Kalendarz liturgiczny
23 lutego. VII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Jezus prosi nas i zachęca, abyśmy byli doskonali
jak Ojciec w niebie.
24 lutego. PONIEDZIAŁEK.
Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
Jezus jest Mądrością, która zstępuje z góry czystą, skłonną do zgody, posłuszną, pełną
miłosierdzia i dobrych owoców.
25 lutego. WTOREK.
Jk 4,1-10; Mk 9,30-37
Gromadząc się na sprawowaniu Pamiątki śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa Pana, stańmy jak
dzieci z prostotą i zaufaniem wobec tak wielkiej
tajemnicy wiary.
26 lutego. ŚRODA.
Jk 4,13-17; Mk 9,38-40
Bądźmy szczególnie wrażliwi na tych, którzy

jeszcze Pana Boga szukają, aby nasz przykład
zachęcił ich do wejścia do wspólnoty Kościoła.
27 lutego. CZWARTEK.
Jk 5,1-6; Mk 9,41-50
Słowo Boga żywego jest jak miecz, który
przenika nasze sumienia.
28 lutego. PIĄTEK.
Jk 5,9-12; Mk 10,1-12
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie
rozdziela. To przypomnienie i nauka
o nierozerwalności małżeństwa.
1 marca. SOBOTA .
Jk 5,13-20; Mk 10,13-16
Chrystus w Ewangelii pokazuje swoją otwartość
na każdego, kto chce do Niego przyjść. Bądźmy
prawdziwymi świadkami Jego miłości
i z odwagą głośmy prawdę o Zbawicielu
obecnym w Mszy Świętej.

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. Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ciągu
roku ukazuje nam świętość, do której jesteśmy
wezwani, a którą mamy realizować szczególnie
poprzez praktykowanie miłości bliźniego.
Spróbujmy się rozejrzeć wokół siebie, by
zobaczyć, czy ktoś, kto żyje obok nas, nie
potrzebuje naszej pomocy nie tylko materialnej,
lecz może właśnie duchowej: dobrego słowa,
poświęconego czasu. Może potrzeba tak
niewiele: podzielić się radością, posłuchać tego,
co inni mają do powiedzenia, wypić razem
herbatę, wyjść wspólnie na spacer, zaopiekować
się kimś podczas choroby. Wrażliwe serce na
pewno podsunie nam wiele innych pomysłów.
A wszystko, co robimy wobec bliźnich ze
względu na miłość Boga, wróci do nas
dziesięciokrotnie, choć często w zupełnie innej
formie.
2. Liturgia tego tygodnia nie proponuje nam
wspomnienia żadnego świętego, ale przecież
zawsze możemy medytować nad życiem tych,
których bardziej czcimy, lub też szukać

Bazylika zimą

Komunikaty

wiadomości na temat tych, których jeszcze nie
znamy. Niech w rozpoczynającym się tygodniu
towarzyszy nam natchnienie Ducha Świętego.
3. Na końcu nadchodzącego tygodnia przypada
pierwsza sobota miesiąca, kiedy goręcej
zwracamy się do Matki Najświętszej
i powierzamy Jej matczynej opiece nasze
codzienne troski.
4. 1 marca (sobota) - Narodowy Dzień Pamięci
“Żołnierzy Wyklętych”.
5. 2 marca - RÓŻANIEC za niewierzących
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy Świętej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
6. 2 marca rozpoczyna się 47 Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu.
7. REKOLEKCJE PRZED

NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI
BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ: piątek,
sobota i niedziela. Msze Święte w czasie
re k o l e k c j i : 8 . 3 0 , 11 . 0 0 i 1 7 . 0 0 .
ZAPRASZAM.
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NAWIEDZENIE cd
Tylko tydzień został nam do
Nawiedzenia Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej.
Przed nami, w tym tygodniu,
rekolekcje przygotowujące
nas do godnego przyjęcia
Obrazu Pani Jasnogórskiej,
a także zrobienie dekoracji,
wszak to też świadectwo
naszej wiary. Dołóżmy
wszelkich starań, by każdy
z naszych parafian uczestniczył w rekolekcjach.
Skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania.
Niech każdy z naszych domów będzie
udekorowany na znak radości z faktu Nawiedzenia
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Podejmijmy także rozważania dalszych słów
błogosławionego Papieża:
6. Dziś święto Matki Bożej z Jasnej Góry. Może
żaden inny dzień w roku nie odsłania w takim
stopniu szczególnego rysu duszy polskiej. Historia
potwierdziła to wielokrotnie, że jesteśmy zdolni
do zawierzenia. Potwierdziły to zwłaszcza chwile
trudne w dziejach. Potwierdziła to obrona Jasnej
Góry w XVII wieku i „cud nad Wisłą" w naszym
stuleciu.
Potwierdzają to również dziesięciolecia ostatnie.
Zawierzenie mówi o wewnętrznym otwarciu,
mówi o transcendentnym wymiarze
człowieczeństwa. Odzwierciedla się w nim
przeświadczenie o takim ładzie, w którym dobro
ostatecznie odnosi zwycięstwo. „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!"
(Rz 12,21).
Na Jasną Górę przychodzimy z tym
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

