Kalendarz liturgiczny
22 maja. V NIEDZIELA WIELKANOCY .
Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
Gromadzimy siê na Eucharystii, aby dziêkowaæ
Jezusowi za ³askê zbawienia. Przez
zmartwychwstanie Chrystusa zosta³o nam otwarte
Niebo i ka¿dy otrzymuje zaproszenie do zajêcia
tam miejsca, które Bóg przygotowa³ specjalnie dla
nas. Prawdziw¹ drog¹ do Nieba jest Jezus.
23 maja. Poniedzia³ek.
Dz 14,5-18; J 14,21-26
Jezus pragnie przyjœæ i zamieszkaæ u ka¿dego, kto
Go mi³uje i zachowuje Jego naukê.
24 maja. Wtorek. Wspomnienie Najœwiêtszej
Maryi Panny Wspomo¿ycielki Wiernych.
Dz 14,19-28; J 14,27-31a
Maryja jest orêdowniczk¹ i wspomo¿ycielk¹ dla
grzeszników i nieszczêœliwych.
25 maja. Œroda.

Dz 15,1-6; J 15,1-8
Przez chrzest œwiêty zostaliœmy w³¹czeni do
Koœcio³a - Mistycznego Cia³a Chrystusa.
26 maja. Czwartek. Œw. Filipa Nereusza.
Dz 15,7-21; J 15,9-11
Œw. Filip Nereusz wskazuje nam z radoœci¹ drogê
do Boga. Porzuæmy przygnêbienie i w pogodzie
ducha g³oœmy naszymi czynami wiarê, któr¹
wyznajemy.
27 maja. Pi¹tek.
Dz 15,22-31; J 15,12-17
Jesteœmy przyjació³mi Jezusa. Postêpujmy tak,
aby zas³u¿yæ na to zaszczytne miano.
28 maja. Sobota.
Dz 16,1-10; J 15,18-21
¯yjemy na œwiecie, ale nie powinniœmy ¿yæ
duchem tego œwiata, bo naszym celem jest
Niebo. Starajmy siê nad tym zastanowiæ.

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 kolejna, pi¹ta niedziela Wielkanocy.
Gromadzimy siê na Eucharystii, która jest
darem nieskoñczonej mi³oœci Boga. Mo¿emy
ten Wielkanocny Sakrament przyj¹æ i pozwoliæ,
aby przemienia³ nas wewnêtrznie, czyni³ coraz
bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy
jesteœmy zaproszeni, aby ju¿ tu, na ziemi, zacz¹æ
wchodziæ w œwiêt¹ rzeczywistoœæ Nieba.
Najdoskonalsz¹ Nauczycielk¹ na tej drodze jest
dla nas Maryja Ta, która wypowiedziawszy
przy Zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnê³a,
nigdy nie odst¹pi³a od Bo¿ego Syna, sz³a z Nim
a¿ na Kalwariê, trwa³a w komunii za³o¿onej
przez Niego wspólnoty Koœcio³a.
2. Dzisiaj ofiary do tzw. puszek na fundusz
zakonu kontemplacyjnego Sióstr
Karmelitanek Bosych w E³ku.
3. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne
wspomnienie, zwracamy siê do Maryi jako
Wspomo¿ycielki wiernych. Do Niej Koœció³
ucieka³ siê od pocz¹tku we wszystkich
potrzebach i troskach. I dziœ wierzymy, ¿e jest

Bazylika zim¹

Komunikaty

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.
4. Z inicjatywy Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
tego dnia bêdziemy siê modlili za Koœció³ w
Chinach. W 2007 roku Papie¿ wyda³ list
apostolski, w którym postanawia, ¿e dzieñ 24
maja ka¿dego roku ma byæ poœwiêcony pamiêci
i modlitwom za Koœció³ w tym kraju. Czêsto
zapominamy, ¿e w wielu miejscach na œwiecie
Koœció³ jest jeszcze przeœladowany, ¿e za wiarê
w Chrystusa wielu braci chrzeœcijan cierpi, a
nawet oddaje ¿ycie. My nie musimy dŸwigaæ
takich doœwiadczeñ, zatem ofiarujmy choæby
dar modlitwy i codziennej pamiêci o
przeœladowanych braciach w wierze; proœmy
Boga, aby i oni mogli cieszyæ siê paschaln¹
radoœci¹ Chrystusowego Koœcio³a.
5. 28 maja - Œwiêcenia Kap³añskie w Katedrze
E³ckiej.
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Pozwala nam to przypomnieæ podstawowe
kryterium hermeneutyki biblijnej: w³aœciwym
miejscem interpretacji Biblii jest ¿ycie Koœcio³a.
Stwierdzenie to nie wskazuje, ¿e odniesienie do
Koœcio³a stanowi zewnêtrzne kryterium,
któremu egzegeci powinni siê podporz¹dkowaæ,
ale ¿e jest to wymóg samej natury Pism i tego, w

