Kalendarz liturgiczny
20 maja. VII NIEDZIELA WIELKANOCY.
UROCZYSTOŒÆ WNIEBOWST¥PIENIA
PAÑSKIEGO.
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
Chrystus wst¹pi³ do Nieba i nie ma Go wœród nas w
sposób widzialny, lecz pozostaje obecny poœród
swego ludu na sposób duchowy i sakramentalny, a
wiêc równie bardzo realnie.
21 maja. Poniedzia³ek.
Dz 19,1-8; J 16,29-33
Eucharystia jest nie tylko Ofiar¹ i dziêkczynieniem,
ale jest tak¿e pokarmem, który umacnia nas na
drogach wiary.
22 maja. Wtorek.
Dz 20,17-27; J 17,1-11a
Najwiêkszym pragnieniem Chrystusa jest to, aby
obdarzyæ ¿yciem wiecznym wszystkich, których
“da³ Mu Ojciec”.
23 maja. Œroda.

Dz 20,28-38; J 17,11b-19
Uczestnicz¹c w Eucharystii jesteœmy œwiadkami
modlitwy Pana Jezusa za ka¿dego z nas, abyœmy
byli zachowani od z³ego i mogli dost¹piæ
zbawienia.
24 maja. Czwartek. N.M.P. Wspomo¿ycielki
Wiernych.
Dz 22,30;23.6-11; J 17,20-26
Matka Bo¿a wstawia siê za nami w ka¿dej
potrzebie u swego Syna.
25 maja. Pi¹tek.
Dz 25,13-21; J 21,15-19
Fundamentalnym prawem ¿ycia wszystkich
chrzeœcijan jest mi³oœæ do Boga i bliŸniego.
26 maja. Sobota. Œw. Filipa Nereusza.
Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
S³owo Bo¿e jest niezmienne, ale ka¿dy cz³owiek
prze¿ywa je inaczej. Pan Bóg posy³a ludzi, którzy
potrafi¹ je g³osiæ tak, ¿eby dociera³o do ka¿dego.

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. Dope³nieniem tajemnicy zmartwychwstania
Chrystusa jest Jego wniebowst¹pienie, a wiêc
powrót do Ojca. Jezus odchodzi, zostawiaj¹c
jednak obietnicê ci¹g³ej obecnoœci wœród nas w
mocy Ducha Œwiêtego.
2. Dzisiaj ofiary sk³adane na tacê
przeznaczamy 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.
3. Skorzystajmy z zaproszenia do wziêcia
udzia³u w nabo¿eñstwach majowych
sprawowanych codziennie o godzinie 17.00, a
w niedzielê po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00.
Pobo¿noœæ maryjna jest nam niezwykle bliska,
ale przecie¿ tak¿e to, co bliskie, wymaga ci¹g³ej
pielêgnacji.
4. W czwartek, 24 maja, przypada wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny Wspomo¿ycielki
Wiernych. Do Niej Koœció³ ucieka³ siê od

pocz¹tku we wszystkich potrzebach i troskach. Od
kilku lat, z woli papie¿a, jest to Dzieñ Powszechnej
Modlitwy za Koœció³ w Chinach. Pamiêtajmy w
modlitwie o ¿yj¹cych tam chrzeœcijanach, którzy nie
mog¹ otwarcie wyznawaæ swojej wiary.
5. W sobotê przypada Dzieñ Matki. Z tej okazji w
czasie nabo¿eñstwa majowego i wieczornej
Eucharystii wszystkie drogie Mamy bêdziemy
polecaæ opiece naszej wspólnej Matki Maryi.
6. 26 maja w Studzienicznej spotkanie
Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych.
7. W przysz³¹ niedzielê zakoñczenie okresu
wielkanocnego. Bêdziemy obchodzili uroczystoœæ
Zes³ania Ducha Œwiêtego.
8. W dniach 8-9 czerwca organizowana jest Piesza
Pielgrzymka z Rucianego Nidy do Œwiêtej Lipki.
Pielgrzymi zatrzymaj¹ siê w godzinach porannych
przy naszym koœciele. Proszê o pomoc w
zorganizowaniu posi³ku dla pielgrzymów.
9. Spotkanie Parafialnego Zespo³u Caritas odbêdzie
siê we wtorek, 22 maja, po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00. Zapraszam na to spotkanie nie tylko cz³onków
PZC, ale tak¿e wszystkich chêtnych.
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"Wicher i ogieñ Ducha Œwiêtego musz¹ nieustannie
otwieraæ granice, które my, ludzie, stale tworzymy
miêdzy sob¹. Musimy zawsze na nowo od
doœwiadczenia wie¿y Babel, od zamkniêcia siê w
samych sobie, przechodziæ do Piêædziesi¹tnicy.
Dlatego musimy stale siê modliæ, aby Duch Œwiêty
nas otworzy³, obdarzy³ nas ³ask¹ zrozumienia,
byœmy stali siê Ludem Bo¿ym, wywodz¹cym siê ze
wszystkich narodów; wiêcej, jak mówi œw. Pawe³:
w Chrystusie, który jako jedyny Chleb karmi nas
wszystkich w Eucharystii i poci¹ga nas do siebie w
swoim ciele umêczonym na krzy¿u, winniœmy staæ
siê jednym cia³em i jednym duchem." (Benedykt

