Kalendarz liturgiczny
21 kwietnia. IV NIEDZIELA WIELKANOCY.
DOBREGO PASTERZA.
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9-14b.17; J 10,27-30
Prośmy o odwagę dla wielu młodych ludzi, którzy
słyszą głos powołania, aby nie lękali się pójść za Nim.
22 kwietnia. PONIEDZIAŁEK .
Dz 11,1-18; J 10,1-10
Dar wiary jest dobrem, którym musimy się dzielić i
powinniśmy przekazywać dalej swoim świadectwem
życia.
23 kwietnia. WTOREK. UROCZYSTOŚĆ ŚW.
WOJCIECHA, GŁÓWNEGO PATRONA
POLSKI I DIECEZJI EŁCKIEJ.
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26
Nie lękajmy się współpracy z Bogiem w głoszeniu
Jego słowa tam, gdzie On nas posyła.
24 kwietnia. ŚRODA .
Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50
W swoim słowie Jezus objawia nam Ojca, tego, który
Go posłał. Przez swoje słowo rozświetla mroki

naszego życia, daje zbawienie.
25 kwietnia. CZWARTEK . Święto św. Marka
Ewangelisty.
1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20
Bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa i stańmy się
ewangelizatorami dzisiejszego świata.
26 kwietnia. PIĄTEK .
Dz 13,26-33; J 14,1-6
Człowiek kroczący drogą wiary potrzebuje
drogowskazów i znaków, by w różnorodności
otaczającego świata nie zgubić celu swej wędrówki.
Tymi znakami są: sakramenty, słowo Boże, wspólnota
Kościoła.
27 kwietnia . SOBOTA .
Dz 13,44-52; J 14,7-14
Poznanie Jezusa Chrystusa przybliża do Boga Ojca,
bo Syn jest Jego obrazem, jest Drogą, która do Ojca
prowadzi. Miejscem, gdzie Jezusa spotykamy
i poznajemy, jest Najświętsza Eucharystia.

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.Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele
jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna 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,
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.
2. Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy
prosić o powołania kapłańskie i zakonne
z naszej wspólnoty parafialnej. Być może
w młodych sercach naszych parafian daje się

Bazylika zimą

*

Komunikaty

słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”!
Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże
podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą,
a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli
syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu życia
dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga
zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy
o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy
Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu
Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką
wszystkich kapłanów i wychowawczynią powołań
kapłańskich.
3. Dzisiaj ofiary składane na tacę przeznaczone są
na prace prowadzone w parafii. Serdecznie proszę
o życzliwe wsparcie i ofiarną pomoc. Modlitwą
i sercem - BÓG ZAPŁAĆ!
4. W dzisiejszą niedzielę Stowarzyszenie na rzecz
misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do
wspólnej modlitwy w intencjach kierowców,
z zachętą do refleksji nad naszą chrześcijańską troską
o bezpieczne poruszanie się po drogach
i przestrzeganie przepisów drogowych.
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3. Miłosierdzie poprzez czyn, słowo i modlitwę
Caritas taką też nazwę nosi kościelna organizacja
charytatywna, która w sposób zorganizowany
i systematyczny pomaga potrzebującym na całym
świecie. Trudno wymienić wszystkie jej działania,
jednak warto wiedzieć o tych najważniejszych:
okna życia dla porzuconych nowo narodzonych
dzieci, leczenie i rehabilitacja chorych, domy dla
bezdomnych, opieka nad uchodźcami, dożywianie
głodnych, natychmiastowa i długofalowa pomoc
dla ofiar kataklizmów, wspieranie bezrobotnych,
wakacje dla dzieci ubogich. Nie chodzi jednak
o swego rodzaju opiekę społeczną, jednorazową
akcję, lecz o misję, która polega na autentycznej
trosce o godność każdego człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci. Caritas miłość miłosierna
należy do misji Kościoła, tak samo jak głoszenie
Słowa i wychwalanie Boga w liturgii.
Misja Caritas to więc ogrom działań, wielki
rozmach i szeroka fala najróżniejszej pomocy,
udzielanej codziennie na wszystkich kontynentach,
systematycznie i często bez żadnego rozgłosu.
Przypominamy o tym, ponieważ dzisiejsza
niedziela jest jednocześnie świętem Caritas. Każdy
z nas może być dziś dumny, że jest częścią
Kościoła, w łonie którego dzieje się tak wiele
dobra. Możemy dzisiaj dziękować Bogu za tysiące
pracowników i wolontariuszy Caritas, dla których
*23 kwietnia imieniny obchodzi J.E. Ksiądz
Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki. Z tej okazji
pamiętajmy w naszych modlitwach o Pasterzu
Diecezji.

