Kalendarz liturgiczny
15 kwietnia. II NIEDZIELA WIELKANOCY,
UROCZYSTOŒÆ MI£OSIERDZIA BO¯EGO.
Dz 4,32-35; J 5,1-6; J 20,19-31
Mi³osierdzie Bo¿e nie zna granic. Granice stawia
tylko cz³owiek.
16 kwietnia. Poniedzia³ek.
Dz 4,23-31; J 3,1-8
Wielcy œwiêci uwa¿ali siebie za wielkich
grzeszników. Œwiadczy to o ich dojrza³oœci
duchowej, o wielkiej pokorze i prostocie. Wierz¹cy
cz³owiek wci¹¿ potrzebuje nawrócenia.
17 kwietnia. Wtorek.
Dz 4,32-37; J 3,7-15
“Jeden duch i jedno serce o¿ywia³y wszystkich
w i e r z ¹ c y c h ” . Ta k a p o w i n n a b y æ t a k ¿ e
charakterystyka naszej wspólnoty umocnionej
s³owem Bo¿ym i Eucharysti¹.
18 kwietnia. Œroda.
Dz 5,17-26; J 3,16-21

W Eucharystii Niebo ³¹czy siê z ziemi¹, anio³owie
i œwiêci razem z nami, pielgrzymuj¹cymi do domu
Ojca, oddaj¹ chwa³ê Bogu.
19 kwietnia. Czwartek.
Dz 5,27-33; J 3,31-36
Ka¿da Msza Œwiêta jest sprawowaniem pami¹tki
Ofiary Chrystusa.
20 kwietnia. Pi¹tek.
Dz 5,34-42; J 6,1-15
Mi³oœæ, jak¹ Bóg ma do ka¿dego cz³owieka i
ca³ego stworzenia, zawar³ pan Jezus w Eucharystii
- pami¹tce swojej Ofiary i uczcie dzieci Bo¿ych. Z
Jego przebitego na krzy¿u boku zrodzi³y siê
sakramenty Koœcio³a: chrzest i Eucharystia.
21 kwietnia. Sobota.
Dz 6,1-7; J 6,16-21
Uczestnictwo we Mszy Œwiêtej jest wyznaniem
wiary i g³oszeniem zmartwychwstania Chrystusa.

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. Dzisiejsza niedziela to zgodnie z wol¹
Pana Jezusa objawion¹ œwiêtej siostrze
Faustynie Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego.
Niech bêdzie to dla nas wszystkich
szczególny dzieñ ³aski Bo¿ej, która ma siê
staæ ucieczk¹ i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. Kto w dniu tym przyst¹pi do
ród³a ¯ycia obieca³ Pan Jezus siostrze
Faustynie
ten dost¹pi zupe³nego
odpuszczenia win i kar.
W koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego
powtarzamy: „miej mi³osierdzie dla nas i
ca³ego œwiata”. Z tych s³ów wynika, ¿e nikt z
nas nie mo¿e byæ wy³¹czony z nurtu
Mi³osierdzia Bo¿ego. Ka¿dy go potrzebuje
tak jak ¿yciodajnej wody. W niedzielê
Mi³osierdzia Bo¿ego starajmy siê wzmocniæ
codzienne praktykowanie tego nabo¿eñstwa.
2. Dzisiaj w Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
taca na prace prowadzone w naszej parafii.
3. W poniedzia³ek 16 kwietnia Benedykt XVI

obchodziæ bêdzie swe 85. urodziny. Pamiêtajmy o
nim w modlitwie, proœmy Boga o wsparcie dla jego
si³ duchowych i fizycznych, by ca³y Koœció³ czu³
jego ojcowsk¹ troskê i opiekê.
4. Równie¿ w tym tygodniu, w czwartek 19
kwietnia, minie siedem lat od wst¹pienia Benedykta
XVI na Stolicê Piotrow¹. Rocznica wyboru Papie¿a
to w Pañstwie Watykañskim dzieñ œwi¹teczny.
5. W nastêpn¹ niedzielê spotkanie rodziców i dzieci
przygotowuj¹cych siê do I Komunii Œwiêtej na
Mszy Œwiêtej o godz. 11.00. Zapraszam.
6. Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Kamil Szczerba
(Sztabin) - 200 z³. Zebrano ju¿ - 2900 z³., a na
zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê
z³o¿yli: 1. przy poœwiêceniu pokarmów - 2109 z³., 2.
Ko³o Ró¿añcowe Krutyñski Piecek - 110 z³., R.
Dziekoñskich z Rosochy - 100 z³. Zebraliœmy ju¿
8059 z³. (Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Bazylika zim¹

