Kalendarz liturgiczny
25 marca. V NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
Jako lud wierny przychodzimy do œwi¹tyni, aby
wielbiæ Boga i ca³ym sercem przyj¹æ Jego prawo.
26 marca. Poniedzia³ek. UROCZYSTOŒÆ
ZWIASTOWANIA PAÑSKIEGO.
Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; £k 1,26-38
Syn Bo¿y przyszed³ na œwiat, abyœmy przez Jego
Ofiarê zostali uœwiêceni.
27 marca. Wtorek.
Lb 21,4-9; J 8,21-30
Niech ka¿dy z nas uœwiadomi sobie, ¿e Jezus idzie
umieraæ za mnie, abym mia³ si³ê pójœæ za nim do
koñca.
28 marca. Œroda.
Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
Odpowiedzmy sobie szczerze: czy potrafiê przyznaæ
siê do grzechu, który zniewala mnie najbardziej?

Czy wyznajê go Panu Jezusowi w sakramencie
pokuty?
29 marca. Czwartek.
Rdz 17,3-9; J 8,51-59
My, przez chrzest œwiêty w³¹czeni do
Chrystusowego Koœcio³a, trwajmy na Eucharystii
przy naszym Panu, który cierpi z powodu
niezrozumienia i odrzucenia.
30 marca. Pi¹tek.
Jr 20,10-13; J 10,31-42
Przypomnijmy sobie te wydarzenia z naszego
¿ycia, w których doœwiadczyliœmy cudownego
dzia³ania Jezusa.
31 marca. Sobota.
Ez 37,21-28; J 11,45-57
Pan Jezus zbawia z ca³¹ moc¹ przez cichoœæ i
kruchoœæ. Postawmy sobie pytanie: Czy zgadzam
siê na tak¹ drogê z Chrystusem? Czy chcê iœæ za
takim w³aœnie Jezusem do koñca?

