Kalendarz liturgiczny
15 maja. IV NIEDZIELA WIELKANOCY
DOBREGO PASTERZA.
Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10
Wspólnocie wierz¹cych wci¹¿ potrzeba nowych
dobrych pasterzy na wzór jedynego Dobrego
Pasterza.
16 maja. Poniedzia³ek. Œwiêto œw. Andrzeja
Boboli. Patrona Polski.
Ap 12,10-12a albo 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,2026
Mamy podejmowaæ wszelkie inicjatywy, by
pozyskaæ wiele dusz dla Jezusa.
17 maja. Wtorek.
Dz 11,19-26; J 10,22-30
Nale¿ymy do Chrystusa i b¹dŸmy Jego œwiadkami
na co dzieñ.
18 maja. Œroda.
Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50

Chrystus s³u¿y swojemu ludowi przez kap³anów.
19 maja. Czwartek.
Dz 13,13-25; J 13,16-20
Bóg przemawia do nas powo³anych i pos³anych,
by nauczaæ. To czêsto trudne jest dla s³uchacza s³uchaæ cz³owieka, kap³ana czy katechety, a
s³yszeæ g³os Boga.
20 maja. Pi¹tek.
Dz 13,26-33; J 14,1-6
Jezus jest nasz¹ Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem.
21 maja. Sobota.
Dz 13,44-52; J 14,7-14
W czasie ka¿dej Mszy Œwiêtej ¿ywy Jezus
przemawia do nas. Pragnie, abyœmy poznali
Ojca, który Go pos³a³, aby Ojciec zosta³
otoczony chwa³¹. Syn chce pokazaæ nam Ojca.
Wychodzi nam naprzeciw,by spe³niæ nasze
pragnienia.

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. Dzisiejsz¹ niedzielê prze¿ywamy w
Koœciele jako Œwiatowy Dzieñ Modlitw o
Powo³ania Kap³añskie i Zakonne.
Rozpoczyna siê te¿ Tydzieñ Modlitw o
Powo³ania do s³u¿by w Koœciele. Ci¹gle
musimy prosiæ Jezusa Chrystusa Dobrego
Pasterza, aby nigdy nie zabrak³o nowych
pracowników w Bo¿ej Winnicy. Musimy
modliæ siê o dobre i liczne powo³ania
kap³añskie i zakonne, o ludzi gotowych
pójœæ przemieniaæ serca innych, podj¹æ
trudne zadania wobec wspó³czesnego
œwiata. Maj¹c wœród siebie kap³anów,
mamy dostêp do niewyczerpanych Bo¿ych
³ask p³yn¹cych z sakramentów œwiêtych.
Pamiêtajmy, ¿e tylko dziêki sercom i
d³oniom kap³anów jest mo¿liwe
przed³u¿enie Chrystusowej zbawczej
Ofiary podczas Eucharystii oraz
rozdawanie Bo¿ego mi³osierdzia w
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sakramencie pokuty.
2. Podczas tego Tygodnia szczególnie
bêdziemy prosiæ o powo³ania kap³añskie i
zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.
Byæ mo¿e w m³odych sercach naszych
parafian daje siê s³yszeæ g³os Bo¿ego
wo³ania: „PójdŸ za mn¹”! Drodzy Rodzice i
Wychowawcy, pielêgnujmy te Bo¿e
podszepty, wspierajmy je modlitw¹,
delikatn¹ rad¹, a nade wszystko nie
stawajmy na przeszkodzie, jeœli któryœ syn
czy córka podejm¹ decyzjê o poœwiêceniu
swego ¿ycia dla Boga i bliŸnich. Ka¿dy dar
z³o¿ony w rêce Boga zostanie wielokrotnie
wynagrodzony! Proœmy o pomoc Tê, która
wiernie i do koñca trwa³a przy Chrystusie i
przy rodz¹cym siê Koœciele w dniu
Piêædziesi¹tnicy. Maryja jest najlepsz¹
Matk¹ wszystkich kap³anów i
wychowawczyni¹ powo³añ kap³añskich.
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Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd
W tym kontekœcie pragnê zwróciæ uwagê na wiêŸ
Maryi ze s³owem Bo¿ym. Jest to szczególnie
widoczne w Magnificat. Tutaj w pewnym sensie
widaæ, jak Ona uto¿samia siê ze s³owem, zg³êbia
je; w tej wspania³ej pieœni wiary Dziewica s³awi
Pana Jego s³owem: „Magnificat który mo¿na
okreœliæ portretem Jej duszy jest w ca³oœci
utkany z w¹tków Pisma œwiêtego, z w¹tków
s³owa Bo¿ego. W ten sposób objawia siê, ¿e w
s³owie Bo¿ym czuje siê Ona jak u siebie w domu,
z naturalnoœci¹ wychodzi i wchodzi z powrotem.
Ona mówi i myœli wed³ug s³owa Bo¿ego; s³owo
Bo¿e staje siê Jej s³owem, a Jej s³owo rodzi siê ze
s³owa Bo¿ego. W ten sposób objawia siê
równie¿, ¿e Jej myœli pozostaj¹ w syntonii z
myœlami Bo¿ymi, ¿e Jej wola zjednoczona jest z
wol¹ Boga. Ona, bêd¹c g³êboko przenikniêta
s³owem Bo¿ym, mo¿e staæ siê Matk¹ S³owa
Wcielonego”.