zapłatą za pracę jest często uśmiech i radość osób
obdarowanych. Ich codzienna, systematyczna
i w cichości wykonywana posługa sprawia, że
Caritas cieszy się ogromnym autorytetem na całym
świecie.
To właśnie dlatego darczyńcy z wielkim zaufaniem
wspierają Caritas, wiedząc, że darowane dobra
trafią tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Cieszy
fakt, że wielu wiernych w Polsce z zaufaniem
przekazuje 1% z podatku, wspierając w ten sposób
działalność charytatywną Kościoła. Caritas jako
organizacja, a także poszczególni jej pracownicy
i wolontariusze są bardzo cenieni w swoich
środowiskach. Ogrom czynionego dobra
zdumiewa i pokazuje troskę chrześcijan
o wszystkich potrzebujących.
Kościół zabiega jednak, aby dzieła charytatywne
były przepełnione autentycznym duchem
ewangelicznym. Zachęcamy, aby w każdej parafii
powstały parafialne oddziały Caritas lub im
podobne. Mogą się one przyczynić do
kształtowania postawy miłosierdzia
i wychowywania w duchu autentycznej miłości
b l i ź n i e g o . Wy r a ż a m y s z c z e r e u z n a n i e
i wdzięczność wszystkim zaangażowanym
w charytatywną działalność, a zwłaszcza
parafialnym, szkolnym i akademickim zespołom
Caritas.
cdn.
* 23 kwietnia uroczystości ku czci św. Wojciecha.
Rozpoczęcie w kościele NSPJ w Ełku o godz. 17.00
- nieszpory, procesja i Msza Święta w Katedrze
Ełckiej o godz. 18.00.

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.

Odeszli od nas

Bolesława Krysiak
Msza Święta od uczestników
pogrzebu - 19 maja 2013 r. - godz. 11.00

Stanisława Stanulewicz
Msza Święta od uczestników pogrzebu - 18 maja
2013 r. - godz. 16.30
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

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. Anonimowo - 20 zł.
Wpłynęło - 20 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 643 572.86 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 - 22 kwietnia 2013 r.
8.00 - + Stanisława Nasiadka
8.00 - + Edward Kuzia, Anna i Henryk Florczyk, w rocz.śm., Szczepan, Władysław,
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski
Remigiusz Radomski
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - + Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - + Jerzy i Alina Barcikowscy
17.00 - + Małgorzata Zofia Pupek
Wtorek - 23 kwietnia 2013 r.
w 30-ty dzień po śm. - int. od uczestników pogrzebu
8.00 - w int. Jerzego, Jarosława i Mariusza Wnuków Sobota - 27 kwietnia 2013 r.
16.30 - + Aleksander Zawrotny
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - BIERZMOWANIE
17.00 - + Eleonora i Józef Jaksina i ich rodzeństwo
17.00 - w int. Lidii, Alicji i Zuzi
Środa - 24 kwietnia 2013 r.
V Niedziela Wielkanocna - 28 kwietnia 2013 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Edward Kuzia, 8.30 - w int. Emilii i Eweliny Bałdyga - int. od
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski - int. od Janiny rodziców
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
8.30 - w I-szą rocznicę ślubu Katarzyny i Pawła
17.00 - + Regina Kowalczyk w rocz.śm., Leon i Jan Besiekierskich
Czwartek - 25 kwietnia 2013 r.
8.30 - + Stanisław Wiszowaty
8.00 - + Anna Florczyk w 9-tą rocz.śm., Henryk 11.00 - w int. Teresy Wachowskiej, jej dzieci
Florczyk w 7-mą rocz.śm., Czesław i Jadwiga i wnuków
Szczech, Edward Kuzia, Lucjan Ropiak, Władysław 11.00 - w 2-gą rocznicę ślubu Doroty i Adama
Jaworski
Tarasewiczów i ich syna Kubusia - int. od rodziców
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
11.00 - w urodziny Mateusza, za Szymona i w I-szą
17.00 - + Jan, Florentyna i GenowefaWejs
rocznicę ślubu Agnieszki i Radka Falkowskich
Piątek - 26 kwietnia 2013 r.
11.00 - + Józef Stankiewicz w 30-ty dzień po śm. 8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Maria i Antoni int. od uczestników pogrzebu
Laskowscy - int. od synowej i córki z rodziną
17. 00 - Gr. + Kazimiera Plona
1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC o błogosławieństwo dla pracujących na roli
PROWADZONYCH W PARAFII.
i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to,
2. Dzisiaj, 21 kwietnia (niedziela) po Mszy Świętej aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
o godz. 11.00 i w każdą następną niedzielę- 4. Bardzo serdecznie dziękuję Waldemarowi
spotkania młodzieży przygotowującej się do i Łukaszowi Ochenkowskim z Wojnowa za dar
Bierzmowania.
barierek na schody do domu parafialnego i do
3. W czwartek, 25 kwietnia, celebrujemy święto piwnic. Bóg zapłać!
Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień 5. Dziękuję młodzieży za pomoc i pracę w domu
modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię parafialnym i obejściu kościoła. Bóg zapłać!
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki *Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
email: sawicki@parafiaukta.pl
Ruciane Nida
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