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. Prze¿ywamy Wielki Post. Zbli¿a siê czas œmierci
Chrystusa. Ostatnie rozmowy, ostatnie wyjaœnienia,
ostatnie zachêty i ostrze¿enia. Chrystus mówi o
uwielbieniu, ale wie, ¿e dla Niego oznacza to œmieræ.
Nie mówi jednak o niej wprost, ale jest pe³en lêku.
Chrystus z tych ostatnich dni przed œmierci¹ jest nam
niezwykle bliski. ¯y³ jak my, cierpia³ jak my i umiera³
jak my. Tylko dzie³o, jakiego dokona³, przekracza
nasz¹ miarê.
2. Za tydzieñ Niedziela Palmowa, rozpoczynaj¹ca
uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na
wszystkich Mszach Œwiêtych b³ogos³awieñstwo palm.
3. Msze Œwiête w niedziele Wielkiego Postu o
godzinie 8.30,11.00 i 17.00. Gorzkie ¯ale po Mszy
Œwiêtej o godzinie 11.00 . Za pobo¿ny udzia³ w
„Gorzkich ¯alach” i „Drodze Krzy¿owej”
odprawianych w koœciele mo¿na dost¹piæ odpustu
zupe³nego.
4. W pi¹tek o godzinie 17.00 zostanie odprawiona
Droga Krzy¿owa. Po nabo¿eñstwie Msza Œwiêta.
Zachêcam dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii
Œwiêtej i m³odzie¿ do sakramentu bierzmowania do
czynnego udzia³u w tych nabo¿eñstwach.
5. Dzisiaj, 25 marca, po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii
Œwiêtej i ich rodziców.
6. 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 lub w przysz³¹ niedzielê po ka¿dej Mszy Œwiêtej
przy wyjœciu z koœcio³a. Za z³o¿one ofiary serdeczne „Bóg
zap³aæ”.
7.Na 26 marca przypada w Koœciele polskim Dzieñ Modlitw
za WiêŸniów z okazji wspomnienia œwiêtego Dobrego £otra.
Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali
go jako patrona skazanych na œmieræ. Patronuje on równie¿
wiêŸniom, kapelanom wiêziennym, przewoŸnikom,
prosz¹cym o dobr¹ œmieræ, pokutuj¹cym i nawróconym
grzesznikom, a tak¿e skruszonym z³odziejom. Wszyscy
¿yciowo pogubieni zwracaj¹ siê do niego o pomoc i
wstawiennictwo, poniewa¿ jest on wzorem doskona³ego ¿alu
za grzechy.
8.Ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego: 1. KR
Rosocha,Chostka i Zakrêt - 150 z³.; 2. KR Krutyñski Piecek 100 z³., 3. KR Ukta i Ga³kowo - 60 z³.; 4. Œwignajno - 265 z³. 5.
Inne - 30 z³.
9. Na nowy dzwon do koœcio³a: 1 Anonimowo -100 z³.
Zebrano ju¿ - 2700 z³., a na zabezpieczenie obrazu z o³tarza
g³ównego ofiarê z³o¿yli:1. Anonimowo 100 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
2. «O siebie wzajemnie» — dar wzajemnoœci
To «czuwanie» nad innymi jest sprzeczne z
mentalnoœci¹, w której sprowadza siê ¿ycie do
wymiaru jedynie ziemskiego, nie postrzega go w
perspektywie eschatologicznej i akceptuje dowolny
wybór moralny w imiê wolnoœci jednostki.
Spo³eczeñstwo takie jak dzisiaj nasze mo¿e staæ siê
obojêtne zarówno na cierpienia fizyczne, jak i
duchowe i moralne potrzeby ¿ycia. Tak nie powinno
byæ we wspólnocie chrzeœcijañskiej! Aposto³ Pawe³
zachêca, by d¹¿yæ do tego, co «s³u¿y sprawie
pokoju i wzajemnemu zbudowaniu» (Rz 14, 19),
staraj¹c siê o to, «co dla bliŸniego dogodne — dla
jego dobra, dla zbudowania» (tam¿e 15, 2), nie
szukaj¹c w³asnej korzyœci, «lecz dobra wielu, aby
byli zbawieni» (1 Kor 10, 33). To wzajemne
upominanie i zachêcanie w duchu pokory i mi³oœci
winno byæ czêœci¹ ¿ycia wspólnoty
chrzeœcijañskiej.
Uczniowie Pana, zjednoczeni z Chrystusem przez
Eucharystiê, ¿yj¹ w jednoœci, która ³¹czy ich niczym
cz³onki jednego cia³a. To oznacza, ¿e bliŸni nale¿y
do mnie, jego ¿ycie, jego zbawienie wi¹¿¹ siê z
moim ¿yciem i moim zbawieniem. Siêgamy tutaj
bardzo g³êbokiego aspektu wspólnoty: nasze ¿ycie i
¿ycie innych s¹ wspó³zale¿ne, zarówno w dobru, jak
i w z³u; tak grzech, jak i uczynki mi³oœci maj¹
równie¿ wymiar spo³eczny. W Koœciele,
mistycznym ciele Chrystusa, wystêpuje ta
wzajemnoœæ: wspólnota nieustannie pokutuje i
b³aga o przebaczenie grzechów swoich synów, ale
te¿ nieustannie weseli siê i cieszy œwiadectwami
cnót i mi³oœci, które w niej siê pojawiaj¹. «¯eby
poszczególne cz³onki troszczy³y siê o siebie

