Kalendarz liturgiczny
18 maja. V NIEDZIELA WIELKANOCNA .
Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
Największą troską Jezusa jest to, byśmy poznali
Boga Ojca. Jaki obraz Boga noszę w sercu?
19 maja. PONIEDZIAŁEK.
Dz 14,5-18; J 14,21-26
Jesteśmy stworzeni z miłości i dla miłości. Nasze
życie bez miłości nie ma sensu.
20 maja. WTOREK.
Dz 14,19-28; J 14,27-31a
Gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego, aby
zawierzyć Bogu nasz dzień, wszystko to,co nas
czeka, czego się może lękamy, zadania, których
nie chcemy podjąć, i ludzi, z którymi trudno nam
się spotykać.
21 maja. ŚRODA.
Dz 15,1-6; J 15,1-8
Pan Jezus zaprasza nas, byśmy nakarmieni

słowem i Ciałem Pana, owocnie przeżywali
każdy dzień, dając świadectwo naszej wiary
i miłości ku Bogu.
22 maja. CZWARTEK.
Dz 15,7-21; J 15,9-11
Kościół, kierowany przez Ducha Świętego, od
początku wyrażał i potwierdzał siebie poprzez
Eucharystię.
23 maja. PIĄTEK.
Dz 15,22-31; J 15,12-17
Narzędziem odnowy świata jest miłość
Chrystusa, rozlana w sercach naszych przez
Ducha Świętego.
24 maja. SOBOTA. Wspomnienie NMP
Wspomożycielki Wiernych.
Dz 16,1-10; J 15,18-21
Ponieważ wybrał nas Chrystus, świat nas
nienawidzi.

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. Liturgia 5 niedzieli Wielkanocy ukazuje nam
ustanowienie pierwszych diakonów. Co z kolei
ma nam przypominać, że każdy z nas jest
powołany do służby drugiemu człowiekowi.
Może warto by było sobie postawić pytanie, jak
to konkretnie wygląda w naszym codziennym
życiu.
2. Przypominamy, że w miesiącu maju
tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa majowe,
podczas których jest śpiewana Litania
loretańska do Najświętszej Maryi Panny.
Serdecznie zapraszamy do udziału w nich
codziennie o godz.17.00, a w niedzielę - po
Mszy Świętej o godz. 11.00.
3. Dziś przypada również 94. rocznica urodzin
Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu
za tego naszego wielkiego rodaka, ale też
starajmy się wracać do jego nauczania,
zapoznawać się z nim, pogłębiać znajomość
tego wielkiego dziedzictwa, jakie nam zostawił
tak, aby jego nauczanie stawało się
drogowskazami w naszym życiu.

