Kalendarz liturgiczny
8 maja. III NIEDZIELA WIELKANOCY.
Niedziela Biblijna.
Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; £k 24,13-35
Ka¿da Niedziela jest pami¹tk¹
Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
9 maja. Poniedzia³ek. Uroczystoœæ œw.
Stanis³awa. G³ównego Patrona Polski.
Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,1116
G³ówny Patron Polski przypomina nam, ¿e i my
mamy dawaæ czytelne œwiadectwo
respektowania Bo¿ych przykazañ w ¿yciu.
10 maja. Wtorek.
Dz 7,51-59;8,1; J 6,30-35
W czasie ka¿dej Mszy Œwiêtej mo¿emy
zobaczyæ znak, który ukazuje nam Chrystus:
znak chleba ¿ycia.
11 maja. Œroda.

Dz 8,1b-8; J 6,35-40
Jezus uczy nas wype³niaæ wolê Bo¿¹.
12 maja. Czwartek.
Dz 8,26-40; J 6,44-51
Bóg zaprasza nas, abyœmy przyszli na Mszê
Œwiêt¹ i spotkali zmartwychwsta³ego
Zbawiciela, s³uchali Go i nakarmili siê Jego
Cia³em.
13 maja. Pi¹tek.
Dz 9,1-20; J 6,52-59
Pamiêtajmy o codziennej skupionej lekturze
Pisma Œwiêtego.
14 maja. Sobota. Œwiêto œw. Macieja
Aposto³a.
Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
Ka¿dy z nas mo¿e, jak œw. Maciej, zostaæ
œwiadkiem Zmartwychwsta³ego Pana. Wa¿ne,
¿eby siê do tego dobrze przygotowaæ.

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 trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal
prze¿ywamy okres radoœci p³yn¹cej z
doœwiadczenia mocy Chrystusa
zmartwychwsta³ego. Dziêki tej mocy stajemy
siê wolni od samych siebie, od krêpuj¹cych
schematów i przyzwyczajeñ. Ta moc uzdalnia
nas do kochania innych i tworzenia z nimi
autentycznej wspólnoty komunii. Okres od
zmartwychwstania do wniebowst¹pienia Pan
Jezus poœwiêci³ tym, których najbardziej
umi³owa³. Spróbujmy wejœæ do tego grona,
poczujmy siê zaproszeni do bliskiego
przebywania ze Zmartwychwsta³ym, które
najlepiej realizuje siê poprzez nasz pe³ny udzia³
w Eucharystii.
2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu
Polski w trzeci¹ niedzielê Wielkanocy we
wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona
jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna
nastêpuj¹cy po niej Tydzieñ Biblijny. Niedziela i
Tydzieñ Biblijny to inicjatywa kierowana
szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób
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szczególny interesuj¹ siê Pismem Œwiêtym. Ale
nie tylko do nich. Poniewa¿ w obecnym roku
duszpasterskim skupiamy uwagê na budowaniu
i pog³êbianiu naszej komunii z Panem Bogiem i
z braæmi, gdzie znajdziemy lepsze Ÿród³o
poznania Bo¿ej ekonomii zbawienia, jeœli nie w
Biblii!? Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielê
Biblijn¹ oraz w ci¹gu tego rozpoczynaj¹cego siê
Tygodnia Biblijnego, wczytujmy siê z ochot¹ i
rozwa¿ajmy s³owo Bo¿e, zw³aszcza to zawarte
na kartach Ewangelii.
3. Dzisiejsza niedziela w kalendarzu
liturgicznym nak³ada siê z przypadaj¹c¹ zawsze
8 maja uroczystoœci¹ œwiêtego Stanis³awa,
biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski.
Dlatego przeniesiono j¹ na jutrzejszy
poniedzia³ek. Wszystkich Parafian gor¹co
zapraszam na Eucharystiê tej uroczystoœci.
4. W dniu dzisiejszym imieniny obchodzi p.
Stanis³awa Sawicka, nasza organistka.
Sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i zdrowia.