nawzajem» (1 Kor 12, 25), pisze œw. Pawe³,
poniewa¿ jesteœmy jednym cia³em. Mi³oœæ do
braci, której jeden z wyrazów stanowi ja³mu¿na —
typowa praktyka wielkopostna, wraz z modlitw¹ i
postem — jest zakorzeniona w tej wspólnej
przynale¿noœci. Tak¿e przez konkretn¹ troskê o
najubo¿szych ka¿dy chrzeœcijanin mo¿e wyraziæ
swoj¹ przynale¿noœæ do jednego cia³a, którym jest
Koœció³. Wzajemna troska to tak¿e uznanie dobra,
które Pan w nich czyni, i dziêkowanie razem z
nimi za cuda ³aski, jakich dobry i wszechmog¹cy
Bóg nieustannie dokonuje w swoich synach.
Kiedy chrzeœcijanin dostrzega w bliŸnim dzia³anie
Ducha Œwiêtego, mo¿e siê z tego jedynie radowaæ
i chwaliæ za to Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 16).
3. «By siê zachêcaæ do mi³oœci i do dobrych
uczynków» — wspólna droga do œwiêtoœci
To wyra¿enie z Listu do Hebrajczyków (10, 24)
zachêca nas do tego, byœmy mieli na uwadze
powszechne powo³anie do œwiêtoœci, nieustanne
postêpowanie w ¿yciu duchowym, byœmy d¹¿yli
do wiêkszych charyzmatów oraz coraz
wznioœlejszej i bardziej owocnej mi³oœci (por. 1
Kor 12, 31-13, 13). Wzajemna troska ma pobudzaæ
do konkretnej, coraz wiêkszej mi³oœci, «niczym
œwiat³o poranne, które wschodzi i wzrasta a¿ do
po³udnia» (por. Prz 4, 18), w oczekiwaniu na
dzieñ, który nie zna zmierzchu w Bogu. Czas,
który jest nam dany w ¿yciu, jest cenny, abyœmy
odkrywali i spe³niali dobre uczynki w mi³oœci
Boga. Dziêki temu Koœció³ roœnie i siê rozwija,
aby osi¹gn¹æ pe³n¹ doskona³oœæ Chrystusa (por. Ef
4, 13). W tej dynamicznej perspektywie wzrostu
mieœci siê nasze wezwanie, byœmy siê wzajemnie
pobudzali do osi¹gania pe³ni mi³oœci i dobrych
czynów.
cdn

*Dzisiaj 20. Rocznica utworzenia Diecezji E³ckiej. W
czasie Mszy Œwiêtych po Komunii Œwiêtej œpiewamy
hymn: “Ciebie Boga wys³awiamy”.
**Jutro, w poniedzia³ek 26 marca, obchodzimy
uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Zosta³a ona w
tym roku przeniesiona na 26 marca (zwykle jest 25

marca) z racji dzisiejszej wielkopostnej niedzieli.
Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego celebrujemy w
Koœciele jako Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia oraz Dzieñ
Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. W³¹czmy siê
w to dzie³o modlitwy i troski o ¿ycie. Msze Œwiête o
godzinie 8.00 i 17.00.

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: 1. Taca - 3284.89 z³., 2. Anonimowo - 500 z³.; 3. Danuta i Jacek Radowscy
(Krutyñ) - 100 z³.; 4. Józef i Stanis³awa Nadolni (Ukta) - 300 z³., 5. Anonimowo - 40 z³.
Wp³ynê³o -4224.89 z³. Wydano - 64979.55 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 - 26 marca 2012 r.
8.00 - ...............
17.00 - o szczêœliwe rozwi¹zanie
dla córki Ewy - int.od rodziców
17.00 - w int. Zuzanny i Julii
Wtorek - 27 marca 2012 r.
8.00 - o zdrowie, b³. Bo¿e i dalsze
³aski dla Adeli Idel
17.00 - w int. Emmanuela B³a¿eja Sucheckiego
Œroda - 28 marca 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - w int. Klaudii Soltek w 18-te urodziny i cr.
Soltek
17.00 - w rocznicê œlubu Alicji i Marcina, za ich
dzieci oraz za Paw³a z racji urodzin
Czwartek - 29 marca 2012 r.
8.00 - w int. Alicji i mamy Heleny z racji urodzin
17.00 - + Stanis³awa Farys w 14-t¹ rocz. œm. - int.
od mê¿a, dzieci i wnucz¹t
17.00 - + Stanis³awa, Jan i Kazimierz Tomasik - int.
od syna z rodzin¹
Pi¹tek - 30 marca 2012 r.
8.00 - ................

