Kalendarz liturgiczny
24 kwietnia. V NIEDZIELA
WIELKANOCY .
Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35
Zadajmy sobie pytanie, co zrobiliśmy ze swoim
chrztem?
25 kwietnia. PONIEDZIAŁEK. Święto św.
Marka Ewangelisty.
1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20
Życiem potwierdzamy swoją wiarę w słowa
Ewangelii, że Jezus jest Synem Bożym.
26 kwietnia. WTOREK.
Dz 14,19-28; J 14,27-31a
Obecny we wspólnocie Kościoła
zmartwychwstały Chrystus może wlać w nas
łaskę pokoju, która uspokoi nasze myśli, serca
i sumienia.
27 kwietnia. ŚRODA.
Dz 15,1-6; J 15,1-8

Eucharystia jest źródłem życia wspólnoty
Kościoła. To z niej czerpie ona swoje siły.
28 kwietnia. CZWARTEK.
Dz 15,7-21; J 15,9-11
Duch Święty nieprzerwanie towarzyszy
Kościołowi i działa w nim.
29 kwietnia. PIĄTEK. Święto św. Katarzyny
Sieneńskiej, Patronki Europy.
1J 1,5-2,2; Mt 11,25-30
Udział we Mszy Świętej uzdalnia nasze serca
i dusze do miłości Zbawiciela.
30 kwietnia. SOBOTA.
Dz 16,1-10; J 15,18-21
Każdą Mszę Świętą rozpoczynamy znakiem
krzyża, którym wyznajemy wiarę
w zmartwychwstałego Chrystusa, umarłego na
krzyżu dla naszego zbawienia; w Boga Ojca,
który posłał Syna na świat, bo tak nas umiłował.

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 - 100 zł. 2. Anonimowo - 200 zł. 3. Taca z ostatniej niedzieli - 2566.72
zł. Wpłynęło -2866.72 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 219 737.15 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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"Gdzie chrzest tam
nadzieja"
to tytuł
hymnu jubileuszowego
obchodów 1050 - lecia
Chrztu Polski. Trwamy
w dziękczynieniu Bogu
za tę łaskę, którą
obdarzył naszą
Ojczyznę. Wydarzenie
to spowodowało, że
zaistnieliśmy na mapie
chrześcijańskiego
świata, znaleźliśmy się
w kręgu kulturowym
kształtowanym przez
Ewangelię.
W dniu dzisiejszym natomiast, pragniemy
stanąć przed Bogiem jako wspólnota parafialna,
aby w sposób osobisty podziękować Mu za
chrzest, który dla każdego z nas stał się
początkiem nowego życia we wspólnocie
z Jezusem Chrystusem i ze wszystkimi, którzy w
Niego wierzą. Jest to wielki dar Miłosiernego
Boga. Odpowiedzią na łaskę Chrztu św. jest
wiara w Boga i postawa miłosierdzia wobec
bliźnich.
Chociaż chrzest posiada dla naszego

życia znaczenie decydujące, jego udzielanie
jest proste. W razie potrzeby może to uczynić
każdy człowiek. Wystarczy, że poleje wodą
głowę chrzczonego, wypowie jego imię
i formułę ., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”. Zdarza się tak
niejednokrotnie w sytuacjach zagrażających
życiu dziecka, gdy nie można chrztu odkładać.
W zwykłych okolicznościach jest uroczystym
wydarzeniem, które planujemy z rozwagą,
często również dokumentujemy np. w postaci
fotografii.
Warto znać datę swojego chrztu
świętego, nie tylko datę urodzenia. Zachęcam,
aby dowiedzieć się kiedy się odbył, gdzie, w
jakiej parafii, kto był szafarzem tego
sakramentu? Wspomnieć tych, którym
zawdzięczamy nasz chrzest- rodziców,
dziadków, rodziców chrzestnych.
Daty chrztu - swoją, ale także może to
być data dziecka lub innej bliskiej osoby,
zapiszmy na przygotowanej planszy
znajdującej się w kościele. Będzie to nasz
osobisty wyraz wdzięczności za chrzestpoczątek nowego życia.
Ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Każdy z nas ma
p e w n e
doświadczenie
życia w jakiejś
wspólnocie. Nieraz
wydają się one bardzo trudne. Tę trudność
potęguje grzech, który jest przecież udziałem
każdego człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa
zachęci nas do podjęcia próby życia
w miłości. Dzieje Apostolskie powiedzą nam
o tym, że Pan Bóg działa i objawia się przez

