Kalendarz liturgiczny
24 marca. NIEDZIELA PALMOWA MĘKI
PAŃSKIEJ.
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 19,28-40
Palma i krzyż to znaki zwycięstwa, choć w tak różny
sposób osiągniętego.
25 marca. PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO
TYGODNIA.
Iz 42,1-7; J 12,1-11
Czyż rolą przyjaciół nie jest osładzać ból, rozpraszać
smutek, pocieszać w strapieniach przyjaciela?
26 marca. WTOREK WIELKIEGO
TYGODNIA.
Iz 49,1-6; J 13,21-33
Tajemnica nieprawości odsłania się nam w
zapowiedzianej przez Jezusa zdradzie Judasza i
zaparciu się Piotra. Módlmy się, aby nasza postawa
nie była postawą Judasza, ale skruszonego Piotra.
27 marca. ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA.
Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25

Jak bolesna jest zdrada kogoś, komu zaufaliśmy, z
kim związaliśmy życie! Doświadczają tego
porzuceni małżonkowie, zdradzeni przyjaciele,
doświadczył tego Jezus od jednego z Apostołów.
28 marca. WIELKI CZWARTEK.
Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
Wyśpiewajmy Bogu chwałę, dziękując szczególnie
za sakrament kapłaństwa i za pozostanie z nami w
Najświętszym Sakramencie.
29 marca. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,1-19,42
“Nie trzeba czekać, aż zdejmą krzyż z naszych
ramion, wystarczy się z nim pogodzić, a już jest
lżej”. (Kard. Stefan Wyszyński)
30 marca . WIELKA SOBOTA.
Mt 28,1-10
Cieszmy się ze zwycięstwa Chrystusa, bo w nim my
też jesteśmy zwycięzcami nad własnymi
grzechami, cierpieniem i śmiercią.

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. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza
nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus
wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do
każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że
stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”,
a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”!
Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym
czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal
z powodu naszych nieprawości, po to, aby
przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego
życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.
2. Już tradycyjnie dzisiejsza niedziela
obchodzona jest jako Światowy Dzień
Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi,
którzy gromadzą się dziś w stolicach diecezji,
aby zawsze pragnęli Chrystusa i ciągle
odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.
3. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie
wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy
święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielka Sobota będą dniami szczególnego
zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez
czynny udział w bogatej liturgii.
4. Gdyby nie Wielki Poniedziałek, 25 marca

Bazylika zimą

*

Komunikaty

obchodzilibyśmy uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Zgodnie z normami kalendarza
liturgicznego w tym roku uroczystość ta została
przeniesiona na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia
Bożego, czyli na 8 kwietnia.
5. W Wielki Wtorek przypada liturgiczne wspomnienie
Dobrego Łotra. Od 2009 roku obchodzimy je
w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów.
6. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach
celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą
Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia
Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum
Paschalne. W naszej parafii o godzinie 17.00. Po
hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony
i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament
zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego
dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn
„Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można
uzyskać odpust zupełny.
7. W kościele wystawiony jest kosz na produkty
żywnościowe. Każdy, kto chciałby się podzielić
z uboższymi od siebie tym, co posiada, może tam
złożyć swój dar na wielkanocny stół świąteczny.
Dary rozdzieli Parafialny Zespół Caritas.
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darów!” – powiedział Papież.
Ojciec Święty wskazał, że przez brak takiej
odpowiedzialności i troski, rośnie znieczulica serca i
otwiera się miejsce na zniszczenie. W każdej
bowiem epoce dziejów są „Herodowie”, którzy
knują plany śmierci, niszczą i oszpecają oblicze
człowieka – zaznaczył.
„Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy zajmują
odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie
gospodarczej, politycznej i społecznej, wszystkich
mężczyzn i kobiety dobrej woli: bądźmy
«opiekunami» stworzenia, Bożego planu
wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego,
środowiska – kontynuował Ojciec Święty. – Nie
pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci
towarzyszyły naszemu światu! By jednak «strzec»
musimy też troszczyć się o nas samych! Pamiętajmy,
że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają
życie! Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi
uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego
wychodzą intencje dobre i złe: te, które budują i te,
które niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani
też wrażliwości!”. Papież zaznaczył, że troska i
wrażliwość na wzór św. Józefa nie jest znakiem
słabości. Wręcz przeciwnie, oznacza siłę ducha i
zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia,
prawdziwej otwartości na bliźniego, miłości. „Nie
powinniśmy bać się dobroci, czułości!” – stwierdził
Papież Franciszek zaznaczając, że tak też rozumie
swoją posługę Następcy Piotra. „Nigdy nie
zapominajmy, że prawdziwą władzą jest służba i że
także papież, by wypełniać władzę, musi coraz
bardziej wchodzić w tę posługę, która ma swój
świetlisty szczyt na krzyżu, musi spoglądać na
pokorną, konkretną, pełną wiary posługę św. Józefa i
tak jak on otwierać ramiona, aby strzec całego Ludu
Bożego i przyjąć z miłością i czułością całą
ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych,
najmniejszych, tych, których św. Mateusz opisuje w
sądzie ostatecznym z miłości: głodnych,
spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w
więzieniu (por. Mt 25,31-46). Tylko ten, kto służy z
miłością, potrafi strzec!” – powiedział Papież.

