Kalendarz liturgiczny
1 maja. II NIEDZIELA WIELKANOCY.
UROCZYSTOŒÆ MI£OSIERDZIA
BO¯EGO.
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
We Mszy Œwiêtej poznajemy ogrom Bo¿ego
mi³osierdzia.
2 maja. Poniedzia³ek. Uroczystoœæ œw.
Wojciecha. G³ównego Patrona Polski i
Diecezji E³ckiej.
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26
Codziennym ¿yciem dajmy œwiadectwo
umi³owania Koœcio³a i Ojczyzny.
3 maja. Wtorek. UROCZYSTOŒÆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI, G£ÓWNEJ
PATRONKI POLSKI.
Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16;
J 19,25-27
Maryja jest Królow¹ naszego narodu. Radujmy

siê Jej opiek¹ i z ufnoœci¹ patrzmy w przysz³oœæ,
wierz¹c,i¿ Ona zawsze bêdzie nas strzeg³a i
chroni³a.
4 maja. Œroda. Œw. Floriana.
Dz 5,17-26; Mt 10,28-33
Zwracajmy siê do œw. Floriana o pomoc.On z
³aski Pana mo¿e nas ustrzec przed groŸnymi
¿ywio³ami.
5 maja. Czwartek.
Dz 5,27-33; J 3,31-36
Uwielbiajmy Boga za dar Eucharystii.
6 maja. Pi¹tek. Œwiêto œw. Aposto³ów Filipa i
Jakuba.
1 Kor 15,1-8; J 14,6-14
Przepraszajmy Boga za nasz¹ ma³¹ wiarê.
7 maja. Sobota.
Dz 6,1-7; J 6,16-21
Jezus jest z nami podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej.

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. Dziœ Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Œmieræ i
zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej
przekonuj¹ nas o tym, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹, ¿e
potrafi jedynie kochaæ i przebaczaæ. Jak¿e wiêc
nie dziêkowaæ za wielki dar mi³osierdzia, za
³askê sakramentu pokuty!? Jako Koœció³,
nape³nieni paschaln¹ radoœci¹, mamy teraz tylko
jedno zadanie: g³osiæ i uobecniaæ mi³osierdzie
Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który
cierpia³ za grzeszny œwiat, prawdziwie
zmartwychwsta³ i ¿ywy jest poœród nas. Warto w
tym miejscu przypomnieæ s³owa Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II: „Trzeba przekazywaæ œwiatu
ogieñ mi³osierdzia. W mi³osierdziu Boga œwiat
znajdzie pokój, a cz³owiek szczêœcie! To zadanie
powierzam wam, drodzy bracia i siostry,
Koœcio³owi w Krakowie i w Polsce oraz
wszystkim czcicielom Bo¿ego mi³osierdzia,
którzy tutaj przybywaæ bêd¹ z Polski i z ca³ego
œwiata. B¹dŸcie œwiadkami mi³osierdzia!”
(£agiewniki, 2002 r.).
2. Dzisiaj wkraczamy te¿ w maryjny maj!

Bazylika zim¹

Komunikaty

Codziennie bêdziemy gromadziæ siê wokó³
o³tarza na Eucharystii, po której bêdziemy
odprawiali tak ukochane przez starszych i
m³odszych majowe nabo¿eñstwo. To w szkole
Maryi uczmy siê ca³kowitego oddania Bogu i
braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych
domach i w przydro¿nych kapliczkach.
Rodzinnie gromadŸmy siê przy nich na
œpiewanie Litanii loretañskiej, pieœni
maryjnych, ró¿aniec czy wieczorny Apel.
2. Dzieñ 1 maja to tak¿e Œwiêto Pracy. Naszymi
modlitwami przez wstawiennictwo œw. Józefa
Rzemieœlnika obejmujemy wszystkie osoby i
rodziny borykaj¹ce siê z problemem bezrobocia
i z dramatyczn¹ sytuacj¹ materialn¹. Nie
opuszczajmy ¿adnej okazji, aby prosiæ tego
Patrona o wra¿liwoœæ sumieñ i ³ad moralny w
naszym ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym.
3.Najserdeczniejsze ¿yczenia b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego i zdrowia p.Waldemarowi Bzurze z racji
imienin. Dziêkujemy za prowadzenia
parafialnej strony internetowej.
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BEATYFIKACJA
Dzisiaj prze¿ywamy wa¿ne i radosne
wydarzenie. Jest nim beatyfikacja Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, który przewodzi³ Koœcio³owi
powszechnemu i umacnia³ nas w wierze przez
ponad dwadzieœcia szeœæ lat. Przez beatyfikacjê
Koœció³ – w osobie Papie¿a Benedykta XVI –
uzna, i¿ Czcigodny S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II
cieszy siê chwa³¹ nieba: stoi przed obliczem
Boga, wpatruje siê w Niego „twarz¹ w twarz” (1
Kor 13, 12) i widzi Go „takim, jakim jest” (1 J 3,
2); widzi Boga, który jest Mi³oœci¹. Bêdzie Mu
przys³ugiwa³ tytu³ b³ogos³awionego, poniewa¿
na ziemi w sposób heroiczny naœladowa³
Chrystusa i s³u¿y³ Mu ca³ym swoim ¿yciem.

