Kalendarz liturgiczny
13 maja. VI NIEDZIELA WIELKANOCY.
Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
Po ca³ym tygodniu pracy i zabiegania o tak wiele
spraw gromadzimy siê w niedzielê na Mszy Œwiêtej.
Chcemy doœwiadczyæ spotkania z Chrystusem
zmartwychwsta³ym, aby Go wielbiæ, aby Mu
dziêkowaæ i aby prosiæ o Jego ci¹g³¹ obecnoœæ
poœród nas.
14 maja. Poniedzia³ek. Œwiêto œw. Macieja
Aposto³a.
Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
W chrzcie œwiêtym zostaliœmy wybrani przez Pana
Boga i dla Niego przeznaczeni.
15 maja. Wtorek.
Dz 16,22-34; J 16,5-11
Nigdy nie jesteœmy sami. Z nami zawsze jest
Chrystus.
16 maja. Œroda. Œwiêto œw. Andrzeja Boboli.
Ap 12,10-12a albo 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-

26
Warto na nowo przemyœleæ przyk³ad ¿ycia
œwiêtych. Koœció³ stawia ich nam przed oczy,
abyœmy czerpali natchnienie do walki ze z³em, a
tak¿e aby oni orêdowali za nami u Pana Boga.
17 maja. Czwartek.
Dz 18,1-8; J 16,16-20
Deklarujemy,¿e wierzymy w Boga, a czy
wierzymy Panu Bogu?
18 maja. Pi¹tek.
Dz 18,9-18; J 16,20-23a
Jedynie Pan Jezus jest prawdziwym Ÿród³em
radoœci.
19 maja. Sobota.
Dz 18,23-28; J 16,23b-28
S³owo Bo¿e z dzisiejszej liturgii przynosi nam
bardzo entuzjastyczn¹ obietnicê. Otó¿ nadejdzie
godzina, kiedy bêdziemy ogl¹daæ Boga bez ¿adnej
zas³ony. Poznamy Go takim, jaki jest.

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. Co znaczy kochaæ Boga? Odpowiedzia³
nam dziœ Chrystus jasno i dobitnie: „Jeœli
bêdziecie zachowywaæ Moje przykazania,
bêdziecie trwaæ w mi³oœci Mojej”... Innymi
s³owy: mi³oœæ Bo¿a, to nie jest problem
uczuæ, ale zachowywania Bo¿ych przykazañ.
Czy tak w³aœnie kocham Boga?
2. Dzisiaj ofiary do tzw. puszek na fundusz
zakonu kontemplacyjnego Sióstr
Karmelitanek w E³ku.
3. Jutro rozpoczynamy kwartalne dni
modlitw, które tym razem poœwiêcone s¹
proœbie o dobre urodzaje. Dawniej nazywano
je „suchymi dniami”. Ca³ym sercem proœmy
Boga Wszechmog¹cego, aby nam je da³ i by
nikomu nie zabrak³o chleba powszedniego.
4. Dzisiaj przypada kolejna rocznica
objawieñ fatimskich, kiedy to Maryja gor¹co
wzywa³a do modlitwy ró¿añcowej i pokuty.
Ta jej proœba jest aktualna tak¿e dzisiaj, st¹d
podejmijmy j¹ ochotnym sercem.
Wspomnijmy te¿ dramatyczne wydarzenia,

jakie rozegra³y siê na Placu Œwiêtego Piotra 13
maja 1981 roku, kiedy próbowano zabiæ papie¿a
Jana Paw³a II. Dziêkujmy Pani Fatimskiej za
ocalenie papie¿a i proœmy o opamiêtanie dla
terrorystów.
5. Trwa miesi¹c maj, czas poœwiêcony Matce
Najœwiêtszej. WeŸmy udzia³ w nabo¿eñstwach
majowych sprawowanych codziennie o godzinie
17.00, polecaj¹c Matce Najœwiêtszej wszystkie
n a s z e s p r a w y. O d m a w i a j m y t ê l i t a n i ê
indywidualnie lub ze znajomymi i rodzin¹,
polecaj¹c Matce Najœwiêtszej wszystkie nasze
sprawy.
6. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesiêcznika “Martyria”.
7. W nastêpn¹ niedzielê taca na budowê domu
parafialnego i prace prowadzone w naszej
parafii .
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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bp Antoni D³ugosz
O MI£OŒCI
W obecnych czasach wiele s³yszymy na temat
mi³oœci z prasy, radia i telewizji. Ile¿ powstaje
wierszy, powieœci, i filmów ukazuj¹cych ró¿ne jej
wyrazy. Ale warto siê zastanowiæ, jaki model
mi³oœci jest w nich proponowany i czy warto go
realizowaæ. Mo¿e trzeba poszukaæ gdzie indziej?
W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas do
realizacji Jego mi³oœci, tej, któr¹ dawa³ przez ca³e
swoje ziemskie ¿ycie i któr¹ obdarowuje nas
nieustannie. Mi³oœæ Jezusa jest tak¹ mi³oœci¹, jak¹
On sam otrzymywa³ i otrzymuje wci¹¿ od Boga
Ojca.
Ju¿ w Izraelu realizowano przykazanie mi³oœci
Boga i bliŸniego. Jednak miar¹ mi³oœci dawanej
drugiemu cz³owiekowi by³a mi³oœæ samego siebie:
„Kochaj bliŸniego swego jak siebie samego”. Jezus

