Kalendarz liturgiczny
26 lutego. I NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Rdz 9,8-15; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15
Okres Wielkiego Postu ma zbli¿yæ nas do Pana
Boga, przypomnieæ, co w ¿yciu najwa¿niejsze i
odnowiæ przymierze, w które weszliœmy przez
sakrament Chrztu Œwiêtego.
27 lutego. Poniedzia³ek.
Kp³ 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
S³owo Bo¿e zachêca nas do rachunku sumienia z
naszego stosunku do bliŸnich.
28 lutego. Wtorek.
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
Jak wygl¹da nasza codzienna rozmowa z
Bogiem?
29 lutego. Œroda.
Jon 3,1-10; £k 11,29-32
Cz³owiek, który siê nie nawraca, przestaje s³yszeæ

Pana Boga. ¯¹da znaku,ale jak go otrzyma - nie
rozumie.
1 marca. Czwartek.
Est 14,1.3-5.12-14; Mt 5,20-26
Zastanówmy siê, jaki obraz Pana Boga nosimy
w sercu.
2 marca. Pi¹tek.
Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Uwolnijmy siê od gniewu i z³oœci. One
zamykaj¹ nas na naszych bliŸnich i na samego
Pana Boga.
3 marca. Sobota.
Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
Pan Jezus nie chce, abyœmy kierowali siê
emocjami, ale Jego s³owem. Pozwólmy Mu
kszta³towaæ nasze serca do umiejêtnoœci
przebaczania i mi³owania.

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 czas Wielkiego Postu. Niech
bêdzie on dla nas, ludzi wierz¹cych, okazj¹ do
przemiany i nawrócenia. Jak¿e niewiele
nieraz potrzeba, aby powagê tego œwiêtego
czasu pokuty i modlitwy zak³óciæ. Miejmy
wiêc oczy otwarte i wyczulone sumienia na
g³os Boga. W tym tygodniu pamiêtajmy
szczególnie o modlitwie w intencji trzeŸwoœci
narodu polskiego.
2. Msze Œwiête w niedziele Wielkiego Postu o
godzinie: O godzinie 8.30, 11.00 i 17.00.
Gorzkie ¯ale zaraz po Mszy Œwiêtej o godz.
11.00. Zapraszam.
3. W pi¹tek o godzinie 17.00 odprawione
zostanie nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, a po
nim Msza Œwiêta. Czcicieli Chrystusa
Ukrzy¿owanego zapraszam.
4. Koñcz¹ siê kwartalne dni modlitw o ducha
pokuty. Us³yszmy i my wezwanie Zbawiciela:
„Nawracajcie siê”.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek miesi¹ca
dzieñ, w którym

adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o
powo³ania kap³añskie i zakonne, pierwszy pi¹tek
szczególna okazja do pojednania siê z Bogiem, i
pierwsza sobota miesi¹ca
dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w I Czwartek
miesi¹ca rozpocznie siê po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00, a zakoñczy o godz. 21.00. ZAPRASZAM.
6. Za tydzieñ, w II Niedzielê Wielkiego Postu, ofiary
do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
7. 2 marca - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o
nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej
parafii. Zapraszam. I czêœæ ró¿añca o
godz. 16.30. Pozosta³e po Mszy Œwiêtej o
godz. 17.00.
8.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³.
Zebrano ju¿ - 2600 z³., a na zabezpieczenie obrazu z
o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³.; Zebraliœmy ju¿
5640 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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Ci¹g dalszy papieskiej katechezy:

