Kalendarz liturgiczny
10 maja. VI NIEDZIELA WIELKANOCY.
Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
Każda niedziela to dzień świętowania
zmartwychwstania Chrystusa.
11 maja. PONIEDZIAŁEK.
Dz 16,11-15; J 15,26-16,4
Kiedy przychodzą trudności, ciężkie próby,
cierpienia, może się osłabić nasza wiara. Oby się
tylko nie załamała.
12 maja. WTOREK.
Dz 16,22-34; J 16,5-11
Chrystus obiecał nam, że Duch Święty, najwyższe
światło życia, ułatwi nam zrozumienie grzechu,
sprawiedliwości i sądu.
13 maja. ŚRODA.
Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
“Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale
teraz jeszcze znieść nie możecie”. Tymi słowami
Pan Jezus nas uspokaja. Wiele rzeczy zrozumiemy

później. Miejmy cierpliwość.
14 maja. CZWARTEK. Święto św. Macieja
Apostoła.
Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
Zastanówmy się nad naszym wybraniem. Czy fakt
bycia człowiekiem wierzącym czyni mnie
przyjacielem Chrystusa?
15 maja. PIĄTEK.
Dz 18,9-18; J 16,20-23a
Uczestnicząc we Mszy Świętej przeżywamy
radość zmartwychwstania. Taka jest tajemnica
Najświętszej Ofiary.
16 maja. SOBOTA. Święto św. Andrzeja Boboli,
Patrona Polski.
Ap 12,10-12a lub 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,2026
Kiedy stanął przed katem, ten zapytał go - Jesteś
księdzem? Tak - odpowiedział św. Andrzej - Moja
wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się .

A Ty i Twoja rodzina, czy już poprosiliście o odprawienie Mszy Świętej za siebie, za swoją
rodzinę, o zdrowie, bł. Boże w rodzinie, Mszę w rocznicę urodzin i w rocznicę ślubu?...
Czy pamiętaliście też o zamówieniu Mszy Świętej za swoich bliskich zmarłych?
Wiedz, że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest największym i najpiękniejszym
podarunkiem dla tych, których kochasz.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone
ofiary i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na prace przy kościele można składać osobiście do Ks.
Proboszcza, do skarbon w kościele lub na tacę w kopercie z zapisanym imieniem i nazwiskiem
ofiarodawcy ( jeżeli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowość z dopiskiem “anonimowo”),
bądź na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 255 108.15 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie,
jest wielką pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Bazylika zimą

Zapowiedzi przedślubne

1. Nakielski Roman Stanisław, cywilnie rozwiedziony, zam. Krutyń i Rudnik Edyta
Agnieszka, stan wolny, zam. Ukta, oboje par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

GŁOS z
KRZYŻA
10 MAJA 2015

ROK VIII

Nr 378

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

„Gotowi by służyć”
- Dzień strażaka!

strażacy wykonują ją z pasją , która
przynosi im wiele satysfakcji”. Prosił
również o modlitwę za strażaków oraz
ich rodziny, które bardzo często
doświadczają trudów pełnienia
strażackiej funkcji.
Tradycją ochotników z Krutyni jest
odwiedzanie druhów spoczywających na
cmentarzu parafialnym w Ukcie, by
oddać im honory oraz zapalić
symboliczny znicz.
(www.ospkrutyn.pl)

„Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci
po nich, jeżeli nie pragniesz
posługiwać się nimi w służbie
drugiemu człowiekowi”.
(Seneka).
4 maja obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Te g o d n i a ś w i ę t u j ą r ó w n i e ż
kominiarze, garncarze i piekarze,
wszyscy którzy na co dzień mają do
czynienia z ogniem. W Polsce święto
to zostało ustanowione w 2003 roku
przez Sejm RP, przy nowelizacji
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Artykuł
30a wyżej wymienionej ustawy ustanawia Dzień
Strażaka.
Dzień Strażaka to ważne święto zarówno dla
strażaków z Państwowej, jak i Ochotniczej
Straży Pożarnej. Tego dnia druhny i druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni, już
tradycyjnie, uczestniczą we Mszy Świętej
w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Ukcie. Podczas Mszy Świętej ks. proboszcz
Waldemar Sawicki podziękował strażakom
w imieniu swoim i mieszkańców parafii Ukta „za Strażacy pamiętali także o soelnizancie - ks.
piękną służbę, która jest ciężką pracą, ale Proboszczu.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy, która
uświadamia nam że Pan Jezus chce włączyć do
Kościoła także pogan. W pozyskaniu ich dla
Chrystusa duże znaczenie ma nasza miłość
wzajemna i jedność.
2. Jutro, we wtorek i w środę przypadają
kwartalne dni modlitw o urodzaje i za kraje
głodujące.
3. W środę przypada również wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z Fatimy i 31
rocznica zamachu na Jana Pawła II.
4. W czwartek będziemy obchodzić święto
św. Macieja, Apostoła.
5. W sobotę święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika, patrona Polski.
6. Za tydzień przypada uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego, zajmująca
miejsce siódmej niedzieli Wielkanocy.
7. Ofiary zbierane na tacę w dniu dzisiejszym
przeznaczone są na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.
8. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
9. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do
Bierzmowania.
10. W piątek rozpoczynamy nowennę przed
uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Zapraszam młodzież - kandydatów do
bierzmowania.
11. Za tydzień taca przeznaczona jest na prace
prowadzone w naszej parafii.
12. Za dwa tygodnie taca na organizację
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
w 2016 r.
13. 16 maja - Święcenia Prezbiteratu
w Katedrze Ełckiej.
14. W związku z Kongresem Misyjnym Ks.
Biskup Jerzy Mazur usilnie zachęca do udziału

Słowo

Ciekawa jest dziś kolekcja czytań liturgii
słowa. Otóż relacja w Dziejach Apostolskich
z włączenia pogan do wspólnoty pierwszych
chrześcijan, zestawiona jest z Listem
i Ewangelią, które napisał św. Jan. I właśnie
obydwa pisma Janowe jednoznacznie
wskazują na obowiązek wypełniania
przykazania miłości, gdyż tego domaga się
sam Bóg, który jest miłością. W kontekście

w Stacji Kongresowej w dniu 13. 06. 2015r.
w Warszawie. Z naszego dekanatu wyruszy
autokar na te uroczystości. Zachęcam dzieci,
młodzież i dorosłych do zgłoszenia się na ten
wyjazd. Oczywiście jest to wyjazd bezpłatny.
Wszystkie inne dane, jak godzina wyjazdu
i miejsce spotkania, będą podane na początku
czerwca.
15. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka
"o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia
ziemi w Nepalu i w krajach sąsiednich"
w niedzielę 10 maja będzie przeprowadzona
zbiórka.
„Kościół Katolicki w Polsce pragnie okazać
konkretny znak solidarności z ofiarami
żywiołu. Potrzebna jest zarówno modlitwa, jak
też wsparcie osób poszkodowanych, w tym
szczególnie pomoc dla wszystkich cierpiących
w szpitalach pozbawionych podstawowych
środków medycznych" – napisał abp
Stanisław Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski w liście do
biskupów diecezjalnych. Zaproponował
modlitwę w niedzielę 10 maja oraz
przeprowadzenie zbiórki do puszek
w kościołach w tym dniu.
Wsparcie ofiarom kataklizmu można okazać
również, wysyłając SMS charytatywny
z hasłem POMAGAM na numer 72052.
Trzęsienie ziemi w Nepalu w sobotę 25
kwietnia br. było najsilniejszym od 81 lat.
Liczba ofiar śmiertelnych oraz
poszkodowanych w kataklizmie w Nepalu
sięga wielu tysięcy osób.
16. 16 maja (sobota) po Mszy Świętej
o godz.17.00 i nabożeństwie majowym
zapraszam na Koronkę Szkaplerzną do
Najświętszej Maryi Panny.

