Kalendarz liturgiczny
24 kwietnia. NIEDZIELA. UROCZYSTOŒÆ
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO.
Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; J
20,1-9
Chrystus zmartwychwsta³, prawdziwie
zmartwychwsta³!
25 kwietnia. Poniedzia³ek w Oktawie
Wielkanocy.
Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
Uczeñ Chrystusa zawsze z radoœci¹ dzieli siê z
innymi prawd¹, ¿e Jezus zmartwychwsta³, a nie
wybiera ¿ycia w k³amstwie.
26 kwietnia. Wtorek w Oktawie Wielkanocy .
Dz 2,36-41; J 20,11-18
Dobre prze¿ycie spotkania z Jezusem
Zmartwychwsta³ym powoduje wzrost wiary i
mi³oœci do naszego Pana.
27 kwietnia. Œroda w Oktawie Wielkanocy .

Dz 3,1-10; £k 24,13-35
Jezus zawsze towarzyszy swoim uczniom w
¿yciowej wêdrówce. Jest blisko ka¿dego
cz³owieka.
28 kwietnia. Czwartek w Oktawie
Wielkanocy
Dz 3,11-26; £k 24,35-48
Bóg da³ ka¿demu cz³owiekowi mo¿liwoœæ
zbawienia w Jezusie Chrystusie.
29 kwietnia. Pi¹tek w Oktawie Wielkanocy .
Dz 4,1-12; J 21,1-14
Spotykamy siê na modlitwie i Eucharystii z
naszym Panem, bo tylko wtedy bêdziemy
zdolni g³osiæ, ¿e Jezus jest Zbawicielem.
30 kwietnia. Sobota w Oktawie Wielkanocy .
Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
Naszym powo³aniem jest przyprowadziæ jak
najwiêcej ludzi do Jezusa.

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.Mi³oœæ ostatecznie zwyciê¿a œmieræ!
Zatem przyobleczmy nasze ¿ycie w
zwyciêsk¹ mi³oœci¹ Ojca i jej
doœwiadczajmy. Grzech i jego owoc, to
znaczy œmieræ, nie jest ju¿ w stanie
zagrodziæ nam drogi do Domu Ojca. Przez
Jezusa w Duchu Œwiêtym mamy na zawsze
otwarty dostêp do Ojca. Niech to bêdzie
najlepsze wielkanocne ¿yczenie: aby ka¿dy
z nas doœwiadczy³ i przyj¹³ tê zwyciêsk¹
Mi³oœæ Boga Ojca. A ogarniêci Bo¿¹
Mi³oœci¹, dzielmy siê tym darem z naszymi
braæmi. Potrzeba bowiem tej Mi³oœci w
ka¿dym wymiarze naszego ¿ycia,
zw³aszcza spo³ecznym i narodowym.
Wspó³czesnoœæ ci¹gle domaga siê od nas
œwiadectwa, ¿e rzeczywiœcie tylko na
Chrystusie i Jego zwyciêstwie nad
wszelkim z³em, na g³oszonej przez Niego
prawdzie, sprawiedliwoœci i mi³oœci mo¿na