Ka¿dego roku do I Komunii œw.
przystêpuje grupa dzieci z klas
drugich. Wtedy koœció³ parafialny
jest zwykle ca³kowicie wype³niony
i wiele osób przystêpuje do
Komunii œw. Spe³niaj¹ siê tego dnia w jakimœ
sensie s³owa Chrystusa o krzewie winnym z
latoroœlami – z dzieciêcymi duszami, które stoj¹c
przed o³tarzem pragn¹ Chrystusa. Dzieci s¹ ubrane
w stroje liturgiczne, s¹ przygotowane, skupione,
piêknie siê modl¹ i z prawdziw¹ wewnêtrzn¹
radoœci¹ przystêpuj¹ do sto³u Pañskiego.
I Komunia œw. to bardzo wa¿ny dzieñ w ¿yciu
dzieci i ich rodzin. Istotne znaczenie ma jednak
dobre prowadzenie i przygotowanie dziecka do
tego dnia. Od tego bowiem zale¿y ca³e ¿ycie
religijne dziecka. A ch³onie ono w tym czasie
prawdy wiary, nade wszystko zaœ prawdê o Jezusie
obecnym w Eucharystii pod postaciami chleba i
wina. Ta obecnoœæ Jezusa jest bardzo ¿ywa i odbija
siê ¿ywotnie w duszy dziecka. Dziecko, które w
tym czasie du¿o siê modli, przychodzi na adoracjê
Najœwiêtszego Sakramentu, du¿o s³yszy o
przygotowaniach do uroczystoœci i ¿yje w duchu
eucharystycznym, ma mo¿liwoœæ g³êbszego
zbli¿enia siê do Jezusa Eucharystycznego.
Stopniowo nabiera œwiadomoœci, ¿e jest z nim Pan
Jezus.

XVI) .
"Czas Koœcio³a rozpocz¹³ siê wraz
z „przyjœciem", czyli zes³aniem
Ducha Œwiêtego na Aposto³ów,
zgromadzonych w jerozolimskim
Wieczerniku wespó³ z Maryj¹,
Matk¹ Pana (por. Dz 1, 14). Czas
Koœcio³a rozpocz¹³ siê z chwil¹,
gdy owe obietnice i zapowiedzi, które tak
wyraŸnie odnosi³y siê do Pocieszyciela, do Ducha
Prawdy, zaczê³y z ca³¹ moc¹ i oczywistoœci¹
wype³niaæ siê na Aposto³ach, przes¹dzaj¹c o
narodzeniu siê Koœcio³a." (Jan Pawe³ II).

Rodzice, rodzice chrzestni, rodzeñstwo,
dziadkowie, bliscy krewni powinni równie¿ ¿yæ I
Komuni¹ œw. dziecka. Dla niego jest to
najwa¿niejszy i najpiêkniejszy dzieñ w ¿yciu.
Je¿eli dziecko widzi, ¿e i doroœli przywi¹zuj¹ du¿¹
wagê duchow¹ do tego wydarzenia, to wtedy
prze¿ywa w sposób autentyczny bliskoœæ Jezusa.
Wypowiada siê ona w rozmodleniu dziecka, we
wzbudzanych intencjach. Gdy zatem
przygotowujemy nasze rodziny na uroczystoœæ I
Komunii œw. dzieci, musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e
nie chodzi tu tylko o uroczystoœæ czysto
zewnêtrzn¹. Trzeba wytworzyæ taki uk³ad
wspó³czulny, ¿eby dziecko wiedzia³o, ¿e tak samo
otwarta na przyjœcie Pana Jezusa jest dusza jego
matki, ojca, rodzeñstwa itd. Dziecko musi ¿yæ w
solidarnoœci wewnêtrznej, religijnej ze swoj¹
rodzin¹, tak¿e z parafi¹, która powinna ¿yæ tak¹
uroczystoœci¹, cieszyæ siê tym, ¿e oto znów wiele
m³odych osób zostanie nape³nionych ¿yciem
eucharystycznym. Ka¿dy z nas, gdy prze¿ywa
Mszê œw. powinien wybiegaæ myœl¹ do wszystkich
dzieci, ¿eby jak najszerzej otworzy³y siê ich serca
na Pana Jezusa Eucharystycznego. To prawdziwa
wiosna Koœcio³a, to jego nadzieja.
To tak¿e nasze wielkie ¿yczenie, ¿eby Polska by³a
Polsk¹, gdzie czci siê Jezusa Eucharystycznego
ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹ i ca³ym swoim ¿yciem.

