Kalendarz liturgiczny
11 maja. IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
DOBREGO PASTERZA.
Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10
Współczesny człowiek potrzebuje świadków
Chrystusa z mocą przekazujących słowo Boże.
12 maja. PONIEDZIAŁEK.
Dz 11,1-18; J 10,11-18
Przychodzimy do kościoła ze względu na
Chrystusa, aby Mu zawierzać swoje troski,
problemy, wszystko to,z czym sobie nie
radzimy,conas przerasta.
13 maja. WTOREK.
Dz 11,19-26; J 10,22-30
Przyszłość świata i Kościoła zależy od młodych
pokoleń.
14 maja. ŚRODA. Święto św. Macieja
Apostoła.
Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17

Pan Jezus każdemu z nas ofiarował swoją
przyjaźń.
15 maja. CZWARTEK.
Dz 13,13-25; J 13,16-20
Jezus jest pośród nas. Wspólnota eucharystyczna
stanowi przestrzeń obecności Boga.
16 maja. PIĄTEK. Święto św. Andrzeja
Boboli.
Ap 12,10-12a lub 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,2026
Jezusowi leży bardzo na sercu pragnienie
jedności w naszych rodzinach i wspólnotach.
Niech każdy z nas postawi sobie pytanie: jakie
świadectwo jedności daje otoczeniu moja rodzina
i wspólnota?
17 maja. SOBOTA.
Dz 13,44-52; J 14,7-14
Każda Eucharystia jest świętym czasem.

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.

Ogłoszenia

*

1. Dzisiejsza, 4. niedziela Wielkanocy, jest
tradycyjnie nazywana Niedzielą Dobrego
Pasterza i jak mogliśmy to usłyszeć we wstępie
do Mszy św. jest to dzień modlitw o powołania
do służby w Kościele. Nie bójmy się modlić
o powołania do życia konsekrowanego, gdyż
każda osoba poświęcona Bogu to wielki dar nie
tylko dla rodziny, ale także dla wspólnoty
parafialnej, z której dana osoba się wywodzi,
i wreszcie dla całego Kościoła.
Módlmy się także o powołania z naszej
wspólnoty parafialnej.
2. W tej intencji w tym miesiącu możemy się
modlić również podczas nabożeństw
majowych, które są odprawiane w naszym
kościele codziennie o godz.17.00. Serdecznie
zapraszamy nie tylko osoby starsze, lecz
również i młodsze, którym się czasem może
wydawać, że nie mają na to czasu. Ale któż
lepiej pomoże i doradzi, jak nie Ta, która jest
kochającą Matką, mogącą wszystkie nasze
troski przedstawić swojemu umiłowanemu

Bazylika zimą
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Synowi.
3. We wtorek, 13 maja, w liturgii wspominamy
Matkę Bożą Fatimską oraz 32. rocznicę zamachu
na papieża Jana Pawła II. Mając przed oczami to
wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się
w jego święte życie, na jego wzór starajmy się
żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem
i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny
i nasze osobiste codzienne sprawy.
4. W tym tygodniu jeszcze jedno święto.
W środę, 14 maja, w liturgii czcimy świętego
Macieja Apostoła, wybranego do Grona
Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię
„Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do
tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki
codziennego stawania się darem Boga dla braci.
5. Dzisiaj prosimy o ofiary na Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku.
6. Za tydzień ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone w naszej
parafii. Bóg zapłać za życzliwe i ofiarne
wsparcie.
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Dla Was idziemy w ogień – Dzień Strażaka
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - Nam
claritas Dei populi liberatione”
4 maja, to święto tych, którzy pełnią
niebezpieczną i w swoisty sposób piękną
służbę. Dzień szczególny dla wszystkich
s t r a ż a k ó w. W t y m d n i u p r z y p a d a
wspomnienie liturgiczne rzymskiego
męczennika, legionisty św. Floriana. Od
niepamiętnych czasów uważanego za Patrona
strażaków.
Obchody Dnia Strażaka druhny i druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni
rozpoczęli od zbiórki w strażnicy, by po niej,
w zwartej grupie udać się do kościoła
parafialnego w Ukcie. Tam, jak co roku,
przywitał strażaków ks. proboszcz Waldemar
Sawicki. Mszę Św. w intencji strażaków i ich
rodzin celebrowali ks. proboszcz Waldemar
Sawicki i ks. dr Maciej Gilewski.
W nabożeństwie uczestniczył poczet
sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej ,
w Krutyni, zaproszeni goście, rodziny oraz
znajomi strażaków.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