Komunikaty

G£OS z
KRZY¯A
15 KWIETNIA 2012

ROK VI

Nr 218

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E

Mi³oœæ silniejsza od œmierci
Zmartwychwstanie Jezusa to sprawa
mi³oœci, a nie jedynie kwestia ¿ycia. W przypadku
cz³owieka od œmierci silniejsze nie jest samo
¿ycie, gdy¿ wtedy œmieræ by w ogóle nie istnia³a.
Od œmierci silniejsze jest jedynie ¿ycie w mi³oœci.
Kto ¿yje poza mi³oœci¹, ten wczeœniej czy póŸniej
staje siê sprzymierzeñcem œmierci i ucieka od
¿ycia.
W obliczu pustego grobu i
zmartwychwstania Jezusa ludzie zajmuj¹
radykalnie ró¿ne postawy. Jedni — jak kobiety,
które przysz³y do grobu w wielkanocny poranek i
jak uczniowie, którym Zmartwychwsta³y
przyniós³ pokój — ciesz¹ siê Jego obecnoœci¹ i
mi³oœci¹, która z Niego promieniuje. Inni — jak
¿o³nierze strzeg¹cy grobu i ich prze³o¿eni — w
obliczu pustego grobu wpadaj¹ w pop³och i
decyduj¹ siê na k³amstwo. Twierdz¹, ¿e to
uczniowie wykradli cia³o Jezusa. Za pieni¹dze
¿o³nierze zgadzaj¹ siê na to, by publicznie
oœmieszaæ samych siebie, gdy¿ twierdz¹, ¿e
wiedz¹ o tym, co dzia³o siê wtedy, gdy spali.
Kto nie kocha, ten chowa siê przed
Zmartwychwsta³ym Zbawicielem, gdy¿ On
powraca do nas z mi³oœci i weryfikuje nasz¹
mi³oœæ. Kto nie kocha, ten nie cieszy siê ani
¿yciem doczesnym, ani perspektyw¹ ¿ycia
wiecznego. Zmartwychwstanie Jezusa to z³a
wiadomoœæ dla tych, którzy nie próbuj¹ kochaæ
czy wrêcz nie chc¹ kochaæ. Tacy ludzie pragn¹
wmówiæ sobie, ¿e nikt nie kocha i ¿e mi³oœæ —
nawet jeœli istnieje — to nie jest wieczna i nie jest
silniejsza ni¿ œmieræ.

Ukrzy¿owany i zabity Syn Bo¿y w ludzkiej
naturze nie tylko powraca do nas ¿ywy. On
powraca pe³ny mi³oœci. Powraca dlatego, ¿e nas
kocha i ¿e wie, i¿ bez Niego nie wystarczy nam
ani m¹droœci, ani si³y, by kochaæ tak jak On
pierwszy nas pokocha³, czyli by kochaæ
naprawdê i na zawsze. Ju¿ ma³e dzieci
intuicyjnie czuj¹ to, ¿e mi³oœæ ma
pierwszeñstwo przed ¿yciem, gdy¿ tylko z
mi³oœci mo¿na przekazaæ ¿ycie i tylko mi³oœæ
chroni ¿ycie cz³owieka. To w³aœnie dlatego
dziecko nie pyta rodziców o to, czy istniej¹, lecz
o to, czy kochaj¹. Najwa¿niejsze dla dziecka
pytanie brzmi: „mamo, tato — czy kochacie
mnie?” Dziecko zadaje to pytanie najchêtniej i
najczêœciej wtedy, gdy mi³oœæ rodziców do tego¿
dziecka jest równie oczywista, jak ich istnienie.
Jeœli rodzice ¿yj¹ i s¹ obecni, lecz nie kochaj¹,
wtedy ich istnienie i ich obecnoœæ staj¹ siê dla
dziecka Ÿród³em cierpienia, a nie powodem do
radoœci i œwiêtowania daru ¿ycia. W tej kwestii
wraz z up³ywem lat sytuacja siê nie zmienia.
Równie¿ jako doroœli cieszymy siê istnieniem
tych, którzy kochaj¹. Istnienie tych ludzi, którzy
nie kochaj¹, niepokoi nas, a czasem staje siê
wrêcz Ÿród³em dotkliwego cierpienia.
Najbardziej ciesz¹ spotkania ze
zmartwychwsta³ym Chrystusem tych, którzy
najbardziej kochaj¹ i którzy pragn¹ kochaæ
jeszcze bardziej ni¿ dot¹d. Spotykaæ
zmartwychwsta³ego Jezusa to naœladowaæ Jego
mi³oœæ i kochaæ coraz bardziej. Kto nie kocha,
ten pozostaje w grobie, który Jezus opuœci³.!
ks. Marek Dziewiecki

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.

