Kalendarz liturgiczny
3 marca. III NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9
Jesteśmy przez Boga powołani do naprawdę
wielkich rzeczy, do budowania Jego królestwa na
ziemi.
4 marca. Poniedziałek. Święto św. Kazimierza
Królewicza.
Syr 51,13-20; J 15,9-17
Świętość to zjednoczenie z Bogiem.
5 marca. Wtorek.
Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Przez pokutę i refleksję nad naszymi moralnymi
długami mamy stawać się coraz doskonalszymi, tak
wobec Boga, jak i naszych bliźnich.
6 marca. Środa.
Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Najważniejsze wśród Bożych przykazań mówi, aby
kochać Boga całym sobą, a bliźniego jak samego

siebie.
7 marca. Czwartek.
Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
Czytając wnikliwie Ewangelię, widzimy, że
najtrudniej było Jezusowi nawrócić nie wielkich
grzeszników, ale tych, którzy wydawali się żyć
pobożnie.
8 marca. Piątek.
Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Jezus poucza, że najważniejszym i ostatecznym
motywem naszych słów i działań powinna być
miłość do Boga i bliźniego.
9 marca . Sobota.
Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
Nasze wielkopostne postanowienia, modlitwy
i posty muszą mieć za fundament pokorę, czyli
odwagę uznania swej grzeszności i odrzucenie
fałszywego poczucia swej sprawiedliwości i bycia
lepszym od innych.

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. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem
w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie.
Chodzi o nawrócenie we wszystkich
wymiarach naszego życia osobistego
i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele
pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie,
nawrócenie ma się bowiem dokonać przede
wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym
zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w
wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej
Drodze Krzyżowej o godz. 16.30
i niedzielnych Gorzkich Żalach po Mszy
Świętej o godz. 11.00. Przypominam, że za
pobożny udział w tych nabożeństwach
można uzyskać odpust zupełny.
2. Wielki Post jest czasem dobrych
postanowień, odwrócenia się od zła
i czynienia dobra. Warto, żeby miały one
konkretny wymiar. Niech to będą konkretne
wyrzeczenia, niech to będzie codzienna
dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę
Pisma Świętego, na rozmyślanie męki

Bazylika zimą

*
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i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę
i zastanowienie się nad własnym
życiem, postępowaniem.
Pamiętajmy o dobrym przeżyciu
sakramentu pokuty i pojednania.
Przystąpienie do niego w tym czasie
jest przecież naszym obowiązkiem.
3. Przed nami Rekolekcje
Wielkopostne w naszej Parafii 4-5 marca. Msze
Święte w czasie rekolekcji (poniedziałek
i wtorek) o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00.
Zapraszam na rekolekcje i skorzystania
z sakramentu pokuty i pojednania.
4. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja
trzeźwości. Trud związany z abstynencją
ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby
Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich
sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie
życiowe próby. Niech nasze rodziny będą
prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą
promieniowały żywą wiarą.
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Boże wezwanie nie ogranicza się
łaskami, czasem jednak przynagla i w
do ludzi szczególnie inteligentnych
końcu stawia przed nami wszystkie
lub specjalnie pobożnych.
szanse i okazje do rozwoju z zapytaniem:
Dzisiejsza liturgia słowa zwraca
jak to wszystko wykorzystaliśmy.
nam jednak uwagę na ważny
Rachunek sumienia to rzecz nie tylko
aspekt: łaska Boża odrzucona lub
pożyteczna, ale konieczna do osobistego
zlekceważona zamiast ziemi
wzrostu i poczucia szczęścia. Usłyszane
obiecanej przynosi cierpienie i śmierć. Bóg dzisiaj słowo Boże niech będzie okazją do rachunku
miłosierny nas woła, obdarowuje swoimi sumienia.
Ostatnia audiencja ogólna Benedykta XVI –
wdzięczność za osiem lat pontyfikatu.
W duchu dziękczynienia za osiem lat posługi
Kościołowi powszechnemu upłynęła ostatnia
audiencja ogólna Benedykta XVI. Do Watykanu
przybyło z tej okazji ok. 150 tys. wiernych
pragnących pożegnać się z odchodzącym
Papieżem.
W pożegnalnym przemówieniu Ojciec Święty
zaznaczył, że ten czas pozwolił mu się zapoznać
z wiarą i miłosierdziem, którymi żyje współczesny
Kościół. „A widzę go tu jako Kościół naprawdę
żywy” – dodał Papież. Zapewnił, że czuje w tej
chwili wielką ufność i radość.
„Kiedy 19 kwietnia, prawie osiem lat temu,
zgodziłem się przyjąć posługę Piotrową, silna była
ta pewność, która mi zawsze towarzyszyła. To
pewność, że Kościół żyje Słowem Bożym. W
moim sercu rozbrzmiewały wtedy, jak już
wielokrotnie mówiłem, następujące słowa: «Panie,
dlaczego ode mnie tego żądasz? Czego chcesz ode
mnie? Na moje ramiona nakładasz wielki ciężar,
ale jeśli tego ode mnie żądasz, na Twoje słowo
zarzucę sieci, będąc pewnym, że Ty mnie będziesz
prowadził, nawet ze wszystkimi mymi
słabościami». I osiem lat później mogę powiedzieć,
że Pan mnie prowadził, był blisko mnie, każdego
dnia mogłem odczuwać Jego obecność” –
powiedział Benedykt XVI.
Benedykt XVI zachęcił wszystkich do umocnienia
wiary w znaczeniu przywrócenia Bogu należnego
Mu miejsca w życiu. Jest to doświadczenie

