Kalendarz liturgiczny
17 kwietnia. IV NIEDZIELA
WIELKANOCY DOBREGO PASTERZA.
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30
Chrystus chroni nas, swoich uczniów, wskazuje
drogę, zna doskonale nasze potrzeby i daje nam
to, czego najbardziej potrzebujemy.
18 kwietnia. PONIEDZIAŁEK.
Dz 11,1-18; J 10,1-10
Jesteśmy bezpieczni tylko w pobliżu Jezusa.
19 kwietnia. WTOREK.
Dz 11,19-26; J 10,22-30
Msza Święta to wspaniałe spotkanie z Dobrym
Pasterzem.
20 kwietnia. ŚRODA.
Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50
Jezus Chrystus od początku istnienia Kościoła
włącza człowieka w misję rozszerzania Bożego
królestwa na ziemi.

21 kwietnia. CZWARTEK.
Dz 13,13-25; J 13,16-20
Droga miłości to wzajemna służba.
22 kwietnia. PIĄTEK.
Dz 13,26-33; J 14,1-6
Drogę ku życiu wiecznemu możemy znaleźć
tylko w Jezusie Chrystusie.
23 kwietnia. SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ
Ś W. W O J C I E C H A , G Ł Ó W N E G O
PAT R O N A P O L S K I I PAT R O N A
DIECEZJI EŁCKIEJ.
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26
Duch Święty zesłany na uczniów daje im moc i
uzdalnia do bycia świadkami Ewangelii na całej
ziemi. Ogień Bożej miłości płonący dzięki
Niemu w sercach Apostołów i ich następców
był tak wielki, że nie ugasiły go żadne fale
prześladowań.

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. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski
B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Anonimowo - 50 zł. Wpłynęło -50 zł. Wydano - 0 zł.
Stan kasy - zadłużenie 222 603.87 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest
wielką pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii.
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Dzisiaj, w IV niedzielę wielkanocną, zwaną
Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynamy
Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa
i Życia Konsekrowanego, który w tym roku
przebiega pod hasłem "Powołani do
Miłosierdzia". Dla każdego z nas jest to czas
przypominający o tym, że jako ludzie wierzący
jesteśmy wspólnotą , a więc odpowiadamy jedni
za drugich.
Jak jednak wierzyć, gdyby nie było tych,
którzy głoszą Boga? Bóg wie, że człowiekowi
łatwo jest dać posłuch temu, co wcale nie służy
jego prawdziwemu dobru. To w trosce o nas
Jezus dobiera sobie na pomocników ludzi, którzy
przekazują
prawdę o wspaniałości Boga
i godności człowieka oraz zaświadczają o tym
swoim życiem.
Bóg jest w stanie w każdych czasach
i w każdych okolicznościach wzywać ludzi do
swojej szczególnej służby. Wiele niezwykłych
przykładów znajdujemy już na kartach Pisma
Świętego, wielu innych znamy z historii. I tak jest
do dzisiaj. Nie zmienia się jedno - wezwani do

posługi kapłańskiej i do służby
w zgromadzeniach zakonnych, zajmują
się świadczeniem dobra. Głos
powołania odzywa się często
w sytuacjach domagających się
czyjegoś działania, np. gdy widzimy
cierpienie ludzi, ich biedę, niewiarę,
grzeszność. Wtedy z miłości do Boga można
czerpać siłę do miłości bliźniego, która wyraża
się w służbie drugiemu, a więc w dziełach
Miłosierdzia. I tak, po raz kolejny w tym roku,
kierujemy swoje myśli w stronę uczynków
miłosierdzia względem duszy i ciała.
Chciałbym prosić, abyśmy w tygodniu
Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia
Konsekrowanego wypełnili siódmy uczynek
miłosierdzia względem duszy (Modlić się za
żywych i umarłych) w odniesieniu do
wszystkich kapłanów, zakonnic i zakonników,
których spotkaliśmy na naszej drodze życia
i którzy byli dla nas świadkami Bożego
Miłosierdzia.
I jeszcze jedna myśl na zakończenie.
Jezus powołuje tego, kogo chce. Jego myśli
przewyższają myśli ludzkie. Każdy człowiek
może być powołany do służby Bogu. Dla
Jezusa to żaden problem. Bądźcie czujni...
Ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Mieszkańcy Izraela
za czasów Jezusa
trudnili się hodowlą
owiec. Stada
dawały utrzymanie
i zapewniały
wyżywienie rodzinom. Stąd do owiec
odnoszono się wręcz z pietyzmem. To
codzienne doświadczenie wykorzystał

