Kalendarz liturgiczny
2 marca. VIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 40,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Alkoholizm to dramat społeczeństwa, rodzin i
konkretnych ludzi nim dotkniętych. Módlmy się
dla nich o uwolnienie z nałogu, o siłę dla ich
rodzin, o trzeźwość naszego narodu.
3 marca. PONIEDZIAŁEK.
1 P 1,3-9; Mk 10,17-27
Jezus Chrystus jest najlepszym Nauczycielem,
bo sam jest Prawdą i Drogą do życia wiecznego.
4 marca. WTOREK. Święto św. Kazimierza
Królewicza.
Syr 51,13-20; J 15,9-17
Tylko Bóg obdarza nas prawdziwie miłością.
5 marca. ŚRODA POPIELCOWA.
Jl 2,12-18; 2 Kor 5, 20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Post powinien dotykać przede wszystkim nasze
serca, a nie ciała.

6 marca. CZWARTEK.
Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
Eucharystia przypomina prawdę o
zmartwychwstaniu Jezusa i Jego obecności
wśród nas pod postaciami chleba i wina.
7 marca. PIĄTEK.
Iz 58,1 -9a; Mt 9,14-15
Złączenie z Chrystusem w Eucharystii powinno
nas zbliżać także do każdego człowieka.
Otwarcie na Boga nie może zamykać na
bliźniego.
8 marca. SOBOTA .
Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
W Dniu Kobiet pamiętajmy w naszych
modlitwach o wszystkich kobietach, by zawsze
miały siłę i odwagę odkrywania powołania,
którym je Bóg obdarza.

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, ósma niedziela w ciągu roku
zamyka pierwszą część tak zwanego okresu w
ciągu roku, która stanowi swoisty pomost
pomiędzy okresem Narodzenia Pańskiego a
Wielkim Postem. W najbliższą środę, 5 marca,
rozpoczniemy zatem okres przygotowania do
świąt Wielkanocnych, czyli właśnie Wielki
Post.
2. Msze św. w Środę Popielcową w naszym
kościele celebrujemy w następującym
porządku: 8.30, 11.00 i 17.00.
3. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od
potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14.
roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast
post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku
życia. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy
spożyć wyłącznie jeden posiłek do syta, a
pozostałe dwa niepełne. Obowiązek ten nie
dotyczy osób chorych.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek
miesiąca, dzień dziękczynienia za dar
Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy
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się również o nowe powołania kapłańskie i
zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Adoracja w
tej intencji w naszym kościele będzie trwała od
godz. 17.00 do 21.00.
5. W pierwszy piątek miesiąca, 7 marca, o
godz.17.00 zostanie odprawiona Msza św. ku
czci Najświętszego Serca Jezusowego
połączona z nabożeństwem wynagradzającym.
Będzie również okazja do spowiedzi św. w godz.
16.30.
6. A ponieważ będzie to już pierwszy piątek
Wielkiego Postu, rozpoczniemy również
nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 16.30.
Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.
7. W przyszłą niedzielę, czyli w pierwszą
niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczniemy
nabożeństwa Gorzkich Żali. Będą one
odprawiane po Mszy Świętej o godz. 11.00.
8. 3 marca rozpoczyna się Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu.
9. Za tydzień ofiary na pokrycie kosztów
dekoracji na Nawiedzenie.
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PROGRAM NAWIEDZENIA
16.00 Maryjne nabożeństwo oczekiwania
w kościele (prowadzi misjonarz)
16.40
Uroczysta procesja do miejsca
przybycia Obrazu Matki Bożej
17.00
Powitanie Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej (dzwony biją ok. 3 minut);
następnie procesja do kościoła parafialnego
i Msza św. powitania pod przewodnictwem
Księdza Biskupa
19.00 Różaniec
20.00 Czuwanie młodzieży
21.00 Apel Jasnogórski
22.00
Nabożeństwo dla bezrobotnych,
żyjących w związkach niesakramentalnych,
ludzi z różnymi problemami (nałogi,
zniewolenia)
i ich rodzin oraz osób, które
pragną wspomóc ich swoją modlitwą
23.00 Modlitwa wdzięczności zmarłym za
dar przekazanej wiary
Czuwanie. 19.00 - 20.00 Róże
Różańcowe,
20.00 - 21.00 - Zakręt, Zielony Lasek,
Roztek, Wypad, Kadzidłowo,
Zameczek, Iwanowo, Mościska.
21.00 - 22.00 - Kolonie Ukty, Nowa
Ukta Kolonie,
22.00 - 23.00 Parafialny Zespół
Caritas, 23.00 24.00 - Gąsior, Iznota,
Nowy Most, 24.00 -1.00 - Krutyński
Piecek,