Bazylika zim¹

Komunikaty

budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ.
2. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocny
Poniedzia³ek. Pamiêtajmy, ¿e nasza radoœæ i
ca³a przedœwi¹teczna krz¹tanina mia³y swój
powód przede wszystkim w wydarzeniach
Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania Pana
Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udzia³ we
Mszy Œwiêtej. W naszym koœciele Msze
Œwiête o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
Zachêcam tak¿e, o ile to mo¿liwe, do
uczestnictwa w Mszach Œwiêtych przez
ca³¹ oktawê Wielkanocy.
3. W ramach œwi¹tecznego
popo³udniowego wypoczynku, mo¿e
przechadzki czy przeja¿d¿ki, pamiêtajmy
tak¿e o chwili modlitwy przy grobach
naszych najbli¿szych, którzy przez chrzest
zostali w³¹czeni w Chrystusa i teraz
oczekuj¹ na pe³ny udzia³ w Jego
zmartwychwstaniu.
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WIELKANOC 2011
W czasie Œwi¹t Wielkanocnych
wszyscy wpatrujemy siê w pusty grób
Chrystusa, kontemplujemy oblicze
Zmartwychwsta³ego i rozwa¿amy Jego
zwyciêstwo nad œmierci¹. W tym œwiêtym
czasie wyznajemy nasz¹ wiarê w
Zmartwychwstanie Jezusa i nasze
zmartwychwstanie. Prawda o zwyciêstwie
¿ycia nad œmierci¹ stanowi fundament wiary
chrzeœcijañskiej. Tê moc naszej wiary, potêgê
mi³oœci w Zmartwychwsta³ego Chrystusa oraz
nadziejê, ¿e i my dost¹pimy
zmartwychwstania wyra¿amy tak¿e
radosnym œpiewem: Alleluja, ¿yw jest ju¿
œmierci Zwyciê¿yciel!

¯yczê wszystkim, Wam - Drodzy Parafianie i
Wam - Drodzy Goœcie, aby spotkanie ze
Zmartwychwsta³ym, który jest stale obecny
na drogach naszego ¿ycia, sta³o siê dla Was
Ÿród³em g³êbokiej radoœci i pokoju serca.
Niech Jego ³aska umacnia Was w wype³nianiu
codziennych zadañ, a pamiêæ o zwyciêstwie
¿ycia nad œmierci¹ zachêca do wiernoœci
Bo¿ym przykazaniom. Trwajmy w komunii z
Chrystusem Zmartwychwsta³ym i z now¹
odwag¹ stawajmy przed œwiatem, a¿eby
œwiadczyæ: Chrystus naprawdê
zmartwychwsta³.
Ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd

pozwala mu poj¹æ s³owo Bo¿e obecne w
œwiêtych Pismach”.[77]

S³owo Bo¿e i wiara
„Bogu objawiaj¹cemu nale¿y siê
„pos³uszeñstwo wiary” (por. Rz 1, 5; 16, 26;
2 Kor 10, 5-6). Przez nie cz³owiek w sposób
wolny ca³kowicie powierza siê Bogu,
ofiarowuj¹c „Bogu objawiaj¹cemu pe³ne
poddanie umys³u i woli” oraz ochotnie
przyjmuj¹c udzielone przez Niego
Objawienie”.[76] W tych s³owach
Konstytucja dogmatyczna Dei verbum
opisa³a dok³adnie postawê cz³owieka wobec
Boga. W³aœciw¹ odpowiedzi¹, jak¹
cz³owiek daje Bogu, który mówi, jest wiara.
Staje siê tu jasne, ¿e „aby przyj¹æ
Objawienie, cz³owiek musi otworzyæ umys³
i serce na dzia³anie Ducha Œwiêtego, który

Istotnie, dziêki g³oszeniu s³owa Bo¿ego
rodzi siê wiara, z któr¹ ca³ym sercem
przyjmujemy objawion¹ nam prawdê i
powierzamy ca³ych siebie Chrystusowi:
„wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy, tym zaœ,
co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa” (Rz 10,
17). Ca³e dzieje zbawienia pokazuj¹ nam
stopniowo ten œcis³y zwi¹zek miêdzy
s³owem Bo¿ym i wiar¹, który
urzeczywistnia siê w spotkaniu z
Chrystusem. Dziêki Niemu bowiem wiara
przybiera kszta³t spotkania z Osob¹, której
powierzamy w³asne ¿ycie. Jezus Chrystus
jest dziœ nadal obecny w historii w swoim
ciele, którym jest Koœció³, dlatego akt naszej
wiary jest zarazem aktem osobistym i
koœcielnym.
cdn

