Kalendarz liturgiczny
13 kwietnia. NIEDZIELA PALMOWA MĘKI 1 6 k w i e t n i a . Ś R O D A W I E L K I E G O
PAŃSKIEJ.
TYGODNIA.
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 lub Mt Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
27,11-54
Jezus pomimo zdrady nie odrzucił swojego ucznia
Tak jak tłumy wiwatujące na cześć Jezusa i także nas nie odrzuca, ale nieustannie zaprasza na
wjeżdżającego do Świętego Miasta chcemy Ucztę Miłości.
wyznać wiarę, że On - Jezus Chrystus- jest naszym 17 kwietnia. WIELKI CZWARTEK.
Królem, Panem i Mesjaszem, i pragniemy Go Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
uwielbić.
Eucharystia to sakrament miłości, w którym Bóg
14 kwietnia. PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO daje siebie nam jako pokarm i napój, a kapłaństwo
TYGODNIA.
to służba. .
Iz 42,1-7; J 12,1-11
18 kwietnia. WIELKI PIĄTEK MĘKI
Udział we Mszy Świętej to swoiste namaszczenie, PAŃSKIEJ.
aby świadczyć o nieskończonej dobroci Boga.
Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,1-19,42
15 kwietnia. WTOREK WIELKIEGO “Nie zdejmę Krzyża z mego serca,choćby mi
TYGODNIA.
umrzeć trzeba (...) bo Krzyż to klucz do Nieba”.
Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
19 kwietnia. WIELKA SOBOTA .
Pan Bóg nie przestaje kochać człowieka: kocha Mt 28,1-10
pomimo ludzkiej niewierności i zdrady.
Jezus żyje i działa pośród nas.
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 niedziela rozpoczyna
najważniejszy okres naszych przygotowań do
świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu,
uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego
Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz
pełniej i bardziej świadomie przeżywać
największe wydarzenie w historii zbawienia.
2. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup
odprawi w katedrze Mszę krzyżma
o godz.10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani
odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną
poświęcone oleje, które następnie są
wykorzystywane podczas udzielania
sakramentów: chrztu, bierzmowania,
sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń
prezbiteratu i biskupstwa.
3. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej
rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego,
które będzie trwało do niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni
świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy

Bazylika zimą

Komunikaty

najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia.
Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze
dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych
nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskie będzie
sprawowana przez wszystkich kapłanów
o godz.17.00. Liturgia Wielkiego Piątku
rozpocznie się o godz. 17.00. Tego dnia Droga
Krzyżowa o godz.20.00. Natomiast liturgię
Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już
świętowanie uroczystości Zmartwychwstania
Pańskiego, rozpoczniemy o godz.19.00.
Program wywieszony jest w gablocie przy
wyjściu z kościoła, można go również znaleźć na
stronie internetowej naszej parafii; wychodząc
z kościoła możemy również zabrać parafialny
biuletyn,w którym wydrukowany jest porządek
nabożeństw Wielkiego Tygodnia.
4. Za tydzień, jak zawsze w trzecią niedzielę
miesiąca, ofiary przeznaczone są na prace
prowadzone w naszej parafii.
5. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
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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

W ramach praktyk seminaryjnych odwiedzili
i poprowadzili katechezy w szkołach
podstawowych w Ukcie i Krutyni klerycy
z Wyższego Seminarium Duchownego

w Ełku. Klerycy przybyli do naszej parafii wraz
z ks. Prefektem Tomaszem Kopiczko. Napiszemy
o tym spotkaniu w najbliższym numerze biuletynu.
Słowo na dziś

