Kalendarz liturgiczny
4 marca. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10
Prób¹ naszej wiernoœci Panu Bogu i mi³oœci do
Niego jest czas Wielkiego Postu. On czeka na nas
na Drodze Krzy¿owej i Gorzkich ¯alach. PrzyjdŸ!
5 marca. Poniedzia³ek.
Dn 9,4b-10; £k 6,36-38
Jezus pragnie, abyœmy kochali nawet tych, o
których myœlimy, ¿e na to nie zas³uguj¹.
6 marca. Wtorek.
Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
Dziêki w³aœciwej relacji do Boga mo¿emy
zwalczaæ w sobie pychê i pró¿noœæ.
7 marca. Œroda.
Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
Pan Jezus wyjaœnia³ uczniom to, co jest sam¹ istot¹
Ewangelii. Mówi te¿ do mnie i do ciebie: Ucz siê
ode Mnie, jak s³u¿yæ innym, a¿ do rezygnacji z

w³asnego ¿ycia.
8 marca. Czwartek.
Jr 17,5-10; £k 16,19-31
Pan Bóg w swojej nieskoñczonej dobroci da³
kobietom wra¿liwoœæ i wiêksz¹ umiejêtnoœæ
odczuwania i dawania mi³oœci. Dziêkujmy
Stwórcy za ten piêkny dar i proœmy, by wszystkie
znane nam kobiety mia³y to szczêœcie, ¿e ich
ofiarna mi³oœæ znajdzie zrozumienie i równie
piêkn¹ odpowiedŸ.
9 marca. Pi¹tek.
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
To nasze prawdziwe intencje, pragnienia, uczucia
bêd¹ os¹dzone, a nie nasze deklaracje.
10 marca. Sobota.
Mi 7,14-15.18-20; £k 15,1-3.11-32
Jesteœmy dzieæmi Boga. Dzieæmi, które grzesz¹, a
mimo to s¹ bardzo kochane.

