Kalendarz liturgiczny
17 kwietnia. NIEDZIELA PALMOWA MÊKI
PAÑSKIEJ.
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27.66
Dziœ radoœnie wznosimy palmy na czeœæ
Chrystusa Króla. Baczmy jednak,¿eby nie
uczestniczyæ w Jego skazaniu na ukrzy¿owanie.
18 kwietnia. Poniedzia³ek Wielkiego
Tygodnia.
Iz 42,1-7; J 12,1-11
Jezus w ka¿dym cz³owieku widzi dobro.
19 kwietnia. Wtorek Wielkiego Tygodnia.
Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
Albo siê jest z Jezusem, albo siê dokonuje
tragicznej zdrady Pana.
20 kwietnia. Œroda Wielkiego Tygodnia.
Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
Chrzeœcijañskim powo³aniem jest trwanie przy
Jezusie. Dziœ, jak i ka¿dego dnia, On sam

zaprasza na Eucharystyczn¹ Ofiarê. Chce, aby
ka¿dy z nim by³ zjednoczony.
21 kwietnia. Wielki Czwartek.
Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
Dziêkujmy za dar Eucharystii i kap³añstwa.
Dziêkujmy, ¿e Jezus jes z nami, ¿e mo¿emy Go
przyjmowaæ w Komunii Œwiêtej, dziêkujmy za
kap³anów, którzy prowadzili nas do pog³êbienia
wiary.
22 kwietnia. Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej.
Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,119,42
Broñmy Krzy¿a!
23 kwietnia. Wielka Sobota.
Podziwiaj¹c jasnoœæ p³omienia œwiecy
paschalnej, cieszmy siê, ¿e Chrystus
zmartwychwsta³y opromienia swoim blaskiem
ca³¹ ziemiê i ka¿dego z nas.

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.Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza
nas w tajemnicê Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus
wszed³ do Jerozolimy, tak przychodzi dziœ do
ka¿dego z nas. Oby nie okaza³o siê jednak, ¿e
stoimy w tym t³umie, który wo³a: „Hosanna”, a
za chwilê bêdzie wo³a³: „Na krzy¿ w Nim”!
Proœmy o ³askê, abyœmy w nadchodz¹cym
czasie prze¿yli z Panem Jezusem szczery ¿al z
powodu naszych nieprawoœci po to, aby prze¿yæ
prawdziw¹ radoœæ z powodu nowego ¿ycia,
które ofiaruje nam Zmartwychwsta³y.
2. Ju¿ tradycyjnie dzisiejsza niedziela
obchodzona jest jako Œwiatowy Dzieñ
M³odzie¿y. £¹czmy siê modlitewnie z m³odymi,
którzy gromadz¹ siê dziœ w Rzymie i w
poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze
pragnêli Chrystusa i ci¹gle odnawiali swoj¹
przyjaŸñ z Panem Bogiem.
3.W dniu dzisiejszym ofiary na tacê
przeznaczone s¹ na budowê domu parafialnego.
Za ka¿dy dar serca sk³adam podziêkowanie
serdeczn¹ modlitw¹ . BÓG ZAP£AÆ!

