Kalendarz liturgiczny
24 lutego. II NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36
Chrystus gromadzi nas na Mszy Świętej. Dla nas i
dla naszego zbawienia dokona On cudu przemiany
darów, które przynosimy, by stały się Jego Ciałem i
Krwią.
25 lutego. Poniedziałek.
Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
Ktoś nas skrzywdził, obmówił, wyrządził nam
krzywdę. Jezus mówi nam: przebacz, odpuść, daruj,
zapomnij, zobacz w twoim bliźnim brata, siostrę.
26 lutego. Wtorek.
Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Dobro, które czynimy, nie może być dla nas
narzędziem wywyższania się nad naszych bliźnich,
ale winno być czynione na chwałę Bożą.
27 lutego. Środa.
Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

Każdy z nas, zgodnie z własnym powołaniem, jest
wezwany do służby w Kościele.
28 lutego. Czwartek.
Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
Łazarz wiele wycierpiał w czasie ziemskiego
życia, ale za swą wiarę otrzymał nagrodę wieczną.
Bogaczowi niczego nie brakowało w ziemskim
życiu, ale cierpi niedostatek i udrękę w
wieczności. Kim chcę być ja w tym życiu? I kim
będę w wieczności?
1 marca. Piątek.
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
Bóg posłał na świat swego umiłowanego Syna,
aby świat został przez Niego zbawiony.
2 marca . Sobota.
Mi 7,14-15.18-20; Mt 21,33-43.45-46
Razem z Maryją stańmy na Golgocie,
uczestnicząc pod osłoną znaków w Ofierze
Chrystusa.

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. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu.
Kościół na różne sposoby pragnie nam
pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z
jak największym pożytkiem. Czyni to
zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i
sprawowanie sakramentu pojednania i
pokuty, a także przez organizowanie w tym
czasie rekolekcji, dni skupienia i specjalnych
nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w
naszym kościele w każdy piątek o godzinie
16.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą
Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w
niedziele po Mszy Świętej o godzinie 11.00
rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas
Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcam do
licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie
lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości
pogłębienia wiary i prawdziwego
nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z
Bogiem.
2. Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę
Ad Gentes
naszymi modlitwami