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. Od pewnego czasu ka¿da druga niedziela
Wielkiego Postu jest szczególnym czasem
modlitwy i duchowej bliskoœci z
misjonarzami, jest okazj¹ do czynów
pokutnych podejmowanych w intencji
misjonarzy i misyjnego dzia³ania Koœcio³a.
Jednym z nich, obok modlitwy i postu, jest
ja³mu¿na, dlatego prosimy zgodnie z decyzj¹
Konferencji Episkopatu Polski o misyjn¹
ja³mu¿nê, zbieran¹ do puszek w koœcio³ach i
kaplicach w ca³ym kraju na rzecz Dzie³a
Pomocy „Ad Gentes”. Zebrane ofiary s¹
przeznaczone na wsparcie ponad 2100
polskich misjonarzy g³osz¹cych Dobr¹
Nowinê w 96 krajach œwiata. S¹ obecni niemal
wszêdzie: wœród Eskimosów i Pigmejów, na
pustyniach Sahary, w lasach Amazonki, w
górskich miejscowoœciach
po³udniowoamerykañskich Andów i na
terenach, gdzie ci¹gle trwaj¹ walki.
2. 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.
3. W pi¹tek o godzinie 17.00 zostanie
odprawiona Droga Krzy¿owa. Po
nabo¿eñstwie Msza Œwiêta.
4. W nastêpn¹ niedzielê prosiæ
bêdziemy o ofiary na Seminarium Duchowne w E³ku.
5. Zakoñczy³a siê wizyta duszpasterska. Rodziny,
które z ró¿nych przyczyn nie mog³y przyj¹æ
kap³ana po kolêdzie proszone s¹ o indywidualne
zg³oszenie terminu wizyty duszpasterskiej.
6. 6 marca po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 spotkanie
Parafialnego Zespo³u Caritas. Zapraszam.
7.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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Orêdzie Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
na Wielki Post 2012 r.
«Troszczmy siê o siebie wzajemnie, by siê zachêcaæ
do mi³oœci i do dobrych uczynków» (Hbr 10, 24)
Bracia i siostry!
Wielki Post ponownie daje nam sposobnoœæ do
refleksji nad tym, co stanowi centrum ¿ycia
chrzeœcijañskiego — mi³oœci¹. Jest to bowiem
odpowiedni czas, abyœmy z pomoc¹ S³owa Bo¿ego i
sakramentów odnowili nasz¹ drogê wiary, zarówno
osobist¹, jak i wspólnotow¹. Jest to droga pod
znakiem modlitwy i dzielenia siê, milczenia i postu,
w oczekiwaniu na radoœæ paschaln¹.
W tym roku chcia³bym przedstawiæ parê myœli w
œwietle krótkiego tekstu biblijnego, zaczerpniêtego z
Listu do Hebrajczyków: «Troszczmy siê o siebie
wzajemnie, by siê zachêcaæ do mi³oœci i do dobrych
uczynków» (10, 24). To zdanie wystêpuje w
perykopie, w której natchniony pisarz zachêca do
pok³adania ufnoœci w Jezusie Chrystusie jako
Najwy¿szym Kap³anie, który wyjedna³ nam
przebaczenie i dostêp do Boga. Owocem przyjêcia
Chrystusa jest ¿ycie wed³ug trzech cnót
teologalnych: nale¿y przystêpowaæ do Pana «z
sercem prawym, z wiar¹ pe³n¹» (w. 22), by trwaæ
niewzruszenie w nadziei, któr¹ wyznajemy (por. 23),
troszcz¹c siê nieustannie wraz z braæmi o «mi³oœæ i
dobre uczynki» (por. 24). Mówi siê te¿, ¿e dla
umocnienia tej ewangelicznej postawy wa¿ne jest,
by uczestniczyæ w spotkaniach liturgicznych i
modlitewnych wspólnoty, maj¹c na wzglêdzie cel
eschatologiczny: pe³n¹ jednoœæ w Bogu (por. w. 25).
Skupiê siê na wersecie 24, który w paru s³owach
przekazuje cenn¹ i zawsze aktualn¹ naukê na temat
trzech aspektów ¿ycia chrzeœcijañskiego; s¹ nimi
troska o bliŸniego, wzajemnoœæ i osobista œwiêtoœæ.
1. «Troszczmy siê» — odpowiedzialnoœæ za brata
Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, by
«siê troszczyæ» — wystêpuje tu grecki czasownik
katanoein, który oznacza: uwa¿nie obserwowaæ, byæ
uwa¿nym, przygl¹daæ siê w sposób œwiadomy,
dostrzegaæ pewn¹ rzeczywistoœæ. Spotykamy go w

Ewangelii, kiedy Jezus mówi uczniom, by
«przypatrzyli siê» ptakom na niebie, które Bo¿a
Opatrznoœæ otacza gorliw¹ trosk¹, choæ siê nie
trudz¹ (por. £k 12, 24), i zachêca, by «dostrzec», ¿e
mamy belkê we w³asnym oku, zanim zobaczymy
drzazgê w oku brata (por. £k 6, 41). Znajdujemy go
równie¿ w innym fragmencie Listu do
Hebrajczyków, jako zachêtê, by «zwróciæ uwagê na
Jezusa» (por. 3, 1), Aposto³a i Arcykap³ana naszego
wyznania. A zatem czasownik rozpoczynaj¹cy
wezwanie, o którym mówimy, zachêca, by patrzeæ
na drugiego cz³owieka, przede wszystkim na
Jezusa, i by troszczyæ siê o siebie nawzajem, by nie
okazywaæ dystansu, obojêtnoœci wobec losu braci.
Tymczasem czêsto dominuje postawa przeciwna:
obojêtnoœæ, brak zainteresowania, które rodz¹ siê z
egoizmu, maskowanego przez pozorne
poszanowanie «sfery prywatnej». Tak¿e dzisiaj z
moc¹ rozbrzmiewa g³os Pana, który wzywa
ka¿dego z nas do troszczenia siê o bliŸniego. Tak¿e
dzisiaj Bóg nas prosi, abyœmy byli «stró¿ami»
naszych braci (por. Rdz 4, 9), abyœmy tworzyli
relacje nacechowane wzajemn¹ troskliwoœci¹,
zabieganiem o dobro drugiego i o jego pe³ne dobro.
Wielkie przykazanie mi³oœci bliŸniego nakazuje i
apeluje, by mieæ œwiadomoœæ, ¿e jest siê
odpowiedzialnym za tego, kto tak jak ja jest
stworzeniem i dzieckiem Bo¿ym: fakt, ¿e jesteœmy
braæmi w cz³owieczeñstwie, a czêsto tak¿e w
wierze, winien nas sk³aniaæ do dostrzegania w
bliŸnim prawdziwego alter ego, nieskoñczenie
umi³owanego przez Pana. Je¿eli zaprawiamy siê w
tym braterskim patrzeniu, wówczas solidarnoœæ,
sprawiedliwoœæ, a tak¿e mi³osierdzie i wspó³czucie
w naturalny sposób rodz¹ siê w naszym sercu.
S³uga Bo¿y Pawe³ VI twierdzi³, ¿e wspó³czesny
œwiat cierpi przede wszystkim z powodu braku
braterstwa: «Ludzkoœæ jest ciê¿ko chora. Przyczyn¹
tej choroby jest nie tylko zmniejszenie siê zasobów
naturalnych i ich chciwe zgromadzenie przez
niewielu, ile raczej rozk³ad braterskiej wiêzi
zarówno miêdzy ludŸmi, jak i miêdzy narodami»
cdn

