Kalendarz liturgiczny
14 kwietnia. III NIEDZIELA WIELKANOCY.
Niedziela Biblijna.
Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
Święty Hieronim mówił: “nieznajomość Pisma
Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
W Tygodniu Biblijnym sięgajmy częściej po Pismo
Święte.
15 kwietnia. PONIEDZIAŁEK .
Dz 6,8-15; J 6,22-29
Uczestnicząc w Najświętszej Ofierze Jezusa
Chrystusa, wsłuchujmy się w Jego słowo. Objawia
nam Boga, uczy żyć prawdziwie po chrześcijańsku,
Ono daje siły do życia wiarą.
16 kwietnia. WTOREK.
Dz 7,51-59.8,1; J 6,30-35
Liturgia eucharystyczna to nie tylko znak Boga, ale
przede wszystkim Jego obecność w Ciele i słowie.
17 kwietnia. ŚRODA .
Dz 8,1b-8; J 6,35-40

Słowo Boże wnosi radość w ludzkie życie.
18 kwietnia. CZWARTEK .
Dz 8,26-40; J 6,44-51
Uczta eucharystyczna jest wielkim darem Boga
danym człowiekowi, by na drodze wiary nie został
sam. Chrystus Pan po raz kolejny przypomina nam
prawdę z Wieczernika: “Ja jestem Chlebem Żywym”
19 kwietnia. PIĄTEK .
Dz 9,1-20; J 6,52-59
Szaweł, usłyszawszy Dobrą Nowinę, dzielił się nią,
głosił w różnych zakątkach świata. Do podobnej
misji jest wezwany każdy z nas.
20 kwietnia . SOBOTA .
Dz 9,31-42; J 6,55.60-69
Gromadzimy się na Eucharystii posłuszni słowom,
które Chrystus wypowiedział w Wieczerniku.
Chcemy umacniać naszą wiarę i wsłuchiwać się
w Boże słowo, które nieraz jest dla nas trudne
i niezrozumiałe.

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 trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal
przeżywamy okres radości płynącej
z doświadczenia mocy Chrystusa
zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy
się wolni od samych siebie, od krępujących
schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia
nas do kochania innych i tworzenia z nimi
autentycznej wspólnoty komunii. Okres od
zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan
Jezus poświęcił tym, których najbardziej
umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona,
poczujmy się zaproszeni do bliskiego
przebywania ze Zmartwychwstałym, które
najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział
w Eucharystii.
2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu
Polski dzisiaj, w trzecią niedzielę Wielkanocy,
we wszystkich diecezjach w Polsce jest
obchodzona Niedziela Biblijna, która
rozpoczyna następujący po niej Tydzień
Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to
inicjatywa kierowana do tych wiernych, którzy
w sposób szczególny interesują się Pismem

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Świętym. Ale nie tylko do nich.
Ponieważ w obecnym roku
duszpasterskim skupiamy uwagę
na budowaniu i pogłębianiu naszej
wiary, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej
ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie
tylko, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego
rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego,
wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże.
3. Nie zapominajmy też, że źródłem naszej radości
i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli
odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego
powstawania, powracania, jest Boże miłosierdzie.
Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra
w trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta
o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu
miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”! Dlatego
Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na
spowiedź świętą i Komunię wielkanocną.
4. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone
są na prace prowadzone w parafii. Serdecznie
proszę o życzliwe wsparcie i ofiarną pomoc.
Modlitwą i sercem - BÓG ZAPŁAĆ!
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2. Kształtowanie wyobraźni Miłosierdzia
o kolejny dzień. Do postawy miłosierdzia musimy
Od roku 2000 dzisiejsza uroczystość przeżywana jest ciągle dorastać przy Sercu Jezusa Miłosiernego!
w całym Kościele jako „Niedziela Miłosierdzia
Bożego". Co roku liturgia tego dnia niejako wytycza
nam szlak miłosierdzia. Jest to szlak, który
odbudowuje prawdziwą więź człowieka z Bogiem,
a równocześnie tworzy między ludźmi nowe, cenne
relacje: przebaczenia, miłości i braterskiej
solidarności. „Nie jest łatwo jak mówił bł. Jan Paweł
II miłować miłością głęboką, która polega na
autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości
można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę
miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się
z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć
na braci nowymi oczyma, w postawie
bezinteresowności i solidarności, hojności
i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie
miłosierdzie!"