jaki sposób formowa³y siê one w czasie. Istotnie,
„tradycje wiary kszta³towa³y œrodowisko ¿ycia,
którego czêœci¹ sta³a siê dzia³alnoœæ pisarska
autorów Pisma œwiêtego. By³a ona powi¹zana
równie¿ z uczestnictwem w ¿yciu liturgicznym i
w dzia³alnoœci zewnêtrznej wspólnot, w ich
œwiecie duchowym, w ich kulturze, a tak¿e w ich
z³o¿onych dziejach historycznych. Dlatego
równie¿ interpretacja Pisma œwiêtego wymaga
od egzegetów wczuwania siê w pe³ni w ¿ycie i
wiarê wspólnoty wierz¹cej ich czasów”. W
konsekwencji, poniewa¿ „Pismo œwiête powinno
byæ odczytywane i objaœniane w tym samym
duchu, w którym zosta³o spisane”, trzeba, ¿eby
egzegeci, teologowie i ca³y lud Bo¿y traktowali
je zgodnie z tym, czym jest naprawdê jako
S³owo Bo¿e, które siê nam objawia za
poœrednictwem ludzkich s³ów (por. 1 Tes 2, 13).
Jest to sta³a prawda, zak³adana równie¿ w samej
Biblii: „¿adne proroctwo Pisma nie jest do
prywatnego wyjaœniania. Nie z woli bowiem
ludzkiej zosta³o kiedyœ przyniesione proroctwo,
ale kierowani Duchem Œwiêtym mówili od Boga
œwiêci ludzie” (2 P 1, 20-21). Zreszt¹, to w³aœnie
wiara Koœcio³a uznaje Bibliê za s³owo Bo¿e. Jak
mówi wspaniale œw. Augustyn, „nie wierzy³bym
Ewangelii, gdyby nie sk³ania³ mnie do tego
autorytet Koœcio³a katolickiego”. To Duch
Œwiêty, o¿ywiaj¹cy ¿ycie Koœcio³a, uzdalnia do
autentycznej interpretacji Pism. Biblia jest
ksiêg¹ Koœcio³a, a z jej immanencji w ¿yciu
koœcielnym rodzi siê równie¿ jej prawdziwa
hermeneutyka. Cdn
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Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd
Koœció³ w³aœciwym
miejscem hermeneutyki Biblii
Innym wielkim tematem, który wy³oni³ siê
podczas Synodu, a na którym pragnê obecnie
skupiæ uwagê, jest interpretacja Pisma œwiêtego
w Koœciele. W³aœnie œcis³y zwi¹zek miêdzy
s³owem i wiar¹ wskazuje, ¿e autentyczna
hermeneutyka Biblii jest mo¿liwa tylko w wierze
Koœcio³a, dla której wzorem jest „tak” Maryi.
Œw. Bonawentura twierdzi ¿e bez wiary nie ma
klucza umo¿liwiaj¹cego dostêp do œwiêtego
tekstu: „To jest poznanie Jezusa Chrystusa, z
którego bior¹ pocz¹tek, jak ze Ÿród³a, pewnoœæ i
pojmowanie ca³ego Pisma œwiêtego. Dlatego jest
rzecz¹ niemo¿liw¹, aby ktoœ móg³ je zg³êbiaæ, by
je poznaæ, jeœli najpierw nie ma wiary w
Chrystusa, bêd¹cej lamp¹, bram¹ i fundamentem
ca³ego Pisma œwiêtego”. A œw. Tomasz z Akwinu,
wspominaj¹c œw. Augustyna, podkreœla z
naciskiem: „Litera Ewangelii zabija³aby, gdyby
wewn¹trz nie istnia³a uzdrawiaj¹ca ³aska wiary”.