24.00 Pasterka maryjna
(dziękczynno-błagalna
za dar powołania
i o powołania)
1.00 - 7.00 czuwanie
m i e s z k a ń c ó w
poszczególnych wiosek
lub ulic
7.00
Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 - Msza św. dla chorych i ludzi
w podeszłym wieku
12.00 - Msza św. dla dzieci i rodzin
Czuwanie
15.00
Msza św. na zakończenie
nawiedzenia w parafii (przewodniczy
ksiądz proboszcz).

1.00 - 2.00 - Kołowin, Bobrówko,
2.00 - 3.00 - Gałkowo,
3.00 - 4.00 Ukta (ul. Szkolna),
4.00 - 5.00 Ukta (ul. Mrągowska),
5.00 - 6.00 Ukta (ul. Pocztowa),
6.00 - 7.00 - Wojnowo, Majdan,
7.00 - 8.00 - Krutyń,
9.00 - 10.00 - Chostka, Rosocha,
11.00 - 12.00 - Nowa Ukta,
13.00 - 14.00 - Śwignajno Wielkie,
Śwignajno, 14.00 - 15.00 - Ładne Pole.

* 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: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 303 846.16 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 - 3 marca 2014 r.
8.00 - ...................
8.00 - + Wacław i Stefania Ksepka - int.od syna 17.00 - w int. Kamili z racji urodzin,
Mariana z rodziną
za jej męża i dzieci
17.00 - w int. Kasi Pianka w 8 urodziny 17.00 - Czesława Plona, Stanisław,
i o szczęśliwe rozwiązanie dla Ilony
Katarzyna, Stanisław i Czesław
24.00 - w int. Rafała
Sobota - 8 marca 2014 r.
Wtorek - 4 marca 2014 r.
8.00 - ...............
8.30 - + Adrian Ropiak (w urodziny)
17.00 - + Andrzej Krajza w 30 dzień
11.00 - + Kazimierz Dziewulski
po śmierci - int.od uczestników pogrzebu
15.00 - + Aleksandra Nalewajek w rocz.śm., 17.00 - + Ignacy Hermanowski, Marianna,
Stefan, Józef
Stanisław i Henryk
Środa - 5 marca 2014 r.
VIII Niedziela Zwykła- 9 marca 2014 r.
8.30 - o bł. Boże dla Leszka Krysiaka
8.30 - + Kasia Miksza, Maria i Henryk
8.30 - + Kazimierz Duda
8.30 - + Marianna Ropiak i Władysław - int.od
11.00 - + Kazimierz, Władysława i Władysław córki Haliny z rodziną
Kozłowscy
8.30 - + Dariusz Szerenos
11.00 - + Józefa, Stanisław i Mieczysław Kapusta, 11.00 - w 18 urodziny Pawła Kamińskiego Jan i Władysława Żyhałko
int.od rodziców
17.00 - + Eugeniusz Żęgota
11.00 - w urodziny Katarzyny
Czwartek - 6 marca 2014 r.
11.00 - o światło Ducha Świętego, bł. Boże
8.00 - + Kazimierz Kozłowski, Władysław i potrzebne łaski dla Marty z racji urodzin
i Władysława
17.00 - w urodziny Pawła Serowika i za jego
17.00 - w int. Anety z racji urodzin - int.od męża rodzinę
i dzieci
17.00 - o bł. Boże dla dzieci i ich rodzin, dla
17.00 - + Jerzy Sobierajski w 2 rocz.śm.
wnuków i prawnuków Heleny Wasilewskiej
Piątek - 7 marca 2014 r.
17.00 - za parafię
Ewentualne propozycje Darów Duchowych : pomoc potrzebującym, duchowa adopcja
Przyrzeczenia abstynenckie – od alkoholu, dziecka poczętego;
nikotyny, narkotyków, gier komputerowych
Udział w okresowych nabożeństwach;
i czasopism o treściach niezgodnych z
Dbałość o sprawy Ojczyzny – przekaz tradycji
moralnością chrześcijańską;
i kultury narodowej, modlitwa za Ojczyznę;
Uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, np. Czytanie czasopism i książek katolickich;
* 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
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Ogłoszenia
10. Za udział w każdym z tych nabożeństw
możemy uzyskać odpust zupełny, czyli
darowanie przez Boga kary doczesnej za
grzechy, które zostały odpuszczone co do
winy. Odpust ten 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

