Kalendarz liturgiczny
10 kwietnia. V NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45
Chrystus wyprowadza nad z grobu naszych
grzechów i daje nam nowe ¿ycie i now¹ radoœæ.
11 kwietnia. Poniedzia³ek.
Dn 13,41-62; J 8,1-11
Pycha zawsze zaœlepia cz³owieka i czyni go
niezdolnym do rozpoznawania wielkich dzie³
Bo¿ych.
12 kwietnia. Wtorek.
Lb 21,4-9; J 8,21-30
Chrystus wywy¿szony na krzy¿u jest znakiem
mi³oœci Boga do ka¿dego cz³owieka.
13 kwietnia. Œroda.
Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
Prawda jest wartoœci¹, która daje wolnoœæ,ale
zw ykle jes t trudna. K ³ams tw o czyni

niewolnikami,ale z nim ¿ycie wydaje siê
³atwiejsze. Co wybierasz?
14 kwietnia. Czwartek.
Rdz 17,3-9; J 8,51-59
I dziœ z pewnoœci¹ Jezus nape³nia siê smutkiem,
gdy jest odrzucany i pogardzany.
15 kwietnia. Pi¹tek.
Jr 20,10-13; J 10,31-42
Zastanówmy siê, czy stoimy po stronie Jezusa,
czy mo¿e dajemy œwiadectwo przynale¿noœci
do grupy przeciwników Chrystusa.
16 kwietnia. Sobota.
Ez 37,21-28; J 11,45-57
Postawa Jezusa w jednych ludziach wywo³uje
wiarê, a w innych z³oœæ i lêk. Tak by³o w
czasach ziemskiego ¿ycia Jezusa i tak te¿ dzieje
siê obecnie. Jezus jest dla ka¿dego cz³owieka
znakiem, do którego trzeba siê odnieœæ.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Od dzisiejszej, pi¹tej, niedzieli Wielkiego
Postu zmienia siê charakter tego okresu
liturgicznego. Ca³y czas towarzyszy³o nam
wezwanie Koœcio³a do nawrócenia i pokuty,
skorzystania z ³aski przebaczenia, któr¹
mi³osierny Bóg pragnie nas obdarzyæ. Teraz
Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego.
Od dziœ w koœciele zas³aniamy wszystkie
krzy¿e. Skupimy siê na rozwa¿aniu Mêki
Pañskiej, st¹d jeszcze wiêksza zachêta do
udzia³u w nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej
i Gorzkich ¯ali. Apel ten kierujê zw³aszcza
do tych, którzy jeszcze w tym roku nie
uczestniczyli w tych piêknych
nabo¿eñstwach.
2. Zakoñczy³y siê w naszej parafii
rekolekcje wielkopostne. Wielu nie
skorzysta³o z zaproszenia. Zachêcam, aby
nie odk³adaæ na ostatni moment spowiedzi
wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z

Bazylika zim¹

Komunikaty

Bogiem i z bliŸnimi jest sercem
wielkodusznym. Pamiêtajmy, ¿e w tych
œwiêtych dniach Wielkiego Postu ka¿dy
gest solidarnej troski o bliŸnich, tak¿e tej
materialnej, ma szczególne znaczenie.
Œwiat oczekuje dziœ od chrzeœcijan
wiarygodnego œwiadectwa komunii i
solidarnoœci.
3. Dzisiejsza niedziela, nosz¹ca datê 10
kwietnia, kieruje nasze myœli do
tragicznego wydarzenia sprzed roku. Dziœ
przypada 1. rocznica katastrofy polskiego
prezydenckiego samolotu pod
Smoleñskiem. Pewnie pamiêtamy jeszcze,
jak trudne to by³o doœwiadczenie dla
polskiego Narodu, jak g³êboka ¿a³oba
spowi³a serca wielu Polaków. Wspominaj¹c
tamte chwile, proœmy Boga o to, abyœmy
wreszcie potrafili wyci¹gaæ z tej i innych
lekcji historii w³aœciwe wnioski.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Bóg s³ucha cz³owieka i odpowiada na jego
pytania
23. W tym dialogu z Bogiem rozumiemy
samych siebie i znajdujemy odpowiedŸ na
najg³êbsze pytania kryj¹ce siê w naszym
sercu. S³owo Bo¿e nie przeciwstawia siê
bowiem cz³owiekowi, nie niszczy jego
autentycznych pragnieñ, co wiêcej, oœwieca
je, oczyszczaj¹c i doprowadzaj¹c do
spe³nienia. Jak¿e wa¿ne jest w naszych
czasach odkrycie, ¿e tylko Bóg odpowiada
na pragnienie obecne w sercu ka¿dego
cz³owieka! Niestety, w naszej epoce,
zw³aszcza na Zachodzie, rozpowszechni³o
siê przekonanie, ¿e Bóg nie zajmuje siê
¿yciem i problemami cz³owieka i co wiêcej
¿e Jego obecnoœæ mo¿e stanowiæ zagro¿enie
dla ludzkiej autonomii. W rzeczywistoœci
ca³a ekonomia zbawienia pokazuje nam, ¿e
Bóg przemawia oraz dzia³a w historii dla
dobra cz³owieka i jego pe³nego zbawienia.
Dlatego z duszpasterskiego punktu widzenia
decyduj¹ce znaczenie ma ukazywanie
zdolnoœci s³owa Bo¿ego do dialogu o
Beatyfikacja Jana Paw³a II
przypomina nam, ¿e uwa¿a³ on
rodzinê za pierwsze i
najwa¿niejsze zadanie dla
Koœcio³a. Nasz Wielki Rodak popiera³ zwyczaj
odprawiania Mszy Œwiêtej w rocznicê œlubu.
Chêtnie praktykowa³ w parafiach uroczyste
odnawianie przysiêgi ma³¿eñskiej. Zachêca³, by
w tym obrzêdzie bra³y udzia³ dzieci, krewni i