Ma to tak¿e miejsce w naszej relacji z Bogiem: w
obliczu sytuacji najtrudniejszych i bolesnych, kiedy
wydaje siê, ¿e Bóg nie s³yszy nie powinniœmy siê
lêkaæ, aby zawierzyæ Jemu ca³y ciê¿ar, jaki nosimy
w sercu, nie powinniœmy siê obawiaæ, ¿eby
wykrzyczeæ Jemu nasze cierpienie. Powinniœmy
byæ przekonani, ¿e Bóg jest blisko, nawet jeœli
pozornie milczy.
Powtarzaj¹c z krzy¿a w³aœnie s³owa pocz¹tkowe
psalmu 22 „«Eli, Eli, lema sabachthani?» «Bo¿e
mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?» (Mt 27,46),
wykrzykuj¹c s³owa psalmu, Jezus modli siê w
chwili ostatniego odrzucenia przez ludzi, w chwili
opuszczenia; modli siê jednak psalmem bêd¹c
œwiadomym obecnoœci Boga Ojca tak¿e i w tej
godzinie, w której odczuwa ludzki dramat œmierci.
Rodzi siê w nas jednak pytanie: jak to mo¿liwe, ¿e
Bóg tak potê¿ny, nie interweniuje by uchroniæ
swojego Syna od tej straszliwej próby? Wa¿ne jest
zrozumienie, ¿e modlitwa Jezusa nie jest krzykiem
tego, który z rozpacz¹ wychodzi na spotkanie
œmierci ani te¿ krzykiem tego, kto wie, ¿e zosta³
opuszczony. Jezus w tym momencie czyni swoim
ca³y psalm 22, psalm cierpi¹cego ludu Izraela i w
ten sposób bierze na siebie nie tylko cierpienie
swego ludu, ale tak¿e wszystkich ludzi, którzy
cierpi¹ z powodu ucisku z³a i jednoczeœnie zanosi to
wszystko do serca samego Boga, bêd¹c pewnym, ¿e
wo³anie to zostanie wys³uchane w
zmartwychwstaniu: „To wo³anie w krañcowej
potrzebie jest jednoczeœnie pewnoœci¹ Boskiej
odpowiedzi, pewnoœci¹ zbawienia – nie tylko dla
samego Jezusa, lecz dla «wielu»” (Jezus z Nazaretu
II, 229). W tej modlitwie Jezusa s¹ zawarte
niezwyk³e zaufania i powierzenie siê w rêce Boga,
tak¿e wówczas, kiedy zdaje siê nieobecny, tak¿e
wówczas kiedy wydaje siê trwaæ w milczeniu,
wype³niaj¹c plan dla nas niepojmowalny. W
Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy:„W
mi³oœci odkupieñczej, która zawsze ³¹czy³a Go z

Ojcem, przyj¹³ nas w naszym oddzieleniu od
Boga, tak ¿e móg³ w naszym imieniu powiedzieæ
na krzy¿u: «Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie
opuœci³?»”(n. 603). Jego cierpienie dokonuje siê w
komunii z nami i dla nas. Wyp³ywa ono z mi³oœci i
ju¿ samo w sobie niesie odkupienie, zwyciêstwo
mi³oœci.
Ludzie znajduj¹cy siê pod krzy¿em Jezusa nie
potrafi¹ zrozumieæ i myœl¹, ¿e Jego wo³anie jest
b³aganiem skierowanym do Eliasza. W burzliwej
scenerii usi³uj¹ ugasiæ Jego pragnienie, ¿eby
przed³u¿yæ Mu ¿ycie i sprawdziæ, czy
rzeczywiœcie Eliasz pospieszy z pomoc¹, ale
g³oœny krzyk k³adzie kres ziemskiemu ¿yciu
Jezusa a tak¿e ich pragnieniu. W szczytowym
momencie Jezus pozwala, by Jego serce wyra¿a³o
ból, ale równoczeœnie pozwala, by ujawni³o siê
poczucie obecnoœci Ojca i zgoda na Jego plan
zbawienia rodzaju ludzkiego. Równie¿ my
znajdujemy siê nieustannie na nowo w obliczu
„dzisiaj” cierpienia, milczenia Boga –
doœwiadczamy tego tak wiele razy w naszej
modlitwie - ale znajdujemy siê tak¿e w obliczu
„dzisiaj” zmartwychwstania, odpowiedzi Boga,
który wzi¹³ na siebie nasze cierpienia, aby nieœæ je
wraz z nami i daæ nam mocn¹ nadziejê, ¿e zostan¹
przezwyciê¿one (por. Encyklika Spe salvi, 35-40).
Drodzy przyjaciele,
zanieœmy Bogu w modlitwie nasze codzienne
krzy¿e, bêd¹c pewnymi, ¿e jest On obecny i nas
s³yszy. Krzyk Jezusa przypomina nam, ¿e w
modlitwie powinniœmy pokonywaæ przeszkody
naszego „ja” i naszych problemów a otworzyæ siê
na potrzeby i cierpienia innych. Modlitwa Jezusa
umieraj¹cego na krzy¿u niech nas uczy modliæ siê
z mi³oœci¹ za tak wielu braci i siostry, którzy
odczuwaj¹ ciê¿ar ¿ycia powszedniego, tych,
którzy prze¿ywaj¹ trudne chwile, ból, których nikt
nie pociesza. Módlmy siê o to do Bo¿ego serca,
aby tak¿e oni mogli odczuæ mi³oœæ Boga, który
nigdy nie opuszcza.