wielowiekowym już depozytem naszego
zawierzenia do Matki Boga i ludzi, które jest
dziedzictwem całych pokoleń. Trzeba dziś
zawierzyć ten nowy etap polskiego życia, bytu
całego społeczeństwa. Tych, którzy mają w nim
szczególną odpowiedzialność. Ale trzeba
zawierzyć równocześnie naszą zbiorową
odpowiedzialność, abyśmy jej podołali: każdy,
każda - i wszyscy.
Zawierzenie świadczy o tym, że chcemy trwać
w Przymierzu, które Bóg zawarł z całą rodziną
narodów - i z nami - w Chrystusie, w Synu
Dziewicy z Nazaretu, w Jego Krzyżu
i Zmartwychwstaniu.
Zawierzenie określa ostateczny wymiar
naszego ziemskiego pielgrzymowania.
Zawierzenie zobowiązuje także tego, kto
zawierza. Zobowiązuje na co dzień.
Prosimy dzisiaj Panią Jasnogórską o moc, która
z tego zawierzenia płynie w całym naszym
polskim bytowaniu. ..Bądź z nami w każdy
czas".
[Przed udzieleniem błogosławieństwa
apostolskiego Ojciec św. powiedział:]
Łączymy się z wszystkimi naszymi Rodakami i
duchowieństwem polskim, kapłanami,
zakonnikami, z Episkopatem zgromadzonym
na Jasnej Górze, z Prymasem Polski. Wspólnie
z nimi udzielam błogosławieństwa, które jest
ostatnim wołaniem Eucharystii do Trójcy
Przenajświętszej, niech nam pobłogosławi
Ojciec, Syn i Duch Święty w imię tego
Przymierza, które zawarł z nami w Jezusie
Chrystusie, w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu.
Niech nam pobłogosławi w dniu Matki
Jasnogórskiej i za Jej wstawiennictwem.
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone ofiary
i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary 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 złożyli: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 2221.55 zł.
Wpłynęło - 2221.55 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 303 846.16 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce
i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 24 lutego 2014 r.
VIII Niedziela Zwykła8.00 - ................
2 marca 2014 r.
17.00 - + Marianna Ropiak, Feliks i Lucjan
8.30 - + Franciszek w 20
Wtorek - 25 lutego 2014 r.
rocz.śm., Apolonia i Marianna
8.00 - ................
8.30 - + Stanisław Ropiak w 14
17.00 - ..............
rocz.śm., Zofia i Adrian
Środa - 26 lutego 2014 r.
Ropiak, Stefania i Władysław
8.00 - ...................
Sakowscy
17.00 - + Jan Rudnik w rocz.śm., Krzysztof 8.30 - + Wacław Ksepka w
i Stefan Rudnik, Władysław Bednarczyk
rocz.śm., Stefania - int.od syna
Czwartek - 27 lutego 2014 r.
Stanisława z rodziną
8.00 - .................
8.30 - + Tadeusz Kołodziejski
17.00 - w int. Zuzanny Pisowłockiej w 14 i Władysława Serowik
urodziny
11.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki
Piątek - 28 lutego 2014 r.
11.00 - za wnuków: Gabriela, Lenę i Laurę 8.30 - + Marianna, Franciszek i Józef Pyśk
int.od babci
11.00 - .................
11.00 - w 18 urodziny Patrycji, w urodziny
17.00 - + Stanisława i Stanisław Gruszczyńscy, Kornelii i w urodziny Stefanii i Moniki
Zdzisław, Eugeniusz, Edward Suchecki
11.00 - o bł. Boże, opiekę Mbożej i św. Heleny
Sobota - 1 marca 2014 r.
dla Heleny Szafrańskiej
8.30 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie 11.00 - + Andrzej Nadolny w 8 rocz.śm.
Iwony i Sławomira
11.00 - + Jan i Florentyna Wejs - int.od córki
11.00 - .................
Heleny
15.00 - ślub: Żaneta Skrocka i Rafał Murzyn
17.00 - w 3 urodziny Filipa Serek
16.00 - ślub: Anna Martynowicz i Andrzej Bzura 17.00 - w urodziny Marty
17.00 - w int. Oli Wygnał z racji urodzin
17.00 - za parafię
Ewentualne propozycje Darów Duchowych – inne modlitwy; Troska o religijne wychowanie
co każdy z nas może ofiarować Bogu dzieci; Postanowienia formacyjne – życie
i Jasnogórskiej Pani:
sakramentalne, pierwsze piątki, pierwsze soboty,
Codzienne czytanie i rozważanie fragmentów rekolekcje; Przyrzeczenia abstynenckie – od
Pisma Świętego; Postanowienia modlitewne – alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier
Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, komputerowych...
Ciąg dalszy nastąpi.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W poniedziałek, 3 marca b.r., na placu przy
sklepie p. Dziczków i p. Łukaszewicz,
odbędzie się uroczyste rozpoczęcie
peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w naszej Parafii. Stąd
bardzo proszę, by tam, w tym czasie, nie
parkować samochodów, a wszystkich
mieszkańców Ukty proszę o udostępnienie
własnych podwórków na miejsca
parkingowe dla przybyłych na powitanie
Obrazu Matki Bożej. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 16.00 nabożeństwem
oczekiwania. Około godz. 16.30 nastąpi
powitanie Obrazu. Procesyjnie udamy się do
parafialnego kościoła na miejsce celebry,
gdzie o godz. 17.00 sprawowana będzie
Msza św. koncelebrowana. Zachęcam
i zapraszam jeszcze raz wszystkich parafian,
abyśmy wszyscy uczestniczyli w procesji,
byśmy uczestniczyli ze sztandarami
i feretronami. W chwili przybycia Obrazu
Matki Bożej zabrzmią dzwony przez
3 minuty.

