Kalendarz liturgiczny
23 marca. III NIEDZIELA WIELKIEGO Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
POSTU.
Sprawowanie Mszy Świętej jest najpiękniejszą
Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42
służbą człowieka wobec Boga. Jest prawdziwym
Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
zwycięstwem w walce dobra ze złem, która toczy
24 marca. PONIEDZIAŁEK.
się na świecie nieprzerwanie od buntu niektórych
2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30
aniołów w niebie, którzy odmówili Bogu swej
Pan Bóg prawdziwie staje się obecny między nami służby.
w Eucharystii.
28 marca. PIĄTEK.
2 5 m a r c a . W T O R E K . U r o c z y s t o ś ć Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Zwiastowania Pańskiego.
Od słuchania Boga rozpoczyna się nasza droga ku
Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Niemu, nasza wiara, nasza miłość do Niego
Wiara nie przekreśla mądrości człowieka, lecz ją i bliźniego.
udoskonala dzięki łasce od Boga, który działać chce 29 marca. SOBOTA .
także przez nas wśród dzisiejszych dni.
Oz 6,1-8; Łk 18,9-14
26 marca. ŚRODA.
Pan Bóg złożył w naszych sercach i umysłach
Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
pragnienie poznania. I faktycznie człowiek stara
Największym przejawem mądrości człowieka jest się poznać w swoim życiu niemal wszystko wokół
wypełnianie woli Bożej i Bożych przykazań.
niego i w nim. Nie zapominajmy o tym, że Bóg jest
27 marca. CZWARTEK.
nie tylko źródłem poznania, ale także jego celem.
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. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, którą
przeżywamy, wprowadza nas ponownie na
drogę katechumenatu. Poprzez słowo Boże,
które jest do nas skierowane w liturgii słowa,
jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej
refleksji na temat chrztu, który przyjęliśmy.
Zastanówmy się zatem, czym jest dla nas
przynależność do Kościoła i jak w konkrecie
życia wyznajemy naszą wiarę.
2. Pomimo że okres Wielkiego Postu jest czasem
uprzywilejowanym w liturgii i raczej nie
obchodzi się w tym czasie żadnych świąt
i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do
nich należy obchód uroczystości Zwiastowania
Pańskiego, którą będziemy przeżywać we
wtorek, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy
początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił
się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby
wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.
Msze św. w naszym kościele o godz.8.30,11.00
i 17.00. ZAPRASZAM.
3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest

Bazylika zimą
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zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby,
które pragną podjąć się zadania modlitwy w
intencji zagrożonego życia dziecka poczętego,
będą mogły rozpocząć swoją
dziewięciomiesięczną nowennę.
4. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za
poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców.
Prośmy, by życie było szanowane od poczęcia aż
do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy
terminalnie chore mogły godnie przeżywać
swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się
o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione.
Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają
bliskości drogich im osób i ulegają pokusie
skracania własnego życia, a także za tych, którzy
w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym
podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji,
jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy,
abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki
otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność
okazywać i przekazywać dalej.
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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E
Dobrze, że jesteś ...
... bo pokazujesz, co robię źle!
Nasze życie składa się
z sukcesów i porażek. Chcąc żyć
prawdziwie musimy czerpać
zarówno z jednych jak i drugich. Żebym mógł się
rozwijać potrzebuję wiedzieć co robię źle, a gdzie
odnoszę sukcesy. Bo popełnianie tych samych
błędów nie ma sensu...
Gdy spojrzymy na rodzinę, to zauważymy
z pewnością, iż błędy rodziców odbijają się

w zwierciadle życia dzieci.
Ale przecież nie ma ludzi
nieomylnych i wciąż uczymy
się wzajemnie jak żyć
pięknie.
Dla każdego dziecka rodzic powinien być punktem
odniesienia jak należy żyć, nad czym pracować, gdzie
szukać sił do zmiany. Pomódlmy się dziś zatem za dzieci,
których życie jest zagrożone. To one w przyszłości
sprawią, że świat będzie się stawał lepszy...
Pamiętaj! Do modlitwy możesz dołączyć w każdej chwili!