zwi¹zek z nasz¹ wolnoœci¹, poniewa¿ w wierze
s³owo Bo¿e nas przemienia. Równie¿ nasza
dzia³alnoœæ apostolska i duszpasterska nie bêdzie
mog³a nigdy byæ skuteczna, jeœli nie nauczymy
siê od Maryi godziæ siê na to, by kszta³towa³o nas
dzie³o Boga: „pobo¿ne i pe³ne mi³oœci
wpatrywanie siê w postaæ Maryi jako wzoru i
archetypu wiary Koœcio³a ma zasadnicze
znaczenie, aby równie¿ dzisiaj dosz³o do
rzeczywistej zmiany modelu relacji Koœcio³a ze
S³owem, zarówno w zakresie modlitewnego
s³uchania, jak i ofiarnego zaanga¿owania w
zakresie misji i g³oszenia S³owa”.

Kontempluj¹c w Matce Bo¿ej ¿ycie ca³kowicie
uformowane przez S³owo, odkrywamy, ¿e tak¿e
naszym powo³aniem jest wnikanie w tajemnicê
wiary, dziêki której Chrystus jest obecny w
naszym ¿yciu. Jak przypomina nam œw.
Ambro¿y, ka¿dy wierz¹cy chrzeœcijanin w
pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie s³owo
Bo¿e: jest jedna Matka Chrystusa wed³ug cia³a,
natomiast wed³ug wiary Chrystus jest owocem
wszystkich. Tak wiêc to, co przydarzy³o siê
Maryi, codziennie mo¿e na nowo dokonywaæ siê
Ponadto odniesienie do Matki Bo¿ej pokazuje w ka¿dym z nas, gdy s³uchamy s³owa Bo¿ego i
nam, ¿e dzia³anie Boga w œwiecie zawsze ma sprawujemy sakramenty.
cdn
13 maja, w E³ku na placu Jana Paw³a II,
gdzie przed dwunastoma laty Papie¿-Polak sprawowa³
Najœwiêtsz¹ Ofiarê, odby³o siê diecezjalne
dziêkczynienie za dar jego beatyfikacji. Diecezja
e³cka zosta³a wyró¿niona papiesk¹ wizyt¹ w 1999
roku, a wczeœniej kilkoma odwiedzinami Karola
Wojty³y korzystaj¹cego z piêkna tych ziem, jeszcze
zanim zasiad³ na Stolicy Piotrowej. Biskup Jerzy
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie
o godz. 8.00 i 17.00.