Bazylika zim¹

Komunikaty

3. Wielki Tydzieñ prze¿yjmy jako ludzie
wierz¹cy: godnie i po chrzeœcijañsku.
Przyciszmy, a mo¿e wy³¹czmy telewizory,
odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne
media. Niech trzy œwiête dni: Wielki Czwartek,
Wielki Pi¹tek i Wielka Sobota bêd¹ dniami
szczególnego zag³êbiania siê w Misterium
Paschalne poprzez czynny udzia³ w bogatej
liturgii.
4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach
celebrowana jest tylko jedna Msza Œwiêta,
zwana Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, na pami¹tk¹
ustanowienia sakramentów Eucharystii i
kap³añstwa. Rozpoczyna ona Triduum
Paschalne. Po hymnie „Chwa³a na wysokoœci
Bogu” milkn¹ dzwony i organy, a po Komunii
Œwiêtej Najœwiêtszy Sakrament zostanie
przeniesiony do o³tarza adoracji, zwanego
dawniej ciemnic¹. Podczas procesji
zaœpiewamy hymn „S³aw, jêzyku, tajemnicê”,
za co w tym dniu mo¿na uzyskaæ odpust
zupe³ny.
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Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Prowadzenie dialogu z
Bogiem Jego s³owami
S³owo Bo¿e przygotowuje ka¿dego z nas do
rozmowy z Panem: przemawiaj¹cy Bóg
uczy nas, jak mo¿emy z Nim rozmawiaæ.
Przychodzi nam tu na myœl Ksiêga Psalmów,
gdzie On podsuwa nam s³owa, którymi
mo¿emy siê do Niego zwracaæ, przedstawiaæ
Mu w rozmowie nasze ¿ycie, przemieniaj¹c
je tak, ¿eby sta³o siê drog¹ do Boga.73 W
Psalmach wyra¿ona jest bowiem ca³a gama
uczuæ, jakich cz³owiek mo¿e doœwiadczyæ w
swoim ¿yciu i które m¹drze przedstawia
Bogu; znajduj¹ tu swój wyraz radoœæ i ból,
Wspomnienie liturgiczne b³. Jana Paw³a II
bêdzie obchodzone 22 paŸdziernika. Bêdzie
ono obowi¹zkowe w diecezji rzymskiej oraz w
ca³ej Polsce. Specjalny dekret w tej sprawie
wyda³a Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i
Dyscypliny Sakramentów w zwi¹zku ze
zbli¿aj¹c¹ siê beatyfikacj¹ Papie¿a Polaka.
Dokument reguluje sprawy zwi¹zane z kultem
nowego b³ogos³awionego. Jak mówi ks.
Arkadiusz Nocoñ z Kongregacji ds. Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, dykasteria
stara³a siê pogodziæ liturgiczne wymogi
zwi¹zane z ograniczonoœci¹ kultu
przys³uguj¹cego b³ogos³awionemu oraz
znaczenie postaci Jana Paw³a II dla Koœcio³a.
St¹d m.in. wyznaczenie daty wspomnienia na 22
paŸdziernika, co pozwala unikn¹æ
niedogodnoœci liturgicznych zwi¹zanych dniem
œmierci – 2 kwietnia – b¹dŸ rocznic¹ wyboru – 16

udrêka i nadzieja, lêk i obawy. Obok
Psalmów mamy na myœli tak¿e wiele innych
t e k stów Pisma œwiêtego, w których
cz³owiek zwraca siê do Boga w formie
modlitwy wstawienniczej (por. Wj 33, 1216), pieœni radoœci z powodu zwyciêstwa
(por. Wj 15) albo skargi podczas pe³nienia
misji (por. Jr 20, 7-18). W ten sposób
równie¿ s³owo, które cz³owiek kieruje do
Boga, staje siê s³owem Bo¿ym, co
potwierdza dialogiczny charakter ca³ego
Objawienia chrzeœcijañskiego,74 a ca³a
egzystencja cz³owieka staje siê dialogiem z
Bogiem, który mówi i s³ucha, który wzywa i
porusza nasze ¿ycie. S³owo Bo¿e pokazuje
tutaj, ¿e ca³e ¿ycie cz³owieka up³ywa pod
znakiem powo³ania Bo¿ego.
cdn
paŸdziernika.
„Beatyfikacja, czy wyniesienie do chwa³y
o³tarzy, jak czasami mówimy, zezwala, aby
nowemu b³ogos³awionemu mo¿na by³o
oddawaæ w Koœciele kult. Beatyfikacja nie jest
jednak kanonizacj¹ i kultu b³ogos³awionego nie
mo¿na stawiaæ na równi z czci¹, jak¹ oddajemy
w Koœciele œwiêtym. Z drugiej strony osoba Jana
Paw³a II by³a zupe³nie wyj¹tkowa. By³ przecie¿
znany na ca³ym œwiecie. Od dnia œmierci by³
uwa¿any za œwiêtego. To nie jest zwyk³y
b³ogos³awiony – moglibyœmy powiedzieæ.
Dlatego dekret wydany przez Kongregacjê
Kultu Bo¿ego 2 kwietnia 2011 i opublikowany
12 kwietnia w L’Osservatore Romano stara siê
jakoœ pogodziæ te dwie kwestie, tzn.
ograniczenie wynikaj¹ce z beatyfikacji i
wyj¹tkowoœæ przysz³ego b³ogos³awionego.
O czym mówi ten dekret? (O tym za tydzieñ)