Ogłoszenia

*

1. Dokładnie dziewięć miesięcy przed
uroczystością Narodzenia Pańskiego celebrujemy
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ma ona na
celu przede wszystkim zwrócenie naszej uwagi na
„TAK” Maryi wypowiedziane wobec Bożego
planu co do Jej życia, choć być może był on
zupełnie inny niż to, czego Ona sama oczekiwała.
2. Jej „TAK” wypowiedziane wobec życia, które
się w Niej poczęło, powinno być zachętą do
zawierzenia Bogu, zwłaszcza dla tych wszystkich,
którzy z powodu różnych trudności, zarówno
rzeczywistych, jak i czasem wyolbrzymianych,
lękają się otworzyć na nowe życie, którym Bóg
pragnie ich obdarować. Dlatego módlmy się w tym
dniu szczególnie za tych, którzy stają wobec
decyzji przyjęcia lub odrzucenia daru życia, jakim
Bóg ich obdarza. Módlmy się również za tych, dla
których życie wydaje się ciężarem nie do
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uniesienia. Niech obchodzony Dzień Świętości
Życia uwrażliwia nas na szacunek wobec
każdego człowieczego życia. Prośmy, byśmy
byli zdolni przyjmować je niezależnie od
naszych lęków, obaw i oporów.
3. Tego dnia przypada również dzień Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. Wszyscy jesteśmy
zaproszeni do wspierania matek i ojców
lękających się przyjąć poczęte życie.
Zapraszam jednak, o ile czujemy się na siłach
duchowych, by włączyć się w to dzieło bardziej
konkretnie poprzez duchową adopcję dziecka
poczętego. Związane jest z tym przyjęcie
zobowiązania do codziennej modlitwy za jedno
konkretne dziecko i jego rodziców. Można
z tym połączyć również jakieś wyrzeczenie czy
umartwienie. Wszystkich zainteresowanych
zapraszam, aby się zgłosić do zakrystii.

Odszedł od nas

Nie martw się i nie szukaj Boga gdzieś daleko, poza sobą. On
przecież w tobie przebywa, w twoim wnętrzu. On jest razem
Zdzisław Ochenkowski
z tobą, On jest w twoich westchnieniach i we wszystkich
Msza Święta od uczestników
twych dążeniach. Proszę cię, dopóki będzie trwać ta twarda
pogrzebu i ciężka próba, odnawiaj akty czystej intencji i całkowitego
21 kwietnia
poddania się Bożym zamiarom. W ten sposób naśladuj
2014 r. - godz. 8.30
postawę Izaaka będącego w rękach Abrama i wbrew nadziei
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... żyj nadzieją właściwą dla obydwóch.
(Z Myśli O.Pio).

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

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 - 2345,40 zł.
Wpłynęło - 2345,40 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 301 250.76 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 marca 2014 r.
17.00 8.00 - .................
Sobota - 29 marca 2014 r.
17.00 - w 18 urodziny Grzegorza
8.00 - + Zofia Ropiak w 10 rocz.śm.,
Wtorek - 25 marca 2014 r.
Stanisław, Adrian i Eugeniusz
8.30 - + Sławomir w rocz.śm., Czesław, Zenon, Soliwoda
Dariusz, Stefania z rodz. Zawrotnych
17.00 - ....................
11.00 - w 50 urodziny Andrzeja i za cr. Cesarek
4 Niedziela Wielkiego Postu - 30
17.00 - + Stanisław Filipkowski w rocz.śm. - marca 2014 r.
int.od córki z rodziną
8.30 - w rocznicę ślubu Krystyny i Henryka
17.00 - + Bartosz
Nalewajek. Intencja dziękczynna. - int.od dzieci
Środa - 26 marca 2014 r.
z rodzinami
8.00 - ...................
8.30 - + Leokadia Sobiech (w urodziny)
17.00 - intencja dziękczynna za otrzymane łaski 8.30 w ostatnim czasie z prośbą o dalsze Boże 8.30 - + Hanna Kotecka - int.od sąsiadów
błogosławieństwo dla pewnej rodziny
z Krutyńskiego Piecka
17.00 - + Józef Stankiewicz
11.00 - + Czesław Samsel w rocz.śm.
Czwartek - 27 marca 2014 r.
11.00 - + Anna i Józef Giers, Józef Giers,
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Adeli Idel Kazimierz Czekała, Halina Szabat, Czesława
w urodziny
Kraśniewska
17.00 - w rocznicę ślubu Alicji i Marcina i za ich 11.00 - + Teresa Sobiech i Józef Szczubełek
dzieci, za Pawła w urodziny, za Danutę w 65 17.00 - o bł. Boże w rodzinie Danuty i Wiesława
urodziny oraz za Krzysztofa i Nikodema
Kręciewskich, za ich dzieci i wnuków
Piątek - 28 marca 2014 r.
17.00 - + Stanisława i Mieczysław Farys
8.00 - .......................
17.00 - za parafię
* Zachęcam dzieci przygotowujące się do * D z i ę k u j ę P a n o m : K r z y s z t o f o w i
I Komunii Świętej i młodzież do sakramentu Waśkiewiczowi, Pawłowi Serowikowi,
b i e r z m o w a n i a d o c z y n n e g o u d z i a ł u Marcinowi Czajka, Grzegorzowi Nadolnemu,
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Maksymilianowi Grudziądzowi za okazana
Żali.
pomoc przy kościele i przy domu parafialnym.
* Dziękuję Kołu Różańcowemu z Krutyni za Bóg zapłać!
złożoną ofiarę na obrus ołtarzowy (310 zł.).
* 25 marca - XXII rocznica utworzenia Diecezji
* Kurs przedmałżeński - niedziela godz. 11.00.
Ełckiej.
* 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

