Kalendarz liturgiczny
9 marca. II NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
W Chrystusie jest nasze zwycięstwo i nasze
umocnienie.
10 marca. PONIEDZIAŁEK.
Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,21-46
Pan Bóg zbawił nas nie pojedynczo, ale we
wspólnocie. I wspólnota - nasi bliscy,ci, wśród
których żyjemy, poruszamy się, jesteśmy- są
naszą drogą do nieba, drogą do Boga.
11 marca. WTOREK.
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
Boże słowo powinno być dla nas cenniejsze niż
chleb.
12 marca. ŚRODA.
Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
Zapamiętajmy słowa króla Niniwy i przyjmijmy

je do siebie: “niech każdy odwróci się od
swojego złego postępowania i od nieprawości”.
13 marca. CZWARTEK.
Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
Jak wielki jest Bóg, odkrywamy, gdy bardziej
zbliżamy się do Niego.
14 marca. PIĄTEK.
Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Zdarza nam się oceniać negatywnie osobę, która
zmienia swoje poglądy i postawę. Ale przecież
nikt nie jest doskonały, tylko Bóg! Zmiana
umożliwia nawrócenie, odstąpienie od złych
myśli i czynów i zwrócenie się ku Bogu.
15 marca. SOBOTA .
Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
Jeśli chcemy dojść do świętości, do czego
wzywa nas Bóg, powinniśmy iść po śladach,
jakie zostawił nam nasz Zbawiciel.

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. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje
nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku
liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas
pokuty i przemiany własnego życia. Zwłaszcza
w pierwszej części tego okresu, tj. do piątej
niedzieli Wielkiego Postu, jesteśmy zachęcani do
tego, by szczególnie skupić się na nawróceniu,
zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma
jakieś dziedziny swojego życia, które wymagają
uporządkowania, zmiany zwyczajów czy
nawyków. Może to dotyczyć ilości spożywanych
pokarmów, ale też wynoszenia się nad innych,
łakomstwa w sferze duchowej, pragnienia bycia
lepszym, doskonalszym itp. Być może mamy
kłopot z opanowaniem gniewu lub też
okazywaniem uczuć. Może trapi nas lenistwo,
niechęć do wypełniania podjętych zobowiązań
z jednoczesnym oddawaniem się pracom, które
sprawiają nam przyjemność. Same w sobie mogą
one być dobre i mogą być środkiem do
osiągnięcia wewnętrznej równowagi, tylko trzeba
zobaczyć, czy nie podejmujemy ich
w niewłaściwym czasie.

