Kalendarz liturgiczny
8 marca. III NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25
Dawajmy świadectwo naszej wiary w szkole, na
uczelni, w pracy, w szpitalu, w więzieniu
i wszędzie tam, gdzie inny człowiek przeżywa
trudności.
9 marca. PONIEDZIAŁEK.
2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30
Pan Bóg jest inicjatorem nawrócenia człowieka
i pierwszy woła, aby wrócił całym sercem do
Niego.
10 marca. WTOREK.
Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Pan Jezus daje naukę o konieczności
przebaczania innym zawsze, a nie tylko siedem
razy.
11 marca. ŚRODA.

Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
Jezus zachęca nas do wierności Prawu Bożemu.
Niech rodzice, katecheci, nauczyciele
i wychowawcy uczą dzieci i młodzież
zachowywania go w życiu i w relacjach z innymi
ludźmi oraz właściwie kształtują ich sumienia.
12 marca. CZWARTEK .
Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
Zło dobrem zwyciężaj.
13 marca. PIĄTEK.
Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Nie ustawajmy w trudzie życia według
najważniejszego przykazania miłości Boga
i bliźniego.
14 marca. SOBOTA.
Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
Miłość Boga do człowieka jest niezmienna,
natomiast człowiek może często zawieść.

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.

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: 1. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 260 845.67 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!

Chrześcijańscy uchodźcy z Iraku napisali do
Papieża poruszający list. Podkreślają w nim, że
wolą być wygnańcami na obczyźnie, niż
wyprzeć się wiary w Chrystusa.
„Postanowili nam ultimatum: pozostanie
chrześcijanami i śmierć albo przejście na islam.
Musieliśmy uciekać z naszej ziemi, z naszym

Bazylika zimą

Chrystusem, z naszą wiarą i naszymi
wartościami” - piszą do Papieża iraccy
chrześcijanie. I dodają: „Woleliśmy wybrać
wygnanie i związane z nim cierpienie, niż
wyrzec się wiary i przyłożyć rękę do
nieludzkiej przemocy wymierzonej
w niewinnych ludzi”.

* 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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Każde małżeństwomałżeństwa.
jest doOwszem,
uratowania
ten proces nieraz jest

Krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych
Małżeństw SYCHAR ks. Paweł Dubowik był
tegorocznym gościem spotkań rejonowych
księży, jakie odbyły się w dniach od 3 do 5 marca
w naszej diecezji. Duchowny dzielił się
doświadczeniami wieloletniej pracy
z małżeństwami przeżywającymi trudności.
Główną dewizą wspólnoty, którą kieruje, jest
motto "Każde małżeństwo jest do uratowania".
Statystyki pokazują, że na ponad 190 tys.
zawartych ślubów, w tym samym czasie
przypada 65 tys. rozwodów. Ks. Dubowik,
nakreślając skalę problemu współczesnej
rodziny, zachęcał, aby pomnożyć te dane przez
liczbę osób, czyli małżonków i dzieci.
Zdaniem prelegenta wiele
problemów wynika
z tego, że
małżonkowie zapomnieli, gdzie
mają szukać siły. - Zapomnieli,
że mają szukać siły w Jezusie
Chrystusie – wskazywał krajowy
duszpasterz Wspólnoty
Trudnych Małżeństw SYCHAR.
Ks. Dubowik przybliżył też
księżom charyzmat wspólnoty
Trudnych Małżeństw. Wspólnotę
określa zdanie, że „każde
małżeństwo jest do uratowania”.
To sformułowanie budzi wiele
kontrowersji. Zdaniem
prelegenta „każdy człowiek,
każdy małżonek ma szansę
nawrócenia. Każdy człowiek ma
szansę odkryć Jezusa, każdy
człowiek może powrócić do
swojej pierwotnej miłości, do
dążenia drogą przykazań i tak
samo może wrócić do