również Pan Jezus, który porównuje siebie do
Dobrego Pasterza. Zapewnia, że nie tylko potrafi
ochronić swoje owce, ale jest w stanie dać im życie
wieczne. Prawdę tę potwierdza Apokalipsa, która
w dzisiejszym fragmencie ukaże nam profetyczną
wizję nieba.
Dajmy się poprowadzić przez słowo
Boże i nie miejmy zatwardziałych serc jak Żydzi,
o których usłyszymy dziś w pierwszym czytaniu.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy
słyszymy, że Pan Jezus porównuje się do
pasterza troszczącego się o owce. Tak! Pan
Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się
nami, swoimi owcami, i każdego z nas pragnie
obdarować życiem wiecznym, które wysłużył
przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za
nieskończoną miłość Pana Boga
i bądźmy Mu posłuszni.
2. To porównanie Jezusa do pasterza każe nam
nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego
Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień
Modlitw o Powołania, który rozpoczyna
kwartalne dni modlitw o powołania do służby
w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów
i osoby zakonne, którzy będą naśladować
przykład Chrystusa Dobrego Pasterza.
W ciągu tego tygodnia pragniemy także modlić
się wspólnie w tej intencji Koronką do
Miłosierdzia Bożego, przed wieczorną
Eucharystią o godz. 17.00.
3. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na prace
prowadzone w parafii. Serdecznie proszę
i dziękuję za życzliwe wsparcie. BÓG
ZAPŁAĆ!
4. 23 kwietnia - w tygodniu szczególnej
modlitwy za powołanych do służby Bożej
i o nowe i święte powołania przeżywamy
uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa,
męczennika, głównego patrona Polski i Patrona
naszej Diecezji. Święty Wojciech był gorliwym
pasterzem prowadzącym powierzony sobie lud
do Chrystusa. Do Chrystusa pragnął również
przyprowadzić tych, którzy jeszcze Go nie
poznali. W czasie jednej z wypraw
ewangelizacyjnych do pogańskich Prus poniósł
śmierć męczeńską. Wzywając wstawiennictwa
patrona Polski, prośmy dla nas oraz dla naszych
Rodaków w kraju i na emigracji o silną wiarę i
odwagę w jej głoszeniu.
W tym dniu - uroczystości diecezjalne
Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Rozpoczną się w kościele NSPJ w Ełku o godz.
17.00. Później - Nieszpory, procesja i Msza
Święta w katedrze ełckiej o godz. 18.00.
5. Sobota to też dzień imienin J. E. Ks. Biskupa
Jerzego Mazura. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o Pasterzu Diecezji.

6. Najbliższa niedziela to już ostatnia niedziela
kwietnia. I jak co roku, według programu
duszpasterskiego, jest ona Ogólnopolską
Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich
poruszających się po drogach. Niech nasza
wspólna modlitwa zaowocuje rozwagą,
większym rozsądkiem i mądrością w czasie
naszych pieszych, rowerowych czy
samochodowych wojaży. W przyszłą niedzielę
wolontariusze będą rozprowadzać wizerunki
Świętego Krzysztofa, patrona kierowców
i podróżujących, na breloczkach i na
obrazkach wraz z modlitwą kierowcy. Datki,
które złożycie, przeznaczymy na wsparcie
naszych misjonarzy, zwłaszcza na zakup
środków transportu dla nich (organizatorem
tego dnia jest Miva Polska stowarzyszenie na
rzecz misyjnych środków transportu).
7. W następną niedzielę prosić będziemy
o ofiary na rzecz cierpiącej Ukrainy.
8. Solenizantom i jubilatom tygodnia
składamy najserdeczniejsze życzenia
i zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Modlitwą otaczamy również parafian, którzy
odeszli w ostatnim czasie do wieczności oraz
ich rodziny.
9. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 23 IV św. Wojciech, biskup Pragi oraz
misjonarz na Węgrzech i w Polsce, który
wyruszył z misją ewangelizacyjną do
pogańskich Prus, gdzie poniósł śmierć
męczeńską; obok Maryi, Królowej Polski,
i św. Stanisława, główny patron naszej
Ojczyzny.
10. W zakrystii są dostępne albumy
Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego
- Wędrówka śladami Jana Pawła II”, a także
księgi Pisma Świętego.
11. Strażacy ochotnicy z OSP Ukta zwracają
się z serdeczną prośbą o pomoc w zakupie
nowego sztandaru dla naszej jednostki. W roku
1998 sztandar spłonął. W tym roku przypada
70 rocznica utworzenia jednostki. Marzeniem
strażaków jest na nowo posiadanie sztandaru.
Kontakt: p. Adam Wiszowaty (tel.609 395
163) i p. Zachary Grudziądz. (Więcej
informacji w gablocie przed kościołem).