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. Anonimowo - 200 z³.; 2. Inne - 32 z³.
Wp³ynê³o - 232 z³. Wydano - 3508.60 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 662 082.23 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 - 16 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Anna w rocz. œm., Rozalia,
W³adys³aw, Dariusz, Edward
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla
rodziny Dzierlatków
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina, Wies³aw
Wtorek - 17 kwietnia 2012 r.
8.00 - o powrót do zdrowia Wictorio i b³. Bo¿e dla
ca³ej Jego rodziny
14.00 - pogrzeb: + Stanis³aw Gacioch
17.00 - + Leon i Jan Kowalczyk, S³awomir
Zawrotny
17.00 - w int. Daniela z racji urodzin
Œroda - 18 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Waldemar Leszczyñski
17.00 - o b³. Bo¿e dla rodziny Sad³owskich Anny i
Romana, dla ich dzieci i wnuków
17.00 - o ³askê wiary, dary Ducha Œwiêtego i
trzeŸwoœæ dla mê¿a i syna
Czwartek - 19 kwietnia 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Andrzeja
D¹browskiego z racji urodzin i ca³ej jego rodziny
17.00 - + Tomasz Parzych (w dniu urodzin),
Aleksander i Anastazja Parzych, Marianna i
Franciszek Drê¿ek
17.00 - + Stanis³aw, Edward i Andrzej z rodz.
Ejdys
Pi¹tek - 20 kwietnia 2012 r.

8.00 - .........................
17.00 - + Tomasz Parzych - int. od siostry z
rodzin¹
Sobota - 21 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Edward Wiêcek w I-sz¹ rocz. œm., Anna,
Rozalia, W³adys³aw, Dariusz
8.00 + S³awomir Florczyk w 30-ty dzieñ po œm. int. od uczestników pogrzebu
17.00 - w 15-t¹ rocz. œlubu Marioli i Marka i za ich
dzieci
17.00 - w int. Waldemara w 50-te urodziny i
Pauliny w 17-te urodziny
III Niedziela Wielkanocna - 22 kwietnia 2012 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jerzego
8.30 - + Wies³aw Ochenkowski w 2-g¹ rocz. œm.
8.30 - + Stanis³aw Ruszczyk - int. od rodziny
8.30 - + Edward Kuzia w 15-t¹ rocz. œm., Anna i
Henryk Florczyk, Lucjan Ropiak, W³adys³aw
Jaworski
11.00 - int. od p. Sawickiej
11.00 - w 2-gie urodziny Mai, za Krzysia i ich
rodziców
11.00 - za Teresê, dzieci i wnuki
11.00 - za Mateusza z racji urodzin
17.00 - w 20-t¹ rocz. œlubu Hanny i Mariusza
Nadolnych
17.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie Paw³a i Edyty
Pieñkowskich i za ich dzieci

zapowiedzi przedœlubne

Odszed³ od nas

1. Go³êbiewski Rafa³ £ukasz, stan wolny, zam. Piecki, ul.
Stanis³aw Gacioch
Zwyciêstwa, par. MB Ró¿añcowej w Pieckach i Czajka Karolina
Msza Œwiêta od uczestników
Martyna, stan wolny, zam. Krutyñ, par. tut.
pogrzebu - 17 maja 2012 r. - godz.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych
17.00
miêdzy tymi osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany Wieczny odpoczynek racz mu daæ
jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
Panie ...

Do codziennego noszenia krzy¿yków
jako symbolu wiary wezwa³ Szkotów
metropolita Edynburga. W
wielkanocnym orêdziu kard. Keith
Patrick O’Brien stwierdzi³, ¿e symbol
chrzeœcijañstwa przypomina wierz¹cym o roli
Chrystusa w historii œwiata. Staje siê on równie¿
zachêt¹, by w codziennoœci ¿yæ Jego nauk¹ –
zauwa¿y³ szkocki hierarcha. Zwróci³ on uwagê,
¿e wielu katolików unika przy tym ostentacji i
nie narusza miejsc pracy czy rekreacji sw¹
symbolik¹ religijn¹.

Apel kard. O’Briena ma zwi¹zek z
pojawiaj¹cymi siê w Anglii przypadkami karania
chrzeœcijan za noszenie symboli religijnych w
pracy. Obecnie dwie kobiety z Wielkiej Brytanii
oczekuj¹ rozpatrzenia swych skarg przez
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Jedna z
nich za noszenie krzy¿a razem ze s³u¿bowym
mundurem straci³a pracê w brytyjskich liniach
lotniczych. Drug¹ z kolei w instytucji finansowej
pracodawca zmusza³ do ukrycia ³añcuszka z
krzy¿ykiem, za odmowê czego kobietê
zwolniono.