17.00 - + Janina i Kazimierz Ogrodziñscy
Sobota - 31 marca 2012 r.
8.00 - ................
17.00 - w int. Artura w I-sze urodziny i w int.
Krzysztofa w urodziny
17.00 - + Marianna Gacioch w rocz. œm., Tadeusz
Paradowski
Niedziela Palmowa - 1 kwietnia 2012 r.
8.30 - w 13-t¹ rocz. œlubu Iwony i Janusza, za ich
dzieci i cr. Ba³dyga
8.30 - Anna i Józef Rudnik, Bronis³awa i Bogumi³
Gruszka
8.30 - + W³adys³aw Koz³owski, Aleksandra i
Stanis³aw Sekœciñscy
11.00 - w 55-t¹ rocz. œlubu Eugenii i Józefa
Turskich, w 75-te urodziny Józefa Turskiego - int.
od dzieci
11.00 - + Marianna Gacioch w rocz. œm.
11.00 - + Gunther Gorlo, El¿bieta Urbañska, Erika
Mitzner
17.00 - w 77-me urodziny Apolonii Samsel
17.00 - + Stanis³aw Róziecki i W³adys³awa
Brodzik

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.
S³awomir Florczyk
Benedykt XVI rozpocz¹³ sw¹ szeœciodniow¹ podró¿
Msza Œwiêta od uczestników apostolsk¹ do Meksyku i na Kubê. Na miêdzynarodowym
pogrzebu lotnisku Guanajuato w León powita³ go prezydent Meksyku
21 kwietnia 2012 r. - godz. 8.00
Felipe Calderón. „Przybywam jako pielgrzym wiary, nadziei
Jerzy Wiêcek
i mi³oœci” – powiedzia³ papie¿ w swym przemówieniu
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu - powitalnym. Podkreœli³, ¿e ¿ycie zgodne z Ewangeli¹ jest
24 kwietnia 2012 r. - godz. 17.00
fundamentem zgodnego wspó³¿ycia spo³ecznego, opartego
Wieczny odpoczynek racz im
na poszanowaniu ludzkiej godnoœci, wyra¿aj¹cej siê
daæ Panie ...

Odeszli od nas

zw³aszcza w prawie do wolnoœci religijnej.

Komunikat z 357.Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski, które mia³o
miejsce w Warszawie w dniach 13-14 marca
2012 r.
W zwi¹zku z obchodzon¹ w 2016 roku 1050.
rocznic¹ Chrztu Polski propozycja programu
skoncentrowana jest wokó³ sakramentu Chrztu
Œwiêtego. Jest on zaproszeniem do nowej
ewangelizacji i pog³êbienia wiary i ¿ycia ³ask¹
Chrztu Œwiêtego.
3. Biskupi przyjêli dokument spo³eczny
zatytu³owany „W trosce o cz³owieka i dobro
wspólne”. Jego zasadniczym przes³aniem jest
wezwanie do dzia³ania na rzecz ochrony godnoœci i
praw ka¿dego cz³owieka. Dokument przypomina
podstawowe wartoœci i zasady zawarte w nauczaniu
spo³ecznym Koœcio³a, które gwarantuj¹ budowê
sprawiedliwego i solidarnego spo³eczeñstwa. Jest
to przes³anie skierowane do wszystkich ludzi
Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd .
Biblijny wymiar katechezy
Wa¿n¹ dziedzin¹ duszpasterstwa
Koœcio³a, daj¹c¹ mo¿liwoœæ
m¹drego odkrywania na nowo centralnego miejsca
s³owa Bo¿ego, jest katecheza, która w swoich
ró¿nych formach i fazach zawsze powinna
towarzyszyæ ludowi Bo¿emu. Opisane przez
ewangelistê £ukasza spotkanie uczniów z Emaus z
Jezusem (por. £k 24, 13-35) ukazuje w pewnym
sensie wzór katechezy, w której centrum jest
„wyjaœnienie Pism”, jakie potrafi daæ jedynie
Chrystus (por. £k 24, 27-28), ukazuj¹c w sobie
samym ich spe³nienie. I tak rodzi siê na nowo
nadzieja silniejsza od wszelkiej pora¿ki, czyni¹ca z
tych uczniów przekonanych i wiarygodnych
œwiadków Zmartwychwsta³ego. W Dyrektorium
ogólnym o katechizacji znajdujemy wa¿ne
wskazania odnoœnie do biblijnej animacji
katechezy, do których warto wracaæ. Przy tej okazji
pragnê przede wszystkim podkreœliæ, ¿e katecheza
powinna byæ „przepe³niona i przenikniêta myœl¹,
duchem i podstawami biblijnymi i ewangelicznymi
przez sta³y kontakt z samymi tekstami, ale tak¿e
przypomnieæ, ¿e katecheza bêdzie o tyle bogatsza i
skuteczniejsza o ile odczytywaæ bêdzie s³owa
wed³ug myœli i ducha Koœcio³a; powinna siê
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

