Kalendarz liturgiczny
19 kwietnia. III NIEDZIELA
WIELKANOCY.
Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48
Sięgajmy po Pismo Święte, Niech stanie się
naszą codzienną lekturą.
20 kwietnia. PONIEDZIAŁEK.
Dz 6,8-15; J 6,22-29
Wiara rodzi się w naszych sercach ze słuchania
słowa Bożego.
21 kwietnia. WTOREK.
Dz 7,51-59; J 6,30-35
Bóg pragnie dotrzeć do każdego człowieka
z Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie
Chrystusie.
22 kwietnia. ŚRODA.
Dz 8,1b-8; J 6,35-40
Jesteśmy wezwani nie tylko do wsłuchiwania się
w słowo Boże ale i do budowania na nim swojego

życia.
23 kwietnia. CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ
Ś W. W O J C I E C H A , G Ł Ó W N E G O
PATRONA POLSKI I PATRONA DIECEZJI
EŁCKIEJ.
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26
Pójście za Jezusem wymaga od nas
niejednokrotnie ofiary i wyrzeczeń.
24 kwietnia. PIĄTEK.
Dz 9,1-20; J 6,52-59
Słowo Boże ma w sobie potężną moc będącą
w stanie przemienić życie nawet najbardziej
zatwardziałych grzeszników.
25 kwietnia. SOBOTA. Święto św. Marka
Ewangelisty.
1 P 5,5b-14; Mk 16, 15-20
Nie można dać czegoś, czego się nie ma. Każda
Msza napełnia nas duchowymi darami.

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.

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.Anonimowo -50 zł., 2. Szyłak Bogdan - 100 zł.
Wpłynęło - 150 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 258
155.65 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!

Bazylika zimą

Związek małżeński zawarli
Adrianna Samsel i Sebastian Więcek
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.
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Tydzień Biblijny
Dzisiaj, w III
N i e d z i e l ę
Wielkanocną,
(19.04.2015)
rozpoczyna się VII
Ogólnopolski
Tydzień Biblijny.
Tematem Tygodnia
są słowa roku duszpasterskiego: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”. Mając na uwadze
cel Tygodnia Biblijnego, którym jest
świętowanie obecności Pisma Świętego we
wspólnocie parafialnej i wzbudzenie większego
zainteresowania jego lekturą, podczas Mszy
Świętych dokonamy intronizacji Pisma
„Ewangelia jest słowem, które wyzwala,
przekształca i czyni nasze życie piękniejszym”
– pisze Papież Franciszek w orędziu na
Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Obchodzony jest on przez cały Kościół
w Niedzielę Dobrego Pasterza (czwartą
niedzielę wielkanocną). W przesłaniu
zatytułowanym: „Wyjście, fundamentalne
doświadczenie powołania” Ojciec Święty
zachęca młodych do odważnego wyjścia poza
siebie. Wskazuje, że życie z Bogiem każdego
dnia staje się coraz bogatsze i radośniejsze.
Papież Franciszek przypomina, że „u podstaw
każdego powołania chrześcijańskiego jest to
zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary:
wierzyć to znaczy porzucić samego siebie,
porzucić wygodę i bezkompromisowość swego
«ja», aby skoncentrować nasze życie na Jezusie
Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię,
wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże
drogę do nowej ziemi”. Ojciec Święty podkreśla,