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 Niedzieli Palmowej - 4161.12 z³.; 2. Smolarz Krystyna (Ukta) 100 z³.; 3.Kozakiewicz Krystyna (Ukta) - 150 z³.; 4. Banach Czes³aw i Irena (Chostka) - 100 z³.; 5.
Potocki Aleksander i Dorota (Ga³kowo) - 300 z³.; 6. Staniszewski Micha³ i Izabela (Œwignajno) 200 z³.; 7. Ziniewicz Jolanta i Ireneusz (Ukta) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 5111.12 z³. Wydano - 17073.58 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 499 210.50 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 I i II dzieñ œwi¹t Wielkanocnych prosiæ bêdziemy o ofiarn¹ pomoc na projekt i
wykonanie zewnêtrznego oœwietlenia naszego koœcio³a.
2. Jutro drugi dzieñ œwi¹t i drugi dzieñ w oktawie Wielkanocy Wielkanocny Poniedzia³ek.
Liturgiczny okres Wielkanocy bêdzie trwa³ a¿ do Zes³ania Ducha Œwiêtego Zielonych Œwi¹t. Ten
pierwszy tydzieñ Wielkanocy, a zw³aszcza jego pierwszy dzieñ, maj¹ bardzo uroczysty charakter,
do tego stopnia, ¿e nie obchodzimy w tym czasie ¿adnych innych uroczystoœci. W ten sposób
Koœció³ podkreœla fundamentalne znaczenie Zmartwychwstania Chrystusa dla chrzeœcijañstwa.
Cieszmy siê wiêc i radujmy najwiêkszym cudem Pana Jezusa, który na powrót otwiera nam bramy
Nieba. Baczmy jednak, aby formy tej radoœci i kultura naszej zabawy, zw³aszcza w ten lany
poniedzia³ek, by³y godne i roztropne.
2. Tegoroczny Wielkanocny Poniedzia³ek w kalendarzu liturgicznym na³o¿y³ siê ze œwiêtem
œwiêtego Marka Ewangelisty (25 kwietnia). Zatem przez wstawiennictwo tego Œwiêtego modlimy
siê równie¿ o dobre urodzaje i o b³ogos³awieñstwo dla pracuj¹cych na roli. Proœmy tak¿e o to, aby
nikomu na œwiecie nie brakowa³o chleba.
3. Liturgia najbli¿szych dni zaprasza nas na spotkanie ze Zmartwychwsta³ym Panem, przynagla nas
do zwi¹zania z Nim ca³ej swojej egzystencji, do odkrycia w Nim najg³êbszej prawdy o nas samych i
o naszej misji g³oszenia Jego Królestwa. Nie ¿a³ujmy czasu na Eucharystiê, która jest ci¹gle t¹ sam¹
Paschaln¹ Ofiar¹ Chrystusa.
4. Korzystaj¹c z okazji, kierujemy s³owa serdecznego podziêkowania wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego, aby liturgia w czasie tych œwiêtych dni mia³a piêkn¹ i godn¹ oprawê.
5. Przysz³a niedziela, przypadaj¹ca 1 maja, koñczy oktawê Wielkanocy. To tak zwana niedziela
przewodnia lub bia³a, a z ustanowienia Koœcio³a Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Jej sercem,
oprócz Eucharystii, bêdzie nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego. Dobrym przygotowaniem do tej
niedzieli bêdzie codzienne odmawianie Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego. Przypomnijmy, ¿e
nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego nierozerwalnie ³¹czy siê z osob¹ œwiêtej Faustyny
Kowalskiej. S³uga Bo¿y Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³ o niej: „Ta prosta zakonnica
przybli¿y³a Polsce i œwiatu paschalne orêdzie Jezusa Mi³osiernego. W tej godzinie dziejów wo³amy
o Mi³osierdzie Bo¿e. Pascha jest to przyjœcie i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne
Objawienie siê Mi³osierdzia Bo¿ego”.
6. W przysz³¹ niedzielê - beatyfikacja Jana Paw³a II.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek w Oktawie
Wielkanocy - 25 kwietnia 2011
r.
8.30 - w int. Rodziny
Ronkiewicz
8.30 - w 25-lecie ma³¿eñstwa Jadwigi i Zygfryda
Zoltek i w int. Ich dzieci
8.30 - w int. Moniki o œwiat³o Ducha Œwiêtego,
szczêœliw¹ maturê i dobry wybór studiów (z racji
urodzin)
11.00 - w int. Jakuba w 18-te urodziny
11.00 - w int. Katarzyny z racji urodzin, w int.
Ani i Rafa³a
11.00 - + Stanis³aw Szmigiel w 22-g¹ rocz. œm.,
+ Stanis³aw w 16-t¹ rocz. œm., W³adys³awa
Nicewicz
11.00 - + Paulin i Franciszka Banach, Jalian i
Maria Kozdroñ, Józef i Zofia, Anna Strus
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
Zygmunta i Haliny Krajza i ich dzieci z
rodzinami
17.00 - + Franciszek Krajza
Wtorek w Oktawie Wielkanocy - 26 kwietnia
2011 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski - int. od p.
Kuzia
17.00 - int. dziêkczynna od Rodziny Sakowskich
17.00 - + Anna Florczyk w 7-m¹ rocz. œm.,
Henryk w 5-t¹ rocz. œm., Czes³aw i Jadwiga
Szczech, Edward Kuzia, Lucjan Ropiak,
W³adys³aw Jaworski
17.00 - + Stanis³aw Nasiadka w 7-m¹ rocz. œm.,
Szczepan Nasiadka - int. od córki
Œroda w Oktawie Wielkanocy - 27 kwietnia
2011 r.
8.00 - ...........................
17.00 - w 20-t¹ rocz. œlubu Olgi i Dariusza