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym
w ¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd .

przekazanej nam w Chrystusie”. Dlatego
sam kap³an powinien czêsto przestawaæ ze
s³owem Bo¿ym. „Nie mo¿e poprzestaæ na
poznaniu aspektów jêzykowych czy
egzegetycznych, chocia¿ jest to
konieczne; z sercem uleg³ym i
rozmodlonym musi zbli¿aæ siê do S³owa,
aby ono przeniknê³o do g³êbi jego myœli i uczucia i
zrodzi³o w nim now¹ mentalnoœæ
„zamys³
Chrystusowy” (1 Kor 2, 16)”. W konsekwencji jego
s³owa, jego decyzje i postawy winny byæ coraz
bardziej wyrazistym g³oszeniem i œwiadectwem
Ewangelii. „Jedynie „trwaj¹c” w S³owie, kap³an
stanie siê doskona³ym uczniem Jezusa, pozna
prawdê i bêdzie rzeczywiœcie wolny”. Ostatecznie
powo³anie do kap³añstwa wymaga rzeczywistego
uœwiêcenia „w prawdzie”. Sam Jezus wyra¿a ten
wymóg w odniesieniu do swoich uczniów:
„Uœwiêæ ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹.
Jak Ty Mnie pos³a³eœ na œwiat, tak i Ja ich na œwiat
pos³a³em” (J 17, 17-18). Uczniowie zostaj¹ w
pewnym sensie „wprowadzeni w bliskie
obcowanie z Bogiem poprzez zanurzenie w s³owie
Bo¿ym. S³owo Boga jest, by tak powiedzieæ,
obmyciem, które ich oczyszcza, twórcz¹ moc¹,
przemieniaj¹c¹ ich w istoty Bo¿e”. A poniewa¿ sam
Chrystus jest S³owem Boga, które sta³o siê cia³em
(J 1, 14), jest „Prawd¹” (J 14, 6), to modlitwa Jezusa
do Ojca: „Uœwiêæ ich w prawdzie”, znaczy w
g³êbszym sensie: „uczyñ ich jedno ze Mn¹, z
Chrystusem. Zwi¹¿ ich ze Mn¹. Przyci¹gnij do
Mnie. Faktycznie istnieje tylko jeden Kap³an
Nowego Przymierza jest nim Jezus Chrystus”.
Trzeba wiêc, by kap³ani odnawiali i pog³êbiali
œwiadomoœæ tej rzeczywistoœci.
cdn

Powo³anym do biskupstwa,
bêd¹cym pierwszymi i najbardziej
autorytatywnymi g³osicielami
S³owa, pragnê przypomnieæ to, co stwierdzi³ papie¿
Jan Pawe³ II w posynodalnej adhortacji
apostolskiej Pastores gregis. By podtrzymywaæ i
pog³êbiaæ ¿ycie duchowe, biskup powinien zawsze
stawiaæ „na pierwszym miejscu czytanie i
medytacjê s³owa Bo¿ego. Ka¿dy biskup powinien
zawsze powierzaæ siê i czuæ siê powierzony „Bogu i
s³owu Jego ³aski, w³adnemu zbudowaæ i daæ
dziedzictwo ze wszystkimi œwiêtymi” (Dz 20, 32).
Dlatego zanim sam bêdzie przekazywa³ S³owo,
biskup wraz ze swoimi kap³anami i jak ka¿dy
wierny, a w³aœciwie jak ca³y Koœció³, musi s³uchaæ
S³owa. Powinien byæ niejako „zanurzony” w
S³owie, aby ono strzeg³o go i karmi³o niczym
matczyne ³ono». Zalecam wszystkim braciom w
biskupstwie czêst¹ osobist¹ lekturê i pilne studium
Pisma œwiêtego na wzór Maryi, Virgo audiens i
Królowej Aposto³ów.
Równie¿ w odniesieniu do kap³anów chcia³bym
nawi¹zaæ do s³ów papie¿a Jana Paw³a II, który w
posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo
vobis przypomnia³, ¿e „kap³an jest przede
wszystkim szafarzem s³owa Bo¿ego, jest
konsekrowany i pos³any, by g³osiæ wszystkim
Ewangeliê o Królestwie, wzywaj¹c ka¿dego
cz³owieka do pos³uszeñstwa wiary i prowadz¹c
wierz¹cych ku coraz g³êbszemu poznaniu i
uczestniczeniu w tajemnicy Boga, objawionej i
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