Kalendarz liturgiczny
12 maja. VII NIEDZIELA WIELKANOCY.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO.
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
Przeżywając radość Wniebowstąpienia Jezusa
Chrystusa, uwielbiajmy Pana za to, że jak obiecał,
jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia
świata, i prośmy o dar Ducha Świętego dla naszego
życia.
13 maja. PONIEDZIAŁEK.
Dz 19,1-8; J 16,29-33
Nasza prawdziwa siła jest w Bogu.
14 maja. WTOREK. Święto św. Macieja
Apostoła.
Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
Każdy z nas jest wybrany i każdy wyznaczony na
dziedzica królestwa Bożego.
15 maja. ŚRODA.
Dz 20,28-38; J 17,11b-19

Życie w Bogu jest pełne prostoty, ale może być
niezrozumiałe dla tego świata, w którym pełno jest
konfliktów, nieczystych interesów i kłopotów z
tym związanych.
16 maja. CZWARTEK. Święto św. Andrzeja
Boboli, Patrona Polski.
Ap 12,10-12a lub 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26
Nie ustawajmy w modlitwie o silną wiarę i odwagę.
17 maja. PIĄTEK.
Dz 25,13-21; J 21,15-19
Bóg powołuje nas w zwyczajności dnia. Nie w
huku trzęsienia ziemi, ogłuszających trąb czy
blasku fleszy. Szymon Piotr podczas śniadania
spożywanego z Mistrzem otrzymał wezwanie do
nowej posługi.
18 maja . SOBOTA.
Dz 28,16-20; J 21,20-25
Codzienność jest przestrzenią wiary. Jest miejscem
naszego najbardziej prawdziwego Credo (Wierzę).

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. Dziś uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. W
Kościele jest obchodzona już od V
wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił
ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył
im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł
zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z
samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego
Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby
wstawiać się za nami, aby przygotować nam
miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego
dnia podążamy za Nim, obieramy ten
właśnie kierunek, krocząc po ziemskich
drogach wiary. Moc do tej wędrówki
czerpiemy z samego Chrystusa obecnego
w Eucharystii, odwagę i siły z Ducha
Świętego, który nieustannie nas wspiera
i pociesza.
2. Dzisiaj ofiary składamy na Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku.

Bazylika zimą

*

Komunikaty

3. Jutro, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę
Bożą Fatimską oraz 32. rocznicę zamachu na
Błogosławionego Jana Pawła II, a pod koniec
tygodnia, w sobotę, 18 maja, przypadają jego 93.
urodziny. 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.
3. W tym tygodniu jeszcze jedno święto. We
wtorek, 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.
4. W następną niedzielę taca na prace prowadzone
w naszej parafii. Proszę o pomoc i życzliwe
wsparcie. Sercem i modlitwa - BÓG ZAPŁAĆ!
5. W następną niedzielę, po Mszy Świętej o godz.
11.00 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą się
do Bierzmowania.
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O zagrożeniach naszej wiary.
Drodzy Siostry i Bracia.
1. W liście apostolskim „Porta fidei”,
ogłaszającym Rok Wiary, papież Benedykt XVI
pisze o głębokim kryzysie wiary, który „dotknął
wielu ludzi” (PF 2). Niewątpliwie o kryzysie
takim możemy mówić również w Polsce, której
nie omija kryzys cywilizacji zachodniej, a w jego
ramach kryzys chrześcijaństwa. Z pewnością
u podstaw tego kryzysu leży m.in. powszechny
relatywizm, odrzucający istnienie wartości
absolutnych i niezmiennych w każdej dziedzinie
ludzkiego życia, zwłaszcza zaś na płaszczyźnie
moralnej i religijnej. Prowadzić on może do
przekonania o równości wszystkich religii czy
systemów moralnych oraz do wyborów opartych
na zasadach demokratycznych czy na
subiektywnym przekonaniu, nie zaś na racjach
obiektywnych i metafizycznych czy
objawionych, a w konsekwencji do porzucenia
chrześcijaństwa. Sprzyja temu dość powszechne
dziś, także w naszym kraju, negatywne
nastawienie do chrześcijaństwa, a nawet otwarta
walka z nim.
Nierzadko jednak wyznawca Chrystusa staje
w obliczu zagrożeń wiary, z których zdaje sobie
sprawę w zbyt małym stopniu, a które
ostatecznie także mogą zakończyć się
poważnym kryzysem wiary.
2. Główne zagrożenie dla chrześcijańskiej wiary
stanowią sekty. Społeczna wiedza dotycząca
związanego z nimi zagrożenia wciąż jest zbyt
mała. Bierze się to m.in. z faktu, że nie wszystkie
sekty mają charakter religijnych związków
wyznaniowych i często chowają się za szyldami
grup realizujących cele inne niż religijnokultyczne. Tymczasem w Polsce, według
Niektórzy ludzie, wielcy myśliciele
i teologowie obżerają się myślą o Bogu