Bazylika zimą

*

Komunikaty

obejmujemy głoszenie Ewangelii
Chrystusowej na misjach i tych,
którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu
niosą na krańce ziemi. Oni często na
wzór Chrystusa cierpią
prześladowania i płacą najwyższą
cenę z własnego życia dla odkupienia
innych braci.
3. Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkiego Postu - ofiary
do tzw. puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
4. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato opisaną
historię naszego parafialnego obrazu.
5. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
5. Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii 3-5
marca. Msze Święte w czasie rekolekcji o godz.
9.00, 11.00, 15.00
i 17.00. Zapraszam na
rekolekcje i skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania.
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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
Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary
budować kościoły, kaplice, szkoły, ośrodki zdrowia oraz
szpitale, formować katechistów,
Rok Wiary to także czas, by bardziej
pomagać
potrzebującym, karmić
zaangażować się w dzieło misyjne Kościoła.
głodnych, leczyć chorych,
Misje są sprawą wiary, umacniającej się, gdy jest
podtrzymywać na duchu
przekazywana (por. RMis 2). II Niedziela
strapionych oraz pomagać
Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes,
dzieciom w edukacji. Wraz
obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu
z polskimi misjonarzami
i Solidarności z Misjonarzami, jest okazją, aby
i misjonarkami, którzy zapewniają
solidarnie naszą modlitwą i ofiarą wesprzeć
Kościół w krajach misyjnych. W tym roku o pamięci w modlitwie za swoich darczyńców, również
przeżywamy ją pod hasłem: „Pomagajmy ja, jako Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.
misjonarzom w Roku Wiary”. Tego dnia, we Misji, przyłączam się do tej modlitwy i wszystkim
wszystkich parafiach oraz wspólnotach dobrodziejom wyrażam wdzięczność za dotychczasową
zakonnych w Polsce, wierni modlą się w intencji duchową i materialną pomoc misjom i misjonarzom. Do
misji, misjonarzy i misjonarek,
a chorzy są dalszego wspierania dzieła misyjnego Kościoła
zachęcani do ofiarowania swoich cierpień w zachęcam Was słowami Papieża Benedykta XVI z Porta
intencjach misyjnych. Możemy także wesprzeć Fidei: „zaangażowanie misyjne wierzących (…) nigdy
materialnie działalność misyjną Kościoła poprzez nie może słabnąć” (PF 7). Życzę Wam wszystkim,
ofiarę złożoną do puszek w kościołach, wysłanie abyście w Roku Wiary „odzyskali radość wiary
SMS-a na numer 72032 czy ofiarę na konto i entuzjazm w przekazywaniu wiary”. Wszystkim z serca
podane na plakatach i na stronie www.misje.pl. błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze będą mogli + Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji
kontynuować głoszenie Ewangelii o zbawieniu, Episkopatu Polski ds. Misji
KOMUNIKAT BISKUPA EŁCKIEGO
dar pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI
W związku z zakończeniem pontyfikatu
złożymy w czwartek 28 lutego. Tego dnia będę
Ojca Świętego Benedykta XVI
przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 20.00
D e c y z j a O j c a Ś w i ę t e g o B e n e d y k t a X V I w katedrze ełckiej. Do udziału w tej dziękczynnej
o zakończeniu pontyfikatu skłania nas do wyrażenia modlitwie, podczas której zabrzmi Te Deum
wielkiej wdzięczności dobremu Bogu za dar Jego laudamus, zapraszam Kapłanów miasta Ełku, Osoby
ośmioletniej posługi na Stolicy Piotrowej, za Jego Życia Konsekrowanego, alumnów WSD w Ełku oraz
świadectwo żywej wiary i oddaną służbę Kościołowi wiernych świeckich. Księży Proboszczów proszę,
powszechnemu. W sposób szczególny pragniemy aby wraz z wiernymi zgromadzili się tego dnia
podziękować Ojcu Świętemu za wyniesienie na w godzinach wieczornych w swoich parafiach na
ołtarze naszego wielkiego Rodaka błogosławionego uroczystej Eucharystii. Podczas tej Mszy św. niech nie
Jana Pawła II, za Jego pielgrzymkę do naszej zabraknie wdzięcznych wspomnień o minionym
Ojczyzny „Trwajcie mocni w wierze!”, za każdy gest pontyfikacie Ojca Świętego oraz hymnu Te Deum
życzliwości względem Polaków, jak również za słowo laudamus wyśpiewanego za zakończenie liturgii.
skierowane do wszystkich uczestników Uroczystości Ponadto zapraszam wszystkie wspólnoty parafialne
Milenijnych męczeńskiej śmierci św. Brunona, by do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji
kierując się przykładem tego świętego misjonarza, dobrego wyboru nowego papieża. Modlitwa ta niech
który krzewił wśród wielu narodów wiarę nam towarzyszy każdego dnia aż do zakończenia
w Chrystusa umieli dbać o „dobre relacje między konklawe, które wyłoni nowego następcę św. Piotra.
narodami”. Nasze wspólne dziękczynienie Bogu za Wszystkim z serca błogosławię + Jerzy Mazur SVD

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: 1. - Anonimowo (Rosocha)- 100 zł.; taca z ostatniej niedzieli - 3255.81 zł.; 3.
Czesław i Jadwiga Chaberek (Ukta) - 260 zł.
Wpłynęło - 3615.81 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 664 247.81 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
Intencje

Poniedziałek - 25 lutego 2013 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Władysław
Jaworski, Lucjan Ropiak, Edward Kuzia - int. od
rodz. Słowik
18.00 - + Leokadia Jaworska, Marianna i Roman
Bielewscy, Bolesław Jaworski
Wtorek - 26 lutego 2013 r.
8.00 - ..................
18.00 - w urodziny Adama Grali
Środa - 27 lutego 2013 r.
8.00 - .................
17.00 - + cr. Bujanowskich, Gajkowskich
17.00 - + cr. Kuźmickich: Aleksander, Dariusz,
Regina, Wacława, Klara, Marianna
Czwartek - 28 lutego 2013 r.
8.00 - + Władysław Jaworski, Leokadia, Bolesław,
Henryk, Marianna i Roman - int. od rodz. Słowik
17.00 - + Jan, Krzysztof i Stefan Rudnik,
Władysław Bednarczyk i + Agata
Piątek - 1 marca 2013 r.
8.00 - Gr + Adrian Ropiak
17.00 - int. dziękczynna za Czesława i Jadwigę
17.00 - + Leokadia Sobiech w 30-ty dzień po śm. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych
–
z przeszkodą do zawarcia małżeństwa
sakramentalnego – zapraszamy na Dzień
Skupienia osób żyjących w związkach
niesakramentalnych, który odbędzie się w sobotę,
Nie martw się i nie szukaj Boga gdzieś daleko, poza
sobą. On przecież w tobie przebywa, w twoim
wnętrzu. On jest razem z tobą, On jest w twoich
westchnieniach i we wszystkich twych dążeniach.
Proszę cię, dopóki będzie trwać ta twarda i ciężka
próba, odnawiaj akty czystej intencji i całkowitego