Pierwsze czytanie mówi nam dziś o Słudze zauważył św. Paweł w Liście do Filipian „nie
Jahwe, którego Bóg wybiera i w którym ma skorzystał ze sposobności, aby na równi być
szczególne upodobanie. Jego przeznaczył do z Bogiem”. Prawdę tę podkreśla również
wypełnienia woli Bożej. Po ludzku rozumując, dzisiejsza Ewangelia, która jest opisem owego
spełnienie tej woli jest trudne, wiąże się „ogołocenia się” Chrystusa.
z cierpieniem. Jednakże Sługa Jahwe, wsłuchany Kontemplując słowo Boże, które dziś jest nam
w głos Boga, jest zdolny przejść przez dane, prośmy Boga, abyśmy wypełnili Jego
przeciwności, a nawet przez poniżenie. Tym wolę.
Sługą Jahwe jest Jezus Chrystus, który jak
WIELKI CZWARTEK - EŁK 17 kwietnia 2014 r.
W imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura - Biskupa Ełckiego serdecznie zapraszamy wszystkich
ministrantów i lektorów w stroju liturgicznym na MSZĘ KRZYŻMA do Katedry św. Wojciecha
w Ełku w Wielki Czwartek na godz. 10:00.
PROGRAM SPOTKANIA:
10.00 - Msza Krzyżma w Katedrze Ełckiej
· Po Mszy Świętej spotkanie w Katedrze - wspólna modlitwa i słowo Księdza Biskupa Jerzego
Mazura; · Przedstawienie w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej; ·Wspólna
Agapa i możliwość zwiedzania budynku seminarium z klerykami.
Ks. Tomasz Kopiczko Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

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 301 200.76 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 14 kwietnia 2014 r.
i Andrzej
8.00 - + Bolesława Krysiak w I rocz.śm.
19.00 - + Tomasz Parzych (w urodziny)
17.00 - w urodziny Haliny Parzych i za jej męża - int.od rodziców
17.00 - + Stanisław Gacioch w 2 rocz.śm., N i e d z i e l a W i e l k a n o c n a
Marianna
Zmartwychwstania Pańskiego Wtorek - 15 kwietnia 2014 r.
20 kwietnia 2014 r.
8.00 - .................
6.00 - w int. Stanisławy i Jana Sawickich
17.00 - w int. Kaludii o pomyślne zdanie w rocznicę ślubu - int.od dzieci
egzaminów, bł. Boże i trafny wybór szkoły
6.00 - w rocznicę ślubu Hanny i Mariusza i za ich
17.00 - + Stanisława Stanulewicz w I rocz.śm., dzieci
Wiktor
6.00 - int.dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
Środa - 16 kwietnia 2014 r.
Stanisławy i Stanisława Wieczorek i całej ich
8.00 - .......................
rodziny
17.00 - + Czesław w 7 rocz.śm.
11.00 - w intencji Małgorzaty i Andrzeja
Czwartek - 17 kwietnia 2014 r.
w rocznicę ślubu
17.00 - w intencji kapłanów - int.od PZC
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
17.00 - w int. Daniela w urodziny
Małgorzaty i Zdzisława
17.00 - + Anna w rocz.śm.
11.00 - o bł. Boże dla Stefanii i Władysława
17.00 - + Robert
Pliszka
Piątek - 18 kwietnia 2014 r.
11.00 - w urodziny Andrzeja i bł. Boże dla całej
17.00 - ADORACJA KRZYŻA
rodziny - int.od mamy
Sobota - 19 kwietnia 2014 r.
17.00 - w rocznicę ślubu Alicji i Stanisława
19.00 - w 33 rocznicę ślubu Grażyny i Józefa Ruszczyk
Martynowicz
17.00 - + Irena Florczyk w I rocz.śm.,
19.00 - w int. Rodziny Wyrwas
cr. Florczyk
19.00 - + Stanisław Ejdys w 20 rocz.śm., Edward 17.00 - za parafię

Zapowiedzi przedślubne
1. Zawrotny Łukasz, stan wolny, zam. Ukta, par. tut. i Kosiorek Agnieszka, stan wolny, zam. Wysokie,
par.MB Królowej Polski w Pisanicy.
2. Dragosz Maciej, stan wolny, zam. Olsztyn, ul. MC Skłodowskiej, par. Św. Jakuba w Olsztynie i Banach
Ewelina, stan wolny, zam. Chostka, 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