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 - 500 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 487 248.04 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. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w tzw. Kaplicy adoracji - “Ciemnicy” do godz. 22.00.
2. W Wielki Pi¹tek zachowujemy post œcis³y, czyli ca³kowite wstrzymanie siê od potraw miêsnych i
tylko trzy posi³ki w ci¹gu ca³ego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do 60. roku
¿ycia nie maj¹ dyspensy. Powstrzymanie siê od spo¿ywania potraw miêsnych dobrze rozci¹gn¹æ
te¿ na Wielk¹ Sobotê. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnic¹ Mêki,
Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i ¿a³oby nie sprawuje siê
Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzy¿a mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Na zakoñczenie
liturgii Najœwiêtszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pañskiego.
3. Ofiary sk³adane na tacê przy adoracji Krzy¿a na utrzymanie miejsc œwiêtych w Ziemi Œwiêtej.
4. Adoracja Grobu Pañskiego w Wielki Pi¹tek do godz. 22.00.
5. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim. Pamiêtajmy o
tym, kiedy przyjdziemy pob³ogos³awiæ pokarmy. Jest to czas upamiêtniaj¹cy zst¹pienie Chrystusa
do otch³ani, nadal obowi¹zuje cisza i zaduma nad œmierci¹ Chrystusa. Warto i w tym dniu zachowaæ
post, powstrzymuj¹c siê od pokarmów miêsnych.
6.Poœwiêcenie pokarmów od godz. 9.00 do 13.00 ( co godzina)
7. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigiliê Zmartwychwstania Pañskiego. Uroczysta i
najbogatsza w ci¹gu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby ca³e Œwiête Triduum
Paschalne otrzyma³o uroczyst¹ oprawê, wszystkich Parafian zachêcam do licznego udzia³u.
Wigilia Paschalna w naszym koœciele rozpocznie siê o godz. 17.00.
8. Procesja Rezurekcyjna - o godz. 6.00.
9. W Wielki Wtorek, 19 kwietnia, przypada 6. rocznica wyboru papie¿a Benedykta XVI. W naszych
prywatnych modlitwach polecajmy jego osobê i urz¹d Bo¿ej opiece.
10. 23 kwietnia - dzieñ imienin J.E. Ksiêdza Biskupa Jerzego Mazura - Ordynariusza naszej
diecezji. Pamiêtajmy w naszych modlitwach o Dostojnym Solenizancie.
11. Bardzo serdecznie dziêkujê Piotrowi Zadro¿nemu, Robertowi Nadolnemu, Arkadiuszowi
Ochenkowskiemu, Tomaszowi Machnio, £ukaszowi Filipkowskiemu, Adamowi Zawrotnemu,
Miros³awowi Gadomskiemu i Piotrowi Dobrowolskiemu za pomoc i pracê dla dobra koœcio³a.
BÓG ZAP£AÆ!
12. Proszê o zg³aszanie wizyt do chorych. Odwiedziny chorych 19 kwietnia od godz. 10.00.
13. Bardzo proszê, by nie ¿uæ gumy do ¿ucia w koœciele i nie przyklejaæ gum do ³awek.