13 lipca 1917 r. Fatimska Pani ostrzega³a, ¿e je¿eli
ludzie nie odpowiedz¹ na Jej wezwanie, wówczas
Rosja „rozsieje swoje b³êdy po ca³ym œwiecie,
doprowadzaj¹c do wojen i przeœladowañ
Koœcio³a”.
Ca³y œwiat zadr¿a³, gdy 13 maja 1981 r. na Placu
œw. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Ali
Agca odda³ strza³y do Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Po tym wydarzeniu kard. Joseph Ratzinger
powiedzia³: „Fakt, i¿ macierzyñska d³oñ zmieni³a
bieg œmiercionoœnego pocisku, jest tylko jeszcze
jednym dowodem na to, ¿e nie istnieje
nieodwo³alne przeznaczenie, ¿e wiara i modlitwa
to potê¿ne si³y, które mog¹ oddzia³ywaæ na
historiê, i ¿e ostatecznie modlitwa okazuje siê
potê¿niejsza od pocisków, a wiara od dywizji”. W
rok po zamachu, 13 maja 1982 r., Jan Pawe³ II w
Fatimie, gdzie zawióz³ œmiercionoœn¹ kulê wyjêt¹
ze swojego cia³a, powiedzia³: „W œwietle mi³oœci
Matki rozumiemy ca³e przes³anie Pani Fatimskiej.
Najwiêksz¹ przeszkod¹ w drodze cz³owieka do
Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w koñcu
wyparcie siê Boga, œwiadome wyrzucenie Boga ze
œwiata ludzkiej myœli, oderwanie od Niego ca³ej

poszerzy³ jej zakres podkreœlaj¹c, abyœmy kochali
ludzi tak¹ mi³oœci¹, jak¹ On sam nas umi³owa³.
Jego mi³oœæ zaœ znalaz³a swój najpe³niejszy wyraz
w dobrowolnej mêce i œmierci krzy¿owej. My,
chc¹c praktycznie realizowaæ mi³oœæ do Boga i
ludzi, winniœmy przestrzegaæ Jego przykazañ.
Ka¿dy dzieñ jest szans¹, by dawaæ ludziom
Jezusow¹ mi³oœæ, o której œw. Pawe³ mówi, ¿e jest
cierpliwa, ³askawa, nie zazdroœci, nie dzia³a
ob³udnie, nie unosi siê gniewem, nie pamiêta
z³ego, nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, lecz
wspó³weseli siê z prawd¹. Jezusowa mi³oœæ
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pok³ada nadziejê, wszystko
przetrzyma. Z realizacji takiej mi³oœci bêdziemy
odpowiadali przed Bogiem.
„Wytrwajcie w mi³oœci mojej!” (J 15, 10)

ziemskiej aktywnoœci cz³owieka,
odrzucenie Boga przez cz³owieka”.
Nawi¹zuj¹c do b³êdów, które Matka
Bo¿a na pocz¹tku XX wieku w
Fatimie wskazywa³a ludzkoœci, Jan
Pawe³ II w czasie swojego
pontyfikatu zwraca³ uwagê na
zagro¿enie poszczególnych narodów
i ca³ego œwiata apostazj¹, czyli
odchodzeniem od Boga, oraz degradacj¹ moraln¹.
W 2003 r. w adhortacji apostolskiej „Ecclesia in
Europa” Papie¿ Polak napisa³: „Europejska kultura
sprawia wra¿enie «milcz¹cej apostazji» cz³owieka
sytego, który ¿yje tak, jakby Bóg nie istnia³” (nr 9).
Z³o kr¹¿¹ce po œwiecie przyjmuje ró¿ne postacie, a
orêdzie z Fatimy wydaje siê byæ odpowiedzi¹ na
zeœwiecczenie wspó³czesnego œwiata. W czasie
swojego pierwszego objawienia w Fatimie, 13
maja 1917 r., Maryja prosi³a: „Odmawiajcie
codziennie Ró¿aniec, aby uzyskaæ pokój dla œwiata
i koniec wojny”. Matka Bo¿a zapowiedzia³a w
objawieniach fatimskich: „Moje Niepokalane
Serce zwyciê¿y”.