Bazylika zimą
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4. Również w tym tygodniu, w sobotę, 24 maja,
w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy
się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych.
Do Niej Kościół uciekał się od początku we
wszystkich potrzebach i troskach. Wspomnienie
to zostało wprowadzone do kalendarza
liturgicznego w 1816 roku przez papieża Piusa
VII jako podziękowanie za wyzwolenie
z niewoli napoleońskiej. Matka Boża
Wspomożycielka wiernych jest szczególnie
czczona w zgromadzeniach salezjańskich
założonych przez ks. Jana Bosko. I dziś
wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba
o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko wyróżnia
się wśród innych narodów wielkim
nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić
wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki.
5. Dzisiaj ofiary składane na tacę przeznaczone
są na prace prowadzone w naszej parafii. Bóg
zapłać za życzliwe i ofiarne wsparcie.
Wszystkich ofiarodawców zapewniam o z serca
płynącej modlitwie dziękczynnej.
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Pierwsze czynności lub też wydarzenia pobłogosławić strój komunijny, będący znakiem
w życiu człowieka utrwalają się na całe życie szaty godowej, oraz wianuszek (znak czystości)
i często decydują o dalszych jego losach, dla dziewczynki i mirt (lub inny znak nowego
a nawet o jego zbawieniu. Eucharystia wraz życia) dla chłopca. Należy także udzielić
z chrztem i bierzmowaniem należy do błogosławieństwa dziecku. Domowej liturgii
s a k r a m e n t ó w w t a j e m n i c z e n i a mogą przewodniczyć rodzice, a w razie ich braku,
chrześcijańskiego. Wprowadzenie młodego dziadkowie lub rodzice chrzestni. Dziecko ubrane
chrześcijanina do pełnego i owocnego udziału w strój komunijny, trzymając zapaloną świecę
w Mszy świętej należy nie tylko do wspólnoty chrzcielną, staje przed ołtarzykiem domowym
parafialnej, ale także do rodziny, będącej w r a z z o t a c z a j ą c ą g o w o k ó ł r o d z i n ą
domowym Kościołem. To wszystko, co dzieje i zaproszonymi gośćmi.
się w rodzinie - podniosła atmosfera, jakby Prowadzący (P), żegnając się, mówi: W imię Ojca
aura sakralności: na stole krzyż, świece, i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy (W): Amen.
Pismo Święte, kwiaty, odświętny strój, P. Niech ten strój, jako szatę godową, żywy wianek
wspólna modlitwa - stanowi preludium do i mirt, będące znakiem daru czystego serca
tego, co się dokona w kościele. Należy unikać i nowego życia, pobłogosławi Bóg Ojciec i Syn,
zbędnego pośpiechu, nerwowości, krytyki i Duch Święty. W. Amen.
czy też jakichkolwiek, choćby najmniejszych, Można teraz pokropić wszystkich wodą święconą.
konfliktów. Powinna to być atmosfera Nakłada się na głowę dziewczynki wianek,
pojednania i komunii - pełnej komunii a chłopcu przypina mirt lub inny symbol życia, po
z Bogiem (spowiedź) i z braćmi (pojednanie). czym wszyscy, stojąc, słuchają Ewangelii.
Przed wyruszeniem do kościoła należy
Ciąg dalszy za tydzień.
Meriam Yahyę Ibrahim, 27-letnią mieszkankę Sudanu w ósmym miesiącu ciąży, sędzia
zapytał, czy jest gotowa wrócić do islamu. Odpowiedziała ona: „Jestem chrześcijanką” i ta
odpowiedź zdecydowała o wydaniu wyroku śmierci. Wzbudziło to liczne protesty polityków
i organizacji na całym świecie.
Ojciec skazanej był muzułmaninem. Według islamskiego prawa szariatu, przyjętego na początku
lat 80. do kodeksu karnego Sudanu, oznacza to, że jego córka jest automatycznie muzułmanką.
Meriam powiedziała w sądzie, że ojciec porzucił jej matkę chrześcijankę, gdy ona była dzieckiem.
Matka wychowała ją w swojej wierze. Meriam uważa więc, że nigdy nie była muzułmanką. W 2011
roku wyszła za mąż za chrześcijanina. Obecnie przebywa w więzieniu razem z dwuletnim synkiem.
Ponieważ według szariatu Meriam jest muzułmanką, sąd uznał jej małżeństwo za nieważne,
a pożycie za cudzołóstwo. Z tego powodu przed wykonaniem wyroku śmierci za apostazję przez
powieszenie otrzyma jeszcze 100 uderzeń biczem. Jej mąż Daniel Wani po ogłoszeniu wyroku,
który ma być wykonany po urodzeniu dziecka, powiedział: „Nie wiem, co mam robić, tylko się
modlę”. Wyrok nie jest prawomocny. Na całym świecie podniosły się protesty. Listy w jej obronie
można wysyłać na adres: meriamdevevivere@avvenire.it
Źródło: rv/dg, © Radio Vaticana 2014
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

I Ty możesz pomóc

Ogłoszenia

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: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 296 210.26 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!

6. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego
dnia będziemy się modlili za Kościół
w Chinach. W 2007 roku papież wydał list
apostolski, w którym postanawia, że dzień 24
maja każdego roku ma być poświęcony
pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju.
Często zapominamy, że w wielu miejscach na
świecie Kościół jest jeszcze prześladowany,
że za wiarę w Chrystusa wielu braci
chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My
nie musimy dźwigać takich doświadczeń,

Intencje mszalne
Poniedziałek - 19 maja 2014 r.
17.00 - + Mieczysław Machnowski
8.00 - ......................
w rocz.śm. - int.od żony i dzieci
17.00 - + Stefan Rudnik w rocz.śm., Jan 17.00 - + Zdzisław, Mieczysław,
i Krzysztof Rudnik, Władysław Bednarczyk
Wiesław Jakubiak, Henryk Szok
17.00 - + Tomasz Parzych
6 Niedziela Wielkanocna- 25
Wtorek - 20 maja 2014 r.
maja 2014 r.
8.00 - .................
8.30 - w intencji Karoliny i Rafała
17.00 - + Stanisława i Mieczysław Farys, Robert w rocznicę ślubu
Krysiak
8.30 - + Jadwiga Szmyt, Jadwiga
Środa - 21 maja 2014 r.
Ryś
8.00 - .................
8.30 - + Aleksandra, Czesław i Henryk
17.00 - o łaskę wiary, nawrócenie, dary Ducha 8.30 - + Marianna Taradejna, Stefania
Świętego i znalezienie pracy dla syna
Waszkiewicz, Stanisława Czerniej
17.00 - + Kazimierz, Władysław i Władysława 11.00 - w urodziny Pauliny Syberskiej - int.od
Kozłowscy, Aleksandra i Stanisław Sekścińscy dziadków
Czwartek - 22 maja 2014 r.
11.00 - w intencji Iwony i Tadeusza
8.00 - + Władysława i Władysław Kozłowscy
Wachowskich i za ich dzieci
17.00 - o bł. Boże dla Zofii i Czesława Jaksina 11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
i dla ich dzieci z rodzinami
Agnieszki i Mariusza
Piątek - 23 maja 2014 r.
11.00 - w imieniny Teodozji Zęgota - int.od
8.00 - + Bolesław Krajza
koleżanek z Rosoch
17.00 - + Stanisław i Marianna Turscy
11.00 - + Teresa i Stanisław Szulkowscy,
17.00 - + Jan i Helena Kręciewscy, cr. Kazimierz, Lucyna i Janina
Kręciewskich
17.00 - za parafię
Sobota - 24 maja 2014 r.
17.00 - + Aleksandra i Czesław Młynarczyk
8.00 - + Zbigniew Skorupski w 18 rocz.śm.
17.00 - + Czesław Banach w 2 rocz.śm.