niektórych obliczeń, działa ok. 300 sekt, do
których należy od 100 do 300 tys. ludzi, a ich
wpływom ulegać może nawet ok. 1 mln osób.
Z pewnością do nich trafia część spośród
kilkunastu tys. osób, które rocznie uznaje się
w Polsce za zaginione.
Sekty są bez wątpienia problemem nie tylko dla
ludzi wierzących, ale także dla struktur władzy
państwowej i organów ścigania w Polsce, które
w dużym stopniu pozostają bezradne wobec tego
zjawiska lub też go nie dostrzegają.
Za najbardziej niebezpieczny uznaje się fakt, że
wiele sekt działa w Polsce w sposób legalny jako
zarejestrowane związki wyznaniowe. O ile
proces rejestracji przebiega u nas wyjątkowo
łatwo w porównaniu z innymi krajami, o tyle
samo wyrejestrowanie związku jest praktycznie
niemożliwe.
Na temat sekt powiedziano już sporo; co roku,
zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym,
prowadzone są ogólnospołeczne kampanie,
uwrażliwiające na ten problem, który jednak
mimo to nie zmniejsza się. Zdecydowana
większość sekt ma charakter destrukcyjny. Ich
ofiarami stają się przede wszystkim ludzie
młodzi, zwłaszcza pochodzący z rodzin
rozbitych lub patologicznych, niedojrzali
emocjonalnie i osobowościowo, naiwni, często
bez zdolności do krytycznej oceny
rzeczywistości, odczuwający brak miłości
i akceptacji, łatwo więc ulegający technikom
psychomanipulacyjnym i werbunkowym.
W sidła sekt wpadają zarówno ludzie o płytkiej
religijności czy religijnie obojętni, jak
i podchodzący do religii w sposób emocjonalny,
poszukujący nowych i głębszych doznań
i przeżyć duchowych.
cdn.
i umierają z głodu Boga, bo nie wystarczy
wiedza, trzeba pokornej wiary.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: 0 zł.;
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 640 756.82 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
Intencje

mszalne

Poniedziałek - 13 maja 2013 r.
8.00 - + Stanisław i Stanisława Ropiak - int. od
syna Stanisława z rodziną
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
Wtorek - 14 maja 2013 r.
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Mariana Zubek
z racji 70-tych urodzin - int. od żony i dzieci
17.00 - w 3-cie urodziny Kuby Czajka
Środa - 15 maja 2013 r.
8.00 - + Zofia i Zygmunt Kalinowscy
17.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Zofii
Paradowskiej
17.00 - + Zofia Sobiech
Czwartek - 16 maja 2013 r.
8.00 - + Ryszard Gruszczyński, Zdzisław,
Eugeniusz, Stanisław i Stanisława
17.00 - o bł. Boże dla Katarzyny i Marcina
Wiktorowicz
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wiesław,
Feliks
Piątek - 17 maja 2013 r.
8.00 - + Kazimiera, Katarzyna i Antoni Wnuk
17.00 - + Franciszek, Stanisława, Władysława,
Czesław, Wacław, Aleksandra, Władysław
z rodz. Młynarczyk
17.00 - + Franciszka, Władysław, Marian,
Władysław, Józef z rodz. Szymczaków, Czesław
Pawłowski
Sobota - 18 maja 2013 r.
8.00 - + Czesława Maciora
16.00 - + Mieczysław Soroko - int. od sióstr

16.30 - + Stanisława
Stanulewicz w 30-ty dzień
po śm. - int.od uczestników
pogrzebu
17.00 - + Eugeniusz
Skorupski
17.00 - + Zdzisław
J a kubiak, Mieczysław,
Wiesław, Henryk Szok
Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Zielone
Świątki) - 19 maja 2013 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie Czesława
i Wiesławy Kręciewskich i za ich dzieci
8.30 - + Czesław i Dariusz w rocz.śm.,
Sławomir, Zenon i Stefania
8.30 - + Zofia, Mieczysław, Roman, Bożena
Wieczorek
8.30 - + Stefan Rudnik, Krzysztof, Jan
Bednarczyk, Władysław
11.00 - w rocznicę ślubu Karoliny i Rafała
11.00 - w intencji Jolanty Gruszka w 50-te
urodziny
11.00 - o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla
Weroniki Kaczmarczyk i jej rodziny
11.00 - + Bolesława Krysiak w 30-ty dzień po
śm. - int.od uczestników pogrzebu
17.00 - intencja dziękczynna od r. Gorczyca
z prośbą o bł. Boże
17.00 - w int. Doroty Bugnackiej w urodziny
i za jej rodzinę - int.od matki
17.00 - o bł. Boże i łaski dla Ksawerego
Jackiewicza w 5-te urodziny
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1. WSZYSTKIM SKŁADAM
SZCZERE "BÓG ZAPŁAĆ"
Z A K A Ż D Y P R Z E J AW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI
WZGLĘDEM PRAC
P R O WA D Z O N Y C H
W PARAFII.
2. W czwartek, 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
orędownikiem w trudnym budowaniu ładu