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. Rodzina Szczêsnych (Wojnowo) - 150 z³.
Wp³ynê³o - 150 z³. Wydano - 2171.84 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 660 361.97 z³.
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!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 14 maja 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw i Zofia Ropiak
17.00 - w 2-gie urodziny Jakuba Juliana
Czajki
17.00 - w 3-cie urodziny Mai i 7-m¹ rocznicê œlubu
Paw³a i Ma³gorzaty Serowik i za Adasia
Wtorek - 15 maja 2012 r.
8.00 - + Zofia Szewczyk - int. od mê¿a i córki z
rodzin¹
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla mamy Zofii - int. od
córki z rodzin¹
17.00 - + Zofia, Mieczys³aw, Roman i Bo¿ena
Wieczorek, W³adys³aw Popielarz
Œroda - 16 maja 2012 r.
8.00 - w int. Zofii Frydrych z racji imienin
17.00 - o b³. Bo¿e dla Katarzyny i Marcina
Wiktorowicz
17.00 - + Regina Serowik - int. od rodziny
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wies³aw
Czwartek - 17 maja 2012 r.
8.00 - + Kazimiera Wnuk
17.00 - + Stanis³aw Gacioch w 30-ty dzieñ po œm. int. od uczestników pogrzebu
17.00 - + Stanis³awa, Franciszek, Witold, Czes³aw,
Wac³aw, W³adys³awa, W³adys³aw, Aleksandra
17.00 - + W³adys³awa Kubicka, Jan D¹browska
Pi¹tek - 18 maja 2012 r.
8.00 - + Franciszka, W³adys³aw, Marian i
W³adys³aw z rodz. Szymczaków

17.00 - + Zofia, Mieczys³aw, Roman i Bo¿ena
Wieczorek
17.00 - + Jan Kowalczyk w rocz. œm., Leon i Regina
Sobota - 19 maja 2012 r.
8.00 - + Czes³aw Zawrotny w 3-ci¹ rocz. œm.,
Dariusz, Zenon, S³awomir
17.00 - œlub: Karolina Czajka i Rafa³ Go³êbiewski
18.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Czes³awa i Zofii
Jaksina
18.00 - w dniu urodzin Zofii Puchalskiej
18.00 - + Zdzis³aw, Mieczys³aw, Wies³aw, Leokadia
Jakubiak, Henryk Szok
Niedziela. Wniebowst¹pienie Pañskie - 20 maja
2012 r.
8.30 - w 40-t¹ rocznicê œlubu Teresy i Stanis³awa
Sekœciñskich - int. od dzieci z rodzinami
8.30 - + W³adys³awa i Zenon Szerenos
8.30 - + Czes³aw Zawrotny w 3-ci¹ rocz. œm.,
Dariusz, Zenon, S³awomir, Stefania
11.00 - int. dziêkczynna za wszelkie ³aski od Iwony i
Tadeusza
11.00 - w int. W³adys³awy Strus w 80-te urodziny int. od córki z rodzin¹
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie Weroniki
Kaczmarczyk
17.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
Agnieszki, Adama, Wojciecha z rodzinami
17.00 - w 80-te urodziny W³adys³awy Frydrych

1 czerwca br. w godzinach 8.30 – 23.00 na placu Jana Paw³a II w E³ku odbêdzie siê VII
Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W tym roku has³o przewodnie wydarzenia
brzmi "Koœció³ naszym domem”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych, a szczególnie
rodziny z dzieæmi do wziêcia udzia³u w tym wielkim ogólnopolskim wydarzeniu. Ca³a Polska,
dziêki telewizji bêdzie mog³a zobaczyæ jak bawi¹ siê dzieci w naszym mieœcie.
Dzieci chêtne na wyjazd do E³ku na Festyn Rodzinny zg³aszaj¹ siê do Pañ Katechetek: Stanis³awy
Sawickiej i Ma³gorzaty Szyszuk.