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Verbum Domini - o S³owie kszta³tuje w ka¿dej chwili Jej ¿ycie w
Bo¿ym w ¿yciu i misji odniesieniu do inicjatywy Boga. Zas³uchana
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd Dziewica ¿yje w pe³nej harmonii ze s³owem
Maryja „Mater Verbi Dei” i „Mater fi dei”
Ojcowie synodalni orzekli, ¿e zasadniczym
celem XII Zgromadzenia jest „odnowienie wiary
Koœcio³a w s³owo Bo¿e”, dlatego trzeba patrzeæ
na Tê, w której w sposób doskona³y zaistnia³a
wzajemnoœæ miêdzy s³owem Bo¿ym i wiar¹,
czyli na Maryjê Dziewicê, „która przez swoje tak
wobec s³owa Przymierza i swojego pos³annictwa
78 Na przyk³ad Pwt 28, 1-2. 15. 45; 32, 1; wœród
proroków por. Jr 7, 22-28; Ez 2, 8; 3, 10; 6, 3; 13,
2; a¿ do ostatnich: Za 3, 8. U œw. Paw³a por. Rz
10, 14-18; 1 Tes 2, 13. doskonale wype³nia Bo¿e
powo³anie ludzkoœci”.
Ludzka rzeczywistoœæ, stworzona przez S³owo,
znajduje swoj¹ doskona³¹ postaæ w³aœnie w
pos³usznej wierze Maryi. Ona to od
zwiastowania a¿ po zes³anie Ducha Œwiêtego
jawi siê nam jako niewiasta w pe³ni gotowa do
pe³nienia woli Bo¿ej. Jest Niepokalanym
Poczêciem Ta, któr¹ Bóg nape³ni³ ³ask¹ (por. £k
1, 28), uleg³a w sposób bezwarunkowy s³owu
Bo¿emu (por. £k 1, 38). Jej pos³uszna wiara

Bo¿ym; zachowuje w swym sercu wydarzenia z
¿ycia swego Syna, niejako uk³ada z nich jedn¹
mozaikê (por. £k 2, 19. 51).[80] Istnieje potrzeba
w naszych czasach, aby pomagaæ wiernym w
lepszym poznaniu zwi¹zku miêdzy Maryj¹ z
Nazaretu i pe³nym wiary s³uchaniem s³owa
Bo¿ego. Zachêcam równie¿ naukowców do
dalszego zg³êbiania relacji miêdzy mariologi¹ i
teologi¹ s³owa. Mo¿e z tego wynikn¹æ wielka
korzyœæ zarówno dla ¿ycia duchowego, jak i dla
studiów teologicznych i biblijnych. To bowiem,
co m¹droœci wiary uda³o siê dociec na temat
Maryi, mieœci siê w samym centrum prawdy
chrzeœcijañskiej. W rzeczywistoœci nie mo¿na
myœleæ o wcieleniu S³owa w oderwaniu od
wolnoœci tej m³odej kobiety, która przez swoje
przyzwolenie przyczynia siê w sposób
decyduj¹cy do tego, by Odwieczny wszed³ w
czas. Jest Ona figur¹ Koœcio³a ws³uchuj¹cego siê
w S³owo Bo¿e, które w Niej staje siê cia³em.
Maryja jest tak¿e symbolem otwarcia siê na Boga
i na innych; czynnego s³uchania, które pozwala
na g³êbokie przyjêcie, przyswojenie, w którym
S³owo staje siê form¹ ¿ycia.
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.
* 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.

* 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: 1. Witold i Jolanta Adamscy (Ukta) - 500 z³.; 2. Józef Zêgota (Œwignajno)
- 100 z³.; 3. Anonimowo - 100 z³.; 4. Urszula i Tadeusz Pawliccy (Poznañ) - 100 z³.; 5. Aleksander i
Dorota Potoccy (Ga³kowo) - 300 z³.; Anonimowo - 300 z³.
Wp³ynê³o - 1400 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!