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: 0 z³.
Wp³ynê³o - 0 z³. Wydano - 3142.37 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 663 504.34 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
Marianny Ejzemberg i Teodozji Zêgota
Poniedzia³ek - 21 maja 2012 r.
8.00 - + Franciszek, Józef, Anna, Anna, 17.00 - + Józefa Kamiñska
Sobota - 26 maja 2012 r.
Józef
17.00 - w I-sze urodziny Elizy oraz za 8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski - int. od p.
Nikolê i Bartosza - int. od babci
Kuzia
17.00 - + Tomasz Parzych - int. od cioci i wujka
16.30 - w int. Zofii i Waldemara z racji 25-tej
Wtorek - 22 maja 2012 r.
rocznicy
œlubu i za ich dzieci
8.00 - W int. Igora Karkowskiego i jego rodziców 17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla mamy Stefanii
int. od rodziców
17.00 - + Ryszard Gorczyca, Eugenia i Maksym Sak Popielarz -int. od córki z rodzin¹
17.0 0 - w 60-te urodziny Lidii i za + Jadwiga, Feliks
17.00 - + Edward Suchecki - int. od brata Wac³awa
i Witold
Œroda - 23 maja 2012 r.
17.00 - + Anna Wachowska - int. od córek
8.00 - + Roman, Janina, Ambro¿y, Marianna
17.00 - int. dziêkczynna od r. Krysiak z proœb¹ o 18.00 - œlub: Bogumi³a Szok i Ryszard Pop³awski
dalsze b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla ca³ej 19.00 - w 40-t¹ rocznicê œlubu Teresy i Stanis³awa
Sekœciñskich - int. od dzieci z rodzinami
rodziny
17.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Janiny i Niedziela. Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego
- 27 maja 2012 r.
Mieczys³awa £uszczyk, za ich dzieci i wnuczków
17.00 - int. dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ 8.30 - + Edward Parzych, Eugenia i Dariusz
o dalsze b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla poleconej 8.30 - + Bronis³aw i Zofia Piaskowscy, Edward
8.30 - + Aleksandra i Czes³aw M³ynarczyk
rodziny
8.30 - Mieczys³aw Maciora
Czwartek - 24 maja 2012 r.
11.00 - w int. Pauliny Syberskiej z racji urodzin i za
8.00 - + Boles³aw Krajza
17.00 - + Stefania i Antoni Ba³dyga - int. od syna jej rodziców
11.00 - o b³. Bo¿e dla Iwony i Tadeusza
Ryszarda z rodzin¹
17.00 - + W³adys³aw Prusaczyk, Józef i Antonina Wachowskich i za ich dzieci
11.00 - w int. Zofii w 2-gie urodziny i za jej
Filipkowscy
rodziców
Pi¹tek - 25 maja 2012 r.
17.00 - w 22-gie urodziny Rafa³a Adamskiego
8.00 - + Aleksandra w rocz. œm., Czes³aw, Henryk
17.00 - o b³. Bo¿e dla mam: Zofii Puchalskiej, 17.00 - w int. Ksawerego Jackiewicza z racji urodzin
Przypominam,¿e 1 czerwca br. na placu Jana Paw³a II W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
w E³ku odbêdzie siê VII Ogólnopolski Festyn · w sobotê, 26 maja œwiêty Filip Nereusz,
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie wychowawca m³odzie¿y i opiekun chorych.
zapraszamy wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u Proœmy go, aby nas uwra¿liwia³ na potrzeby
w tym wydarzeniu. Dzieci chêtne na wyjazd do E³ku bliŸnich; uczmy siê te¿ od niego nieœæ ludziom
na Festyn Rodzinny zg³aszaj¹ siê do Pañ Katechetek: radoœæ i piêkno.
Stanis³awy Sawickiej i Ma³gorzaty Szyszuk.

zapowiedzi przedœlubne

1. 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.
2. 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.

Sapientis est mutare consilium.
Cz³owiek rozumny nie waha siê zmieniæ
zdania.
*****
Musimy Bogu bezgranicznie ufaæ, nigdy
nie czyni¹c Mu wymówek; Jemu wolno
ci¹gle próbowaæ nasz¹ mi³oœæ, chocia¿by
najlepsz¹ i ¿¹daæ jeszcze wiêkszej najwiêkszej...