bliskości Boga i zawierzenia Mu niczym dzieci w
ramionach dobrego ojca. Niesie to prawdziwą
radość bycia chrześcijaninem i wdzięczność Bogu.
W tym kontekście Papież podziękował wszystkim,
którzy towarzyszyli jego pontyfikatowi,
poczynając od najbliższych współpracowników,
a skończywszy na prostych ludziach, od których
zwłaszcza w ostatnich tygodniach otrzymał wiele
serdecznych listów, doświadczając, czym jest
prawdziwa wspólnota wiary.
„Tu można namacalnie doświadczyć, czym jest
Kościół. To nie jakaś organizacja czy
stowarzyszenie o celach religijnych czy
humanitarnych, ale żywe ciało, komunia braci
i sióstr w Ciele Jezusa Chrystusa, które jednoczy
wszystkich. Doświadczyć Kościoła w taki sposób
i móc niemal dotknąć mocy jego prawdy i miłości
to wielka radość w czasie, w którym wielu mówi
o jego schyłku. A widzimy, jak Kościół jest dzisiaj
żywy”. Papież powrócił też do motywów swojej
rezygnacji:„W ciągu tych ostatnich miesięcy
odczułem, że moje siły osłabły i nieustannie
prosiłem Boga na modlitwie, aby oświecił mnie
swoim światłem, żebym podjął najwłaściwszą
decyzję, nie dla mego dobra, ale dla dobra
Kościoła. Podjąłem ten krok z pełną świadomością
jego wagi, a także nowatorstwa, ale z głębokim
pokojem ducha. Umiłowanie Kościoła oznacza
także odwagę, by podejmować trudne wybory,
bolesne, mające zawsze na względzie dobro
Kościoła, a nie samych siebie” – wskazał Ojciec
Święty.

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. - Anonimowo - 14 zł.; Parafialny Zespół Caritas - 50 zł., 3. Ofiary kolędowe
- 16490 zł., 4. Bednarczyk Irena i Stanisław (Gałkowo) - 150 zł.
Wpłynęło - 16704 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 647 543.81 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 marca 2013 r.
9.00 - Gr. + Adrian Ropiak
9.00 - + Stefania i Władysław Bałdyga i ich
rodziców
11.00 - o szczęśliwy powrót Tadeusza i Ani
11.00 - + Czesław, Stanisław i IreneuszBałdyga int. od rodziny Reginy i Józefa Ropiak
15.00 - + Leokadia Sobiech - int. od koleżanek z
tkalni
17.00 - + Aleksandra Nalewajek w rocz. śm., Stefan
i Józef
17.00 - + Ryszard Gruszczyński (w urodziny)
Wtorek - 5 marca 2013 r.
9.00 - Gr. + Adrian Ropiak
9.00 - + Stanisław, Zofia i Adrian Ropiak
11.00 - o szczęśliwy zabieg dla Magdy
11.00 - + Józefa, Stanisław i Mieczysław Kapusta,
Jan i Władysława Żyhałko
15.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna
Moroz
17.00 - int. dziękczynna od Leszka Krysiaka
17.00 - + Eugeniusz Żęgota i jego rodzice Piotr
i Zofia oraz Bronisława Kuliś
Środa - 6 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
17.00 - w urodziny Anety Waszkiewicz - int. od
męża i dzieci
17.00 - + Jerzy Sobierajski w I-szą rocz. śm.
Czwartek - 7 marca 2013 r.
8.00 - Gr. + Adrian Ropiak
17.00 - w ur. Kamili Plona, za jej dzieci i męża
17.00 - + Ignacy Hermanowski w rocz. śm.,
W naszej parafii jest 64 concubinaty. Z przeszkodą
do zawarcia związku małżeńskiego - 29, bez