Podczas Mszy Świętej w wygłoszonym
słowie ks. dr Maciej Gilewski
podziękował strażakom za ich służbę na
rzecz bliźniego.
Jednocześnie przybliżył wiernym
i uczestnikom Mszy Św. służbę
ochotników. Wspomniał, iż każdego dnia
strażacy zmagają się z ogniem,
wypadkami na drogach oraz także
z czasem i ze śmiercią. Najczęściej
odnosząc zwycięstwa, ale nie zawsze.
A codziennie pokonują także własne
słabości. To właśnie ta codzienna walka,
według księdza, czyni ze strażaków
prawdziwych bohaterów, którzy narażając swoje
własne życie niosą pomoc innym. Wykonują
t r u d n y,
p e ł e n
poświęce
ń i pasji
zawód,
który nie
j e s t
zwykłą
pracą. To
misja,
polegając
a na pomaganiu innym ludziom.
Ks. Proboszcz prosił o codzienną modlitwę za
strażaków oraz ich rodziny, które bardzo często
doświadczają trudów pełnienia strażackiej funkcji.
Podczas uroczystości wspomniano również
zmarłych strażaków, którzy przez wiele lat pełnili
służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni.
Tradycyjnie po Mszy Świętej strażacy udali się na
cmentarz, by tam oddać honory i cześć zmarłym
strażakom oraz zapalić symboliczny znicz.
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

I Ty możesz pomóc

Ogłoszenia

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: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 296 210.26 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!

7. W piątek, 16 maja, przypada święto
kolejnego patrona Polski, świętego Andrzeja
Boboli, kapłana i męczennika. Żył na
przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako
gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki.
Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16
maja 1657 roku został schwytany przez
Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie
wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego
relikwie znajdują się w kościele ojców
jezuitów przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie
dla nas wzorem bezkompromisowości wiary
i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem

Intencje mszalne
Poniedziałek - 12 maja 2014 r.
17.00 - + Helena Kulas w 2
8.00 - w urodziny Huberta Wnuka
rocz.śm., Józef, cr. Gołaś i Kulas
8.00 - + Paweł Grzybowski
Sobota - 17 maja 2014 r.
17.00 - + Marek Ciepliński - int.od chrześniaczki 8.00 - + Kazimiera Wnuk,
Moniki
Katarzyna i Antoni
Wtorek - 13 maja 2014 r.
17.00 - + Franciszek i Stanisława
8.00 - .................
Młynarczyk, Władysława, Witold,
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Czesław, Wacław, Aleksandra i
17.00 - + Maria Prusaczyk - int.od koleżanek z Władysław, Rozalia i Adam
Tkaniny
Hermanowscy
Środa - 14 maja 2014 r.
5 Niedziela Wielkanocna- 18 maja 2014 r.
8.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz 8.30 - + Stanisław Domurat w rocz.śm., Józef
Kozłowscy
Prajs
17.00 - w 4 urodziny Jakuba Juliana Czajka
8.30 - + Ignacy i Rozalia Bałdyga, Anna i
17.00 - + Edward, Andrzej i Stanisław Ejdys
Czesław Bączek - int.od syna i brata Ignacego z
Czwartek - 15 maja 2014 r.
rodziną
8.00 - int.dziękczynna od Marii i Wacława Moroz 8.30 - + Zofia, Mieczysław, Roman i Bożena
z prośbą o bł. Boże
Wieczorek
8.00 - + Zofia, Stanisław i Adrian Ropiak, 8.30 - + Czesław w rocz.śm., Dariusz, Zenon,
Eugeniusz Soliwoda
Sławomir i Stefania
17.00 - w intencji Kacpra i Zuzi
11.00 - w 80 urodziny Zofii Zawrotnej
17.00 - int.dziękczynna za otrzymane łaski od 11.00 - + Bronisław Rachubka w rocz.śm.,
p.Zofii Duda z prośbą o bł. Boże
Franciszek i Franciszka jego rodzice
Piątek - 16 maja 2014 r.
11.00 + Zdzisław Ochenkowski
8.00 - o bł. Boże dla Katarzyny i Marcina 17.00 - za parafię
Wiktorowicz
17.00 - + Florian, Bronisława, Stanisław
17.00 - + Regina Serowik
Rekolekcje Oazowe dla Dorosłych (małżeństwa,jeden małżonek,samotni,studenci ). W tym roku organizujemy
je w terminie od 8 do 13 lipca w Dowspudzie. Trwają one 5 dni. Osoby, które jadą pierwszy raz rozpoczynają I st
I etap. W założeniach każdy stopień trwa 15 dni-jeśli możesz weź udział w 15 dniowych. My za przyzwoleniem
Moderatora Generalnego i doświadczeniem innych diecezji każdy stopień dzielimy na 3 etapy po 5 dni. III
stopień jest organizowany w innym terminie i miejscu (w Wilnie). Każda grupa ma swojego animatora, który
prowadzi większość spotkań. Nie byłoby rekolekcji bez kapłanów, którzy prowadzą nabożeństwa i są z nami
* 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