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 z niedzieli 19.02 - 2655.55z³.; 2. PZCaritas - 50 z³.;
Wp³ynê³o -2705.55 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 623 470.97 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 - 5 marca 2012 r.
8.00 - + Eugeniusz w rocz. œm., Piotr i
Zofia, Halina i Stanis³aw Malinowscy
17.00 - int. dziêkczynna od Leszka Krysiaka
Wtorek - 6 marca 2012 r.
8.00 - ..................
17.00 - w dniu urodzin Anety Waszkiewicz - int. od
mê¿a i dzieci
17.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa, Zdzis³aw,
Eugeniusz i Wies³aw Gruszczyñscy
Œroda - 7 marca 2012 r.
8.00 - w urodziny Aldony Kozackiej
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Wiktora
17.00 - za Wies³awê i Ma³gorzatê int. dziêkczynno przeb³agalna i za + Boles³awa
Czwartek - 8 marca 2012 r.
8.00 - + Marianna i Feliks Ropiak
17.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie, b³. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej w 70-te urodziny Jadwigi
¯êgota
Pi¹tek - 9 marca 2012 r.

8.00 - .......................
17.00 - + W³adys³aw Prusaczyk, Walenty i Marianna
Bachmura, Marianna Kobus
17.00 - + Mieczys³aw Sobczak, Franciszek i Helena
Sobota - 10 marca 2012 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie Dawidowskich
17.00 - w 16-te urodziny Grzegorza
Hermanowskiego i w urodziny Jadwigi
17.00 - + Bronis³awa Deptu³a w 4-t¹ rocz. œm.
III Niedziela Wielkiego Postu - 11 marca 2012 r.
8.30 - w 18-te urodziny Macieja Olendra
8.30 - + £ucja Wachowska w rocz. œm.
8.30 - + W³adys³aw Filipkowski w 2-g¹ rocz. œm.
11.00 - o œwiat³o Ducha Œwiêtego, b³. Bo¿e i zdrowie
dla Marty z okazji urodzin
11.00 - za rodzinê Ewy i Andrzeja Niwiñskich i za
ich córki
11.00 - + Józefa, Stanis³aw i Mieczys³aw Kapusta,
Jan i W³adys³awa ¯yha³ko
17.00 - + Henryk Gadomski w rocz. œm. i za
rodziców z obojga stron

