Kalendarz liturgiczny
22 kwietnia. III NIEDZIELA WIELKANOCY.
Niedziela Biblijna.
Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; £k 24,35-48
Ka¿da Niedziela to dzieñ œwiêtowania
zmartwychwstania Chrystusa. Przychodzimy do
œwi¹tyni, by we wspólnocie, któr¹ tworzymy jako
Koœció³ i jako parafia, radowaæ siê obecnoœci¹ i
mi³oœci¹ Jezusa zmartwychwsta³ego.
23 kwietnia. Poniedzia³ek. UROCZYSTOŒÆ
ŒW. WOJCIECHA, G£ÓWNEGO PATRONA
POLSKI I DIECEZJI E£CKIEJ.
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26
B¹dŸmy wierni chrzeœcijañskiemu dziedzictwu
naszej Ojczyzny.
24 kwietnia. Wtorek.
Dz 7,51-59;8,1; J 6,30-35
Rozwijajmy nasz¹ wiarê przez codzienn¹ lekturê
Pisma Œwiêtego.
25 kwietnia. Œroda. Œwiêto œw. Marka

Ewangelisty.
1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20
Starajmy siê, przez g³êbok¹ refleksjê nad s³owem
Bo¿ym poznaæ i wiernie wype³niæ plan nakreœlony
przez Boga w naszym ¿yciu.
26 kwietnia. Czwartek.
Dz 8,26-40; J 6,44-51
RozbudŸmy w sobie pragnienie g³êbszego
poznania i pokochania Jezusa przez lekturê Pisma
Œwiêtego.
27 kwietnia. Pi¹tek.
Dz 9,1-20; J 6,52-59
Na Mszy Œwiêtej gromadzimy siê jako Koœció³,
jako wspólnota wierz¹cych, poœród których ¿yje i
dzia³a zmartwychwsta³y Chrystus.
28 kwietnia. Sobota.
Dz 9,31-42; J 6,55.60-69
Uczestnictwo we Mszy Œwiêtej jest wyznaniem
wiary i zaufania do Boga.

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. My czêsto, za œwiêtym Tomaszem,
mówimy: „szukam Boga”. Tymczasem ju¿
wiemy: nie trzeba Go szukaæ. Bóg jest, i to
zawsze. Trzeba Go tylko rozpoznaæ. I to
niech na nas ci¹¿y obowi¹zek dawania
œwiadectwa, ¿e Bóg jest i mo¿na Go
rozpoznaæ.
2. Niedziela dzisiejsza prze¿ywana jest jako
Niedziela Biblijna i pocz¹tek Tygodnia
Biblijnego. Niech ta Œwiêta Ksiêga
towarzyszy nam ka¿dego dnia, w ka¿dej
modlitwie. Nie rozstawajmy siê z owym
najwspanialszym listem Boga do cz³owieka.
3. Jutro uroczystoœæ œwiêtego Wojciecha
Patrona naszej Ojczyzny. Jego mêczeñska
krew, wylana na pocz¹tku historii Koœcio³a w
naszym kraju, sta³a siê prawdziwie
nasieniem chrzeœcijan. Zwracajmy siê z
gor¹c¹ modlitw¹ przez orêdownictwo
œwiêtego Wojciecha, aby jego ofiara ci¹gle
o¿ywia³a wiarê Polaków.
4.23 kwietnia - dzieñ imienin J. E. Ks. Bp.

Jerzego Mazura. W naszych modlitwach
pamiêtajmy Dostojnym Solenizancie.
5. Dzisiaj i w ka¿d¹ nastêpn¹ niedzielê spotkanie
rodziców i dzieci przygotowuj¹cych siê do I
Komunii Œwiêtej na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00.
Zapraszam.
6. 25 kwietnia - dzieñ modlitw o urodzaje.
7.W nastêpn¹ niedzielê - Œwiatowy Dzieñ Modlitw
o Powo³ania. Rozpoczyna siê Tydzieñ Modlitw o
Powo³ania.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
·
w œrodê, 25 kwietnia
œwiêty Marek
Ewangelista. Przez Jego wstawiennictwo modlimy
siê o dobre urodzaje i o b³ogos³awieñstwo dla
pracuj¹cych na roli. Proœmy tak¿e o to, aby nikomu
na œwiecie nie brakowa³o chleba.
8. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ 2900 z³.
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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Budujmy swoj¹ chrzeœcijañsk¹
to¿samoœæ na mocnym fundamencie
apostolskiego depozytu wiary –
zachêcaj¹ biskupi. Przestrzegaj¹
równoczeœnie, by „nie przeceniaæ
wartoœci objawieñ prywatnych, a tym
bardziej nie opieraæ swej wiary na bli¿ej
nieokreœlonych wizjach”. List pasterski
„Objawienie Bo¿e a objawienia prywatne” jest
odczytywany w koœcio³ach w Niedziele Biblijn¹,
dzisiaj, 22 kwietnia.
U progu Tygodnia Biblijnego biskupi
podkreœlaj¹ w liœcie pasterskim, ¿e s³owa Pisma
Œwiêtego s¹ skierowane do ka¿dego z nas
osobiœcie. „Dlatego Koœció³, poprzez
ustanowienie Niedzieli Biblijnej, zaprasza nas do
codziennego – osobistego i wspólnotowego –
czytania Pisma Œwiêtego w rodzinach” –
czytamy. Pomoc¹ mog¹ byæ tak¿e telewizyjne i
radiowe programy biblijne czy komentarze do
czytañ mszalnych w tygodnikach katolickich.
„Twórzmy w parafiach krêgi biblijne, a w
diecezjach Szko³y S³owa Bo¿ego jako ¿ywe
Domy S³owa, aby Ewangelia nie by³a bezdomna!
Oby Pismo Œwiête nie by³o jedn¹ z wielu ksi¹¿ek
porzuconych na pó³ce!” – prosz¹ biskupi.
List Episkopatu podkreœla, ¿e mo¿emy
poznawaæ Stwórcê, patrz¹c na otaczaj¹cy nas
œwiat. W sposób szczególny Bóg objawia siê w
cz³owieku, którego stworzy³ „na swój obraz”.
Pe³nia Objawienia Bo¿ego dokona³a siê w
Chrystusie. „W Nim Bóg otworzy³ przed ludŸmi
swoj¹ Tajemnicê. I nie bêdzie ju¿ innego
Objawiciela” – pisz¹ biskupi za Katechizmem
Koœcio³a Katolickiego. Ca³a prawda o zbawieniu
„Bêdziesz Bibliê nieustannie czyta³.
Bêdziesz j¹ kocha³ wiêcej ni¿
rodziców. Nigdy siê z ni¹ nie
rozstaniesz. A gdy zestarzejesz siê,

