Kalendarz liturgiczny
3 lutego. IV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30
Chrystus zaprasza każdego po imieniu do udziału w
Eucharystii. Zna nasze serca i każdemu powierza
jakieś specjalne zadanie, powołanie do wykonania.
4 lutego. Poniedziałek.
Hbr 11,32-40; Mk 5,1-20
Gdy gromadzimy się wokół ołtarza na sprawowanie
Najświętszej Ofiary Jezus jest obecny wśród nas.
5 lutego. Wtorek. Św. Agaty.
Hbr 12,1-4; Mk 5,21-43
Każdy nasz czyn niech będzie pięknym
świadectwem wiary i niech budzi wiarę u innych.
6 lutego. Środa. Św. Męczenników Pawła Miki i
Towarzyszy.
Hbr 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6
Paweł został aresztowany i poddany torturom. Nie
wyparł się wiary, a przyglądającym się ludziom
nadal głosił Ewangelię. Wraz z innymi wyznawcami

Chrystusa został ukrzyżowany w pobliżu
Nagasaki. Zapytajmy siebie: ile nas kosztuje
wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa?
7 lutego. Czwartek.
Hbr 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13
Najpiękniejszym powołaniem chrześcijanina jest
pokazać innym drogę do Jezusa Chrystusa.
8 lutego. Piątek.
Hbr 13,1-8; Mk 6,14-29
Jan Chrzciciel dobrze wypełnił misję, którą
otrzymał od Boga. Nie przestraszył się tych, którzy
mieli władzę i pieniądze. My także jesteśmy
wezwani przez Boga, by świadczyć o wartościach
Królestwa Bożego.
9 lutego. Sobota.
Hbr 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34
Jezus nigdy nie zostawia swojego ludu. Pochyla się
nad każdym człowiekiem i chce ulżyć jego niedoli.
Zaprasza nas, abyśmy podobnie czynili.

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. W dzisiejszą niedzielę warto sobie
uświadomić, że jako wierzący w Chrystusa,
należący do wspólnoty Kościoła, wszyscy
jesteśmy prorokami, każdy z nas dla siebie
wzajemnie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy
rodziną, znajomymi, czy przyjaciółmi.
Opisane w dzisiejszej Ewangelii wydarzenie z
Nazaretu pokazuje, że to zadanie wcale nie
jest takie proste. Trudno, niezmiernie trudno
jest głosić Ewangelię wśród swoich. Jednak
jedno jest pewne, że warto, a nawet z
obowiązku wszędzie trzeba głosić słowa
Mistrza: w szkole, na uczelni, w domu, w
sąsiedztwie, w pracy, podczas zabawy i
wypoczynku, nawet na dyskotece. Czy to
utopia? Czy też tak uważasz, jak wielu, którzy
„porwali się z miejsca i wyrzucili” Jezusa ze
swego serca, umysłu, domu, szkoły, pracy,
życia? „Wy jesteście solą dla ziemi mówi
Chrystus. Lecz jeśli sól utraci swój smak,
czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda,
chyba na wyrzucenie i podeptanie…” (Mt
5,13). Pomyślmy o tym!

Bazylika zimą

*
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2. Wszelkie potrzebne siły do życia Chrystusową
Ewangelią i świadczenia o Nim przed innymi
czerpiemy z Eucharystii. Podczas każdej Mszy
Świętej posilamy się z dwóch stołów: ze stołu słowa
Bożego i ze stołu Chleba Eucharystycznego. Każda
z nich kończy się rozesłaniem, a właściwie
posłaniem nas do świata, gdzie dobrym przykładem
własnego życia mamy przybliżać innych do
Królestwa Bożego. Dlatego tak ważny jest nasz
udział we Mszy Świętej, i to nie tylko niedzielnej,
ale również w pozostałe dni tygodnia, a nawet jeśli
warunki pozwolą codziennej.
3. Zatem przypominam, że porządek Mszy
Świętych w naszym kościele jest następujący:
w niedziele i święta o godzinie 8.30, 11.00 i
17.00;
w dni powszednie o godzinie 8.00 i 17.00.
4. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do
wspólnej modlitwy oraz do świadomego
napełniania miłością naszej trudnej codzienności.
Tylko w ten sposób możemy być prawdziwymi
naśladowcami i apostołami Chrystusa.
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Z b l i ż a s i ę d z i e ń ś w.
Walentego, a to doskonała
okazja, żeby wybrać się ze
współmałżonkiem na randkę,
np. na film. W ramach akcji
KIBICUJ RODZINIE
zapraszamy na film w reż.
Alexa Kendricka pt. „Próba
ogniowa” (2008). Seans
odbędzie się 7 lutego o godz.
19.00 w Sali Widowiskowej
Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska
Polskiego 47. Zaproszenie jest skierowanie
do małżeństw, ale przyjść może każdy.
Zaproście swoich małżonków na randkę na
k i l k a d n i p r z e d Wa l e n t y n k a m i !
Koordynatorem akcji jest p. Cezary
Mikiewicz; więcej informacji i ewentualna
rezerwacja miejsc - tel. 509295359.
Kilks słów o filmie: Caleb Holt żyje według
porzekadła starego strażaka: nigdy nie
porzucaj twojego partnera. Wewnątrz