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Grzech jako nies³uchanie s³owa Bo¿ego
S³owo Bo¿e nieuchronnie ujawnia równie¿
dramatyczn¹ mo¿liwoœæ, ¿e cz³owiek w swej
wolnoœci nie nawi¹¿e tego dialogu Przymierza z
Bogiem, do którego zostaliœmy stworzeni. S³owo
Bo¿e mówi bowiem równie¿ o grzechu
tkwi¹cym w sercu cz³owieka. Bardzo czêsto,
zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie,
spotykamy opis grzechu jako nies³uchanie
s³owa, jako zerwanie Przymierza, a wiêc jako
zamkniêcie siê na Boga, zapraszaj¹cego do
komunii z Nim.[78] Pismo œwiête istotnie
pokazuje nam, ¿e grzech cz³owieka jest

Œwiêtoœæ cz³owieka polega na
udziale w ¿yciu i œwiêtoœci samego
Boga. Przejawia siê ona ju¿ tu na
ziemi, a po œmierci otrzymuje
pieczêæ wiecznoœci. Œwiêtoœæ jest
powo³aniem ka¿dego z nas. Akt
beatyfikacji uroczyœcie potwierdzi wiarê Ludu
Bo¿ego, ¿e Jan Pawe³ II przebywa ju¿ w Bo¿ej
rzeczywistoœci nieba, pe³nej mi³oœci i ¿ycia; ¿e w
tej rzeczywistoœci pamiêta o nas, o naszych
ziemskich sprawach, troskach i nadziejach.
Mamy wiêc w niebie przyjaciela Boga i
jednoczeœnie bliskiego orêdownika ludzkich
spraw.
zasadniczo niepos³uszeñstwem i
„nies³uchaniem». W³aœnie radykalne
pos³uszeñstwo Jezusa a¿ do œmierci krzy¿owej
(por. Flp 2, 8) ods³ania do g³êbi ten grzech.
Dziêki Jego pos³uszeñstwu wype³nia siê Nowe
Przymierze miêdzy Bogiem i cz³owiekiem oraz
jest nam dana mo¿liwoœæ pojednania. Jezus
zosta³ bowiem pos³any przez Ojca jako ofi ara
przeb³agalna za nasze grzechy i za grzechy
ca³ego œwiata (por. 1 J 2, 2; 4, 10; Hbr 7, 27). Tak
zostaje nam mi³osiernie ofiarowana mo¿liwoœæ
odkupienia i pocz¹tek nowego ¿ycia w
Chrystusie. Dlatego wa¿ne jest, by wierni potrafi
li rozpoznawaæ korzeñ grzechu w nies³uchaniu
s³owa Pañskiego i przyjmowaæ w Jezusie, S³owie
Bo¿ym, przebaczenie, otwieraj¹ce nas na
zbawienie.
cdn

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.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

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. Bo¿ena i Jan Rokoj¿o (Wojnowo) - 500 z³.; 2. Marzena i Andrzej
Mieczkowscy (Ukta) - 100 z³.; 3. Anonimowo - 50 z³.
Wp³ynê³o - 650 z³. Wydano - 2835.66 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 501 396.16 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