bardzo długi i trudny”- przyznaje ks. Dubowik.
Duszpasterz Wspólnoty SYCHAR zauważa, że
zmieniła się mentalność ludzi. „Starsze
pokolenia wszystko, nawet urządzenia
codziennego użytku starały się naprawiać, a tym
bardziej relacje małżeńskie, czy międzyludzkie.
Współczesny człowiek jest nawet zachęcany
przez media do sięgania po nowe. Często terapie
oparte są na odcinaniu się od tego, co stanowi
problem. Problemy w małżeństwie muszą być
rozwiązywane” – wyjaśniał ks. Dubowik.
Podczas spotkania był czas na dyskusje. Kapłani
obecni na spotkaniach rejonowych przyznają, że
rodzinom potrzebne są autentyczne świadectwa
małżonków, rodzin, które
są silne Bogiem, żyją
łaskami płynącymi
z sakramentu małżeństwa.
Biskup ełcki Jerzy Mazur
zachęcał księży, aby nie
tylko z otwartym sercem
przyjmowali nauczanie, ale
też poprzez służbę
pomagali rodzinom, które
przeżywają kryzys
wartości.
W naszej diecezji nie ma
jeszcze formalnych spotkań
W s p ó l n o t y Tr u d n y c h
Małżeństw Sychar, ale
informacje o Wspólnocie
i kontakt możemy znaleźć
na stronach internetowych:
Wspólnoty SYCHAR www.sychar.org
Forum Pomocy www.kryzys.org.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu.
Liturgia słowa przypomni nam dekalog oraz
prawdę o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu
Pana Jezusa. W misterium paschalne Chrystusa
włącza nas sakrament chrztu św., który
zobowiązuje nas do zachowywania przykazań
Bożych.
2. Dzisiaj przypada Dzień Kobiet. Matki,
siostry, żony, narzeczone i koleżanki polećmy
w modlitwie Panu Bogu i postarajmy się, żeby
tego dnia każdy miał powód do radości.
3. Ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę
przeznaczone są na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.
4. Zachęcam do uczestnictwa w Gorzkich
Żalach w niedziele po Mszy Świętej
o godz.11.00 i Drodze Krzyżowej w piątek
o godz. 17.00 oraz do spełniania innych czynów
pokutnych, a także do podejmowania starań
mających na celu zyskiwanie odpustów
zupełnych.
5. Przypominam, że w odpowiedzi na apel
Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości
możemy podjąć dobrowolną abstynencję od
alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na
dłuższy czas, dla ratowania ludzi uzależnionych
od alkoholu. Odnotujmy tę decyzję
w parafialnej Księdze Trzeźwości, wyłożonej

Odeszła od nas
Wiktoria Pupek
Msza Święta od
uczestników
pogrzebu 6 kwietnia 2015 r. godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz jej
dać Panie ...

przed ołtarzem. Zachęcam także do
wstępowania w szeregi Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Blankiety deklaracji do
wypełnienia znajdują się również na
wymienionym wcześniej miejscu.
6. W ramach naszego przygotowania do
odnowienia przymierza chrzcielnego
z Bogiem odbędą się w naszej parafii
rekolekcje wielkopostne w dniach: 2021marca. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks.
Paweł Makarewicz Wiceoficjał Sądu
Biskupiego Diecezji Ełckiej.. Msze Święte
w czasie rekolekcji o godz. 9.00, 12.00 i 17.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w rekolekcjach.
7. 20 marca (piątek), w Szkołach
Podstawowych w Ukcie i Krutyni odbędą się
katechezy rekolekcyjne, które przeprowadzą
klerycy Wyższego Seminarium Duchownego
w Ełku. Obecność uczniów obowiązkowa.
8. Do nabycia jest “Martyria”.
9. 13 marca - II rocznica wyboru papieża
Franciszka (2013).
10. W następną niedzielę - taca przeznaczona
jest na prace prowadzone w naszej parafii.
Serdecznie proszę o życzliwe wsparcie.
Zapewniam o wdzięcznej modlitwie w intencji
wszystkich, którzy wspierają parafię.

Zapowiedzi przedślubne
1. Ksepka Paweł Grzegorz, stan wolny, zam. Wojnowo i Krajza
Katarzyna, stan wolny, zam. Wojnowo, oboje par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi
osobami do zawarcia związku małżeńskiego zobowiązany jest
w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do
Bierzmowania i ich rodziców w następną niedzielę po
Mszy Świętej o godz. 11.00. ZAPRASZAM.

Słowo na dziś
Jednym z zasadniczych pytań, które trzeba dziś
postawić w kontekście czytań liturgicznych, jest
to: kim jest człowiek? Z pomocą przychodzi
Księga Wyjścia, która przedstawia Dekalog.
Te dziesięć zdań to nie tylko prosty system praw
i obowiązków ludzi czczących Boga. Dekalog
świadczy o wielkiej godności każdego człowieka
i stoi na jej straży. Jak wielka jest ta godność,
świadczy, że za każdego człowieka Chrystus