mszalne

S t a n i s ł a w, H e n r y k i J a n
Hermanowscy i Jan Lipiec
Piątek - 8 marca 2013 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla
Jadwigi Żęgota
8.00 - Gr + Adrian Ropiak
17.00 - w int. Marii Pupek w dniu
urodzin
17.00 - + Marianna Ropiak w 20-tą rocz.śm. - int.
od Tadeusza z rodziną
Sobota - 9 marca 2013 r.
8.00 - Gr + Adrian Ropiak
17.00 - + Konstanty Szurc, Stanisława i Jan
Kochanowscy
17.00 - + Mieczysław i Stanisława Farys - int. od
KR z Wojnowa
IV Niedziela Wielkiego Postu - 10 marca 2013 r.
8.30 - int. dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
Krystyny i Henryka Nalewajek
8.30 - za Sandrę, Katarzynę, Julię i Karola
Bałdygów - int. od rodziców
8.30 - + Stanisława, Jan i Kazimierz Tomasik
11.00 - w rocznicę urodzin Katarzyny
11.00 - int. dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
rodziny Cesarek, ich dzieci, wnuków i prawnuków
11.00 - Gr + Adrian Ropiak
11.00 - + Henryk Gadomski w rocz. śm. - int. od
rodziny
17. 00 - + Maria, Piotr i Paweł Łuszczyk, Bolesława
i Józef Pieloch
17.00 - + Bronisława w 5-tą rocz. śm. i Stefan
Deptuła - int. od córki z rodziną
przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego - 35.
117 rodzin nie dało na sprzątanie kościoła.
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1. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato opisaną
historię naszego parafialnego obrazu.
2. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
3. Przypominam o zamawianiu Mszy Świętych za
zmarłych. Każda rodzina w sumieniu zobowiązana
jest do takiej pamięci. Pamiętajmy także
o zamówieniu Mszy Świętej za żywych,
w imieniny, urodziny, rocznicę ślubu, o bł. Boże
w rodzinie i gospodarstwie....
4. Dzisiaj, 3 marca (niedziela) po Mszy Świętej
o godz. 11.00 i w każdą następną niedzielęspotkania młodzieży przygotowującej się do
Bierzmowania.
5. Jutro, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego
Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza,
który swym bogobojnym życiem udowodnił, że
władza wcale nie musi być okazją do nadużyć,
korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego
bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga
Katolików mieszkających na terenie naszej parafii
jest - 1753 (nie wliczone są osoby zameldowane na
terenie parafii, a zamieszkujące gdzie indziej lub
Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.
Zdarza się dość często, że
chrześcijanie bardziej troszczą się
o konsekwencje społeczne,
kulturowe i polityczne swego zaangażowania,
myśląc nadal o wierze jako oczywistej przesłance
życia wspólnego. W rzeczywistości, założenie to
nie jest już nie tylko tak oczywiste, ale często bywa
wręcz negowane. Podczas gdy w przeszłości
można było rozpoznać jednorodną tkankę
kulturową, powszechnie akceptowaną w swym
odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią
wartości, to obecnie wydaje się, że w znacznej
części społeczeństwa już tak nie jest, z powodu
głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu
ludzi.
3. Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała,
a światło było trzymane pod korcem (por. Mt 5, 13-

Komunikaty
i traktowana jako powołanie może stać się też drogą
do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest
patronem naszych braci Litwinów, przez jego
wstawiennictwo polecajmy Bożej opatrzności
Kościół i cały naród litewski.
6. W piątek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet.
Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy
w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza
o tych najbardziej utrudzonych matkach
wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących
się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach
poniżanych i prześladowanych w wielu częściach
świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę
w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich
trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest
najpiękniejszym wzorem żony i matki.
7. Za tydzień prosić będziemy o ofiary na rzecz
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.
8. 5 marca - rocznica beatyfikacji bł. Julii Sergii
Rapiej z Lipska.
9. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”. Zachęcam do kupienia
i przeczytania.
przebywające od dłuższego czasu tzn. ok roku za
granicą).
W tym dzieci (w różnym wieku) - 565.
16). Także współczesny człowiek, jak Samarytanka
przy studni, może na nowo odczuć potrzebę
pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do
wiary w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła,
wytryskującego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy
na nowo odkryć smak karmienia się Słowem
Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół
i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy
są Jego uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa,
w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych
dniach z tą samą mocą: „Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na
wieki”(J 6, 27). Pytanie stawiane przez tych, którzy
go słuchali jest również tym samym, jakie my
stawiamy: „Cóż mamy czynić, abyśmy
wykonywali dzieła Boże?” (J 6, 28). Znamy
odpowiedź Jezusa: „Na tym polega dzieło
[zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli
w Tego, którego On posłał” (J 6, 29). Wiara w
Jezusa Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia
zbawienia w sposób ostateczny.
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.