Zapowiedzi przedślubne
1. Pachucki Kamil, stan wolny, zam. Świętajno, par. MB szkaplerznej w Świętajnie i Hermanowska
Marlena Wanda, stan wolny, zam. Ukta, par.tut.
2. Szczubełek Mateusz Józef, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut. i Majkowska Sylwia, stan wolny, zam.
Tobalice, par. NSJ w Rzekuniu.
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
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zatem ofiarujmy choćby dar modlitwy i codziennej
pamięci o prześladowanych braciach w wierze;
prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną
radością Chrystusowego Kościoła.
7. Dzieci, pragnące uczestniczyć w Festynie
Rodzinnym w Ełku w dniu 1 czerwca proszone są
o zgłoszenia tego zamiaru u pań Katechetek.
8. 24 maja poświęcenie Kaplicy św. Jana Pawła II
w Ełku oraz eksporta trumny bp. Edwarda
Eugeniusza Samsela do Krypty Biskupów Ełckich.
9. Do nabycia jest jeszcze “Martyria”.

Słowo na dziś

Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Jana
jest częścią mowy pożegnalnej Jezusa. Słowa te
zostały wypowiedziane w kontekście
i w atmosferze zbliżającej się męki. Chrystus,
mówiąc o wieczności, wskazuje jednoznacznie,
że idzie do domu Ojca, aby przygotować nam
miejsce do zamieszkania. Otrzymają je jednak
ci, którzy będą wierzyć i którzy, o czym mówi

św. Piotr, staną się „wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, świętym narodem
i ludem Bogu na własność przeznaczonym”.
Potrzeba więc dochować wierności swojemu
powołaniu, jakiekolwiek by ono nie było, bo
przez nie Bóg pomaga nam dojść do zbawienia.
Słysząc dziś o przykładzie świętości pierwszej
wspólnoty, umacniajmy się i my w naszej wierze.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
42. Jakie elementy chrzcielne wprowadzają nas
w tę nową «formę nauczania»? Nad
katechumenem przyzywa się najpierw imienia
Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ten
sposób od samego początku ukazana zostaje
zwięźle droga wiary. Bóg, który wezwał
Abrahama i chciał nazywać się jego Bogiem;
Bóg, który objawił swoje imię Mojżeszowi; Bóg,
który dając nam swego Syna, objawił nam
w pełni tajemnicę swego Imienia, nadaje
ochrzczonemu nową synowską tożsamość. W ten
sposób odsłania się sens aktu, który się dokonuje
w chrzcie, zanurzenia w wodzie: woda jest
jednocześnie symbolem śmierci, zapraszającym
nas do nawrócenia swojego «ja», aby otworzyło
się ono na większe «Ja», ale i symbolem życia,
łona, w którym się odradzamy, naśladując
Chrystusa w Jego nowej egzystencji. I tak, przez
zanurzenie w wodzie, chrzest mówi nam
o wcielonej strukturze wiary. Działanie
Chrystusa dotyka nas w naszej rzeczywistości
osobowej, przemieniając nas radykalnie,
sprawiając, że stajemy się przybranymi synami
Bożymi, uczestnikami Jego Boskiej natury;
modyfikuje w ten sposób wszystkie nasze
relacje, naszą konkretną sytuację w świecie

i wszechświecie, otwierając ją na swoje życie
w komunii. Ta dynamika przemiany cechująca
chrzest, pomaga nam zrozumieć doniosłość
katechumenatu, który dzisiaj, także
w społeczeństwach o starożytnych korzeniach
chrześcijańskich, gdzie wzrasta liczba
dorosłych, przystępujących do sakramentu
chrztu, nabiera szczególnego znaczenia dla
nowej ewangelizacji. Jest to droga
przygotowania do chrztu, do przemiany całego
życia w Chrystusie.
Do zrozumienia związku między chrztem i wiarą
może być pomocne przypomnienie tekstu
proroka Izajasza, który w starożytnej literaturze
chrześcijańskiej został złączony z chrztem:
«twierdze na skałach będą jego schronieniem;
[...] wody mu nie zabraknie» (Iz 33, 16).
Ochrzczony, uratowany z wód śmierci, mógł
stanąć na «twardej skale», ponieważ znalazł
moc, na której mógł się oprzeć. I tak woda
śmierci przemieniła się w wodę życia. Tekst
grecki opisywał ją jako wodę pistós, wodę
«wierną». Woda chrztu jest wierna, ponieważ
można jej się zawierzyć, ponieważ jej strumień
włącza w dynamikę miłości Jezusa, źródło
pewności dla naszej drogi życia.
Ciąg dalszy nastąpi.