płonących budynków to
jego naturalny instynkt. W
stygnącym żarze jego
małżeństwa, to jest już
całkiem inna historia. Przez
dziesięciolecie małżeństwa,
Caleb i Catherine Holt
oddalili się na tyle, że
gotowi są, by dalej żyć bez
siebie. Ponieważ już
przygotowują się do
postępowania rozwodowego, ojciec Caleba prosi
swojego syna, by spróbował podjąć eksperyment:
Wyzwanie miłosne. Caleb ufający, że "Wyzwanie
miłosne" nie ma nic wspólnego z jego
"odrodzonymi w wierze" rodzicami, podejmuje
próbę. Ale czy może próbować pokochać swoją
żonę, podczas gdy odrzuca się możliwość miłości
Boga? Czy będzie zdolny ciągle okazywać miłość
osobie, która już ma dosyć jego uczucia? Czy też
jest to kolejne małżeństwo, które musi "pójść z
dymem"?

KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty
białym obrusem, krzyż, dwie świece,
woda święcona i kropidło, Pismo
święte. Dzieci i młodzież szkolna zeszyty od religii.
Przebieg kolędy:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz. 3.
Czytanie Słowa Bożego - jeden z domowników
(najlepiej ojciec rodziny). Teksty do wyboru na
przykład: 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
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad
członkami rodziny i odmawia modlitwę. W miarę
możności na czas modlitwy klękamy na dwa
kolana). 6. Pokropienie. 7. Ucałowanie krzyża.
8. Rozmowa duszpasterska. 9. Zamówienie Mszy

Świętych.
Ofiary składane podczas kolędy przeznaczamy
na:
- 40 zł - sprzątanie
- na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za jego
całoroczną pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii - dobrowolna ofiara
Planowane prace w roku 2013:
- remont i odbudowa prezbiterium zabytkowego
kościoła - konserwacja malarstwa ściennego,
konserwacja okien w prezbiterium... Przywrócenie
historycznego i oryginalnego wystroju
prezbiterium kościoła w Ukcie.
Całkowity koszt operacji 398 100.02 zł.
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
( S a m o r z ą d Wo j e w ó d z t w a Wa r m i ń s k o Mazurskiego) - 337662,50 zł.- dofinansowanie.
Wkład parafii - 60 437.52 zł.

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. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 667 963.62 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 - 4 lutego 2013 r.
8.00 - ....................
17.00 - .................
Wtorek - 5 lutego 2013 r.
8.00 - ..................
17.00 - + Aniela Maciora
Środa - 6 lutego 2013 r.
8.00 - .................
17.00 - + Wiktor Opuski
Czwartek - 7 lutego 2013 r.
8.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Teresy Kozioł z racji
urodzin , za jej dzieci i wnuki
17.00 - ...............
Piątek - 8 lutego 2013 r.
8.00 - + Władysław i Władysława Kozłowscy - int.
od córki Marysi z rodziną
17.00 - w dniu urodzin Piotra Jana Pupka o zdrowie
i bł. Boże

mszalne

17.00 - + Józef Nadolny w 30-tydzień po śm. - int.
od uczestników pogrzebu
Sobota - 9 lutego 2013 r.
8.00 - + Adrian Ropiak
17.00 - + Zdzisław, Ryszard, Stanisław
i Stanisława Gruszczyńscy
V Niedziela Zwykła - 10 lutego 2013 r.
8.30 - + Zofia Krysiak, Regina Małż, Marianna
Warmiak
8.30 - + Władysław w rocz. śm., Rozalia, Anna,
Dariusz, Janusz, Edward
8.30 - + Mieczysław i Stanisława Farys - int. od KR
z Wojnowa
11.00 - o bł. Boże dla Macieja Szyszuk w urodziny
11.00 - + Leopold Adamski
11.00 - + ks. Leszek Kuczyński w 4-tą rocz. śm.
17.00 - w urodziny Danuty Sobiech - int. od męża
i dzieci

Bierzmowanie - 27 kwietnia br. o godz. 17.00. Młodzież zapraszam na Mszę Świętą i spotkanie.

Odeszła od nas

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ Urząd Miasta i Gminy w

Leokadia NAM:
Sobiech · 5 II Święta Agata, męczennica sycylijska z
Msza Święta od uczestników pierwszych wieków chrześcijaństwa, której
pogrzebu - 01 marca 2013 r. kult szybko rozszerzył się na cały Kościół
godz. 15.00
(wspomnienie obowiązkowe);
Wieczny
· 6 II Święci Paweł Mika i jego Towarzysze,
odpoczynek racz jej pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu
(wspomnienie obowiązkowe).
dać Panie ...