Papież Franciszek zainaugurował pontyfikat
„Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego
stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza
najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest
posługa, do której wypełniania powołany jest
Biskup Rzymu”. Te słowa z homilii Papieża
Franciszka można uznać za program jego
pontyfikatu. W inauguracyjnej Mszy wzięło udział
ok. 150 tys. ludzi, w tym 132 delegacje państwowe
oraz 33 reprezentujące inne wyznania i religie.
Ceremonia rozpoczęła się od chwili modlitwy przy
grobie św. Piotra. Stamtąd procesja z udziałem
patriarchów katolickich Kościołów wschodnich
wyruszyła przy akompaniamencie specjalnej litanii
na plac, niosąc papieskie insygnia: paliusz i
pierścień Rybaka. Ich nałożenie oraz symboliczne
homagium złożone przez reprezentację kardynałów
poprzedziło Mszę inauguracyjną. W homilii Papież
Franciszek nawiązał do postaci św. Józefa
czczonego jako opiekuna Świętej Rodziny i patrona
Kościoła powszechnego. Ukazał go jako wzór
gotowości wobec woli Bożej, troski i opiekuńczości.
Ten przykład wykracza poza środowisko
chrześcijańskie, wskazując wymagania
ogólnoludzkie.
„Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością
stworzoną, pięknem stworzenia, jak nam to mówi
Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św. Franciszek z
Asyżu: to poszanowanie każdego Bożego
stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy. Jest
to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o
wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby
starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej
kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych
serc. To troska jedni o drugich w rodzinie:
małżonkowie wzajemnie otaczają siebie opieką,
następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, a z
biegiem czasu dzieci stają się opiekunami rodziców.
To szczere przeżywanie przyjaźni, będących
wzajemną troską o siebie w zaufaniu, w szacunku i w
dobru. W istocie wszystko jest powierzone opiece
człowieka i jest to odpowiedzialność, która dotyczy
nas wszystkich. Bądźcie opiekunami Bożych

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. - Taca z ostatniej niedzieli - 2850.95 zł.; 2. Krysiak Dorota i Jarosław
(Chostka) - 200 zł.
Wpłynęło - 3050.95 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 644 492.86 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

Wielki Poniedziałek - 25 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
18.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Heleny Hudaszek
w 77-me urodziny i jej córki Alicji z racji urodzin
18.00 - + Stanisław Filipkowski w rocz. śm. - int. od
żony i za + Bronisław Dębowski
Wielki Wtorek - 26 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
18.00 - + Władysław i Władysława Kozłowscy,
Aleksandra i Stanisław Sekścińscy
18.00 - + Teresa i Józef Szczubełek - int. od syna
Zbyszka z rodziną
Wielka Środa - 27 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
17.00 - w rocznicę ślubu Alicji i Marcina, za ich
dzieci i za brata Pawła w urodziny
17.00 - + Wacław i Stefania Ksepka w rocz. śm. int. od syna Stanisława
Wielki Czwartek - 28 marca 2013 r.
17.00 - w int. Kapłanów
17.00 - Gr. + Adrian Ropiak
17.00 - + Eugeniusz Skorupski
Wielki Piątek - 29 marca 2013 r.

mszalne

17.00 - LITURGIA MĘKI
PAŃSKIEJ
20.00 - DROGA KRZYŻOWA
Wielka Sobota - 30 marca 2013
r.
19.00 - o bł. Boże dla Leszka
i Marzeny i Adriana
19.00 - Gr + Adrian Ropiak
19.00 - + Stanisław Drężek i Stanisława
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania
Pańskiego - 31 marca 2013 r.
6.00 - w rocznicę ślubu Stanisławy i Jana
Sawickich - int. od dzieci
6.00 - o bł. Boże dla Stefanii i Władysława Pliszka ,
dla ich dzieci z rodzinami
6.00 - w urodziny Adeli Idel
6.00 - + Robert Krysiak
11.00 - o bł. Boże dla Łukasza i Marty, i dla Rafała
11.00 - w int. Jarosława Wnuka z racji urodzin
11.00 - Gr + Adrian Ropiak
11.00 - + Stanisława Farys w 15-tą rocz. śm.,
i Mieczysław
17. 00 - za Janusza, Ewę i Karola

Na kwiaty do Grobu Pańskiego ofiary złożyli :
Różańcowe Ukta i Gałkowo - 70 zł.; 3. Bujanowski
1. Koło Różańcowe z Krutyni - 100 zł.; 2. Koło Antoni - 50 zł. 4. Inne - 70 zł. BÓG ZAPŁAĆ!