*
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łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje nam Bóg, aby
zbliżyć nas do siebie.
11. W liturgii tego tygodnia, we wtorek, 4 marca,
będziemy obchodzić święto św. Kazimierza
królewicza, który był drugim z sześciu synów
Kazimierza Jagiellończyka. Żywo interesował się
sprawami publicznymi, a ojciec upatrywał w nim
swego następcę i wdrażał go powoli do
współrządzenia. Niestety, w wieku 26 lat zmarł na
gruźlicę. Jego kult szybko rozszerzył się na terenach
Rzeczypospolitej.

Słowo na dziś
Świętość

Dzisiejsze pierwsze czytanie, choć
bardzo krótkie, wyraża fundamentalną prawdę
wiary. Mówi ono o nieustannej i wielkiej opiece
Boga. Izajasz opisuje ten fakt na przykładzie
Izraela, który w 586 roku przed Chrystusem
stracił państwo i musiał przeżywać dramatyczny
czas niewoli babilońskiej. Wówczas to Izraelici
uważali, że Jahwe o nich zapomniał. Bóg
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
Dialog między wiarą a rozumem
33. W życiu św. Augustyna znajdujemy znaczący
przykład tej drogi, na której poszukiwanie
rozumu, z jego pragnieniem prawdy i jasności,
zostało włączone w horyzont wiary, dzięki której
zyskało nowe zrozumienie. Z jednej strony
przyjmuje on grecką filozofę światła, która
kładzie nacisk na widzenie. Dzięki spotkaniu
z neoplatonizmem poznał paradygmat światła
zstępującego z wysoka, by oświecić rzeczy,
i przez to będącego symbolem Boga. W ten
sposób św. Augustyn pojął Boską transcendencję
i odkrył, że wszystkie rzeczy mają swoją
przejrzystość, a zatem mogą odzwierciedlać
dobroć Boga, Dobro. Tym samym uwolnił się od
manicheizmu, w którym tkwił wcześniej i pod
którego wypływem myślał, że zło i dobro

jednakże jest cierpliwy i miara wieczności jest
zupełnie inna niż ludzkie kalkulacje czasowe.
Sensem ludzkiego życia nie jest zamartwianie
się aktualną sytuacją, ale jak pokazał to dobitnie
w ewangelicznej przypowieści sam Chrystus,
istotą życia jest poddanie się woli Boga.
Widząc więc piękno świata, skierujmy nasze
myśli jedynie ku Bogu.
nieustannie z sobą walczą, mieszając się
i rozmazując bez wyraźnych granic.
Zrozumienie, że Bóg jest światłem, nadało jego
życiu nowy kierunek, zdolność rozpoznania zła,
którego się dopuścił, i zwrócenia się ku dobru.
Z drugiej strony, w konkretnym doświadczeniu
św. Augustyna, o czym on sam opowiada
w swych Wyznaniach, decydującym momentem
na jego drodze wiary nie było widzenie Boga,
poza tym światem, ale raczej słuchanie, gdy
w ogrodzie usłyszał głos, który mówił: «Weź
i czytaj»; wziął on do ręki tom Listów św. Pawła
i zatrzymał się przy rozdziale 13 Listu do
Rzymian. Tak pojawi się osobowy Bóg Biblii,
który potraf mówić do człowieka, zstąpić i żyć
z nim oraz towarzyszyć mu w drodze poprzez
dzieje, objawiając się podczas słuchania
i odpowiedzi. Ciąg dalszy nastąpi.

Związek małżeński zawarli

Żaneta Skrocka i Rafał Murzyn
oraz
Anna Martynowicz i Andrzej Bzura.
Nowym rodzinom życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