Bazylika zimą
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2. Dobrze by było również znaleźć czas na
wartościową lekturę, pomagającą nam
w pogłębieniu naszej wiary, na medytację słowa
Bożego, czytanie Pisma Świętego. Można to robić
w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas
rodzi pod wpływem tej lektury. W ten sposób czas
Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem
przemiany naszego własnego życia, ale też
zbliżania się do naszych bliskich, zacieśniania
więzi rodzinnych.
3. Dzisiaj kończą się kwartalne dni modlitw
o ducha pokuty, które rozpoczęliśmy w Środę
Popielcową. Ich celem jest zwrócenie naszej
uwagi na konieczność wewnętrznej postawy,
która ma prowadzić do ciągłej przemiany naszego
życia, do dostrzeżenia konieczności wyrzeczenia
czy umartwienia w naszym życiu. Rzeczywistości
te i tak są w nim obecne, niezależnie od tego, czy
zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie, ale
przeżywając je świadomie, możemy je
wykorzystać dla naszego dobra, dla duchowego
wzrostu, dla rozwoju naszej osobowości.
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OBRAZ Z JASNEJ GÓRY U NAS
procesja, aby przyjąć Obraz Matki Bożej.
Wyszli po Obraz niemal wszyscy zgromadzeni:
ministranci, dziewczęta i chłopcy, dzieci
i rodzice, chorągwie, feretrony, kapłani wraz
z Księdzem Biskupem i wierni. Tylko ci, którzy
mieli kłopoty z poruszaniem się, pozostali
w świątyni oczekując radosnej chwili ujrzenia
Wizerunku Czarnej Madonny z Jasnej Góry.
Około godz. 17.00 zaczęły bić dzwony. Przybył
Obraz. Procesja powraca do kościoła
i następuje intronizacja Obrazu. Czarną
Madonnę wita Ksiądz Proboszcz Waldemar
Nawiedzenie parafii przez Maryję w Obrazie Sawicki.
Matki Bożej Częstochowskiej miało miejsce 3
i 4 marca 2014 r. Już kilka tygodni wcześniej Zostaje odczytana Ewangelia związana ze
wznosiliśmy modlitwy i podejmowaliśmy świętem Zwiastowania, rozbrzmiewa radosne
postanowienia mające skierować nasze myśli "Magnifikat". Podniosłym i wzruszającym
i serca ku Maryi. Od 28 lutego do 2 marca akcentem są słowa telegramu skierowane do
odbywały się rekolekcje przygotowujące nas nas przez Papieża Franciszka. Po powitaniu
bezpośrednio do Nawiedzenia Kopii Obrazu Obrazu, delegacje parafii składają przy nim
Jasnogórskiej Pani, prowadzone przez ks. kwiaty.
Zygmunta Kopiczko. Czas ten przejdzie do
Ciąg dalszy w następnym numerze.
historii naszej parafii jako okres
niezwykły i wzruszający.
Dn. 3 marca 2014 r. Częstochowa
przybliżyła się do Ukty. W poniedziałek, w
godzinach popołudniowych, wierni
wypełnili kościół. O godzinie 16.00
rozpoczęło się Nabożeństwo Oczekiwania.
Przypomniane zostały słowa Jezusa
skierowane do Jana: "Oto Matka twoja". Są
one tak bardzo aktualne w momencie
Nawiedzenia, w chwili, gdy "cudowna
ikona uobecnia Maryję wśród swego ludu".
O godz. 16.40 wyruszyła z kościoła
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

I Ty możesz pomóc

Ogłoszenia

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.; 2. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 150 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 303 696.16 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 - 10 marca 2014 r.
16.00 - nabożeństwo żałobne i Msza
8.00 - .................
Święta za
+ Feliksa
17.00 - + Grażyna Jabłońska w 4 rocz.śm.
Śmigielskiego w 1 rocz.śm.
Wtorek - 11 marca 2014 r.
17.00 - + Monika Jurga w 3 rocz.śm.
8.00 - .....................
17.00 - + Józefa Duszak
17.00 - ...................
2 Niedziela Wielkiego Postu - 16
Środa - 12 marca 2014 r.
marca 2014 r.
8.00 - o szczęśliwą operację ręki i zdrowie dla 8.30 - + Władysław Filipkowski
Antoniego Dudy
w 4 rocz.śm.
17.00 - w 18 urodziny Grzegorza 8.30 - + Jan i Stanisława, Antoni
Hermanowskiego
i Kazimierz, cr. Tomasik
17.00 - + Grażyna Jabłońska w 4 rocz.śm.
8.30 - + Stanisław i Stanisława Drężek
Czwartek - 13 marca 2014 r.
11.00 - w 70 urodziny Stanisława Sakowskiego
8.00 - o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla 11.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy
Krystyny Kozakiewicz i Krystyny Bień z racji 11.00 - + Józef Rynkiewicz, Edward Wachowski,
imienin
Czesława Trzcińska
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
11.00 - + Bronisława Deptuła w 6 rocz.śm.,
17.00 - w imieniny Bożeny Deptuła i za Stefan Deptuła - int.od córki z rodziną
+ Grażynę Jabłońską - int.od mamy
17.00 - + Konstanty Szurc, jego rodzice
Piątek - 14 marca 2014 r.
i rodzeństwo oraz za + Stanisława i Jan, Elżbieta,
8.00 - ...................
Danuta i Stanisław Kochanowscy
17.00 - + Anna i Antoni Nadolni
17.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna
Sobota - 15 marca 2014 r.
Moroz - int.od Kazimierza z rodziną
8.00 - ...............
17.00 - za parafię
Ewentualne propozycje Darów Duchowych cd.: W pierwszych słowach swojego pontyfikatu
- Przynależność do wspólnot kościelnych prosił nas o modlitwę. Wypraszajmy dla niego
w swojej parafii;
łaski potrzebne w kierowaniu Kościołem.
- Inne postanowienia własne.
* Zachęcam dzieci przygotowujące się do
* Dziękuję Kołu Różańcowemu z Ukty za I Komunii Świętej i młodzież do sakramentu
złożoną ofiarę na kwiaty (280zł.).
bierzmowania do czynnego udziału
* 13 marca obchodzimy pierwszą rocznicę w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich
wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Żali.
* 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
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