na

dziś

więc pierwszego czytania odpowiedź na pytanie,
kogo mam kochać, jest prosta. Chrześcijanin to
człowiek, który kocha wszystkich, bez względu na
wyznawane poglądy, wiarę, czy też przynależność
do jakiejś grupy społecznej.
Wiedząc, że to wymaganie Ewangelii nie jest
łatwe, prośmy dziś Jezusa
Słowo Ojca
objawiające się jako Miłość, aby uzdolniło nas do
tej cnoty.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 11 maja 2015 r.
8.00 - + Stanisław Śnietka - int.od siostry Zosi
16.00 - + Wacław Pieńkowski w 30 dzień po śm. int.od uczestników pogrzebu
17.00 - z okazji I Komunii Świętej Paulinki i za jej
siostrę Laurę oraz ich rodziców
- Gr. + Stanisław Ejdys - int.od dzieci
Wtorek - 12 maja 2015 r.
8.00 - w intencji Huberta z racji urodzin
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Władysławy i
Stanisława Dzierlatków
- Gr. + Stanisław Ejdys - int.od dzieci
Środa - 13 maja 2015 r.
8.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - o zdrowie dla Bogusława
- Gr. + Stanisław Ejdys - int.od dzieci
Czwartek - 14 maja 2015 r.
8.00 - + Paweł Grzybowski (w urodziny)
17.00 - w 5 urodziny Kuby Czajka
- Gr. + Stanisław Ejdys - int.od dzieci
Piątek - 15 maja 2015 r.
8.00 - int.dziękczynna od r. Moroz
+ Stanisław, Stanisława i Halina Ropiak
17.00 - Gr. + Stanisław Ejdys - int.od dzieci
Sobota - 16 maja 2015 r.
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Powracają w pamięci pełne wymowy słowa,
które św. Jan XXIII wypowiedział na
rozpoczęcie Soboru, aby wskazać drogę, którą
należy kroczyć: «Dziś jednakże Oblubienica
Chrystusa woli posługiwać się raczej
lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością.
[...] Kościół Katolicki pragnie okazać się matką
miłującą wszystkich, matką łaskawą, cierpliwą,
pełną miłosierdzia i dobroci względem synów
odłączonych, podnosząc za pośrednictwem tego
Soboru Powszechnego pochodnię prawdy
katolickiej». W tym samym horyzoncie poruszał
się również bł. Paweł VI, który tak wyraził się na
zakończenie Soboru: «Chcemy przede
wszystkim zwrócić uwagę na to, iż religią
naszego Soboru była przede wszystkim miłość;
[...]. Biblijna historia o Samarytaninie stała się
paradygmatem duchowości Soboru. [...]
Strumień miłości i uwielbienia wylał się
z Soboru na współczesny świat ludzki.
Odrzucono naturalnie błędy, owszem; ponieważ

8.00 - + Helena i Józef
Kulas, cr. Gołaś i Kulas
17.00 - Gr. + Stanisław
Ejdys - int.od dzieci
VII Niedziela Wielkanocy
- 17 maja 2015 r.
8.30 - w 50 urodziny Adama
Prajsa, w imieniny Zofii
Prajs i Nadziei Domurat
- o Bł. Boże dla Anny i Stanisława Brzostków i
ich dzieci z rodzinami
- + Kazimiera Wnuk i jej rodzice Katarzyna i
Antoni
11.00 - w urodziny Teresy i Barbary i w rocznicę
ślubu Ewy i Wojciecha
- Gr. + Stanisław Ejdys - int.od dzieci
- + Zofia Tydelska, Franciszek, Edward,
Stanisława, Jan, Małgorzata, Mieczysław,
Robert, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 - za parafię
- + Hanna Kotecka - int.od przyjaciółki i w 14
urodziny Wiktora - int.od rodziców i rodzeństwa
- + Franciszek i Stanisława Młynarczyk i ich
dzieci
to wymaga miłości nie mniej, niż prawdy; ale
dla osób pozostało tylko wezwanie, szacunek
i miłość. Zamiast deprymujących diagnoz,
zachęcające lekarstwa; zamiast złowrogich
przewidywań, w stronę świata współczesnego
wysłaliśmy z Soboru przesłania pełne zaufania:
jego wartości nie tylko zostały uszanowane, ale
i uhonorowane, jego wysiłki wsparte, jego
zamierzenia oczyszczone i pobłogosławione.
[...] I jeszcze inną rzecz powinniśmy zauważyć:
całe to bogactwo doktrynalne jest zwrócone w
jednym kierunku: służyć człowiekowi.
Człowiekowi, możemy tak to powiedzieć,
w każdym jego położeniu,
w każdej jego
chorobie i w każdej jego potrzebie».
Z uczuciem wdzięczności za to, co Kościół
otrzymał oraz z odpowiedzialnością za zadanie,
które na nas czeka, przekroczymy Drzwi
Święte mając pełne zaufanie, że towarzyszy
nam moc Zmartwychwstałego Pana, który
nieustannie podtrzymuje naszą pielgrzymkę.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