Intencje
Poniedziałek - 18 kwietnia 2016 r.
8.00 - Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - w 30 rocznicę ślubu Stanisławy
i Stanisława, za ich dzieci i wnuków
Wtorek - 19 kwietnia 2016 r.
8.00 - Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - + Tomasz Parzych (w dniu urodzin),
Aleksander, Anastazja, Marianna i Franciszek
Drężek
- + Irena Bors w rocz.śm., Władysław
Środa - 20 kwietnia 2016 r.
8.00 - Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - + Stanisław, Anna i Józef Turek
- + Wiesław Ochenkowski, Emil i Zdzisław
Czwartek - 21 kwietnia 2016 r.
8.00 - Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - o bł. Boże dla dzieci i wnuczki Elżbiety
i Ryszarda oraz za + Władysława Skrockiego
Piątek - 22 kwietnia 2016 r.
8.00 - + Edward Kuzia w 19 rocz.śm., Anna
i Henryk Florczyk, Lucjan Ropiak, Władysław
Jaworski
17.00 - Gr. + Krystyna Samsel
- + Florentyna i Jan Wejs

Ogłoszenia

mszalne
Sobota - 23 kwietnia 2016 r.
8.00 - w intencji Jerzego,
Jarosława i Mariusza
17.00 - Gr. + Krystyna
Samsel
- + Stanisław Ejdys
w rocz.śm.
5 Niedziela Wielkanocy 24 kwietnia 2016 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie Anny i Stanisława
Brzostków, za ich dzieci z rodzinami
- w 18 urodziny Zuzi - int.od rodziców
- o bł. Boże i zdrowie dla Krzysztofa w urodziny
- + Stefan, Józef, Adam i Dorota Trzcińscy,
Stefania i Józef Kaczmarczyk
11.00 - w intencji Doroty i Adama Tarasewicz
w 5 rocznicę ślubu i za ich dzieci Kubę i Kasię
- w intencji Teresy Wachowskiej, za jej dzieci,
wnuczków i prawnuka
- Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - za parafię
- + Daniela Krystian
- + Józef Szczubełek, Teresa i Stanisław Sobiech
- int.od Doroty i Zbyszka

* Komunikaty cd

12. W następną niedzielę, po Mszy Świętej o godz. 11.00 - spotkanie z dziećmi
przygotowującymi się do I Komunii Świętej i ich rodzicami .
13. W czwartek 28.04.2016 o godz. 19.00 w parafii p.w. św. Tomasza Ap. w Ełku spotkanie z prof.
dr hab. Grzegorzem Łęcikim z UKSW. Temat spotkania: Oddziaływanie relacji rodzinnych na
praktykę wychowawczą. Rola mężczyzny i kobiety w wychowaniu.
14. Konferencja Szkoła przyjazna rodzinie (związana ze współpracą rodziców i szkoły
w wychowaniu dzieci i młodzieży), w piątek, 29 kwietnia br o g. 9.30 w Ełckim Centrum Kultury,
ul. Wojska Polskiego 47. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonać do dnia 22.04.2016 r.
pod nr tel. 691 858 668 lub drogą elektroniczną: ewa.woznialis@gmail.com
15. Młodzież klas II i III gimnazjalnych pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania
zapraszam na spotkanie w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 17.00.
16. 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz załącznikami i złożyć go
w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę,
wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. Więcej informacji na tablicy
ogłoszeń i na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Zapowiedzi przedślubne
1. Łukasz Nadolny, stan wolny, zam. Krutyński Piecek i Natalia Kich, stan wolny, zam.
Piotrowiec, par. Św. Michała Archanioła w Pieniężnie.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