problemach,
którym cz³owiek
musi stawiaæ
czo³o w ¿yciu
codziennym.
W³aœnie Jezus
staje przed nami jako Ten, który przyszed³,
abyœmy mieli ¿ycie w obfitoœci (por. J 10,
10). Dlatego te¿ musimy podejmowaæ
wszelkie wysi³ki, by ukazywaæ s³owo Bo¿e
jako otwarcie na nasze w³asne problemy,
jako odpowiedŸ na nasze w³asne pytania,
szersze otwarcie na nasze w³asne wartoœci i
jednoczeœnie zaspokojenie naszych
w³asnych d¹¿eñ. Duszpasterstwo Koœcio³a
powinno nale¿ycie ukazywaæ, ¿e Bóg
ws³uchuje siê w potrzeby cz³owieka i jego
wo³anie. Œw. Bonawentura stwierdza w
Breviloquium: „Owocem Pisma œwiêtego
nie jest cokolwiek, lecz pe³nia wiecznego
szczêœcia. Pismo œwiête jest bowiem w³aœnie
ksiêg¹, w której zapisane s¹ s³owa ¿ycia
wiecznego, abyœmy nie tylko wierzyli, ale
tak¿e mieli ¿ycie wieczne, w którym
bêdziemy widzieæ, bêdziemy mi³owaæ i
zrealizowane bêd¹ wszystkie nasze
pragnienia”.[72]
cdn
znajomi.
Podzielaj¹c troskê Jana Paw³a II o
ma³¿eñstwa i rodziny warto, aby i w naszej
parafii wszyscy ma³¿onkowie ka¿dego roku
pamiêtali o celebracji ma³¿eñskich jubileuszy.
St¹d z zwi¹zku z beatyfikacj¹ Jana Paw³a II
zorganizujemy w naszej parafii uroczyste
odnowienie przysiêgi ma³¿eñskiej - 1 maja na
wszystkich Mszach Œwiêtych.

I Ty mo¿esz pomóc
Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za
sk³adane ofiary i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG
ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele
mo¿na sk³adaæ osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie
z zapisanym imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie
anonimowoœæ z dopiskiem “anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli:1. Anonimowo - 50 z³.; 2. Ryszard i Irena Kwiatkowscy - 200 z³.
Wp³ynê³o - 250 z³. Wydano - 4243.38 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 486 748.04 z³.
Ofiara na okna do domu parafialnego:
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i
systematycznie, jest wielk¹ pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy
domu parafialnego. Za wielk¹ ofiarnoœæ, ¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG
ZAP£AÆ!
Og³oszenia