Od tego roku właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego
będzie rozpoczynać, obchodzony do tej pory
w październiku, Tydzień Miłosierdzia. Hasłem
tegorocznego Tygodnia są słowa: Wiara żywa
uczynkami. W życiu Kościoła, oprócz liturgii
i głoszenia Słowa, właśnie posługa miłości stanowi
jedną z najważniejszych jego cech. I nawet gdyby
wspaniale działały różne organizacje i fundacje
charytatywne, nikt nie może wyręczyć Kościoła w
posłudze miłości. Jej nazwa w języku łacińskim brzmi
CARITAS. Papież Benedykt XVI napisał:

Uważne spojrzenie w oczy Jezusa Miłosiernego jest
wezwaniem do tego, by i nasze spojrzenie na bliźnich
stawało się coraz bardziej miłosierne. Przebite ręce
i stopy Jezusa uświadamiają nam, że nie tylko słowa,
ale i konkretne czyny miłosierdzia będą świadectwem
naszego dojrzewania w szkole Jezusa Miłosiernego.
On z obrazu: Jezu, ufam Tobie, niejako wychodzi ku
nam, pragnie spotkać się z każdym osobiście
w realiach codziennego życia. Dyskretnie pyta
o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii,
wspólnot, relacji małżeńskich, sąsiedzkich,
o atmosferę w miejscach pracy. Stawia pytanie
o przeżywanie cierpienia, samotności i niepewności

„Miłość caritas zawsze będzie konieczna, również w
najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma
takiego sprawiedliwego porządku państwowego,
który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby
zbędna. (...) Zawsze będzie istniało cierpienie, które
potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie
samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej
potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu
konkretnej miłości bliźniego" (Deus caritas est, 28).
Ten sam Papież, podczas spotkania z chorymi
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach, zwracając się do osób, które
posługują wśród nich, powiedział wprost: „...ręce
ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia,
niech będą przedłużeniem tych Bożych dłoni". Tak
więc z doświadczenia Bożej miłości rodzi się
pragnienie, by samemu na miarę swoich możliwości
okazywać miłosierdzie bliźnim.
Cdn.

Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego
warto się poświęcić. *****
Quod factum est, tege, quod futurum, rege!
Zapomnij o tym, co było, kieruj się dobrze tym, co
będzie.
*****
Uważajcie, bracia, aby nie było w kim z was
przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest

odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się
wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się
zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości
przez oszustwo grzechu (Hbr 3,12-13).
*****
Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których
najważniejszy jest szacunek. (Daniel Defoe)

zapowiedzi przedślubne

1. Maciej Zapert, stan wolny, zam. Piecki, ul. Szewska, par. MB Różańcowej w Pieckach i Malwina
Drabińska, stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

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: 1. 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 643 792.86 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 - 15 kwietnia 2013 r.
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - o zdrowie dla Haliny Parzych w urodziny i za
jej męża
Wtorek - 16 kwietnia 2013 r.
8.00 - o bł. Boże dla rodziny Bastek Czesława i
Marianny i dla ich dzieci z rodzinami
8.00 - + Anna w rocz.śm., Rozalia, Władysław
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wiesław,
Feliks
Środa - 17 kwietnia 2013 r.
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - + Anna, Aleksander i Antoni Laskowscy
17.00 - + Irena Bors w rocz.śm., Władysław
Czwartek - 18 kwietnia 2013 r.
8.00 - + Czesława Maciora
16.00 - + Mieczysław Soroka w 30-ty dzień po śm.
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - + Marianna i Ignacy Bastek, Marianna Moroz
Piątek - 19 kwietnia 2013 r.
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - + Stanisław i Edward Ejdys, Andrzej
17.00 - + Tomasz Parzych (w dniu urodzin)
17.30 - w urodziny Andrzeja Dąbrowskiego

Sobota - 20 kwietnia 2013 r.
8 . 0 0 - + Wi e s ł a w i E m i l
Ochenkowscy
8.30 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - w 7-me urodziny Czarka
Małyszko i 2-gie Mikołaja Czajki
17.00 - w urodziny Andrzeja i za + Eugeniusz
Skorupski
IV Niedziela Wielkanocna - 21 kwietnia 2013 r.
8.30 - w 21-szą rocznicę ślubu Kingi i Jerzego
Sobiech i za ich dzieci
8.30 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Małgorzaty i Zdzisława i za ich dzieci
8.30 - Gr. + Kazimiera Plona
8.30 - + Frydel Kulik w rocz.śm. - int. od rodziny
11.00 - w 20-tą rocznicę ślubu Ewy i Krzysztofa
Kręciewskich - int. od dzieci
11.00 - w 3-cie urodziny Mai Wieczorek i za cr.
Wieczorek
11.00 - o bł. Boże na maturze i szczęśliwy wybór
studiów dla Oli
11.00 - + Stanisław Szmigiel w 24-tą rocz.śm.,
Stanisław w 18-tą rocz.śm., Władysława Nicewicz
17. 00 - w 70-te urodziny Stanisławy Samsel
17.00 - w int. Daniela

1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
2. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
3. Za tydzień, po Mszy Świętej o godz. 8.30 -

spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej i ich rodziców.
4.Dzisiaj, 14 kwietnia (niedziela) po Mszy Świętej
o godz. 11.00 i w każdą następną niedzielę- spotkania
młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.
5. 16 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 17.00 GODZINA ŚWIĘTA. Zapraszam.