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*
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5. Biskup Stanis³aw ¿y³ w XI wieku, czyli w czasach kszta³towania siê polskiej pañstwowoœci,
jednak jego przyk³ad jest ci¹g³e aktualny i w naszych czasach. Œwiêty Stanis³aw jest przede
wszystkim patronem ³adu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym bardzo zagubionym œwiecie
powinniœmy go usilnie prosiæ o wstawiennictwo u Boga, aby ka¿dy z nas, nasze rodziny, ca³e
spo³eczeñstwo, naród by³ wierny Chrystusowi. Œwiêty Stanis³aw jest te¿ wzorem jako dobry
pasterz, który odda³ ¿ycie za swoje owce. Módlmy siê wiêc do niego, aby liczne powo³ania, rodz¹ce
siê na polskiej ziemi, naprawdê by³y godne i œwiête.
6. W³aœnie przysz³a niedziela, 15 maja, bêdzie Œwiatowym dniem Modlitw o Powo³ania,
rozpocznie te¿ Kwartalne dni Modlitw o Powo³anie do S³u¿by w Koœciele. Ale nie tylko w tym
czasie nie ustawajmy w proœbach, aby Pan ci¹gle posy³a³ dobrych robotników na swoje ¿niwo!
7. Nie zapominajmy te¿, ¿e Ÿród³em naszej radoœci i mocy do ci¹g³ego trwania przy Chrystusie, a
jeœli odeszliœmy z powodu naszych s³aboœci, do ci¹g³ego powstawania, powracania, jest Bo¿e
Mi³osierdzie. Zmartwychwsta³y Pan Jezus nie rozlicza Piotra w trzykrotnego zaparcia siê Go, ale
trzykrotnie pyta o mi³oœæ. I nasze grzechy, raz powierzone Bo¿emu Mi³osierdziu, staj¹ siê
„b³ogos³awion¹ win¹”! Dlatego Koœció³ przypomina, ¿e jeszcze jest stosowny czas na spowiedŸ
œwiêt¹ i Komuniê wielkanocn¹.
8. W pi¹tek, 13 maja, wspominamy Matkê Bo¿¹ Fatimsk¹ oraz 30. rocznicê zamachu na Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Maj¹c przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy siê w
jego œwiête ¿ycie, na jego wzór starajmy siê ¿yæ w pe³nej komunii z Panem Bogiem i ca³kowicie
zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
9. W tym tygodniu jeszcze jedno œwiêto. W sobotê, 14 maja w liturgii czcimy œwiêtego Macieja
Aposto³a, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imiê „Maciej” oznacza
„dar Boga”. Zwróæmy siê do tego Œwiêtego, aby wspomaga³ nasze wysi³ki codziennego stawania
siê darem Boga dla braci.
10. W przysz³¹ niedzielê, 15 maja, prosiæ bêdziemy o dalsz¹ pomoc w pracach zwi¹zanych z
budow¹ domu parafialnego. Ofiary, które bêdziemy sk³adaæ na tacê przeznaczamy na ten cel.
Za ka¿dy dar serca - dziêkujê sercem i modlitw¹.
11. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: Marian i W³adys³awa Puchalscy
(Ukta) - 150 z³. Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
12. 14 maja w parafii pw. Œw. Kazimierza Królewicza w Gi¿ycku odbêd¹ siê Œwiêcenia
Diakoñskie.

Intencje mszalne
17.00 - + Józef, Anna, Stanis³aw, Eleonora, cr.
Rudnik i Dudów
Pi¹tek - 13 maja 2011 r.
8.00 - ...........................
17.00 - + Regina i Aleksander Serowik,
Bronis³awa i Stefan Deptu³a
Sobota - 14 maja 2011 r.
8.00 - + Helena i Józef Go³aœ, Rozalia i Stanis³aw
Banach
17.00 - w 1-sze urodziny Jakuba Juliana Czajki
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Ks. Proboszcza
IV Niedziela Wielkanocna - 15 maja 2011 r.