14.00 - 15.00 - Gałkowo, Krutyński Piecek
15.00 - KORONKA DO MIŁOSIERDZIA
10.00 - 11.00 - Chostka, Zakręt, Zielony Lasek, BOŻEGO
Roztek,
Rosocha, Wypad,
Kolonie Ukty, 16.00 - 17.00 - Wojnowo, Majdan, Krutyń
17.00 - 18.00 - Ukta (Szkolna, Zydlągi)
Zameczek, Nowa Ukta Kolonie
18.00 - 19.00 - Ukta (Pocztowa)
11.00 - 12.00 - Śwignajno, Ładne Pole,
13.00 - 14.00 - Gąsior, Iznota, Nowy Most, 19.00 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
21.00 - 22.00 - Ukta (Mrągowska)
Kołowin, Bobrówko, Nowa Ukta, Kadzidłowo,

ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO WIELKA SOBOTA
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1. W Wielki Piątek wszystkich
obowiązuje post ścisły, polegający na
powstrzymaniu się od potraw
mięsnych oraz na ograniczeniu
jedzenia. Tego dnia możemy zjeść
trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do
syta. Wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku
życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post
ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.
Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się
Eucharystii. Liturgia Męki Pańskiej o godzinie
17.00, a Droga Krzyżowa o godzinie 20.00 Za
uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać
odpust zupełny. Na zakończenie liturgii
Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do
Grobu Pańskiego.
Ofiary składane na tacę podczas adoracji Krzyża
przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w
Ziemi Świętej.
2. Wielka Sobota jest dniem adoracji
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy
Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.
6. Odnowa Kościoła dokonuje się
także przez świadectwo, jakie daje
życie wierzących: poprzez samo
swoje istnienie w świecie
chrześcijanie są faktycznie powołani, aby
rozjaśniać Słowo prawdy, jakie pozostawił nam
Pan Jezus. Właśnie Sobór
w Konstytucji
dogmatycznej Lumen gentium, stwierdził:
„podczas gdy Chrystus, «święty, niewinny,
niepokalany» (Hbr 7,26), nie znał grzechu (2 Kor
5,21), lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za
grzechy ludu (por. Hbr 2,17), Kościół obejmujący
w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem
ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje
ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Kościół
«wśród prześladowań świata i pociech Bożych
zdąża naprzód w pielgrzymce», zwiastując krzyż
i śmierć Pana, aż przybędzie (por. 1 Kor 11,26).
Mocą zaś Pana zmartwychwstałego krzepi się, aby
utrapienie i trudności swe, zarówno wewnętrzne,
jak zewnętrzne, przezwyciężać cierpliwością
i miłością, a tajemnicę Jego, choć pod osłoną,

p o b ł o g o s ł a w i ć p o k a r m y. J e s t t o c z a s
upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani,
nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią
Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post,
powstrzymując się od pokarmów mięsnych.
Błogosławieństwo pokarmów od godziny 10.00 do
13.00, co godzina.
3. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię
Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i
najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi
zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte
Truduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę,
wszystkich Parafian zachęcam do licznego udziału.
Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie
się o godzinie 19.00.
Na liturgię przynosimy świece chrzcielne.
4. Chorych odwiedzę w Wielki Poniedziałek
i Wielki Wtorek. Proszę o zgłaszanie chorych do
odwiedzin.
5. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
wiernie przecież w świecie objawiać, póki się ona
na koniec w pełnym świetle nie ujawni”.
Rok wiary, w tej perspektywie jest zaproszeniem do
autentycznego i nowego nawrócenia do Pana,
jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy Jego
śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił pełnię
miłości, która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia
i przemiany życia poprzez odpuszczenie grzechów
(por. Dz 5, 31). Dla apostoła Pawła ta Miłość
wprowadza człowieka do nowego życia: „Przez
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4). Dzięki wierze to
nowe życie kształtuje całą ludzką egzystencję na
radykalnej nowości zmartwychwstania. Na miarę
jego wolnej dyspozycyjności, myśli, uczucia,
mentalność i zachowania człowieka powoli są
oczyszczane i przekształcane, na drodze, która
nigdy tu na ziemi w pełni się nie realizuje. „Wiara,
która działa przez miłość” (Ga 5, 6) staje się nowym
kryterium inteligencji i działania, które przemienia
całe życie człowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef
4, 20-29, 2 Kor 5, 17).
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.