mszalne

int. od uczestników pogrzebu
Sobota - 2 marca 2013 r.
8.00 - Gr + Adrian Ropiak
17.00 - + Helena i Zdzisław Potempa
17.00 - + Krzysztof Wójdzik w 30-ty
dzień po śm.
III Niedziela Wielkiego Postu - 3 marca 2013 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie Doroty
i Jarosława i dla Ich dzieci
8.30 - + Marcin Sater
8.30 - + Wacław w 8-mą rocz. śm. i Stefania Ksepka
- int. od syna Mariana z rodziną
11.00 - w rocznicę urodzin Wiktorii Niemiro i za jej
rodziców
11.00 - w int. Kasi w 7-me urodziny i za jej
rodziców Ilonę i Jana
11.00 - Gr + Adrian Ropiak
11.00 - + Paweł Grzybowski - int. od Małgorzaty,
Jesiici i córki Vanessy
17. 00 - int. dziękczynna od rodziny Ireny i Janusza
Krysiak
17.00 - w I-sze urodziny Leny i za jej rodziców
2 marca 2013 roku o godz. 10.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Rodzin w Rajgrodzie.
Naszym modlitwom będzie przewodniczył
i konferencję wygłosi Ks. Bp Romuald Kamiński.
poddania się Bożym zamiarom. W ten sposób
naśladuj postawę Izaaka będącego w rękach
Abrama i wbrew nadziei żyj nadzieją właściwą dla
obydwóch. (Z Myśli Ojca Pio) ***
Omnia inicipides, nihil absolvides (Kto wiele
zaczyna, nic nie kończy).
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Ogłoszenia

*

1. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas
wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje
życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud
dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie
za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy
dobre postanowienia, powstrzymujmy się od
udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania
napojów alkoholowych, palenia, aby w ten
sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa,
rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak
pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest
czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie
zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice
i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie
w tym czasie na swoje dzieci. To na Was
spoczywa obowiązek dobrego wychowania
dzieci, także w duchu pobożności i polskiej
tradycji.
2. W tym tygodniu przypada czwartek przed
pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa,
prosimy o nowe i święte powołania do pracy
w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty
parafialnej. Zapraszam na adorację
Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się po

Komunikaty
Mszy Świętej o godz. 17.00, a zakończy o godz.
21.00. W piątek będziemy przepraszać Boże
Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie
daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić
o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy
Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę
powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się
w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi
najlepszej z Matek.
3. Okazja do spowiedzi świętej
pierwszopiątkowej w naszym kościele w piątek
od godzinie 7.30 i 16.30. Wszystkich Parafian
s e rd e cz n ie zachęcam do pojednania się
z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału
we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym
nabożeństwie eucharystycznym.
4. Przypominam o zamawianiu Mszy Świętych
za zmarłych. Każda rodzina w sumieniu
zobowiązana jest do takiej pamięci. Pamiętajmy
także o zamówieniu Mszy Świętej za żywych,
w imieniny, urodziny, rocznicę ślubu, o bł. Boże
w rodzinie i gospodarstwie....
5. Dzisiaj, 24 lutego (niedziela) po Mszy Świętej
o godz. 11.00 i w każdą następną niedzielęspotkania młodzieży przygotowującej się
do Bierzmowania.

Benedykt XVI List apostolski w formie «motu - Ojca, Syna i Ducha Świętego — jest
proprio» PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest
miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów
1. „Podwoje wiary” ( por. Dz 14, 27) są
posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa
dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają
Chrystusa, który w tajemnicy Swej śmierci i
nas one do życia w komunii z Bogiem i
zmartwychwstania
odkupił świat, Ducha Świętego,
pozwalają na wejście do Jego
który prowadzi Kościół poprzez wieki w
Kościoła. Próg ten można
oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.
przekroczyć, kiedy głoszone jest
Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską,
która przemienia. Przekroczenie tych podwoi
oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie.
Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6, 4), dzięki
któremu możemy przyzywać Boga zwracając się
do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem
poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest
owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który
wraz z darem Ducha Świętego, pragnął włączyć w
Swą własną chwałę tych, którzy w Niego wierzą
(por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą

2. Od początku mojej posługi Następcy Piotra
przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi
wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość
i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem.
W homilii podczas Mszy św. na początku mojego
pontyfikatu powiedziałem: „Kościół jako całość, a
w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus
wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z
pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem
Bożym, ku Temu, który daje nam życie — pełnię
życia”.
cdn

Parafia w Ukcie ma na sprzedaż zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 położoną w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na działce posadowione są m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
użytkowej ok.80 m2 i dwa garaże murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
uzgodnienia.