1. We wtorek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić
uroczystość Świętego Wojciecha (ok. 956-997),
biskupa i męczennika, którego Kościół w Polsce
uznaje za jednego ze swoich głównych patronów.
Św. Wojciech jest też głównym patronem naszej
Diecezji.
Pochodził z książęcego rodu czeskich
Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę
z dynastią Piastów. Jego krew leży u fundamentów
Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako
apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do
wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku
poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie w
1000 roku spotkali się cesarz Otton III i książę
Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do
historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wówczas
Święty Wojciech, biskup praski, mnich rzymski,
apostoł Węgier i Polski, wreszcie męczennik,
Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.
11. Cenną i niezbędną pomocą w
uzyskaniu dostępu do
systematycznej wiedzy na temat
treści wiary jest dla wszystkich
Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to jeden
z najważniejszych owoców II Soboru
Watykańskiego. W Konstytucji Apostolskiej Fidei
depositum nie przypadkiem podpisanej
w trzydziestą rocznicę otwarcia II Soboru
Watykańskiego, papież Jan Paweł II napisał:
„Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do
odnowy całego życia kościelnego, .... Uznaję go za
pewną normę nauczania wiary, jak również za
pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii
eklezjalnej”.
Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien
wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego
odkrycia i studium podstawowych treści wiary,
które znajdują w Katechizmie Kościoła
Katolickiego swą systematyczną i organiczną
syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne
bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł
i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci swej
historii. Od Pisma Świętego do Ojców Kościoła, od
mistrzów teologii po świętych, którzy przeszli
przez wieki, Katechizm przedstawia trwałą pamięć
tak wielu sposobów, w których Kościół rozważał
swą wiarę i dokonał postępu doktrynalnego, aby
dać wiernym pewność w ich życiu wiary.

którego ciało znalazło się w Gnieźnie, urastał do
rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się
wówczas Europy. Niech ta uroczystość będzie dla
nas okazją do złożenia Panu Bogu dziękczynienia
za wspaniałego orędownika naszej Ojczyzny
w niebie. Niech też Święty Wojciech przypomina
nam, jak należy wiernie trwać przy Chrystusowym
krzyżu i Ewangelii.
2. Wpatrując się w jego święte życie, umiejmy
dostrzec, że chrześcijaństwo jest nieustannym
przekazywaniem z pokolenia na pokolenie
świadectwa o Panu Jezusie. Chrześcijaństwo jest
religią dla odważnych! Jako przyjaciele Chrystusa
nie możemy się lękać tego, co jest na świecie, gdyż
jest z nami Zmartwychwstały, Jego Najświętsza
Matka i inni święci patronowie. Wiara umacnia
nas, abyśmy żyli w pokoju i prawdzie, abyśmy byli
solą ziemi w naszej trudnej codzienności.
nawet wielkie kwestie życia powszedniego. Strona
po stronie, odkrywa się, że to, co jest
przedstawione, nie jest jakąś teorią, ale spotkaniem
z konkretną Osobą, która żyje w Kościele. Po
wyznaniu wiary następujące wyjaśnienie życia
sakramentalnego, w którym Chrystus jest obecny,
działa i nadal buduje swój Kościół. Bez liturgii
i sakramentów, wyznanie wiary nie miałoby
skuteczności, gdyż zabrakłoby łaski, która wspiera
świadectwo chrześcijan. Podobnie, nauczanie
Katechizmu na temat życia moralnego nabiera
swego pełnego znaczenia, jeżeli umieszczane jest
w kontekście wiary, liturgii i modlitwy.
12. Z tego względu Katechizm Kościoła
Katolickiego może być prawdziwym narzędziem
wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy
troszczą się o wychowanie chrześcijan, tak istotne
w naszym kontekście kulturowym. W tym celu
p o p r o s i ł e m K o n g r e g a c j ę N a u k i Wi a r y,
o zredagowanie w porozumieniu z kompetentnymi
dykasteriami Stolicy Apostolskiej Noty , która ma
dać Kościołowi oraz wiernym pewne wskazania,
jak przeżyć ten Rok Wiary w sposób najbardziej
efektywny i właściwy, w służbie wiary
i ewangelizacji.

Wiara bowiem poddana jest bardziej niż
w przeszłości szeregowi pytań, które wypływają ze
zmiany mentalności, która zwłaszcza dzisiaj,
redukuje obszar pewności racjonalnej do osiągnięć
naukowych i technologicznych. Jednakże Kościół
nigdy nie bał się ukazywać, że między wiarą
a prawdziwą nauką nie może być konfliktu,
W samej swojej strukturze, Katechizm Kościoła ponieważ obie, choć różnymi drogami, zmierzają
Cdn.
Katolickiego przedstawia rozwój wiary, poruszając do prawdy.