*

Komunikaty

1. Wyj¹tkowo w tym roku w poniedzia³ek, 2 maja, bêdziemy obchodzili uroczystoœæ œwiêtego
Wojciecha, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski. Wyj¹tkowo, gdy¿ w tegorocznym
kalendarzu liturgicznym pod dat¹ 23 kwietnia przypad³a Wigilia Paschalna Wielkanocy. Œwiêty
Wojciech (ok. 956-997) to biskup i mêczennik, którego Koœció³ w Polsce uznaje za jednego ze
swoich g³ównych patronów. Jak pamiêtamy, pochodzi³ z ksi¹¿êcego rodu czeskich
S³awnikowiców, spokrewnionego przez D¹brówkê z dynasti¹ Piastów. Jego krew le¿y u
fundamentów Koœcio³a i pañstwa na ziemiach piastowskich. Jako aposto³ pogan w swej ostatniej
misji dotar³ do wybrze¿y Ba³tyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniós³ œmieræ mêczeñsk¹. Przy jego
grobie w 1000 roku spotkali siê cesarz Otton III i ksi¹¿ê Boles³aw Chrobry, a wydarzenie to
przesz³o do historii jako Zjazd GnieŸnieñski. Ju¿ wówczas œw. Wojciech, biskup praski, mnich
rzymski, aposto³ Wêgier i Polski, wreszcie mêczennik, którego cia³o znalaz³o siê w GnieŸnie,
urasta³ do rangi symbolu duchowej jednoœci tworz¹cej siê wówczas Europy. Niech ta uroczystoœæ
bêdzie dla nas okazj¹ do z³o¿enia Bogu wdziêcznoœci za wspania³ego orêdownika naszej Ojczyzny
w Niebie. Niech te¿ œwiêty Wojciech przypomina nam, jak nale¿y wiernie trwaæ przy
Chrystusowym krzy¿u i Ewangelii.
2. A zaraz we wtorek, 3 maja, bêdziemy celebrowaæ uroczystoœæ Maryi Królowej Polski, G³ównej
Patronki naszego Narodu. W dniu tym ponowimy Akt oddania Polski pod opiekê Matki Bo¿ej.
Wpatrujemy siê w Maryjê Królow¹ Polski, g³ówn¹ Patronkê naszego Narodu. W duchu aktu
oddania naszych dziadów i ojców, i my powierzamy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy,
problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny. Nie prosimy o zbytek i
dobrobyt, ale o opiekê na naszej drodze do Boga. Modlimy siê, aby by³a to wspólna droga wielu
narodów, które nazywaj¹ Maryjê swoj¹ Królow¹. Duchowo ³¹czymy siê z Jasn¹ Gór¹, z której
króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie zawiod³a, nawet w najtrudniejszych momentach
naszej historii. Nie wstydŸmy siê tego doœwiadczenia i nie chowajmy go przed œwiatem. Niech inni
widz¹, jak bardzo kochamy Matkê naszego Pana i nasz¹ Matkê. Bóg przez Ni¹ czyni dla nas wielkie
rzeczy! Ale uroczystoœæ ta posiada równie¿ wymiar bardzo patriotyczny. Jest to bowiem kolejna
rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Pamiêtaj¹c o tym donios³ym wydarzeniu z
naszej historii, polecajmy w³aœnie Maryi Królowej trudne budowanie demokracji w naszej
OjczyŸnie. Polecajmy Jej rz¹dz¹cych i tworz¹cych prawo, aby zawsze na uwadze mieli
sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i dobro wszystkich Polaków, zw³aszcza tych, którzy nie radz¹ sobie z
czêsto brutaln¹ codziennoœci¹. Proœmy Maryjê, aby dla Jej Syna otwar³y siê wszystkie polskie
serca. Msze Œwiête o godz. 8.30, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
3. 2 maja - ró¿aniec za niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej parafii.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 2 maja 2011 r.
8.00 - w int. Zygmunta
Biesiekierskiego w 60-te urodziny i w
imieniny - int. od ¿ony i dzieci
17.00 - int. dziêkczynna w 3-ci¹ rocznicê
powstania Grupy Modlitewnej modl¹cej siê za
niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost
pobo¿noœci w naszej parafii
17.00 - + Zygmunt, Anna i Stanis³aw Szok
Wtorek - 3 maja 2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e dla Boles³awy Krysiak w 80-te
urodziny
8.30 - w 16-te urodziny Pauliny i za cr.
Leszczyñskich
8.30 - + Stefania w 15-t¹ rocz. œm., i Jan Krysiak
- int. od córki Krystyny z rodzin¹
11.00 - + W³adys³awa i Jan Murzyn
11.00 - + Anna Drê¿ek - int. od chrzestnych
11.00 - + Konstanty i Anna Kamiñscy - int. od
córki z rodzin¹
17.00 - w int. Dawida
17.00 - w int. Roberta Domurat w 18-te urodziny
- int. od rodziców i rodzeñstwa
Œroda - 4 maja 2011 r.
8.00 - + Stefania Krysiak w 15-t¹ rocz. œm. i Jan
Krysiak - int. od syna z rodzin¹
17.00 - + Stanis³aw Bzura, Stefan i Micha³
Konachowicz, Stanis³aw i Kazimierz Niemiro,
Wasyl Wandyk, Roman Wieczorek, Andrzej
Rupel, Piotr Wróbel, Konstanty £ukowski,
Tadeusz D¹browa
17.00 - + Ryszard Skrajny w 13-t¹ rocz. œm.
Czwartek - 5 maja 2011 r.
8.00 - ........................
17.00 - w int. Katarzyny z racji urodzin i cr.
Steckiewicz