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji wiernoœæ i jednoœæ ¿ycia rodzinnego ma³¿onkowie
K o œ c i o ³ a ( B e n e d y k t X V I ) c d . s¹ dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami
S³owo Bo¿e, ma³¿eñstwo i rodzina
s³owa Bo¿ego. Wspólnota koœcielna powinna ich
wspieraæ
i im pomagaæ we wdra¿aniu modlitwy w
Synod uzna³ za konieczne zwrócenie
rodzinie, s³uchania s³owa i znajomoœci Biblii.
uwagi równie¿ na zwi¹zek miêdzy
Dlatego Synod wyra¿a pragnienie, aby w ka¿dym
s³owem Bo¿ym, ma³¿eñstwem i
rodzin¹ chrzeœcijañsk¹. Istotnie, „g³osz¹c s³owo domu by³a Biblia i by by³a przechowywana w
Bo¿e, Koœció³ objawia rodzinie chrzeœcijañskiej jej sposób godny, by mo¿na j¹ by³o czytaæ i
prawdziw¹ to¿samoœæ, to, czym ona jest i czym pos³ugiwaæ siê ni¹ w modlitwie. W razie potrzeby
powinna byæ wedle zamys³u Pana”. Dlatego nie pomoc¹ mog¹ s³u¿yæ kap³ani, diakoni lub
mo¿na nigdy zapominaæ, ¿e s³owo Bo¿e jest u odpowiednio przygotowani œwieccy. Synod zaleci³
pocz¹tków ma³¿eñstwa (por. Rdz 2, 24) i ¿e sam tak¿e tworzenie ma³ych wspólnot, z³o¿onych z
Jezus w³¹czy³ ma³¿eñstwo do instytucji swojego rodzin, aby modliæ siê i rozwa¿aæ wspólnie
królestwa (por. Mt 19, 4-8), wynosz¹c do rangi odpowiednie fragmenty Pisma. Ma³¿onkowie
sakramentu to, co pierwotnie wpisane by³o w niech te¿ pamiêtaj¹, ¿e „s³owo Bo¿e stanowi cenne
ludzk¹ naturê. „W celebracji sakramentu wsparcie tak¿e w trudnoœciach ¿ycia ma³¿eñskiego
mê¿czyzna i kobieta wypowiadaj¹ prorocze s³owa i rodzinnego”.
o wzajemnym oddaniu, byciu „jednym cia³em”, na
znak tajemnicy jednoœci Chrystusa i Koœcio³a (por.
Ef 5, 31-32)”. Wierni s³owu Bo¿emu, musimy
równie¿ podkreœliæ, ¿e dzisiaj pod wieloma
wzglêdami instytucja ta jest atakowana przez
wspó³czesn¹ mentalnoœæ. Na rozpowszechniony
nie³ad w sferze uczuæ i pojawianie siê sposobów
myœlenia banalizuj¹cych ludzkie cia³o i ró¿nice
seksualne, s³owo Bo¿e odpowiada, potwierdzaj¹c
pierwotn¹ dobroæ cz³owieka, stworzonego jako
mê¿czyzna i kobieta i powo³anego do wiernej,
wzajemnej i p³odnej mi³oœci.

W tym kontekœcie pragnê przedstawiæ to, co Synod
przypomnia³ na temat zadania kobiet w odniesieniu
do s³owa Bo¿ego. Wk³ad „kobiecego geniuszu”
jak nazwa³ go papie¿ Jan Pawe³ II w poznanie
Pisma œwiêtego i w ca³e ¿ycie Koœcio³a jest dzisiaj
wiêkszy ni¿ w przesz³oœci i dotyczy równie¿
samych studiów biblijnych. Synod poœwiêci³
szczególn¹ uwagê nieodzownej roli kobiet w
rodzinie, wychowaniu, katechezie i w
przekazywaniu wartoœci. Istotnie, „potrafi¹ one
pobudziæ do s³uchania S³owa, osobistej relacji z
Bogiem i ukazywaæ sens przebaczenia i
Z wielkiej tajemnicy oblubieñczej wywodzi siê ewangelicznego dzielenia siê”, a tak¿e nieœæ
niezbywalna odpowiedzialnoœæ rodziców za mi³oœæ, byæ nauczycielkami mi³osierdzia i
w³asne dzieci. Do autentycznego ojcostwa i budowniczymi pokoju, wnosz¹cymi ciep³o i
macierzyñstwa nale¿y bowiem ukazywanie sensu cz³owieczeñstwo w œwiat, który zbyt czêsto ocenia
¿ycia w Chrystusie i œwiadczenie o nim: przez osoby, ch³odno na nie patrz¹c przez pryzmat
korzyœci.
cdn
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.
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