Mazur na uroczystoœæ dziêkczynn¹ zaprosi³
wszystkich diecezjan. Zosta³a ona po³¹czona z
dwudziest¹ rocznic¹ koronacji czczonej w e³ckiej
katedrze figury Matki Bo¿ej Fatimskiej. Dzieñ 13
maja jest rocznic¹ objawieñ fatimskich z 1917 roku, a
tak¿e dniem ocalenia ¿ycia Jana Paw³a II po zamachu,
od którego w tym roku mija trzydzieœci lat.
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ w
godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
Œwiêt¹.
* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

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: .........
Wp³ynê³o - 0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 499 996.16 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

*
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3. Dzisiaj w niedzielê, 15 maja, prosimy o dalsz¹ pomoc w pracach zwi¹zanych z

budow¹ domu parafialnego. Ofiary, które sk³adamy na tacê przeznaczamy na ten
cel. Za ka¿dy dar serca - dziêkujê sercem i modlitw¹.
4. Jutro, 16 maja, przypada œwiêto kolejnego patrona Polski, œwiêtego Andrzeja Boboli, kap³ana i
mêczennika. ¯y³ na prze³omie XVI i XVII wieku i zas³yn¹³ jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz
jezuicki. St¹d zyska³ miano „³owcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku zosta³ schwytany przez
Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzek³ siê wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie
znajduj¹ siê w koœciele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten œwiêty
Patron bêdzie dla nas wzorem bezkompromisowoœci wiary i przywi¹zania do Zbawiciela, a
zarazem orêdownikiem w trudnym budowaniu ³adu i jednoœci w naszej OjczyŸnie i we wspólnocie
narodów.
5. 16 maja po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 - GODZINA ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu po³¹czona z medytacj¹ po³¹czona z nabo¿eñstwem majowym.
6. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryj¹ trwamy na modlitwie podczas nabo¿eñstwa
majowego, które celebrujemy w naszym koœciele codziennie o godz. 17.00. Jeœli jest ktoœ w naszej
wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabo¿eñstwie nie uczestniczy³, gor¹co
zachêcam, bo któ¿ lepiej zaradzi naszym duchowym i ¿yciowym potrzebom, jak nie Maryja! Do
Niej Koœció³ ucieka³ siê od pocz¹tku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziœ wierzymy, ¿e jest
Szafark¹ Bo¿ych ³ask i dba o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko wyró¿nia siê wœród innych
narodów wielkim nabo¿eñstwem do Maryi, mo¿emy wymieniæ wiele dat, kiedy doznaliœmy Jej
wyraŸnej opieki.
7. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: ....
Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
8. Rekolekcje dla m³odzie¿y mêskiej szkó³ œrednich i gimnazjów pomocne w rozpoznaniu drogi
¿yciowej odbêd¹ siê w naszej diecezji (w Tygodniu Modlitw o Powo³ania) w dniach 20-22 maja
2011 r. w trzech oœrodkach: E³k (Wy¿sze Seminarium Duchowne, ul. Koœciuszki 16), Smolany,
Suwa³ki (parafia b³. Anieli Salawy). Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ do 17 maja br. Uczestnicy
proszeni s¹ o zabranie ze sob¹ Pisma Œwiêtego i œpiwora. Koszt: dobrowolna ofiara.
Informacje i zg³oszenia: Wy¿sze Seminarium Duchowne w E³ku, tel. 87-621-75-20
ks. Marcin Sieñkowski, tel. 888-216-409; e-mail: sienkowskimarcin@interia.pl
9. Trwaj¹ prace nad projektem zewnêtrznego oœwietlenia koœcio³a.
10. Zainspirowani nauk¹ Jana Paw³a II i wdziêczni za Jego Beatyfikacjê og³aszamy rekrutacjê do
powo³anego przez Biskupa E³ckiego Studium Ma³¿eñstwa i Rodziny Diecezji E³ckiej im. b³. Jana
Paw³a II. Studium obejmowaæ bêdzie 120 godzin zajêæ, które odbywaæ siê bêd¹ w soboty, (cd s.3)