drugiego człowieka - w ten sposób nawiązuje się
relacja miłości. Apokalipsa Świętego Jana z kolei
zwróci uwagę, że trzeba stać się ludem Bożym,
a zatem wspólnotą, aby otrzymać życie wieczne.
Natomiast Święty Jan wskaże, że miłość jest
przykazaniem samego Chrystusa. Żaden człowiek
nie może nazwać siebie uczniem Pana Jezusa, jeśli
nie ma w sobie miłości.
Słuchajmy z uwagą słowa Bożego i przyjmijmy je
do naszych serc.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina
nam o tym, byśmy się wzajemnie miłowali.
W początkach chrześcijaństwa wzajemna
miłość pomiędzy uczniami Chrystusa
przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym
pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy
uczniami Jezusa. Módlmy się o siłę
w wyrazistym dawaniu świadectwa przez
każdego z nas.
2. Przeżywamy dziś już ostatnią niedzielę
kwietnia, która według programu
duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą
Modlitw za Kierowców i wszystkich
poruszających po drogach. Niech nasza wspólna
modlitwa owocuje większą rozwagą i mądrością
w czasie naszych pieszych, rowerowych czy
samochodowych wojaży, tym bardziej że coraz
cieplejsze dni zachęcają do organizowania
wycieczek. Starajmy się być bezpiecznymi
użytkownikami dróg i pojazdów
mechanicznych. Przy wyjściu ze świątyni
wolontariusze rozprowadzają wizerunki
Świętego Krzysztofa, patrona kierowców
i podróżujących, na breloczkach i na obrazkach
wraz z modlitwą kierowcy. Składane przy tym
ofiary przeznaczymy na wsparcie naszych
misjonarzy, zwłaszcza na środki transportu dla
nich (organizatorem tego dnia jest Miva Polska
stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków
transportu).
3. Jutrzejsze święto Świętego Marka
Ewangelisty to tradycyjny dzień modlitwy
o urodzaje. Chociaż dopiero w przyszłym
tygodniu przeżywać będziemy specjalne dni
modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące,
chciejmy w naszej osobistej modlitwie prosić
dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie
ludzkie wysiłki, aby przyniosły one obfity plon
i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego
chleba.
4. W środę zapraszamy na nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy przed wieczorną
Eucharystią o godz. 17.00.
5. Zachęcamy i zapraszamy do modlitwy
w intencji Europy w dniu święta patronki
naszego kontynentu, Świętej Katarzyny
Sieneńskiej. Msze Święte o godz. 8.00 i 17.00.
Naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie
ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru,

zwłaszcza osoby duchowne
i konsekrowane w przypadający tego dnia
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego, upamiętniający rocznicę
wyzwolenia obozu koncentracyjnego
w Dachau.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy maj.
W naszej polskiej tradycji to miesiąc
szczególnej modlitwy razem z Maryją.
Każdego dnia po Mszy Świętej o godz. 17.00
będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze
śpiewem litanii loretańskiej.
7.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:· 25 IV św. Marek, Ewangelista, uczeń
i towarzysz misyjnych wypraw św. Pawła,
następnie uczeń św. Piotra, którego naukę
przedstawił w swojej Ewangelii;
· 29 IV św. Katarzyna ze Sieny, dziewica,
Doktor Kościoła i patronka Europy, która
odegrała w historii Kościoła i średniowiecznej
Europy bardzo doniosłą rolę.
8. W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego
Franciszka, Biskup Ełcki, bp Jerzy Mazur
wystosował apel o wsparcie cierpiącego
narodu Ukraińskiego. Zbiórka ofiar dzisiaj po
wszystkich Mszach Świętych. W Niedzielę
Miłosierdzia Bożego papież powiedział:
"W tym dniu, stanowiącym jakby centrum
Roku Świętego Miłosierdzia, moje myśli
biegną do wszystkich ludzi, którzy są
najbardziej spragnieni pojednania i pokoju.
Tu, w Europie, myślę w szczególności
o dramacie osób cierpiących z powodu
przemocy na Ukrainie: o ludziach
pozostających na terenach wstrząsanych
walkami, które spowodowały już kilka tysięcy
zgonów oraz o tych - ponad milionie - którzy
zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem
przez nadal trwającą poważną sytuację.
Dotyka ona zwłaszcza osoby starsze i dzieci.
Oprócz towarzyszenia im moją stałą myślą
i modlitwą, postanowiłem ogłosić pomoc
humanitarną na ich rzecz. Zachęcam wiernych
do włączenia się w tę inicjatywę poprzez hojny
wkład. Ten akt miłosierdzia ma nie tylko ulżyć
cierpieniom materialnym, ale pragnie także
wyrazić bliskość i solidarność moją osobistą
i całego Kościoła wobec Ukrainy" powiedział Ojciec Święty.