Rucianem-Nidzie pragnie
poinformować, że ze
względu na warunki
atmosferyczne impreza pod
nazwą "Biegi Narciarskie",
która miała odbyć się w dniu
dzisiejszym na "Orliku" w
Nidzie została przeniesiona
Bazydło )
K t o p r a w d ę na inny termin, o którym
Czwartek - Gałkowo (II zaciera, Boga poinformujemy wkrótce.

Kolęda:
Początek o 9.30
Wtorek - Śwignajno (od część)
K r ę c i e w s k i c h d o Piątek - Ładne Pole (od
Wiszowatych w Ukcie) Jórczyk do Stankiewicz)
Środa Gałkowo (od Sobota (Ukta - od Koper)

się zapiera.

Bardzo proszę o dalsze przynoszenie do kościoła
palm poświęconych w zeszłym roku. Zostaną one
spalone, a popiół posłuży do posypania głów w
Środę Popielcową.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego w Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Ogłoszenia

*

1. Zachęcam również do podejmowania dzieł
pokutnych, do ofiarowania cierpień w intencji
Kościoła powszechnego, Ojca Świętego i
duchowieństwa całego świata, w intencji
prześladowanych braci w wierze, a także w intencji
nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich i
zakonnych, aby Winnica Pańska mogła się swobodnie
rozwijać, a nasza wiara ciągle umacniać.
2. W niedługim czasie będzie ku temu więcej okazji,
jako że w liturgii Kościoła przybliżamy się do
pokutnego okresu Wielkiego Postu Środa Popielcowa
w tym roku przypada już 13 lutego, czyli za dziesięć
dni!
3. Trwają odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą.
Odwiedzam naszych Parafian, aby zanieść do ich
domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Jest to
przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas
której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy,
do zastanowienia się nad naszymi praktykami
religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu
wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do
powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Jest to
okazja do rozmowy o radościach i smutkach
odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach
całej naszej wspólnoty parafialnej.
4. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI I
ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
5. W zakrystii do nabycia jest magazyn kulturalny
“Borussia”, w którym między innymi o naszym
parafialnym obrazie.
6. Przypominam o zamawianiu Mszy Świętych za
zmarłych. Każda rodzina w sumieniu zobowiązana
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jest do takiej pamięci. Pamiętajmy także o
zamówieniu Mszy Świętej za żywych, w imieniny,
urodziny, rocznicę ślubu, o bł. Boże w rodzinie i
gospodarstwie....
7. Dzisiaj, 3 lutego (niedziela) po Mszy Świętej o
godz. 11.00 - spotkanie dzieci przygotowujących się
do I Komunii Świętej i ich rodziców.
8. We wtorek, w dzień św. Agaty - poświęcenie chleba,
soli i wody, by chroniły nas od pożarów i piorunów.
9. We środę, 6 lutego, po Mszy Świętej o godz. 17.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. Zapraszam.
10. W poniedziałek, 11 lutego, przypada liturgiczne
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po
ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu,
Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce,
Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej,
wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło
z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim
czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do
Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z
całego świata. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy
z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc
szczególną okazję do pogłębienia postawy
wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec
cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych,
których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których
nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje
wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę
Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych
będziemy sprawowali o godz. 17.00. Serdecznie
proszę o pomoc wszystkim chorym,
niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej
świątyni!

Verbum Domini - o Słowie Bożym w życiu i misji szerzącego się sekularyzmu. Niech Duch Święty
Kościoła (Benedykt XVI) cd .
obudzi w ludziach głód i pragnienie słowa Bożego
oraz
powoła gorliwych zwiastunów i świadków
Nowa ewangelizacja i nowe słuchanie
Ewangelii. Na wzór wielkiego Apostoła Narodów,
Dlatego nasze czasy powinny być coraz
bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego który został odmieniony po usłyszeniu głosu Pana
oraz nowej ewangelizacji. Ponowne odkrycie, że (por. Dz 9, 1-30), my także słuchamy słowa
słowo Boże ma centralne znaczenie w życiu Bożego, które mówi zawsze do każdego z nas
chrześcijańskim, pomaga nam odnaleźć na nowo osobiście tu i teraz. Dzieje Apostolskie opowiadają
najgłębszy sens tego, co z mocą przypomniał nam, że Duch Święty wybrał Pawła wraz z
papież Jan Paweł II: nadal prowadzić missio ad Barnabą, by głosili i szerzyli Dobrą Nowinę. Niech
gentes i poświęcić wszystkie siły nowej również dzisiaj Duch Święty nie przestaje
ewangelizacji, zwłaszcza w tych krajach, gdzie powoływać przekonanych i przekonujących
Ewangelia została zapomniana albo spotyka się z słuchaczy i zwiastunów słowa Pańskiego (por. 13,
cdn
rozpowszechnioną obojętnością z powodu 2).
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.

