Kalendarz liturgiczny
23 KWIETNIA. II NIEDZIELA
WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO.
Dz 2, 42-47; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31;
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
24 kwietnia. PONIEDZIAŁEK - Uroczystość
św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
Głównego Patrona Polski.
Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26;
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity.
25 kwietnia. WTOREK- Święto św. Marka,
Ewangelisty.
1 P 5, 5b-14;Mk 16, 15-20;
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.

26 kwietnia. ŚRODA.
Dz 5, 17-26; J 3, 16-21;
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony.
27 kwietnia. CZWARTEK.
Dz 5, 27-33; 3, 31-36;
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne.
28 kwietnia. PIĄTEK
Dz 5, 34-42; J 6, 1-15;
Rozmnożenie chleba.
29 kwietnia. SOBOTA- Święto św. Katarzyny
ze Sieny.
1 J 1, 5 2, 2; Mt 11, 25-30;
Tajemnice królestwa objawione prostaczkom.

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 Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia

Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364 0000
4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 4152.43 zł. Wpłynęło - 4152.43 zł. Wydano 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 154 527.93 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!
* Dn. 26 KWIETNIA 2017 (ŚRODA) od g. we wspólne czytanie Pisma Świętego
9.00 w UKCIE w REMIZIE OSP (UKTA 45) w ramach 1. Narodowego Dnia Czytania
odbędą się bezpłatne badania słuchu.
Pisma Świętego, otrzyma karteczkę
* Po Mszach Świętych w następną z siglami tekstu z Listu go Galatów
niedzielę, każdy kto chciałby włączyć się i psalmu do medytacji na cały rok.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego

w parafii - 507 116 545
* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane
Nida
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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Święto Miłosierdzia obchodzone jest
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta
było pragnienie Jezusa, które przekazała
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do
niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz.
299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia,
było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte
są wnętrzności miłosierdzia Mego,
wylewam całe morze łask na dusze, które

się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
Która dusza
przystąpi do spowiedzi
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan
Jezus określił nie tylko miejsce święta
w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale
także motyw i cel jego ustanowienia,
sposób przygotowania i obchodzenia oraz
wielkie obietnice. Największą z nich jest
łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar”
związana z Komunią świętą przyjętą w tym
dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez
przywiązania do najmniejszego grzechu),
w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, czyli w postawie ufności wobec
Boga i czynnej miłości bliźniego.
(Źródło: www.faustyna.pl)

Zapraszam dzisiaj na
nabożeństwo do miłosierdzia
Bożego o godz. 15.00.

Słowo na dziś
Przez śmierć i zmartwychwstanie misja Pana Jezusa na ziemi została zakończona.
Teraz posyła swoich uczniów, tak jak wcześniej Ojciec posłał Jego. Choć
Apostołowie doszli do pełni wiary w bóstwo Pana Jezusa przez bezpośrednie
spotkania ze Zmartwychwstałym, to ideałem dla chrześcijan wszystkich czasów jest osiągnięcie
dojrzałości w wierze bez pośrednictwa zmysłów. Święty Piotr powie w drugim czytaniu, że
zbawienie, które jest celem chrześcijańskiego życia, osiąga się przez wiarę dojrzewającą w ogniu
różnych doświadczeń i prześladowań, które są okazją do dawania świadectwa o Panu Jezusie.
Dlatego wspólnota chrześcijańska zawsze ma powód do radości, ponieważ stale obecny jest w niej
Duch Chrystusa.
Otwórzmy nasze serca na dar Bożego miłosierdzia objawiającego się w Jego słowie.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia
Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa najdobitniej przekonują nas
o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że
potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec
Święty Franciszek mówi wprost, że
imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże
więc nie dziękować za wielki dar
miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty.
Jako Kościół, napełnieni paschalną
radością, mamy teraz tylko jedno zadanie:
głosić i uobecniać miłosierdzie Boga,
objawione w Jezusie Chrystusie, który
cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie
zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
2. W tym rozpoczynającym się dziś
Tygodniu Miłosierdzia, warto też
przypomnieć słowa św. Jana Pawła II:
„Trzeba przekazywać światu ogień
miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat
znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To
zadanie powierzam wam, drodzy bracia
i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce
oraz wszystkim czcicielom Bożego
miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą
z Polski i z całego świata. Bądźcie
świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki,
2002 r.).
3. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi J. E. Ks.
Biskup Jerzy Mazur. W naszych
modlitwach pamiętajmy o Dostojnym
Solenizancie.
4. Jutro, w Poniedziałek 24 kwietnia,
zgodnie z zasadami kalendarza
liturgicznego, będziemy obchodzili
przeniesioną z dzisiejszego dnia
uroczystość św. Wojciecha, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski.
Nasze myśli i serca skierujmy w stronę
Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie.
Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro,
jakie wyświadczył nam przez posługę św.
Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad
tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej