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: 0 z³.
Wp³ynê³o -0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 626 176.52 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 - 27 lutego 2012 r.
8.00 - + Marianna w 6-t¹ rocz. œm.,
Feliks i Lucjan Ropiak - od Janiny
17.00 - w 12-te urodziny Zuzanny
Pisow³ockiej - od rodziców i brata i o
zdrowie dla Mieczys³awa Farysa
Wtorek - 28 lutego 2012 r.
8.00 - + Stanis³awa, Stanis³aw, Zdzis³aw, Eugeniusz
Gruszczyñscy, z rodz. Dobrowolskich, Edward
Suchecki
17.00 - w int. rodziny Samsel Alicji i S³awomira, za
ich dzieci i rodziców z obojga stron
Œroda - 29 lutego 2012 r.
8.00 - za Ma³gorzatê i Antoniego i za ich dzieci
17.00 - + Stanis³awa Gruszczyñska, Henryk Ba³dyga
17.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa Gruszczyñscy,
Zdzis³aw - od Ireny
Czwartek - 1 marca 2012 r.
8.00 - + Aleksandra i Mieczys³aw Kopeæ
17.00 - + W³adys³aw Koz³owski, Aleksandra i
Stanis³aw Sekœciñscy
17.00 - + Aleksander KuŸmicki w 24-t¹ rocz. œm.
KOLÊDA
Przygotowaæ nale¿y: stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, dwie œwiece, woda
œwiêcona i kropid³o, Pismo œwiête. Dzieci
i m³odzie¿ szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolêdy:
1. Powitanie. 2. S³owo wstêpne - ks.
Proboszcz. 3. Czytanie S³owa Bo¿ego jeden z domowników ( najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru na przyk³ad:
Rz 15,5-7; 2 Kor 13,11; Ga 6,9-10; Kol 3,
12-13; Kol 3, 14-15; Kol 3,17; Tt 2, 11-12.
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa
B³ogos³awieñstwa (kap³an wyci¹ga rêce
nad cz³onkami rodziny i odmawia

Pi¹tek - 2 marca 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw i Zofia Ropiak - od syna
Stanis³awa
17.00 - + Bronis³awa i Florian Marusa, Janusz Idziak
17.00 - + Andrzej Nadolny - od rodziców
Sobota - 3 marca 2012 r.
8.00 - + Wac³aw Ksepka w 7-m¹ rocz. œm., Stefania
17.00 - o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Kasi Pianka
w 6-te urodziny i za jej rodziców
17.00 - + Marianna Bielewska
II Niedziela Wielkiego Postu - 4 marca 2012 r.
8.30 - + Wac³aw Ksepka w 7-m¹ rocz. œm., Stefania
8.30 - + Marianna Ropiak w rocz. œm.
8.30 - + Anna i Antoni Nadolni
8.30 - + Kazimierz Duda
11.00 - w int. Katarzyny w urodziny
11.00 - w I-sze urodziny Filipa Serek - od rodziców
11.00 - + Aleksandra Nalewajek w rocz. œm., Stefan i
Józef
17.00 - w 15-te urodziny Mateusza Serowika
17.00 - + Franciszek Krajza w 4-t¹ rocz. œm.,
Agnieszka, Irena i Czes³aw

Kolêda
modlitwê. W miarê mo¿noœci na czas
Œroda
modlitwy klêkamy na dwa kolana).
Majdan, Wypad.
6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
O godz. 12.00 8. Rozmowa duszpasterska
Betesda
9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
Czwartek Ofiary sk³adane podczas kolêdy
Zakrêt i Rostek
przeznaczamy na:
Pocz¹tek
o godz. 10.00
- 40 z³ - sprz¹tanie
- na kolêdê kap³anowi - dobrowolna
Rodziny, które z
ofiara
ró¿nych przyczyn nie
- na prace prowadzone w parafii mog³y przyj¹æ
dobrowolna ofiara
kap³ana proszone s¹ o
Planowane prace w roku 2012:
indywidualne
- oœwietlenie koœcio³a;
zg³oszenie terminu
- zagospodarowanie otoczenia koœcio³a.
kolêdy.

Rozpoczynamy Wielki Post, czyli przygotowanie do
Wielkanocy przez odnowienie naszej relacji z Bogiem.
Winno siê ono przejawiaæ w pog³êbionej modlitwie, w
zas³uchaniu w s³owo Bo¿e, w praktykach pokutnych, w
postawie mi³oœci bliŸniego. A wszystko po to, abyœmy
otwarli siê na ³askê zbawienia, któr¹ Chrystus wys³u¿y³
dla nas na krzy¿u. Jezus pokonuj¹cy szatañskie pokusy
na pustyni i Jego polecenie: „Nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê” wskazuj¹ nam cel tej wielkopostnej
drogi: jest nim œmieræ zadana naszym grzechom i
zmartwychwstanie do pe³ni ¿ycia w Bogu.
Wielki Post jest okazj¹, aby odnowiæ nasze przymierze
z Bogiem i z ludŸmi. Nawet Chrystus musia³ stawiæ
czo³o Szatanowi i przezwyciê¿yæ jego pokusy. Trzy
pokusy przedstawione Jezusowi obrazuj¹ pokusy