Na uroczystość powitania weźmy ze sobą świece
i śpiewniki.
Zadbajmy o dekoracje naszej parafii.
Dekoracje są zewnętrznym wyrazem naszej wiary.
Należy unikać tandetnych sznurków
i plastikowych proporczyków oraz papieroplastyki.
Najładniej prezentują się flagi, bramy powitalne,
znicze wokół kościoła i przy drodze prowadzącej do
kościoła.
Najważniejsze miejsca, które powinny być
przystrojone:
- zadbać należy o dekorację kwietną kościoła,
a także o otoczenie kościoła,
- domy i mieszkania w parafii; należy udekorować
je nie tylko przy trasie przejazdu Obrazu; w oknach
najlepiej wystawić obrazy Matki Bożej, wywiesić
flagę polską, maryjną lub papieską,
- trasa procesji (np. brama, flagi – należy unikać
bibuły).
Dekoracje i pamiątki Nawiedzenia Obrazu Matki
Bożej można nabyć u członkiń Parafialnego Zespołu
Caritas.
Ciąg dalszy za tydzień.

Słowo na dziś

Świętość jest fundamentalnym powołaniem
wszystkich ludzi to oznajmił Mojżeszowi sam
Bóg, który objawił, że można ją osiągnąć jedynie
poprzez wierne, a czasem wręcz heroiczne
zachowanie przykazania miłości bliźniego.
Jednak człowiek sam z siebie nie jest zdolny
osiągnąć świętości, czyli kochać prawdziwie,
zwłaszcza że Chrystus dookreślił w Ewangelii,

że chodzi tutaj także o miłość nieprzyjaciół.
Musimy więc kierować się mądrością
pochodzącą od samego Boga, który jedynie jest
prawdziwie święty, bo jest Miłością.
Wsłuchując się dzisiaj w słowo Boże,
napełniajmy się ową Bożą mądrością, aby móc
kochać i tym samym stawać się doskonałymi.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.

wszystkich narodów, i umożliwiło owocne
oddziaływanie wzajemne wiary i rozumu, które
pogłębiało się w ciągu wieków, aż po nasze
czasy. W swojej encyklice Fides et ratio
błogosławiony Jan Paweł II pokazał, że wiara
i rozum wzajemnie się umacniają. Gdy
znajdujemy pełne światło miłości Jezusa,
odkrywamy, że w każdej naszej miłości obecny
był promień tego światła, i rozumiemy, jaki był
jego ostateczny cel. Jednocześnie fakt, że nasza
miłość niesie z sobą światło, pomaga nam
dostrzec drogę miłości do pełni całkowitego
oddania się Syna Bożego dla nas. W tym
dwukierunkowym odniesieniu światło wiary
oświeca wszystkie nasze ludzkie relacje, które
możemy przeżywać w zjednoczeniu z miłością
i czułością Chrystusa.
Ciąg dalszy nastąpi.

Dialog między wiarą a rozumem
32. Ponieważ wiara chrześcijańska głosi prawdę
o pełnej miłości Boga i otwiera na potęgę tej
miłości, dociera do najgłębszego sedna
doświadczenia każdego człowieka, który
przychodzi na świat dzięki miłości i wezwany
jest do miłości, by trwać w świetle. Kierując się
pragnieniem oświecenia całej rzeczywistości,
biorąc za punkt wyjścia miłość Bożą objawioną
w Jezusie, starając się kochać tą samą miłością,
pierwsi chrześcijanie znaleźli w świecie
g r e c k i m , w j e g o ł a k n i e n i u p r a w d y,
odpowiedniego partnera do dialogu. Spotkanie
ewangelicznego orędzia z myślą filozoficzną
starożytnego świata stanowiło decydujący
pomost do tego, by Ewangelia dotarła do