i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie
narodów.
3. 16 maja - GODZINA ŚWIĘTA - adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona
z medytacją.
4. 18 maja - pielgrzymka dziękczynna do
Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej dzieci
pierwszokomunijnych, rocznicowych
i młodzieży bierzmowanej oraz Spotkanie
Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.
5. W przyszłą niedzielę, 12 czerwca, przypada
uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niedziela
ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni
moment, aby zadośćuczynić przykazaniu
kościelnemu nakazującemu spowiedź
i Komunię Świętą wielkanocną. Wigilię tej
uroczystości będziemy świętować już w sobotę,
18 maja. Do tej uroczystości przygotowujemy
się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do
tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele
lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.

zapowiedzi przedślubne
1. Połeć Tomasz, stan wolny, zam. Kętrzyn, ul Mikołaja Reja, par. Św. Katarzyny w Kętrzynie
i Wojciechowska Izabela Urszula, stan wolny, zam. Krutyń, par. tut.
2. Żabiński Michał Bonawentura, stan wolny, zam. Krutyń, par.tut. i Ćwiklińska Ewelina, stan wolny, zam.
Bądkowo, ul. Wojska Polskiego, par. Św. Mateusza w Bądkowie.
3. Żabiński Damian, stan wolny, z parafii Ugoszcz i Szydlik Monika Anna, stan wolny, z parafii Ukta.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Dzisiaj pierwsza kanonizacja pontyfikatu
Franciszka
W dzisiejszą uroczystość Papież Franciszek będzie
przewodniczył pierwszej kanonizacji tego
pontyfikatu. W czasie liturgii na Placu św. Piotra
Papież ogłosi świętymi ośmiuset męczenników z
Otranto, którzy oddali życie za wiarę pod koniec
XV wieku. Zginęli, ponieważ nie zgodzili się
przejść na islam.
Kiedy muzułmańscy Turcy zajęli w 1480 r. Otranto,
uwięzili wszystkich mężczyzn powyżej 15. roku
życia i żądali od nich przyjęcia islamu. Wówczas
miejscowy rzemieślnik Antoni Primaldo
1 czerwca br. w godzinach 8.30 –
23.00 na placu Bł. Jana Pawła II
w Ełku odbędzie się VIII
Ogólnopolski Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka.
Podobnie jak w ubiegłym roku
organizatorzy spodziewają się
przybycia do Ełku ok. 20 tys. dzieci i młodzieży
z diecezji ełckiej, innych województw Polski oraz
zza wschodniej granicy. W Ełku odbędzie się

oświadczył w imieniu całej grupy, że wolą umrzeć,
aniżeli wyrzec się wiary. On też jako pierwszy
został zabity. Po nim ścięto pozostałych. Ich ciała
leżały nie pogrzebane przez cały rok, dopóki
chrześcijanie nie odbili miasta z rąk tureckich.
Współmieszkańcy spontanicznie otoczyli ich czcią,
nazywając męczennikami z Otranto.
W czasie niedzielnej kanonizacji Papież Franciszek
ogłosi świętymi także dwie założycielki
zgromadzeń zakonnych: Kolumbijkę Laurę
Montoya Upegui i Meksykankę Marię Guadalupe
García Zavala.
największy festyn, ale na przełomie maja i czerwca
aż 19 Caritas diecezjalnych organizuje pikniki dla
dzieci i ich opiekunów. W sumie w całej Polsce w
zabawie weźmie udział ok. 140 tys. dzieci, nie
licząc ich rodziców, bliskich, nauczycieli.
Chętni, którzy chcieliby pojechać na Festyn
proszeni są o zgłaszanie się w dniu dzisiejszym
i jutrzejszym do pań katechetek: Stanisławy
Sawickiej i Małgorzaty Szyszuk lub do Księdza
Proboszcza.