17.00 - w int. Ks. Proboszcza
17.00 - w int. Ks. Proboszcza - int. od Krystyny i
Henryka
Pi¹tek - 6 maja 2011 r.
8.00 - + Czes³aw, Bronis³awa, Boles³aw, cr.
Terepków
17.00 - w int. Szymona w 10-te urodziny
17.00 - + Eugeniusz Ptak (w urodziny), Jan
Rutkowski, Witold Serek i za ich rodziców
17.00 - + Henryk Wiêcek
Sobota - 7 maja 2011 r.
8.00 - + Stanis³aw Turski, Marianna, W³adys³aw
i Jan
17.00 - za dzieci, wnuków i prawnuków p. Marii
Ptak
17.00 - + Stanis³awa Farys ( z racji imienin)
17.00 - + Wac³aw Ba³dyga - int. od brata
Ryszarda z rodzin¹
III Niedziela Wielkanocna - 8 maja 2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e dla Stanis³awy Sawickiej z racji
imienin
8.30 - + Stanis³aw i Edward Rózieccy
W³adys³awa Brodzik, Franciszka i Stanis³aw
G³adys, Tadeusz Paradowski
8.30 - + Stanis³awa Czerniej, Zofia, Stanis³aw,
Andrzej Szuba
8.30 - + Stanis³aw i Henryk Florczyk
11.00 - w int. Stanis³awa i Anny Brzostek, za ich
dzieci i wnuków
11.00 - + Stanis³aw Kozio³ w 1-sz¹ rocz. œm.
11.00 - + Czes³aw Dawidczyk w 30-ty dzieñ po
œmierci - int. od uczestników pogrzebu
17.00 - + Stanis³aw Filipkowski - int. od córki z
rodzin¹
17.00 - + Stanis³aw Wilk, Maria Konopka, Jan i
Katarzyna, Józef, cr. Wilków i Baranowskich

4. Bardzo gor¹co zachêcam do codziennego gromadzenia siê wokó³ o³tarza na Eucharystii po³¹czonej z
majowym nabo¿eñstwem. O ile¿ ³atwiej kroczyæ po drogach wiary razem z Maryj¹! Ona zwraca swe
mi³osierne oczy ku naszym troskom, strapieniom, wyprasza ³askê rozwi¹zania trudnych spraw. Spróbujmy jak
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, wielki „maryjny” Papie¿, zawierzyæ Jej ca³e swoje ¿ycie i nie tylko w maju, ale
ka¿dego dnia powtarzaæ: „Totus Tuus”!
5. Natomiast w pi¹tek, 6 maja, w liturgii czcimy Aposto³ów Filipa i Jakuba, którzy czerpi¹c z moc z Chrystusa,
udowodnili, ¿e nawet s³aby cz³owiek jest w stanie poœwiêciæ siê g³oszeniu Ewangelii.
6. Nie zapominajmy o przypadaj¹cych w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym pi¹tku i pierwszej
sobocie miesi¹ca. Nabo¿eñstwa o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
7. 4 maja o godz. 21.00 - prezentacja zewnêtrznego oœwietlenia koœcio³a. Zapraszam do obejrzenia.
8. Dziêkujê p. Boles³awie i Józefowi Dziekoñskim za ufundowanie pascha³u. Koszt zakupu pascha³u - 400 z³.
Dar ten to dziêkczynienie Panu Bogu za 50-lecie ma³¿eñstwa i proœba o b³ogos³awieñstwo i zdrowie na dalsze
lata.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 4 V œw. Florian (†304), mêczennik z pocz¹tku IV wieku, patron
stra¿aków (wspomnienie obowi¹zkowe).