Niektórych œmieszy zielony listek koniczyny na tylnej
szybie samochodu, ale on o czymœ mówi: jestem
„œwie¿ym kierowc¹”, nie jestem jeszcze wprawiony,
uwa¿aj na mnie. Myœlê o tym, czytaj¹c historiê
Abrahama wystawionego na próbê wiary. Bogu, który
wyrzek³ jego imiê: Abrahamie, odpowiedzia³: Oto
jestem. Biblijnie znaczy to tyle, co powiedzieæ, ¿e jest siê
gotowym. Gotowym, by nie nosiæ ju¿ „zielonego listka”
wiary niedojrza³ej, niezdecydowanej. Czy nie jest tak, ¿e
czasem chcielibyœmy mieæ pod rêk¹ zielon¹ koniczynkê?
Tak na wszelki wypadek: Panie Bo¿e jeszcze nie teraz,
trochê za wczeœnie chcesz mnie wystawiæ na próbê,
rzuciæ na g³êbok¹ wodê.
Dzisiejsza Ewangelia przekonuje, ¿e aby byæ œwiadkiem,
najpierw trzeba samemu prze¿yæ tajemnicê
Przemienienia — tak jak Piotr, Jakub i Jan, których Jezus
wybra³, aby z Nim byli. Za wczeœnie nie mo¿na

wystêpowaæ w imieniu Boga. Wspominaj¹c seminarium,
myœlê o tym, jak nie mog³em doczekaæ siê sutanny,
pierwszego kazania, œwiêceñ. Teraz wiem, ¿e potrzeba
przygotowania, i ¿e prawd¹ jest tak¿e to, i¿ trzeba
najpierw samemu prze¿yæ doœwiadczenie wiary, któr¹
chce siê dzieliæ z innymi.
W powo³aniu jest taki element, który zak³ada wolny
wybór ze strony Boga i woln¹ odpowiedŸ cz³owieka.
Mog³o siê zdarzyæ, ¿e Jezus wo³a³ tego i tamtego, a oni
nie wstali i nie poszli. Tak mo¿e siê zdarzyæ równie¿ i
dzisiaj.
Jezus tyle razy zaprasza mnie, abym prze¿y³ z Nim
doœwiadczenie Taboru — tylko jaka bêdzie moja
odpowiedŸ? Rekolekcje s¹ dobr¹ okazj¹, aby to jeszcze
raz przemyœleæ.
ks. Piotr Zaborski
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii
odbêd¹ siê 23 i 24 marca. Ju¿ teraz zapraszam.

Chrzeœcijañska mniejszoœæ w Sudanie pó³nocnym
sta³a siê ³atwym celem prorz¹dowych bojówek. Mog¹
one bowiem liczyæ na ca³kowit¹ bezkarnoœæ –
alarmuje pomocniczy biskup Chartumu Daniel
Adwok Kur, donosz¹c o szerz¹cej siê pladze porwañ.
Najczêstsz¹ ofiar¹ s¹ m³odzi ch³opcy, spoœród których
rekrutuje siê nowych ¿o³nierzy. W innych
przypadkach, porywacze domagaj¹ siê okupu. Taki los
spotka³ niedawno dwóch ksiê¿y ze sto³ecznej diecezji.
Za¿¹dano za nich horrendalnej sumy pieniêdzy, na

któr¹ Koœció³ siê nie zgodzi³. Ostatecznie pod
wp³ywem presji ze strony rz¹du kap³ani zostali
uwolnieni. Jak siê okaza³o, poddano ich ciê¿kim
torturom i upokorzeniom. Do dziœ przebywaj¹ w
szpitalu – mówi bp Kur. W jego przekonaniu
chrzeœcijanie w pó³nocnym Sudanie czuj¹ siê coraz
mniej bezpieczni. Wielu decyduje siê na ucieczkê do
Sudanu po³udniowego. Podró¿ bywa jednak bardzo
niebezpieczna. Równie¿ w drodze czyhaj¹ na nich
prochartumskie bojówki – mówi sudañski biskup.