1. Dzisiejsze ofiary przeznaczone są na
pokrycie kosztów dekoracji na Nawiedzenie.
2. W okresie Wielkiego Postu w naszym
kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi
Krzyżowej [w piątek] o godz. 16.30.
Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W
niedzielę po Mszy Świętej o godz.11.00
Gorzkie Żale.
3. Za udział w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali możemy uzyskać
odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga
kary doczesnej za grzechy, które zostały

*
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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 łaski, jaki poprzez Kościół
ofiaruje nam Bóg, aby zbliżyć nas do
siebie.
4. W okresie Wielkiego Postu w liturgii
skupiamy się na wezwaniu do nawrócenia
i medytacji wydarzeń z życia Pana Jezusa, dlatego
Kościół nie proponuje w tym czasie żadnych
wspomnień świętych z nielicznymi wyjątkami.
4. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczamy
na prace prowadzone w naszej parafii.
5. Pragnę podziękować wszystkim, za świadectwo
wiary złożone poprzez obecność na uroczystości
Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, za udział w przygotowaniach,
w dekoracji oraz za każdą okazaną pomoc
i życzliwość. Bóg zapłać!

Słowo na dziś

Dzisiejsze pierwsze czytanie sięga swoim
opisem do początku istnienia świata i człowieka,
i pokazuje nam anatomię pokusy i grzechu.
Dowiadujemy się, że grzech to nie tylko
formalne przekroczenie jakiegoś przepisu, ale to
przede wszystkim nieposłuszeństwo Bogu
i szukanie życia tam, gdzie go nie ma. Każdy
grzech zakłóca prawdziwy obraz Boga. Stąd, jak
zauważa to św. Paweł w Liście do Rzymian,
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
Jednakże to spotkanie z Bogiem Słowa nie
doprowadziło św. Augustyna do odrzucenia
światła i widzenia. Połączył on obie
perspektywy, kierując się zawsze objawieniem
miłości Boga w Jezusie. Wypracował filozofię
światła, która przejmuje właściwą słowu
wzajemność i dopuszcza wolność patrzenia
w kierunku światła. I tak jak na słowo pada wolna
odpowiedź, podobnie światło znajduje jako
odpowiedź obraz, który je odbija. Łącząc
słuchanie z widzeniem, św. Augustyn może
zatem mówić o «słowie jaśniejącym we wnętrzu

konieczne było przyjście Chrystusa na ziemię,
aby temu obrazowi nadać właściwy blask. I co
więcej, Chrystus swoim przykładem pokazał jak
należy odpowiadać kusicielowi, który
w dalszym ciągu pragnie wypaczać obraz Boga
w duszy.
Oprzyjmy się więc i my na słowie Bożym,
abyśmy nie ulegli pokusie.
człowieka». W ten sposób światło staje się
niejako światłem słowa, ponieważ jest światłem
osobowego Oblicza, światłem, które oświeca,
wzywa nas i pragnie odbijać się na naszym
obliczu, aby jaśnieć z naszego wnętrza. Zresztą,
pragnienie wizji całości, a nie tylko fragmentów
historii, jest wciąż obecne i spełni się na końcu,
kiedy człowiek jak mówi święty z Hippony
będzie oglądał i kochał. I to nie dlatego, że będzie
zdolny posiąść całe światło, które zawsze będzie
niewyczerpane, ale dlatego, że cały wejdzie
w światło.
Ciąg dalszy nastąpi.