Odeszła od nas
Wiec

Maria Leszczyńska
Msza Święta od uczestników pogrzebu - 5 maja 2013 r. - godz. 11.00
zny odpoczynek racz jej dać Panie ...
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parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego w Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Za tydzień, w niedzielę, przeżywać będziemy
w Kościele Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. Rozpocznie się też Tydzień
Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Ciągle
musimy prosić Jezusa Chrystusa
Dobrego
Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych
pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić
się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne,
o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych,
Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.
10. Chciałbym w tym miejscu
nakreślić zarys programu, który
pomoże w głębszym zrozumieniu nie
tylko treści wiary, ale wraz z nimi,
także aktu, którym zdecydujemy się na całkowite
powierzenie się Bogu, w pełnej wolności. Istnieje
w istocie głęboka jedność między aktem, którym
się wierzy a treścią, której dajemy nasze
przyzwolenie. Apostoł Paweł pozwala na wejście w
tę rzeczywistość, kiedy pisze: „Sercem przyjęta
wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami - do zbawienia” (Rz 10,
10). Serce wskazuje, że pierwszy akt, którym
dochodzi się do wiary jest darem Boga i działaniem
łaski, która przekształca osobę aż do głębi jej serca.
W tym względzie szczególnie wymowny jest
przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, że Paweł,
kiedy był w Filippi, udał się w szabat, by głosić
Ewangelię niektórym kobietom; była wśród nich
Lidia a „Pan otworzył jej serce, tak że uważnie
słuchała słów Pawła” (Dz 16, 14). Ważny jest sens
zawarty w tym wyrażeniu. Św. Łukasz uczy, że
znajomość treści, w które należy wierzyć nie
wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne
sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę,
która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię
i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest
Słowem Bożym.
Z kolei „wyznawać ustami” wskazuje, że wiara
oznacza zaangażowania i publiczne świadectwo.
Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest
sprawą prywatną. Wiara jest decyzją na to, żeby być
z Panem, aby z Nim żyć. To „bycie z Nim”
wprowadza do zrozumienia powodów, dla których
się wierzy. Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem
wolności, wymaga również odpowiedzialności
społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu
Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością ów
wymiar publiczny wiary i głoszenia jej bez lęku
każdej osobie. Jest to dar Ducha Świętego, który

podjąć trudne zadania wobec współczesnego
świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy
dostęp do niewyczerpanych Bożych łask
płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy,
że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest
możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej
Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie
Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
Módlmy się i o powołania z naszej Parafii.
uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo,
czyniąc je śmiałym i odważnym.
Samo wyznanie wiary jest aktem zarówno
osobistym jak i wspólnotowym. Pierwszym
podmiotem wiary jest faktycznie Kościół.
W wierze wspólnoty chrześcijańskiej każdy
otrzymuje chrzest, skuteczny znak wejścia do ludu
wierzących, aby zyskać zbawienie. Jak stwierdza
Katechizm Kościoła Katolickiego: „«Wierzę» - to
wiara Kościoła wyznawana osobiście przez
każdego wierzącego, przede wszystkim w chwili
chrztu. «Wierzymy» - to wiara Kościoła
wyznawana przez biskupów zgromadzonych na
soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie
liturgiczne wierzących. «Wierzę» - mówi także
Kościół, nasza Matka, który przez swoją wiarę
odpowiada Bogu i który uczy nas mówić:
«Wierzę», «Wierzymy»...”.
Jak można dostrzec znajomość treści wiary jest
istotna, by wydać swą zgodę, to znaczy, aby
w pełni, rozumem i wolą zgadzać się z tym, co
proponuje Kościół. Znajomość wiary wprowadza
w pełnię tajemnicy zbawczej objawionej przez
Boga. Udzielona zgoda oznacza więc, że kiedy się
wierzy, w sposób wolny przyjmuje się całą
tajemnicę wiary, bo gwarantem jej prawdy jest sam
Bóg, który objawia się i pozwala poznać swą
tajemnicę miłości.
Z drugiej strony, nie możemy zapominać, że
w naszym kontekście kulturowym wielu ludzi,
choć nie rozpoznają w sobie daru wiary, szczerze
poszukuje ostatecznego sensu i definitywnej
prawdy o swym istnieniu i świecie. To
poszukiwanie jest autentyczną „preambułą” wiary,
gdyż kieruje ludzi na drogę, która prowadzi do
tajemnicy Boga. Sam ludzki rozum nosi w istocie
wrodzoną potrzebę tego, „co wartościowe,
nieprzemijalne”. Wymóg ten stanowi nieustannie
zachętę, trwale wpisaną w serce człowieka, aby
wyruszyć w drogę i znaleźć Tego, którego byśmy
nie poszukiwali, gdyby nie wyszedł już nam na
spotkanie. Wiara zaprasza nas właśnie na to
spotkanie i w pełni otwiera.
Cdn.