6. Wielki Czwartek to także dzień
ustanowienia sakramentów Eucharystii
i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu
o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć
dla uczczenia Najświętszego Sakramentu
zostało ustanowione osobne święto
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana
Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem,
a obchodzone już po zakończeniu okresu
wielkanocnego, spróbujmy jednak również
w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu
na adorację i dziękczynienie.
6. Wielki Piątek to dzień, w którym
wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też
na znak jedności z Nim zobowiązani
jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych i ścisłego postu,
podobnie jak to było w Środę Popielcową,
gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Przypominamy, że wstrzemięźliwość od
potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od
14. roku życia, bez górnej granicy wieku,
natomiast post ilościowy obowiązuje od 18.
do 60. roku życia. Możemy w tym dniu

spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko,
aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie
będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech
stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za
nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także
w sobotę zachować wstrzemięźliwość
w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym
większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego
stołu w niedzielny poranek.
7. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak
w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia
Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno
wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od
godz.10.00 i będzie się ono odbywało co godzina
do 13.00. W tym czasie będzie również trwała
adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie
Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować
nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli
zatrzymać się choć 15 min. na adoracji.
8. Chorych odwiedzę we wtorek. Proszę
o zgłoszenia.
9. Dziękuję Marianowi i Hubertowi Wasilewskim
za okazaną pomoc. Bóg zapłać!

Na kwiaty do Grobu Pańskiego ofiary złożyli : 100 zł.; 3. Śwignajno - 335zł.; 4. Bujanowski
1. Koło Różańcowe z Krutyńskiego Piecka - Antoni - 100 zł.; 5. Inne - 70 zł.
120 zł.; 2. Koło Różańcowe Ukta i Gałkowo BÓG ZAPŁAĆ!
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
w zwierciadle [...], coraz bardziej jaśniejąc,
upodabniamy
się do Jego obrazu» (2 Kor 3, 18).
I I I . P R Z E K A Z U J Ę WA M TO , C O
Odbicie tego światła przenosi się z jednego
PRZEJĄŁEM (por. 1 Kor 15, 3)
oblicza na drugie, tak jak Mojżesz nosił w sobie
Kościół, matka naszej wiary
odblask chwały Bożej po rozmowie z Nim:
37. Ten, kto się otworzył na miłość Boga, «[Bóg] zabłysnął w naszych sercach, by olśnić
usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu
może zatrzymać tego daru dla siebie. Skoro wiara Chrystusa» (2 Kor 4, 6). Światło Jezusa jaśnieje
jest słuchaniem i widzeniem, to przekazywana jak w zwierciadle na obliczach chrześcijan i tak
jest również jako słowo i jako światło. się rozchodzi, i tak dociera do nas, abyśmy i my
Przemawiając do Koryntian, apostoł Paweł mieli udział w tym widzeniu i odzwierciedlali
posłużył się tymi właśnie dwoma obrazami. innym Jego światło, tak jak światło paschału,
Z jednej strony mówi: «A że mamy tego samego które w liturgii wielkanocnej zapala tyle innych
ducha wiary, według którego napisano: świec. Wiara przekazywana jest, można
Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także powiedzieć, od osoby do osoby, podobnie jak
wierzymy i dlatego mówimy» (2 Kor 4, 13). płomień zapala się od innego płomienia.
Przejęte słowo staje się odpowiedzią, Chrześcijanie w swym ubóstwie sieją tak
wyznaniem i w ten sposób rozbrzmiewa dla urodzajne ziarno, że staje się ono wielkim
innych, zachęcając ich, by uwierzyli. Z drugiej drzewem, zdolnym napełnić świat owocami.
strony św. Paweł mówi także o świetle:
Ciąg dalszy nastąpi.
«wpatrujemy się w jasność Pańską jakby