Świętego podczas procesji wejścia. Księga
zostanie umieszczona na specjalnie
przygotowanym miejscu i okadzona, a wszystkie
przyniesione egzemplarze Pisma Świętego
poświęcone.
22 kwietnia wieczorem, po Mszy Świętej o godz.
!7.00 zapraszam na adorację Najświętszego
Sakramentu, podczas której materią modlitwy
będą psalmy. Czas adoracji: po wieczornej Mszy
świętej do Apelu jasnogórskiego. Wybrane
psalmy będą odczytywane przez różne osoby co
dziesięć minut. Pozostały czas wypełni cisza
przeznaczona do indywidualnej medytacji.
Osoby zainteresowane proszę do zapisywania się
na konkretną godzinę do odczytania psalmu.
że „tego «wyjścia» nie należy rozumieć jako
pogardy dla własnego życia, swoich uczuć,
własnego człowieczeństwa. Przeciwnie, ten, kto
wyrusza, by pójść za Chrystusem, odnajduje
życie w obfitości”. W swym orędziu na
Światowy Dzień Modlitw o Powołania Papież
zaznacza, że doświadczenie wyjścia jest
paradygmatem życia chrześcijańskiego,
zwłaszcza tych, którzy przyjmują powołanie
specjalnego poświęcenia się służbie Ewangelii.
„Polega ono na postawie nieustannego
nawrócenia i przemiany, trwaniu w nieustannej
pielgrzymce, w przechodzeniu ze śmierci do
życia” – pamiętając, że powołanie jest zawsze
działaniem Boga. Wyzwala On z wszelkich form
niewolnictwa, wyrywa z przyzwyczajeń
i obojętności, popychając ku radości komunii
z Bogiem i braćmi. Franciszek zachęca do
wytrwałej modlitwy o powołania. Przypomina,
że odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić
wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem
VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień
Biblijny, który przeżywać będziemy pod hasłem
“Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przypominają nam one, by zwrócić uwagę na
Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą
księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas tu
obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie
Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi
nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może
też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie. Dziś
można ją nabyć przy naszym kościele. Jej
rozprowadzaniem zajmują się przedstawiciele
Caritas. Warto skorzystać z tej oferty.
2. Dzisiejsze ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii. Serdecznie proszę o życzliwe
i ofiarne wsparcie. BÓG ZAPŁAĆ!
3. Ostatnio zostały zakupione trzy statywy do
mikrofonów.
4. W ramach bezpieczeństwa kościoła
w najbliższym czasie zostanie wykonany
hydrant na posesji kościelnej. O szczegółach
w późniejszych ogłoszeniach.
5. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna, a po niej wystawienie
Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

6. W czwartek uroczystość św. Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski obok Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa
i męczennika.
7. 23 kwietnia to także dzień imienini J.E.
Księdza Biskupa Jerzego Mazura. Pamiętajmy
o modlitwach w intencji dostojnego
Solenizanta, Pasterza Diecezji.
8. W sobotę święto św. Marka Ewangelisty,
a zarazem Dzień Modlitw o Urodzaje.
9. Za tydzień czwarta niedziela Wielkanocy,
nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. W tę
niedzielę będziemy obchodzić 52. Światowy
Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bogu
w Kościele, rozpoczynający kwartalne dni
modlitw o powołania w Kościele
powszechnym, a w Polsce - Tydzień Modlitw
o Powołania.
10. Wielką pomocą w głębszym przeżywaniu
ni ed z ie li j ak o d n ia Zm artwychwstania
Chrystusa, Zesłania Ducha Świętego i wejścia
do odpoczynku Ojca, a także jako dnia
Kościoła, rodziny i wielkiego osobistego
święta, jest Droga światła.
Zapraszam dzisiaj, w niedzielę 19 kwietnia
2015r. na godz. 19.00, na to paschalne
nabożeństwo. Proszę zabrać ze sobą świecę.

Zapowiedzi przedślubne
1. Pupek Dariusz, rozwiedziony cywilnie, zam. Nowa Ukta, par.tut. i Krzyżanowska
Katarzyna, stan wolny, zam. Bolesławiec, ul. Dębowa, par. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja
w Bolesławcu.
2. Zapolski Michał Tomasz, stan wolny i Wieczorek Justyna, stan wolny, oboje zam. Ładne
Pole, par.tut.
3. Niedbała Adam, stan wolny, zam. Rostki, par. MB Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim
i Sobczak Joanna, stan wolny, zam. Śwignajno Małe, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Słowo
Chrześcijanin to człowiek, który podejmuje
ciągle wysiłek nawracania. Nawrócić się
oznacza uwierzyć bardziej w Jezusa
i nieustannie kierować się ku Niemu z prośbą
o odpuszczenie grzechów. Zwracają na tę
kwestię uwagę św. Piotr w czytanym dziś
fragmencie Dziejów Apostolskich oraz św. Jan
Apostoł w swoim Liście, a także św. Łukasz,
opisując zjawienie się Zmartwychwstałego