*

Komunikaty

1. W sobotê, 16 kwietnia, swoje 84. urodziny bêdzie obchodzi³ Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI. Wesprzyjmy go swoimi modlitwami, aby nadal dzielnie prowadzi³ Koœció³ poprzez
pe³ny niepokoju XXI wiek.
2. 16 kwietnia po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 - GODZINA ŒWIÊTA - adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu po³¹czona z medytacj¹. ZAPRASZAM.
3. Przysz³a niedziela, 17 kwietnia, bêdzie ju¿ Niedziel¹ Mêki Pañskiej, Niedziel¹
Palmow¹. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a nastêpuj¹ce
po niej dni Wielkiego Tygodnia umo¿liwiaj¹ nam g³êbokie prze¿ywanie tajemnicy Mêki i
Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pob³ogos³awimy ga³¹zki
wierzbowe, które bêd¹ przypomina³y jerozolimskie palmy, s³ane pod stopy
wje¿d¿aj¹cego do Œwiêtego Miasta Chrystusa Mesjasza.
4. Do nabycia s¹ obrazy z b³. Janem Paw³em II.
5. Do nabycia jest tak¿e kolejny numer diecezjalnego miesiêcznika “Martyria”.
6. Nasze diecezjalne przygotowanie do Uroczystoœci Beatyfikacyjnych S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II jest realizowane przez modlitwê, zg³êbianie nauczania oraz tzw. dary duchowe.
W koœciele s¹ deklaracje, na których mo¿emy wpisywaæ swoje dary duchowe: Duchowa
Adopcja Dziecka Poczêtego, Droga Krzy¿owa, Godzina Mi³osierdzia, Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu, udzia³ we Mszy Œwiêtej w dzieñ powszedni, Modlitwa
ró¿añcowa, Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, udzia³ w ca³ym Triduum Paschalnym,
postanowienia wielkopostne itp.
Wype³nione deklaracje sk³adamy w dniu dzisiejszym na o³tarzu.
7. W nastêpn¹ niedzielê taca na budowê domu parafialnego. Za ka¿dy dar serca
sk³adam podziêkowanie serdeczn¹ modlitw¹ podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej. .
8. Bardzo serdecznie dziêkujê S³awomirowi Turskiemu i Mariuszowi Jab³kowskiemu za
pomoc i pracê dla dobra koœcio³a. BÓG ZAP£AÆ!
9. Proszê o zg³aszanie wizyt do chorych. Odwiedziny chorych 19 kwietnia od godz.
10.00.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 11 kwietnia
2011 r.
8.00 - + Tadeusz Jêdrzejczyk w
5-t¹ rocz. œm. - int. od ¿ony i
syna
17.00 - + Tadeusz Jêdrzejczyk w 5-t¹ rocz. œm. ,
Stanis³aw Jêdrzejczyk
17.00 - + Franciszek, Franciszek i Zofia Kozak
Wtorek - 12 kwietnia 2011 r.
8.00 - + Tadeusz w 4-t¹ rocz. œm., cr. Dawidczyk
17.00 - w int. Kamila w 16-te urodziny i cr.
Pisow³ockich
Œroda - 13 kwietnia 2011 r.
8.00 - o powrót do zdrowia dla Edwarda
Sucheckiego
17.00 - z racji urodzin Stanis³awa i Leszka
Ruszczyk - int. od ¿ony i matki
Czwartek - 14 kwietnia 2011 r.
8.00 - + Anna Florczyk i Henryk, Boles³aw
Jaworski, W³adys³aw
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Haliny Parzych w
urodziny - int. od siostry Teresy Niwiñskiej
17.00 - w 2-gie urodziny Mai £uszczyk
Pi¹tek - 15 kwietnia 2011 r.
Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiary z³o¿yli:
1. Teresa Skrajna - 70 z³.
2. Stefania Kamiñska - 100 z³.
Zebraliœmy ju¿ - 2360 z³.

8.00 - w int. Michaliny Mazur w 12-te urodziny
17.00 - o b³. Bo¿e dla Wojciecha i Anny,
Ma³gorzaty i Barbary Krysiak
Sobota - 16 kwietnia 2011 r.
8.00 - + Anna w rocz. œm., Dariusz, W³adys³aw i
Rozalia
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wies³aw
Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej - 17
kwietnia 2011 r.
8.30 - w int. Mateusza z racji urodzin
8.30 - int. dziêkczynna w 25-lecie ma³¿eñstwa
Teresy i Kazimierza
8.30 - + Zofia i Aleksander, cr. Plona
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla W³adys³awa
Pliszki - int. od dzieci z rodzinami
11.00 - w int. Andrzeja i Ewy D¹browskich i ich
dzieci (Andrzeja z racji urodzin)
11.00 - + Marianna i Konstanty Krzywda,
Leopold Adamski
11.00 - + Jerzy w 7-m¹ rocz. œm., Henryka w 3ci¹ rocz. œm., Andrzeja w 3-ci¹ rocz. œm.
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie Ksepków
17.00 - w int. Rodziny Szydlik
Na kwiaty do Grobu Pañskiego:
1. Ko³o Ró¿añcowe z Krutyñskiego Piecka - 100
z³.
2. Krutyñski Piecek - 45 z³.
3. Ko³o Ró¿añcowe z Wojnowa - 110 z³.
4. Inne ofiary - 40 z³.

Zakoñczy³y siê w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne. Poprowadzi³ je pochodz¹cy z
Wi¿ajn, a obecnie studiuj¹cy w Rzymie ks.
Przemys³aw Zamojski.
Dziêkujê wszystkim, którzy skorzystali z
daru rekolekcji.
Wszystkich proszê o modlitwê za
niewierz¹cych, za tych, którzy z ró¿nych racji nie
wziêli udzia³u w rekolekcjach, o nawrócenia w
naszej parafii i wzrost pobo¿noœci.
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