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 16 maja 2011 r.
8.00 - za Zofiê Szymañsk¹, Zofiê
Frydrych i Zofiê Paradowsk¹ z racji imienin
17.00 - o b³. Bo¿e dla Katarzyny i Marcina
Wiktorowicz
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wies³aw
17.00 - + Regina Serowik
Wtorek - 17 maja 2011 r.
8.00 - + Kazimiera Wnuk w rocz. œm.
17.00 - + Kokoszków i Piaœcików
17.00 - + zm. rodziców Franciszek i Stanis³awa,
Witold, Czes³aw, Wac³aw, W³adys³awa,
W³adys³aw i Aleksander
Œroda - 18 maja 2011 r.
8.00 - + Czes³aw Zawrotny
17.00 - + Tomasz Parzych - int. od cioci i wujka
17.00 - + Mieczys³aw, Zofia, Roman, Bo¿ena
Wieczorek
Czwartek - 19 maja 2011 r.
8.00 - + Czes³aw Zawrotny w 2-g¹ rocz. œm.,
Dariusz, Zenon, S³awomir, Stefania, Stanis³aw,
Tadeusz
17.00 - + Mieczys³aw Wieczorek, Roman, Zofia,
Bo¿ena
17.00 - + W³adys³aw, Franciszka, Józef, Marian,
W³adys³aw z rodz. Szymczak, Czes³aw
Paw³owski
Pi¹tek - 20 maja 2011 r.
8.00 - za Zofiê Frydrych z racji imienin - int. od

przyjació³ki Krystyny
17.00 - + Zdzis³aw, Mieczys³aw, Wies³aw
Jakubiak, Henryk Szok
Sobota - 21 maja 2011 r.
8.00 - ...............
17.00 - w int. Rodziny Krom i w 1-sze urodziny
Izabeli
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rocz. Œlubu
Stanis³awa i Teresy Sekœciñskich i dla
Kazimierza i Cecylii Majkut
17.00 - + Alfred Ronkiewicz w 4-t¹ rocz. œm.
V Niedziela Wielkanocna - 22 maja 2011 r.
8.30 - w int. Jaros³awa Ronkiewicza z racji
urodzin
8.30 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie
Krystyny i Mariana Ksepka i za ich dzieci
8.30 - + Stanis³aw i Czes³aw Wiszowaci
8.30 - + Czes³aw Zawrotny w 2-g¹ rocz. œm.
11.00 - w int. Iwony Wachowskiej i cr.
Wachowskich
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie Strusów i za córkê Agnieszkê
Warych z mê¿em i dzieæmi
11.00 - w int. Maksymiliana w 18-te urodziny
11.00 - + Bronis³aw Rachubka w 7-m¹ rocz. œm. i
jego rodzice Franciszek i Franciszka
17.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie r.
Staniszewskich
17.00 - + Czes³aw, Leokadia i Anastazja
17.00 - + Tomasz Nadolny

Zapowiedzi przedœlubne

1. Turski Rados³aw, stan wolny, zam. Wojnowo, par. tut. i Rybak Sylwia, stan wolny, zam. Mor¹g,ul.
Œl¹ska, par. B³. Micha³a Kozala w Mor¹gu .
2. Brzozowski Karol, stan wolny, zam. Pisz, ul. Jeziorna, par. NSPJezusa w Piszu i Ma³¿ Ma³gorzata,
stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
3. Suchecki Edward, stan wolny, zam. Nowa Ukta, par. tut. i Sztyblewska Monika Renata, stan wolny,
zam. Lembruk, par. Nawiedzenia NMP w Œwiêtej Lipce.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

raz w miesi¹cu, w okresie od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku. Studium ma na celu pog³êbienie
wiedzy na temat ma³¿eñstwa i rodziny w aspekcie teologii i etyki katolickiej oraz wspó³czesnych
nauk o cz³owieku - psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, medycyny. W dobie tak wielkiego
kryzysu rodziny, musimy wspólnie robiæ wszystko, co mo¿e rodziny wspieraæ i pomóc im w
przezwyciê¿aniu trudnoœci. Dlatego zachêcamy do udzia³u w studium osoby, pragn¹ce poszerzyæ
swoj¹ wiedzê na temat ma³¿eñstwa i rodziny. Serdecznie zapraszamy ma³¿eñstwa z ró¿nym sta¿em,
kap³anów, nauczycieli, katechetów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, lekarzy,
pielêgniarki, cz³onków ruchów i stowarzyszeñ katolickich, rodziców, studentów, osoby planuj¹ce
zawrzeæ sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Zajêcia rozpoczn¹ siê w sobotê, 11 czerwca 2011 r. o g.
10.00 i odbywaæ siê bêd¹ w Centrum Oœwiatowo Dydaktycznym w E³ku, Plac Katedralny 1.
Formularz zg³oszeniowy u ks. Proboszcza.