Sakowskich
17.00 - + Antoni Pardo w 30-ty dzieñ po œmierci int. od uczestników pogrzebu
Czwartek w Oktawie Wielkanocy - 28
kwietnia 2011 r.
17.00 - w int. Zofii Kalinowskiej o b³. Bo¿e i za +
Zygmunta Kalinowskiego
17.00 - + Alina i Jerzy Barcikowscy
Pi¹tek w Oktawie Wielkanocy - 29 kwietnia
2011 r.
8.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie i b³.
Bo¿e dla Zenona i Magdaleny z dzieæmi
17.00 - + S³awomir Zawrotny w 30-ty dzieñ po
œmierci - int. od uczestników pogrzebu
Sobota w Oktawie Wielkanocy - 30 kwietnia
2011 r.
8.00 - .....................
17.00 + Aleksander w rocz. œm., Anastazja,
Tomasz Parzych, Marianna, Franciszek Drê¿ek
17.00 - + Andrzej Miller, Henryk i Henryka
Serek, Bronis³aw Œniecikowski, Marek Serafin
II Niedziela Wielkanocna. Œwiêto
Mi³osierdzia Bo¿ego - 1 maja 2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie p.
Gadomskich
8.30 - + Stanis³aw Domurat, Józef Prajs
8.30 - + Zofia, Hipolit, Benedykt Kwiatkowscy,
Albert i Józefa Szo³no
11.00 - w int. Emilii Grykieñ w 18-te urodziny
11.00 - w int. Zofii Puchalskiej o szczêœliw¹
operacjê
11.00 - + Stanis³aw i Edward Róziecki, Boles³aw
i W³adys³awa Brodzik, Tadeusz Paradowski
11.00 - + Irena w 16-t¹ rocz. œm., Krzysztof
Ciepliñski w 6-t¹ rocz. œm., Agnieszka,
Franciszek, Czes³aw Krajza
17.00 - w 18-te urodziny Igora - int. od babci
17.00 - + Boles³aw Krajza - int. od syna z rodzin¹

Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego 2. Banach Czes³aw i Irena (Chostka) - 100 z³
ofiary z³o¿yli:
Zebraliœmy ju¿ - 2690 z³.
1. Leokadia Sobiech - 30 z³.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ w
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
* Tel. kom. - 501 511 655
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
Œwiêt¹.
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545
* Tel. do organistki - 500595242
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
codziennie o godz. 8.00 i 17.00.
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