Intencje mszalne
Wielki Poniedzia³ek - 18
kwietnia 2011 r.
8.00 - + Erika Mitzner
17.00 - + Stanis³aw i Edward
Ejdys
Wielki Wtorek - 19 kwietnia 2011 r.
8.00 - w 35-t¹ rocz. œlubu Wies³awy i Zygmunta
i za ich dzieci
17.00 - + Irena Bors, Tomasz Parzych
17.00 - + Zygmunt i Helena Wojciechowscy,
Pelagia i Antoni, Tadeusz i Kazimierz
Ratajczakowie, Danuta Krasnowolska, Janina i
Stanis³aw Szklarscy
Wielki Œroda - 20 kwietnia 2011 r.
8.00 - w 20 rocz. œlubu Zdzis³awa i Ma³gorzaty i
za ich dzieci oraz za ich gospodarstwo
17.00 - w 26-t¹ rocz. œlubu Agnieszki i
W³adys³awa
17.00 - + Stanis³aw, Andrzej, Witold Pupkowie int. od rodziny
Wielki Czwartek - 21 kwietnia 2011 r.
17.00 - w 80-te ur. Marii Prusaczyk
17.00 - + Stanis³aw Paradowski w rocz. œm.,
Irena i Tadeusz Paradowscy
17.00 - + Wies³aw Ochenkowski

Wielki Pi¹tek - 22 kwietnia 2011 r.
17.00 - ADORACJA KRZY¯A
20.00 - DROGA KRZY¯OWA
Wielka Sobota - 23 kwietnia 2011 r.
17.00 - w int. Paw³a i Agnieszki Staniszewskich i
ich dzieci
17.00 + Stanis³aw i Stanis³awa Drê¿ek
17.00 - + Eugeniusz Lipka w 6-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Florentyna i Jan Wejs
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania
Pañskiego - 24 kwietnia 2011 r.
6.00 - w rocz. œlubu Jana i Stanis³awy Sawickich
6.00 - w int. Jerzego, Jaros³awa i Mariusza Wnuk
6.00 - + Kazimierz Maciora i Czes³aw Wyrwas
11.00 - w int. Mai i 1-sze urodziny, za Krzysia i w
6-t¹ rocz. œlubu Anety i Paw³a Wieczorków
11.00 - w int. Teresy Wachowskiej, jej dzieci i
wnuków
11.00 - w 25-t¹ rocz. œlubu Stanis³awy i
Stanis³awa Wieczorek
11.00 - w int. Wojciecha Milewskiego i
Wojciecha Tomasika
16.00 - œlub: Dorota Sawicka i Adam Tarasewicz
17.00 - w int. Eweliny o œwiat³o Ducha Œwiêtego
i o szczêœliw¹ maturê i dobry wybór studiów

Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego Zebraliœmy ju¿ - 2560 z³.
ofiary z³o¿yli:
Na kwiaty do Grobu Pañskiego:
1. Jadwiga i Czes³aw Chaberek - 200 z³.
1. Ko³o Ró¿añcowe z Ukty - 100 z³.

ADORACJA GROBU PAÑSKIEGO WIELKA SOBOTA
9.00 - 10.00 - Chostka, Zakrêt, Zielony
Lasek, Roztek, Rosocha, Wypad
10.00 - 11.00 - Nowa Ukta, Kadzid³owo,
Kolonie Ukty, Zameczek, Nowa Ukta
Kolonie
11.00 - 12.00 - Œwignajno, £adne Pole,
13.00 - 14.00 - G¹sior, Iznota, Nowy Most,
Ko³owin, Bobrówko
W I i II dzieñ œwi¹t Wielkanocnych prosiæ
bêdziemy o ofiarn¹ pomoc na projekt i

14.00 - 15.00 - Ga³kowo, Krutyñski Piecek
15.00 - KORONKA DO MI£OSIERDZIA
BO¯EGO
16.00 - 17.00 - Wojnowo, Majdan, Krutyñ
17.00 - LITURGIA WIGILII
PASCHALNEJ
19.00 - 20.00 - Ukta (Szkolna, Zydl¹gi)
20.00 - 21.00 - Ukta (Pocztowa)
21.00 - 22.00 - Ukta (Mr¹gowska)
wykonanie zewnêtrznego oœwietlenia
naszego koœcio³a.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
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