Ogłoszenia
1. W okresie Wielkiego Postu w naszym
kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi
Krzyżowej [w piątek] o godz. 16.30.
Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.
W niedzielę po Mszy Świętej o godz.11.00
Gorzkie Żale.
3. Za udział w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali możemy uzyskać
odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga
kary doczesnej za grzechy, które zostały
odpuszczone co do winy. Odpust ten

*
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możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do
jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych
warunków, tj.: stan łaski uświęcającej, przyjęcie
w tym dniu Komunii św., modlitwa w intencjach
Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do
grzechy nawet lekkiego. Chciejmy obficie korzystać
z tego skarbca łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje
nam Bóg, aby zbliżyć nas do siebie.
4. Spowiedź wielkopostna w naszej parafii będzie 11
kwietnia. Msze Święte w tym dniu o godz. 8.30,
12.00 i 17.00. ZAPRASZAM.

Słowo na dziś

Motywem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa
jest woda. Najpierw jest to woda, którą Bóg dał
Izraelowi na pustyni przez ręce Mojżesza. Pobyt
Ludu Wybranego na pustyni był próbą, aby
człowiek zobaczył, że sam ze siebie nie potrafi
być dobrym. Bez ożywiającej wody,
pochodzącej od Boga, człowiek potrafi tylko
ulegać złu, czego symbolem jest kłótnia Izraela
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
Wiara i poszukiwanie Boga
35. Światło wiary w Jezusa oświeca również
drogę tych wszystkich, którzy szukają Boga,
i wnosi swój chrześcijański wkład w dialog
z wyznawcami różnych religii. List do
Hebrajczyków mówi o świadectwie
sprawiedliwych, którzy przed Przymierzem
z Abrahamem już z wiarą szukali Boga.
O Henochu mówi się, że «otrzymał świadectwo,
iż podobał się Bogu» (Hbr 11, 5), co jest
niemożliwe bez wiary, ponieważ «przystępujący
[...] do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że
wynagradza tych, którzy Go szukają» (Hbr 11,
6). Można więc zrozumieć, że droga człowieka
pobożnego wiedzie przez wyznanie wiary
w Boga, który się o niego troszczy i którego
można znaleźć. Jakąż inną nagrodę Bóg mógłby
ofiarować szukającym Go, jeżeli nie spotkanie
z Nim? Wcześniej jeszcze spotykamy postać
Abla, a jego wiarę również się wychwala i z jej
powodu Bogu spodobały się jego dary, ofiara
z pierwocin bydła (por. Hbr 11, 4). Człowiek
pobożny stara się rozpoznać znaki Boże
w codziennych doświadczeniach swego życia,
w następstwie pór roku, w urodzajności ziemi
i w całym ruchu kosmosu. Bóg jest światłością
i może Go spotkać również ten, kto Go poszukuje
ze szczerym sercem.

w Massa i Meriba. Przekonała się też o tej
prawdzie Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii.
Dopiero po zetknięciu się z Jezusem, który
wskazał jej na Źródło „wody żywej”, kobieta
stając w prawdziwe, niejako obmywa się w tej
wodzie i odwraca się od grzechu.
Oby słowo Boże dotknęło nas i jak orzeźwiająca
woda przemieniło skałę serca w żyzną glebę.
O b ra ze m te go po sz u ki w an ia są M ęd rc y,
prowadzeni przez gwiazdę aż do Betlejem (por.
Mt 2, 1-12). Im światło Boże ukazało się jako
szlak, jako gwiazda, która przewodzi na drodze
prowadzącej do odkryć. Gwiazda mówi więc
o cierpliwości Boga wobec naszych oczu, które
muszą się przyzwyczaić do Jego blasku.
Człowiek pobożny jest w drodze i musi być
gotów pozwolić się prowadzić, wyjść poza
siebie, by odnaleźć Boga, który zawsze
zdumiewa. Ten szacunek Boga dla oczu
człowieka pokazuje nam, że gdy człowiek zbliża
się do Niego, ludzkie światło nie ginie
w jaśniejącym bezmiarze Boga, jak gwiazda
gasnąca o świcie, ale staje się tym bardziej jasne,
im bardziej zbliża się do pierwotnego ognia, jak
zwierciadło odbijające blask. Chrześcijańskie
wyznanie wiary w Jezusa, jedynego Zbawiciela,
stwierdza, że całe światło Boże skupia się w Nim,
w Jego «jaśniejącym życiu», w którym odsłania
31
się początek i koniec dziejów. Nie ma żadnego
ludzkiego do-świadczenia, żadnej drogi
człowieka do Boga, której to światło nie mogłoby
przyjąć, oświecić i oczyścić. Im bardziej
chrześcijanin zagłębia się w krąg otwarty przez
Chrystusowe światło, tym bardziej staje się
zdolny zrozumieć i towarzyszyć każdemu
człowiekowi w drodze do Boga.
Ciąg dalszy nastąpi.