8.30 - + Dariusz Szerenos
8.30 - + Ignacy i Rozalia Ba³dyga, Anna i
Czes³aw B¹czek
8.30 - + Zofia Wieczorek, Mieczys³aw, Roman i
Bo¿ena
11.00 - w int. Zofii Frydrych - int. od przyjació³
11.00 - + Regina Serowik
11.00 - + Zofia Tydelska w 14-t¹ rocz. œm.,
Edward, Franciszek, Antoni, Wiktoria, Maria,
Michalina, Jan, Mieczys³aw, Jan, Anna, Zinaida
Jaroch
17.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie r.
Staniszewskich
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Zofii Zawrotnej
17.00 - + Zofia NiedŸwiecka
13. Maj w naszej polskiej pobo¿noœci jest wyj¹tkowym miesi¹cem. Myœli i serca kierujemy
zw³aszcza do Maryi Matki Boga i naszej najlepszej Matki, któr¹ wys³awiamy i wzywamy tyloma
piêknymi imionami Litanii loretañskiej. Ale ten religijny charakter ma równie¿ zabarwienie
patriotyczne. Niedawno czciliœmy Maryjê jako Królow¹ Polski, g³ówn¹ patronkê naszego Narodu.
W naszym koœciele codziennie odprawiamy nabo¿eñstwa majowe ku czci Matki Najœwiêtszej o
godz. 17.00. WeŸmy udzia³ w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak
wielu sprawach mo¿emy i powinniœmy prosiæ o Jej wstawiennictwo!
14. Zaproszenie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii œw. We wspólnocie wiary, zjednoczeni w
modlitwie dziêkczynnej spotkamy siê razem w E³ku 13 maja 2011 r. na Mszy œw. dziêkczynnej za
osobê Jana Paw³a II i Jego wyniesienie na o³tarze. Zaproszeni jesteœmy wszyscy wraz z rodzinami
na Mszê Œw. o godz. 18.00 na Placu Jana Paw³a II, gdzie On celebrowa³ Mszê Œw. i spotykaj¹c siê z
nami w 1999 roku kierowa³ s³owa nadziei i zobowi¹zania. Nadzwyczajni Szafarze Komunii œw.
przybywaj¹ do Katedry E³ckiej 13 maja w pi¹tek na godz. 17.30. Z Katedry wyruszy procesja z
figura Matki Bo¿ej Fatimskiej o godz. 17.40 na plac celebry - pod pomnik Jana Paw³a II. Wszyscy
Szafarze uczestnicz¹ we Mszy œw. w albach. Jest to równie¿ dziêkczynienie za XX - lat koronacji
Matki Bo¿ej Fatimskiej z e³ckiej katedry, która jest jedynym sanktuarium maryjnym, w którym
znajduje siê figura ukoronowana osobiœcie przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
15. 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.
Poniedzia³ek - 9 maja 2011 r.
8.00 - int. dziêkczynna za dzieci,
wnuków i prawnuków - int. od
Stanis³awy Turskiej
17.00 - + W³adys³aw i Stefania Ba³dyga
17.00 - + Klików i Rutkowskich
Wtorek - 10 maja 2011 r.
8.00 - + Stanis³aw, Teresa, Kazimierz i Lucyna
Szulkowscy
17.00 - w int. Weroniki Miksza o pomyœlne
zdanie matury i dobry wybór studiów
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Marianny i
Boles³awa, dla ich dzieci i wnuków
Œroda - 11 maja 2011 r.
8.00 - + Stefan Lis, W³adys³aw Filipkowski
17.00 - + Dariusz Zawrotny w rocz. œm., Zenon,
Czes³aw, Stefania Krajza
17.00 - + Marek Ciepliñski - int. od chrzeœnicy
Czwartek - 12 maja 2011 r.
8.00 - w 7-me urodziny Huberta Wnuka
8.00 - + Zofia i Stanis³aw Ropiak - int. od córki
Marysi z rodzin¹
17.00 - w int. Justyny Nadolnej w 18-te urodziny
- int. od rodziny
17.00 - + Pawe³ Micha³ Grzybowski (z racji
urodzin)