został ukrzyżowany i stał się dla jednych
zgorszeniem, a dla innych głupstwem, jak
zaznaczy to św. Paweł. Nic więc dziwnego,
że Ewangelia opisze nam gniew samego Boga,
który dotyka niszczących świętą godność
człowieka, a której symbolem jest świątynia.
Zaufajmy i uwierzmy słowu, które przychodzi
nas oczyścić.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 9 marca 2015 r.
8.00 - + Wacław Ksepka w 10 rocz.śm., Stefania
Ksepka - int.od syna Stanisława z rodziną
17.00 - w urodziny Marysi
- + Andrzej Jankowski w 30 dzień po śmierci int.od uczestników pogrzebu
Wtorek - 10 marca 2015 r.
8.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna
Moroz
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
Środa - 11 marca 2015 r.
8.00 - w I urodziny Hani
17.00 - + Anna i Łucja
Czwartek - 12 marca 2015 r.
8.00 - o szczęśliwy zabieg i pomyślną
rehabilitację dla Janusza
17.00 - + Grażyna Jabłońska w rocz.śm.
Piątek - 13 marca 2015 r.
8.00 - o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
Krystyny Kozakiewicz, Krystyny Bień
i Krystyny Szustak
16.30 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
- w imieniny Bożeny Deptuła i w urodziny Marty

Sobota - 14 marca 2015
r.
8.00 - + Kazimierz Wołk
w 30 dzień po śm. - int.od
uczestników pogrzebu
16.30 - + Anna i Antoni
Nadolni - int.od syna
Mariusza z rodziną
4 Niedziela Wielkiego
Postu - 15 marca 2015 r.
8.30 -o bł. Boże dla Krystyny i Henryka
Nalewajek
- + Władysław Filipkowski w 5 rocz.śm.
- + rodziców z obojga stron: Ignacego i Anny
Waszkiewiczów, Władysława i Marianny
Brzostków
11.00 - w I urodziny Miłosza Soltek - int.od
rodziców
- + Henryk Gadomski w 24 rocz.śm.
- + Bronisława Deptuła w 7 rocz.śm., Stefan
Deptuła - int.od córki z rodziną
17.00 - za parafię
- + Józefa Duszak

Czas Wielkiego Postu to czas pełnienia
gorliwszych dzieł miłosierdzia i jałmużny.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, diecezjalna
Caritas pragnie zachęcić do włączenia się w
Wi e l k a n o c n e D z i e ł o , p o p r z e z z a k u p
“paschalików wielkanocnych”. Koszt jednej
Kochać - jak to łatwo powiedzieć... Cd.
Żyjemy w czasach, gdzie pełno jest
jednorazówek i podróbek. I mnóstwo rzeczy
wyrzuca się na śmietnik. Zamawia się dzieci
u surogatek, produkuje się ludzi „na szkle”,
a wadliwy „towar” po prostu utylizuje. Nie dba
się o jakość, a zewnętrzny blichtr, atrakcyjność
wydają się być ważniejsze niż to, co jest
wewnątrz. Miłość także.
Wydaje się, że w świecie, w którym tyle spraw
się pogmatwało, zatarł się również wewnętrzny
ład, który w sposób naturalny powinien być
wpisany w miłość. Pierwszą ofiarą jego braku
jest rodzina, która na autentycznej miłości winna
być wsparta. Żartobliwie - choć do bólu
prawdziwie - opowiedział o tym kiedyś na scenie
jeden ze znanych kabareciarzy. - Jak było
kiedyś? - pytał Grzegorz Halama. - Ludzie,
czując się samotni, odkrywali siebie. Potem brali

świecy wynosi 6 zł. Pozyskane ze sprzedaży
fundusze zostaną przekazane na akcję “Kromka
chleba” - prowadzoną w całej Polsce, w tym
także w naszej diecezji. Celem tej kampanii jest
przede wszystkim pomoc osobom ubogim,
bezdomnym i zagrożonym marginalizacją.
ślub. Wspólnie zamieszkiwali. Mieli dzieci.
A jak jest dziś? Najpierw mają dziecko - potem
zamieszkują ze sobą - biorą ślub - poznają
siebie, a na koniec odkrywają, że są samotni.
Taka jest prawda. Jeśli miłość zostanie
wykluczona z Bożego porządku, stanie się
tylko grą zmysłów, zawsze jej finałem będzie
ból samotności.
„Kochać - jak to łatwo powiedzieć” - śpiewał
przed laty Piotr Szczepanik. Tysiąc razy trzeba
się zastanowić, zanim to słowo komuś się
ofiaruje. Dlaczego? Aby nie okazało się
kłamstwem, fałszywym drogowskazem. Zbitką
głosek, która nic nie znaczy. Nawet w tak
wyjątkowym dniu, jak walentynki. Bo tu chodzi
o najważniejsze słowo na świecie. O słowo,
dzięki któremu zachowuje on sens swojego
istnienia.
KS. PAWEŁ SIEDLANOWSKI