wielkiej łaski wypływają także zadania,
przede wszystkim godnego wypełniania
Ewangelii Chrystusowej w codziennym
życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha
nie możemy się jej wstydzić i nie możemy
spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera.
Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu
Chrystusowym i Ewangelii.
5. We wtorek, 25 kwietnia, będziemy
obchodzić święto św. Marka Ewangelisty.
Jednocześnie jest to dzień modlitw
o urodzaje. Świąteczną Eucharystię o godz.
17.00 połączymy z nabożeństwem
błagalnym. Wszyscy, także mieszkańcy
miast, proszą o błogosławieństwo dla
pracujących na roli i o pomyślne zbiory.
Będziemy się też modlić o to, by nikomu na
świecie nie brakowało chleba.
6. Tydzień zakończymy liturgicznym
świętem św. Katarzyny Sieneńskiej
(sobota, 29 kwietnia). Tak dalece
wyróżniała się ona czynną miłością do
Kościoła Chrystusowego i świadectwem
wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła.
A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją
patronką Europy.
7. W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą
ogarniemy również wszystkie ofiary
nazistowskiego i stalinowskiego terroru,
zwłaszcza osoby duchowne
i konsekrowane, ponieważ tego dnia
przypada Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego,
upamiętniający rocznicę wyzwolenia
obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945
roku.
8. Przyszła, kończąca kwiecień, trzecia
niedziela Wielkanocy z ustanowienia
Episkopatu Polski we wszystkich
diecezjach w Polsce obchodzona jest jako
Niedziela Biblijna, która rozpoczyna
następujący po niej Tydzień Biblijny.
Będzie to też Ogólnopolska Niedziela
Modlitw za Kierowców.

Intencje
P o n i e d z i a ł e k
- 24 kwietnia 2017 r.
8.00 - + Stefan, Józef,
Adam i Dorota Trzcińscy,
Józef i Stefania
Kaczmarczyk
17.00 - + Stanisława
Nasiadka, Szczepan,
Władysław i Remigiusz Radomski
Wtorek - 25 kwietnia 2017 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Czesław
i Jadwiga Szczech, Edward Kuzia, Lucjan
Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - w urodziny Igora Karkowskiego
i Gabriela Karkowskiego - int.od dziadków
z Bobrówka
Środa - 26 kwietnia 2017 r.
8.00 - + Anna Florczyk w rocz.śm., Henryk
Florczyk, Władysław, Leokadia i Bolesław
Jaworscy
12. 00 - pogrzeb + Monika Jolanta Kilian
17.00 - z racji urodzin Danuty int.dziękczynna
Czwartek - 27 kwietnia 2017 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Lucjan
Ropak, Edward Kuzia, Władysław Jaworski
- int.od Jasi
17.00 - w urodziny Kamila Pisowłockiego,
za jego rodziców i siostrę
- w 10 urodziny wnuczka Marcela i 40

mszalne
urodziny zięcia Jana
Piątek - 28 kwietnia 2017 r.
8.00 - + Jan Kulczyński w 30 dzień po śm.
17.00 - w int. Agnieszki i Radka w 5 rocznicę
ślubu i za ich dzieci
Sobota - 29 kwietnia 2017 r.
8.00 - w 18 urodziny Michaliny
17.00 - w rocznicę ślubu Beaty i Andrzeja
- + Czesław i Wacława Samsel
III Niedziela Wielkanocy - 30 kwietnia
2017 r.
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla Jerzego
i Danuty
- o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Doroty i Jarosława
- o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Katarzyny i Wojciecha
+ Stanisław i Józef Lenkiewicz
11.00 - o bł. Boże dla Teresy, za dzieci,
wnuków i prawnuka
- o bł. Boże i potrzebne łaski dla wszystkich,
którzy niosą pomoc - int.od Zosi
Szymańskiej
- + Anna
- + cr. Bujanowskich i Gajkowskich
17.00 - za parafię
- + Krystyna Jędrzejczyk
- + Stanisław, Stanisława, Zdzisław
i Ryszard Gruszczyńscy, Stanisław, Teresa,
Kazimierz i Lucyna Szulkowscy

* Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, w Liście pasterskim na
I Niedzielę Adwentu 2016r., przypomniał, że Kościół ełcki jest wezwany do misyjnego
wyjścia z Ewangelią Chrystusa: „Niech szczególnie niedziele wielkanocne będą takim
wyjściem na ulice, na peryferie naszych miast i wiosek. Do tego wyjścia zachęcam
wszystkich ochrzczonych, a członków różnych wspólnot, stowarzyszeń i ruchów
katolickich proszę, by stali się organizatorami tej formy ewangelizacji w naszych
miejscowościach”.
W odpowiedzi na tą zachętę, tradycyjnie organizowane są spotkania ewangelizacyjne
w niedziele wielkanocne (30 kwietnia; 7, 14, 21 maja 2017. o godz. 15.30 w Ełku
i Giżycku).
Biskup Ełcki zaprasza, aby wszystkie wspólnoty parafialne włączyły się lub
przeprowadziły ewangelizację, wychodząc w niedziele wielkanocne na ulice swoich
miejscowości. W Ełku niedzielne spotkania będą odbywały się na Placu - Brama Mazur,
a w Giżycku na pasażu przy ul. Warszawskiej.