*

Komunikaty

orędownikiem w trudnym budowaniu ładu
i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie
narodów.
7. 16 maja w katedrze ełckiej Święcenia
Prezbiteratu.
8. 16 maja zapraszam na godz. 17.00 wszystkie
osoby noszące Szkaplerz i należące do Bractwa
Szkaplerzowego.
9 . Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
10. Dzieci, pragnące uczestniczyć w Festynie
Rodzinnym w Ełku w dniu 1 czerwca proszone są
o zgłoszenia tego zamiaru u pań Katechetek.

Słowo na dziś

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus
przywołuje obraz pasterza i owiec, zaczerpnięty
z kultury i zwyczajów ludów wschodnich.
W tych rejonach pasterstwo było ważnym
zajęciem, a same owce stanowiły wielkie
bogactwo, dające utrzymanie. Pasterz z wielką
troską dbał o owce i był gotów nawet narazić
swoje życie, aby obronić stado przed dzikimi
zwierzętami. I właśnie do takiego dobrego

pasterza przyrównuje się Chrystus. A św.
Łukasz, autor Dziejów Apostolskich,
w pierwszym czytaniu doda, że to Bóg poprzez
śmierć i zmartwychwstanie uczynił Jezusa
Mesjaszem. Stąd więc, odpowiadając na
postawione pytanie w dzisiejszym słowie „cóż
mam czynić?” pozwólmy, aby Chrystus był
naszym Pasterzem.

Zapraszamy na:- III Spotkanie Młodych nad jeziorem Łańskim – w dniu 17 maja 2014 od godz.
14.30. Spotykamy się nad jeziorem Łańskim w scenerii jak z biblijnego jeziora Genezaret nad
którym Pan Jezus nauczał tłumy. Spotkaniem tym chcielibyśmy podziękować za kanonizację Jana
Pawła II. Nazwaliśmy je JPII for YOU. Plan spotkania:14.30- Rozśpiewka / Animacja Tańcem
chwalmy Go (schola);15.00 - Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Jacka Jezierskiego; 16.00Animacja Tańcem chwalmy Go (schola) + świadectwo; 16.15 - Animacja w grupach; 17-17.15
Bilet dla Brata ; Full Power Spirit – świadectwo i animacja multimedialna;18.45- Posiłek
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
41. Przekaz wiary dokonuje się najpierw przez
chrzest. Mogłoby się wydawać, że chrzest jest
tylko okazją do symbolicznego wyznania wiary,
pedagogicznym aktem dla osób potrzebujących
obrazów i gestów, który w gruncie rzeczy można
by jednak pominąć. Słowo św. Pawła na temat
chrztu przypomina nam, że tak nie jest. Twierdzi
on, że «przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to,
abyśmy i my postępowali w nowym życiu jak
Chrystus powstał z martwych dzięki chwale
Ojca» (Rz 6, 4). W chrzcie stajemy się nowym
stworzeniem, przybranymi synami Bożymi,
uczestnikami Boskiej natury, członkami Ciała
Chrystusa. Apostoł stwierdza następnie, że
chrześcijanin został poddany «formie

nauczania» (typos didachés), któremu jest
posłuszny sercem (por. Rz 6, 17). Człowiek
otrzymuje w chrzcie także naukę, którą ma
wyznawać, oraz konkretną formę życia, która
wymaga zaangażowania całej jego osoby i
kieruje go w stronę dobra. Zostaje przeniesiony
do nowego otoczenia, umieszczony w nowym
środowisku, nowym sposobie wspólnego
działania, w Kościele. Chrzest zatem
przypomina nam, że wiara nie jest dziełem
żyjącej w izolacji jednostki, nie jest aktem,
którego człowiek może dokonać, licząc tylko na
własne siły, ale musi być ona przyjęta poprzez
wejście do wspólnoty kościelnej, przekazującej
Boży dar: nikt sam nie udziela sobie chrztu,
podobnie jak nikt sam nie rodzi się do życia.
Zostaliśmy ochrzczeni. Ciąg dalszy nastąpi.