na

dziś

w Wieczerniku. Chrystus, dzięki swojej śmierci
i zmartwychwstaniu, może wybaczać nam grzechy
i wstawiać się u Boga Ojca. Grzech niewiary rodzi
w człowieku lęk, natomiast przyjęcie Chrystusa
otwiera drogę do przebaczenia, a w konsekwencji
do pokoju serca.
Słuchając z uwagą, pozwólmy dotknąć się
i przemienić dziś słowu Bożemu.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 20 kwietnia 2015 r.
8.00 - + Bolesława i Bronisław Krysiak, Ewald
i Ruta Wróbel
17.00 - w rocznicę ślubu Hanny i Mariusza i za ich
dzieci
Wtorek - 21 kwietnia 2015 r.
8.00 - + Bolesław w I rocz.śm., Roman
17.00 - + Mieczysław i Anna Sobczak w rocz.śm.
Środa - 22 kwietnia 2015 r.
8.00 - + Edward Kuzia, Anna i Henryk Florczyk,
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski int.od Celiny Kuzia
17.00 - + Błażej Ruszczyk - int.od cioci Ani
Czerwińskiej
Czwartek - 23 kwietnia 2015 r.
8.00 - w int. Jerzego, Jarosława i Mariusza
17.00 - + Eleonora, Józef i Marianna Jaksina
Piątek - 24 kwietnia 2015 r.
8.00 - + Jan, Florentyna i Genowefa Wejs
16.00 - ślub: Krajza Katarzyna i Ksepka Paweł
17.00 - + Stanisława w rocz.śm., Szczepan
i Władysław Nasiadka, Remigiusz Radomski
Sobota - 25 kwietnia 2015 r.
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia
Franciszek,Biskup Rzymu,Sługa Sług Bożych
do wszystkich, którzy będą czytać ten list
Łaska, miłosierdzie i pokój
Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.
Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej
znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało
się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię
w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty
w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił
Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność»
(Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł
nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na
różne sposoby i w wielu momentach historii.
W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko
było gotowe według Jego planu zbawienia,
zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi
Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny
swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca
(por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami,
gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie
Boga.
Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę

8.00 - + Mieczysław, Czesława
i Beata Maciora
17.00 - w int. Igora i Gabriela int.od dziadków z Bobrówka
i w int. Pauliny i Kewina
Karkowskich
IV Niedziela Wielkanocy 26 kwietnia 2015 r.
8.30 - w 10 rocznicę ślubu Anety i Pawła i za ich
dzieci oraz za Bożenę i Jana w 35 rocznicę ślubu
- w 45 rocznicę ślubu Krystyny i Czesława
- w int. Marty o szczęśliwe zdanie matury
11.00 - w 50 rocznicę ślubu Ireny i Józefa
Deptuła
- w rocznicę ślubu Doroty i Adama
Tarasewiczów i za ich syna Kubusia int.od rodziców i rodzeństwa
- + Stanisław Szmigiel w 26 rocz.śm., Rozalia
i Aleksander oraz Stanisław w 20 rocz.śm.
17.00 - za parafię
- o bł. Boże i łaski dla Teresy Wachowskiej, jej
dzieci i wnuków
- + Daniela Krystian
tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas
źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest
warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie:
to jest słowo, które objawia Przenajświętszą
Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny
akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.
Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które
mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy
on szczerymi oczami na swojego brata, którego
spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga,
która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.
Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy
wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu,
byśmy sami stali się skutecznym znakiem
działania Ojca. Z tego właśnie powodu
ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła,
by uczynić świadectwo wierzących jeszcze
mocniejszym i skuteczniejszym.
Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia,
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