Duch pokuty, to duch serdecznego ¿alu i
wewnêtrznego zawstydzenia wobec Boga, przed
którym zawsze staje siê w ca³ej prawdzie, choæ nie
zawsze tê prawdê siê uznaje. ***
Decet cariorem esse patria nobis quam nosmet ipsos
Przystoi, aby ojczyzna dro¿sza nam by³a ni¿ my sami.
***
Pokój to prostota ducha, to pogoda umys³u i ukojenie
duszy. Pokój to wiêŸ mi³oœci. Pokój to porz¹dek, to
harmonia i ³ad w ca³ym cz³owieku. On jest sta³¹

rozkosz¹, która rodzi siê z dobrego œwiadectwa
czystego sumienia, ze œwiêtej radoœci takiego serca, w
którym króluje Bóg. Pokój jest drog¹ do doskona³oœci,
co wiêcej: ju¿ w pokoju zawiera siê doskona³oœæ.
Nieprzyjaciel naszego zbawienia wie doskonale, ¿e
pewnym znakiem obecnoœci Bo¿ej jest pokój serca, i
dlatego nie waha siê u¿yæ ¿adnego podstêpu, aby tylko
duszê pozbawiæ pokoju. Dlatego te¿ b¹dŸmy bardzo
czujni w tym wzglêdzie. Jezus na pewno nas wesprze.
Z Myœli Ojca Pio

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd .

f) Œpiew liturgiczny inspirowany przez Bibliê
Gdy mówimy o dowartoœciowaniu s³owa Bo¿ego
podczas celebracji liturgicznej nale¿y pamiêtaæ
równie¿ o œpiewie w momentach przewidzianych
przez dany obrz¹dek i wybieraæ pieœni o wyraŸnej
inspiracji biblijnej, które dziêki harmonijnemu
wspó³brzmieniu s³ów i muzyki potrafi ¹ wyraziæ
piêkno s³owa Bo¿ego. Dlatego s³uszne jest
wykorzystywanie tych pieœni, które przekaza³a
nam tradycja Koœcio³a i które odpowiadaj¹ temu
kryterium. Myœlê w szczególnoœci o znaczeniu
œpiewu gregoriañskiego.

e) Stosowanie w liturgii
wy³¹cznie tekstów biblijnych
Synod ponadto ¿ywo potwierdzi³ to, co zreszt¹ ju¿
postanawia norma liturgiczna Koœcio³a, a wiêc, ¿e
czytanie fragmentów Pisma œwiêtego nigdy nie
mo¿e byæ zastêpowane innymi tekstami,
niezale¿nie od ich znaczenia z punktu widzenia
duszpasterskiego i duchowego: „¿aden tekst z
zakresu duchowoœci czy literatury nie mo¿e równaæ
siê co do wartoœci i bogactwa z Pismem œwiêtym,
które jest s³owem Bo¿ym”. Jest to bardzo stare
rozporz¹dzenie Koœcio³a, którego nale¿y
przestrzegaæ. Ju¿ papie¿ Jan Pawe³ II w zwi¹zku z
pewnymi nadu¿yciami zwróci³ uwagê na to, jak
wa¿ne jest, by nie zastêpowaæ nigdy Pisma
œwiêtego innymi czytaniami.
Przypominamy, ¿e równie¿ Psalm responsoryjny
jest s³owem Bo¿ym, którym odpowiadamy na g³os
Pana, i dlatego nie powinien byæ zastêpowany
innymi tekstami; wskazane jest natomiast modlenie
siê nim w formie œpiewanej.

g) Szczególna troska o niewidomych i
nies³ysz¹cych
W tym kontekœcie chcia³bym równie¿
przypomnieæ, ¿e Synod zaleci³ szczególn¹ troskê o
tych, którym ze wzglêdów zdrowotnych trudno jest
czynnie uczestniczyæ w liturgii, jak na przyk³ad
niewidomi i nies³ysz¹cy. Zachêcam wspólnoty
chrzeœcijañskie, by w miarê mo¿liwoœci stara³y siê
przy pomocy odpowiednich narzêdzi wychodziæ
naprzeciw braciom i siostrom doœwiadczaj¹cym
tych trudnoœci, aby równie¿ i oni mieli mo¿liwoœæ
¿ywego kontaktu ze s³owem Pana.
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.
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