Intencje
Poniedziałek - 25 kwietnia 2016 r.
8.00 - Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - + Zofia Sobiech w 3 rocz.śm., Józef
Wtorek - 26 kwietnia 2016 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Władysław,
Leokadia i Bolesław Jaworscy
17.00 - Gr. + Krystyna Samsel
- + Stanisława Nasiadka w rocz.śm., Władysław,
Szczepan
Środa - 27 kwietnia 2016 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Czesław i
Jadwiga Szczech, Edward Kuzia, Lucjan
Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - Gr. + Krystyna Samsel
- + Bolesława i Bronisław Krysiak - int.od syna z
rodziną
Czwartek - 28 kwietnia 2016 r.
8.00 - Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - w urodziny Marii - intencja dziękczynna
z prośbą o dalsze łaski
- + Józef Mieczkowski
Piątek - 29 kwietnia 2016 r.
8.00 - o bł. Boże w rodzinach dzieci p.
Dawidowskich

Ogłoszenia

mszalne
17.00 - Gr. + Krystyna
Samsel
- + Henryk i Jerzy Więcek,
Jan i Teresa Poreda
Sobota - 30 kwietnia 2016 r.
8.00 - Gr. + Krystyna Samsel
17.00 - o szczęśliwe zdanie
matury i trafny wybór
studiów dla Liwii
- + Jadwiga Florczyk (w urodziny)
6 Niedziela Wielkanocy - 1 maja 2016 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Katarzyny i Wojciecha i za ich dzieci
- za dzieci z VI klasy SP Ukta i za ich rodziny
- + Aleksander w rocz.śm., Anastazja i Tomasz
Parzych, Marianna i Franciszek Drężek
11.00 - w 30 rocznicę ślubu p. Soltek
- w 23 rocznicę ślubu Beaty i Andrzeja i za ich
dzieci
- o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Agnieszki i Mariusza i za ich dzieci
17.00 - za parafię
- o szczęśliwe zdanie matury dla Natalii
- Gr. + Krystyna Samsel

* Komunikaty cd

9. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 - spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I
Komunii Świętej i ich rodzicami .
10. Młodzież klas II i III gimnazjalnych pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania
zapraszam na spotkanie po Mszy Świętej o godz. 17.00.
11. 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
12. W następną niedzielę prosić będziemy o ofiary na zakon kontemplacyjny Sióstr Karmelitanek
Bosych w Ełku.
13. W zakrystii są dostępne albumy Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”, a także księgi Pisma Świętego.
14. Naszą modlitwą i życzliwością otoczmy solenizantów i jubilatów tygodnia.

Zapowiedzi przedślubne
1. Łukasz Nadolny, stan wolny, zam. Krutyński Piecek i Natalia Kich, stan wolny, zam.
Piotrowiec, par. Św. Michała Archanioła w Pieniężnie.
2. Piotr Jankowski, stan wolny, zam. Pruszków, par. Św. Edwarda w Pruszkowie i Justyna
Sekścińska, stan wolny, zam. Nowa Ukta, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