1.Jak pamiêtamy, w czasie wielkanocnym jesteœmy
zobowi¹zani przyst¹piæ do sakramentu pojednania.
Powoli czas ten zbli¿a siê do koñca, zadbajmy o
sumienne wype³nienie tego chrzeœcijañskiego
obowi¹zku.
2. W tym tygodniu zosta³ uruchomiony dzwon na
wie¿y koœcio³a. Koszt mechanizmu - 2500 z³.
Od dzisiaj, od niedzieli 13 maja, rocznicy objawieñ
fatimskich i rocznicy zamachu na b³. Jana Paw³a II,
bêdzie brzmia³ na naszym koœciele.
3. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy obchodzili
uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

· w poniedzia³ek, 14 maja œwiêty Maciej, aposto³,
wybrany do grona Dwunastu na miejsce Judasza. Jest
on patronem miêdzy innymi budowniczych, kowali,
cieœli, cukierników i rzeŸników, tak¿e orêduje za
ma³¿eñstwami pragn¹cymi potomstwa;
· w œrodê, 16 maja œwiêty Andrzej Bobola, kap³an i
mêczennik. ¯y³ na prze³omie XVI i XVII wieku,
zas³yn¹³ jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz.
Zyska³ miano „³owcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku
zosta³ schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych
tortur nie wyrzek³ siê wiary w Jezusa. Jego relikwie
znajduj¹ siê w koœciele Ojców Jezuitów przy ulicy
Rakowieckiej w Warszawie.

zapowiedzi przedœlubne
1. Pop³awski Ryszard, wdowiec, zam. Katowice, ul. Barbórki, par. œw. Stanis³awa Kostki w Katowicach
i Szok Bogumi³a, wdowa, zam. Œwignajno Ma³e, par. tut.
2. Lemañski Piotr, stan wolny, zam. Bia³a Piska, ul. Marsza³ka RP, par. œw. Andrzeja Boboli w Bia³ej Piskiej
i Pupek Ewelina, stan wolny, zam. Nowa Ukta, par. tut.
3. Domañski Jan i Pociejko Urszula, oboje stanu wolnego, zam. £adne Pole, 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.
Odesz³a od nas

Regina Kowalczyk
Msza Œwiêta od uczestników
pogrzebu - 9 czerwca 2012 r. godz. 18.00
Wieczny odpoczynek racz jej daæ
Panie ...

Uciekaæ siê do Maryi, szukaæ u Niej pociechy i zrozumienia nauczy³
nas sam Chrystus, który ¿yj¹c przy Jej boku ca³ym swym
dzieciêctwem i m³odzieñczoœci¹, wydepta³ drogi do Jej kolan i w Jej
ramiona.
***
Canis timidus vehementius latrat quam mordet
Tchórzliwy pies mocniej szczeka, ni¿ gryzie
(Powiedzenie ³aciñskie)

Verbum Domini - o S³owie
szczególnie do œwieckich chrzeœcijan, którzy
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
realizuj¹ swoje powo³anie do œwiêtoœci, prowadz¹c
(Benedykt XVI) cd .
¿ y ci e w ed ³u g Du c ha , k tó re w y ra ¿ a si ê w
S³owo Bo¿e i wierni œwieccy
szczególnoœci we „w³¹czeniu w rzeczywistoœæ
Synod wielokrotnie wypowiada³ siê na temat doczesn¹ i w uczestnictwie w dzia³alnoœci
wiernych œwieckich, dziêkuj¹c im za wielkoduszne ziemskiej”. Powinni byæ oni formowani do
zaanga¿owanie w szerzenie Ewangelii w ró¿nych rozeznawania woli Bo¿ej przez za¿y³e obcowanie
œrodowiskach ¿ycia codziennego, w pracy, w ze s³owem Bo¿ym, czytanym i studiowanym w
szkole, w rodzinie i na polu wychowania. To Koœciele pod kierunkiem prawowitych pasterzy.
zadanie, wynikaj¹ce z chrztu, powinno byæ Niech zdobywaj¹ tê formacjê w szko³ach wielkich
wykonywane poprzez coraz bardziej œwiadome duchowoœci Koœcio³a, u których podstaw jest
¿ycie chrzeœcijañskie, pozwalaj¹ce „uzasadniæ zawsze Pismo œwiête. Niech diecezje w miarê
nadziejê”, która jest w nas (por. 1 P 3, 15). W mo¿liwoœci stwarzaj¹ sposobnoœæ formacji w tym
Mateuszowej Ewangelii Jezus wskazuje, ¿e „rol¹ zakresie œwieckim, pe³ni¹cym szczególnie
jest œwiat, dobrym nasieniem s¹ synowie odpowiedzialne funkcje w Koœciele.
cdn
królestwa” (13, 38). S³owa te odnosz¹ siê
Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane
Nida, powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o
powierzchni u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie
szeregowej. Cena do negocjacji.
* 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

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