wspó³czesnego cz³owieka: materializm i
konsumpcjonizm, pos³ugiwanie siê religi¹ do realizacji
w³asnych celów i ba³wochwalstwo wyra¿aj¹ce siê w
uwielbieniu dla pieniêdzy, seksu i w³adzy. Cz³owiek
jest kuszony, by zdaj¹c siê na osi¹gniêcia ludzkiego
rozumu, wyeliminowa³ Boga i Jego przykazania ze
swojego ¿ycia i uzna³, ¿e jest samowystarczalny.
Odrzucaj¹c Boga, cz³owiek zamyka siê na dar ¿ycia
nadprzyrodzonego. Traci równie¿ sens ¿ycia tu, na
ziemi. Dlatego, aby nie popaœæ w tê pu³apkê, potrzebne
jest sta³e nawracanie siê i g³êboka wiara w s³owa
Chrystusa. Bliskie jest królestwo Bo¿e, trzeba nam
wiêc podj¹æ wysi³ek nawrócenia, by kiedyœ nie
¿a³owaæ, ¿e Bóg by³ tak blisko nas, a my odrzuciliœmy
Jego zaproszenie.

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji wspomagani, winni dbaæ o to, by budowane
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
k o œ c i o ³ y b y ³y odpowiednimi miejscami do
g³oszenia
S³owa, medytacji i celebracji
C) Uroczyste g³oszenie s³owa Bo¿ego
Inn¹ propozycj¹ wysuniêt¹ przez Synod by³o eucharystycznej. Niech równie¿ wtedy, gdy nie
nadawanie, zw³aszcza przy okazji wa¿nych odbywaj¹ siê czynnoœci liturgiczne, przestrzenie
celebracji liturgicznych, uroczystej formy czytaniu sakralne bêd¹ wymowne, ukazuj¹c tajemnicê
S³owa, szczególnie Ewangelii, poprzez chrzeœcijañsk¹ w relacji do s³owa Bo¿ego”.
pos³ugiwanie siê Ewangeliarzem, niesionym
procesyjnie podczas wstêpnych obrzêdów, a
nastêpnie wnoszonym na ambonê przez diakona
lub kap³ana. W ten sposób pomaga siê ludowi
Bo¿emu w zrozumieniu, ¿e „czytanie Ewangelii
stanowi szczyt liturgii S³owa”.236 Id¹c za
wskazaniami zawartymi we Wprowadzeniu
teologiczno-pastoralnym do Lekcjonarza, dobrze
jest wzbogacaæ g³oszenie s³owa Bo¿ego œpiewem,
zw³aszcza Ewangelii,
szczególnie przy okazji
okreœlonych uroczystoœci.
Dobrze jest œpiewaæ
pozdrowienie, zapowiedŸ pocz¹tkow¹: „S³owa
Ewangelii...”, oraz koñcow¹: „Oto s³owo Pañskie”,
by podkreœliæ wagê tego, co jest czytane.
d) S³owo Bo¿e w œwi¹tyni chrzeœcijañskiej
68. By u³atwiæ s³uchanie s³owa Bo¿ego, trzeba
pamiêtaæ te¿ o tych œrodkach, które mog¹ pomóc
wiernym w lepszym skupieniu uwagi. Dlatego
konieczne jest dbanie o akustykê budynków
sakralnych, z poszanowaniem norm liturgicznych i
architektonicznych. „Biskupi, w³aœciwie

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na ambonê jako
liturgiczne miejsce, z którego g³oszone jest s³owo
Bo¿e. Powinna byæ ona umieszczona w dobrze
widocznym miejscu, w naturalny sposób
przyci¹gaj¹cym uwagê wiernych podczas liturgii
S³owa. Wa¿ne jest, by miejsce to by³o sta³e i jako
element rzeŸbiarski estetycznie spójne z o³tarzem,
by równie¿ w widzialny sposób wskazywaæ
teologiczny sens podwójnego sto³u S³owa i
Eucharystii. Ambona s³u¿y jedynie czytaniu
tekstów mszalnych, Psalmu responsoryjnego oraz
orêdzia wielkanocnego; mo¿na te¿ wyg³aszaæ tam
homiliê i odczytywaæ intencje modlitwy wiernych.
Ojcowie synodalni sugeruj¹ ponadto, by w
koœcio³ach by³o równie¿ stosowne miejsce, gdzie
Pismo œwiête bêdzie przechowywane miêdzy
celebracjami. S³uszne jest bowiem, aby ksiêga
zawieraj¹ca s³owo Bo¿e mia³a widoczne i poczesne
miejsce w œwi¹tyni chrzeœcijañskiej, w taki jednak
s p o s ó b , b y cen tr aln y m miejs cem b y ³o
tabernakulum, w którym przechowywany jest
Najœwiêtszy Sakrament.
Cdn

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.
* 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

* 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