dobrej woli, którym zale¿y na pomyœlnoœci naszej
Ojczyzny. To g³os ponad podzia³ami, wskazuj¹cy
na obszary, które winny siê staæ przedmiotem
wspólnej troski.
4. Konferencja Episkopatu Polski kieruje siê wol¹
dialogu ze stron¹ rz¹dow¹ odnoœnie do Funduszu
Koœcielnego i sytuacji ekonomicznej Koœcio³a.
Dostrzega potrzebê stworzenia nowoczesnego
modelu, nawi¹zuj¹cego do wzorców
wypracowanych w ró¿nych pañstwach
europejskich. Powinno siê to dokonaæ poprzez
wype³nienie zapisów 22. artyku³u Konkordatu, w
którym strony zobowi¹zuj¹ siê do regulacji spraw
finansowych instytucji koœcielnych na drodze
dialogu. Ufamy, ¿e – jak stwierdza Konkordat –
„nowa regulacja uwzglêdni potrzeby Koœcio³a,
bior¹c pod uwagê jego misjê oraz dotychczasow¹
praktykê ¿ycia koœcielnego w Polsce”.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

inspirowaæ myœl¹ i ¿yciem dwóch
tysiêcy lat Koœcio³a». A zatem trzeba
zachêcaæ do poznawania postaci,
zdarzeñ i podstawowych wypowiedzi
œwiêtego tekstu; w tym mo¿e równie¿
pomagaæ inteligentne zapamiêtywanie
niektórych szczególnie wymownych fragmentów
biblijnych, dotycz¹cych tajemnic chrzeœcijañskich.
Dzia³alnoœæ katechetyczna zak³ada zawsze
poznawanie Pism w wierze i Tradycji Koœcio³a, by
te s³owa odbierane by³y jako ¿ywe, jak ¿ywy jest
dzisiaj Chrystus, gdzie dwaj albo trzej zebrani s¹ w
Jego imiê (por. Mt 18, 20). Powinna ona
przekazywaæ w pe³en ¿ycia sposób historiê
zbawienia i treœci wiary Koœcio³a, aby ka¿dy
wierny uzna³, ¿e równie¿ jego egzystencja nale¿y
d o
t e j
h i s t o r i i .
W tej perspektywie wa¿ne jest zwrócenie uwagi na
relacjê miêdzy Pismem œwiêtym i Katechizmem
Koœcio³a Katolickiego, co potwierdzi³o
Dyrektorium ogólne o katechizacji: „Pismo œwiête
bowiem, jako „s³owo Bo¿e, zapisane pod
natchnieniem Ducha Œwiêtego”, i Katechizm
Koœcio³a Katolickiego, jako wa¿ne aktualne
wyra¿enie ¿ywej Tradycji Koœcio³a i pewna norma
dla nauczania wiary, maj¹ za zadanie, ka¿de we
w³aœciwy sobie sposób i odpowiednio do swojego
autorytetu, o¿ywiaæ katechezê w Koœciele
wspó³czesnym”.
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

