest rzecz¹
niedopuszczaln¹ zmuszanie pos³ów do g³osowania
wbrew sumieniu poprzez narzucanie w praktyce
parlamentarnej dyscypliny partyjnej. Ka¿dy pose³
winien wiedzieæ, ¿e nic go nie zwalnia z
zachowywania fundamentalnych zasad moralnych,
ujêtych w Dekalogu i wywodz¹cych siê z niego
praw oraz obowi¹zków cz³owieka. W debacie
parlamentarnej jego obowi¹zkiem jest d¹¿enie do
stanowienia prawa o najwy¿szym standardzie
etycznym i wybór tych propozycji prawnych, które
lepiej i skuteczniej chroni¹ ¿ycie ludzkie w jego
integralnoœci.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

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.
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
Biblijna formacja chrzeœcijan
By osi¹gn¹æ postulowany przez Synod cel, jakim
jest nadanie bardziej biblijnego charakteru ca³emu
duszpasterstwu Koœcio³a, potrzebna jest
odpowiednia formacja chrzeœcijan, a w
szczególnoœci katechistów. W zwi¹zku z tym
nale¿y zwróciæ uwagê na apostolat biblijny, bêd¹cy
skuteczn¹ metod¹ osi¹gniêcia tego celu, jak
pokazuje doœwiadczenie koœcielne. Ponadto
ojcowie synodalni zalecali, aby w miarê
mo¿liwoœci wykorzystuj¹c istniej¹ce ju¿ struktury
akademickie
tworzyæ oœrodki formacji dla
œwieckich i misjonarzy, w których mo¿na siê uczyæ
rozumieæ s³owo Bo¿e, ¿yæ nim i je g³osiæ, a tam,
gdzie wydaje siê to konieczne, „otwieraæ
wyspecjalizowane instytuty studiów biblijnych,
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
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* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

aby egzegeci mogli zdobywaæ
solidn¹ wiedzê teologiczn¹ i byli
uwra¿liwiani na kontekst swojej
misji”.
Pismo œwiête podczas wielkich spotkañ
koœcielnych
Poœród licznych inicjatyw, jakie mo¿na
podejmowaæ, Synod sugeruje, aby w czasie
zgromadzeñ zarówno na szczeblu diecezjalnym,
jak i krajowym czy miêdzynarodowym bardziej
uwydatniaæ wagê s³owa Bo¿ego, jego s³uchania
oraz czytania Biblii w duchu wiary i modlitwy.
Dlatego podczas krajowych i miêdzynarodowych
kongresów eucharystycznych, œwiatowych dni
m³odzie¿y i innych spotkañ mo¿na bêdzie z
po¿ytkiem przeznaczyæ wiêcej miejsca na
celebracjê S³owa i formacjê o charakterze
biblijnym.
cdn
* 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