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. Taca z ostatniej niedzieli - 2975.51 z³.; 2. Stanis³aw i Alicja Ruszczyk
(Ukta) - 100 z³.; 3.W³adys³awa Kaczmarczyk - 50 z³., 4. Boles³awa Krysiak (Krutyñ) - 200 z³.
Wp³ynê³o - 3325.51 z³. Wydano - 1328.15 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 497 998.80 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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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.
7. W czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzieñ Matki. Niech nie zabraknie wdziêcznej pamiêci o
naszych mamach, tych ¿yj¹cych i tych, które Pan Bóg przywo³a³ ju¿ do siebie. Wszystkich
zapraszam na wspóln¹ Eucharystiê i modlitwê, podczas której przez wstawiennictwo
Najœwiêtszej z wszystkich matek, Maryi, bêdziemy dziêkowaæ Bogu za nasze mamy, za ich
dobre serca i rêce, bêdziemy prosiæ o potrzebne ³aski w ich codziennym utrudzeniu.
8. W sobotê, 28 maja, przypada 30. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a
Wyszyñskiego. Pamiêtajmy, ¿e ten Prymas Polski kolejny raz odda³ nasz Naród w macierzyñsk¹
niewole Maryi. Starajmy siê wype³niaæ jego testament, a jednoczeœnie módlmy siê o rych³¹ jego
beatyfikacjê.
9. W nastêpn¹ niedzielê rozpoczynamy dni modlitw o urodzaje i za kraje g³oduj¹ce.
10. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: ....
Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
11. Trwaj¹ prace nad projektem zewnêtrznego oœwietlenia koœcio³a.
12. 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,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.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 23 maja 2011 r.
8.00 - + Jan Pupek, Maria Drê¿ek,
Stanis³awa Zajk
17.00 - w 18-te urodziny Jakuba Samsela
17.00 - + Czes³aw i Marian Plona, Zofia
Szewczyk, Czes³awa Malec
Wtorek - 24 maja 2011 r.
8.00 - + Boles³aw Krajza w rocz. œm.
17.00 - za Paula, Joannê i Joshua Aeston i o
zdrowie Magdy
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Teresy i
Mieczys³awa Konopka, dla Eugeniusza i
Weroniki Jankowskich - int. od Hanny i
Krzysztofa z rodzin¹
17.00 - + Frydel Kulik - int. od ¿ony i rodziny
Œroda - 25 maja 2011 r.
8.00 - + Aleksandra, Czes³aw i Henryk
17.00 - w int. Zosi Ropiak w 1-sze urodziny i za
cr. Ropiak
17.00 - w int. W³adys³awy Strus z racji Dnia
Matki
17.00 - w 18-te urodziny Bart³omieja Serafina
Czwartek - 26 maja 2011 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski - int. od
p.Kuzia
17.00 - w 50-te urodziny S³awomira Samsela
17.00 - w rocz. Œlubu Jolanty i Paw³a Jackiewicz
i w int. Ksawerego w 3-cie urodziny - int. od
chrzestnej z rodzin¹
17.00 - + Jadwiga Ryœ i Jadwiga Szmyt
Pi¹tek - 27 maja 2011 r.
8.00 - + Zbigniew Skorupski w 15-t¹ rocz. œm. -

int. od córki z rodzin¹ i ¿ony
17.00 - + Józefa Kamiñska - int. od dzieci
17.00 - + Eugenia i Maks Sak, Ryszard Gorczyca
17.00 - + Antonina i Józef Filipkowscy,
W³adys³aw Prusaczyk, Czes³aw Ostrowski
Sobota - 28 maja 2011 r.
8.00 - + Anna Czerwiñska w 13-t¹ rocz. œm., Jan,
Zbigniew, Barbara, Jacek, Ewa, Stanis³aw
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Zofii i Czes³awa
Jaksina
17.00 - w int. Kacpra Sekœciñskiego w 1-sze
urodziny
17.00 - w 35-t¹ rocznicê po¿ycia ma³¿eñskiego o
zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziców - int. od synów z
rodzinami
VI Niedziela Wielkanocna - 29 maja 2011 r.
8.30 - w int. Bo¿eny Rokoj¿o - int. od dzieci i
wnuków
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jadwigii w 70-te
urodziny, dla Janiny i Eugeniusza i ich rodzin
oraz za rodzinê Henryka
8.30 - + Edward Parzych w 18-t¹ rocz. œm.,
Eugenia i Dariusz
11.00 - w int. Pauliny Syberskiej i jej rodziców i
za Feliksa Œmigielskiego
11.00 - w int. Marceli z racji urodzin
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Henryka i Haliny
Piaskowskich i ich dzieci z rodzinami
11.00 - w int. Zofii Rachubka i cr. Rachubków
11.00 - w 1-sz¹ rocz. œlubu Waldemara i Eweliny
Ba³dyga - int. od rodziców
17.00 - + cr. KuŸmickich, Farysów, Szoków,
Filipkowskich, Zubielewiczów

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
kongregacji ksiê¿y filipinów, a co wa¿ne dla nas,
· 26 V œw. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, Polaków, za³o¿y³ Kolegium Polskie w Rzymie
znany z niezwyk³ej dobroci doradca papie¿y, (wspomnienie obowi¹zkowe).
za³o¿yciel Bractwa Trójcy Œwiêtej, kap³añskiej

Odszed³ od nas
Mieczys³aw Jan Kowalczyk
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu - 18 czerwca 2011 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie ...
Zapowiedzi przedœlubne

1. Suchecki Edward, stan wolny, zam. Nowa Ukta, par. tut. i Sztyblewska Monika
Renata, stan wolny, zam. Lembruk, par. Nawiedzenia NMP w Œwiêtej Lipce.
2. Chmielewski Kamil, stan wolny, zam. Wojnowo, par. tut. i Decy Izabela, stan
wolny, zam.Ruciane Nida, ul. Kwiatowa, par. M.B. Mi³osierdzia w Rucianem Nidzie .
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