zosta³a zawarta w Ewangelii Jezusa i w
nauczaniu Aposto³ów. „Bóg objawia siê nam
tak¿e dzisiaj, gdy wraz z Koœcio³em otwieramy
Pismo Œwiête, aby w duchu wiary je czytaæ i
wyjaœniaæ metodami, którymi pos³uguje siê
ludzki rozum” – czytamy.
Biskupi jasno podkreœlaj¹, ¿e „dane
ludziom objawienia prywatne nie dodaj¹ nic
nowego do Objawienia Bo¿ego”. Jak czytamy,
„udzielane s¹ przez Boga pojedynczym
osobom, aby Koœcio³owi powszechnemu lub
wspólnotom lokalnym czy okreœlonym grupom
mocniej przypomnieæ prawdê ju¿ obecn¹ w
Piœmie Œwiêtym i Tradycji”. Na przyk³ad przez
œw. Faustynê Pan Jezus przypomnia³ ca³emu
Koœcio³owi prawdê o mi³osierdziu Boga,
objawion¹ ju¿ w Starym i Nowym Testamencie.
Podobnie liczne objawienia maryjne niczego
nie dodaj¹ do Ewangelii. „Z kolei, objawienia
prywatne, dawane ludziom w postaci wizji czy
g³êbokich prze¿yæ religijnych, s³u¿¹ najczêœciej
temu, aby ich nawróciæ, pog³êbiæ ich wiêŸ z
Bogiem b¹dŸ umocniæ na drodze dawania
œwiadectwa Chrystusowej Ewangelii” –
czytamy w liœcie biskupów. Przypominaj¹ oni,
¿e ka¿de objawienie prywatne musi byæ uznane
przez Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a. „Dlatego
trzeba zachowaæ wielk¹ ostro¿noœæ w
przyjmowaniu treœci dotycz¹cych wiary i
moralnoœci zawartych w objawieniach
prywatnych” – pisz¹ hierarchowie. List
przypomina, ¿e ¿adne objawienie prywatne nie
domaga siê od nikogo przyjêcia w wierze,
dotyczy to równie¿ objawieñ uznanych przez
Koœció³.
dojdziesz do przekonania, ¿e wszystkie
ksi¹¿ki, jakie przeczyta³eœ w ¿yciu, s¹ tylko
nieudolnym komentarzem do tej jedynej
Ksiêgi”.
(Roman Brandstaetter)

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. Ma³gorzata i Zdzis³aw Nadolni - 100 z³.; 2. Taca - 3342.10 z³.
Wp³ynê³o - 3442.10 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 658 640.13 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 - 23 kwietnia 2012 r.
8.00 - w int. Bartosza w 2-gie
urodziny i cr. Krêciewskich
17.00 - + Eleonora i Józef Jaksina
17.00 - + Jan, Florentyna i Eugenia
Wejs
17.30 - o szybki powrót do zdrowia i b³. Bo¿e dla
Adama
Wtorek - 24 kwietnia 2012 r.
8.00 - w int. Jerzego, Jaros³awa i Mariusza Wnuk
17.00 - + z rodz. Chmielewskich, Dardziñskich,
Pleskarz
17.00 - + Jerzy Wiêcek w 30-ty dzieñ po œmierci int. od uczestników pogrzebu
Œroda - 25 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Irena, Stanis³aw i Tadeusz Paradowscy
17.00 - w 18-te urodziny Mileny Murach
17.00 - + Jerzy i Alina Barcikowscy
Czwartek - 26 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Lucjan Ropiak,
Edward Kuzia, W³adys³aw Jaworski - int. od
Janiny
17.00 - + Stanis³awa i Szczepan, W³adys³aw,
Remigiusz Radomski
17.00 - + Stanis³aw Filipkowski - int. od córki z
rodzin¹
Pi¹tek - 27 kwietnia 2012 r.
8.00 - + Anna Florczyk w 8-m¹ rocz. œm., Henryk,

Czes³aw Szczech w 6-t¹ rocz. œm., Jadwiga,
Edward Kuzia, Lucjan Ropiak, W³adys³aw
Jaworski
17.00 - w rocznicê œlubu Olgi i Dariusza i za ich
synów
17.00 - + Czes³aw Samsel
Sobota - 28 kwietnia 2012 r.
8.00 - ..................
17.00 - œlub: Agnieszka Drê¿ek i Rados³aw
Falkowski
18.00 - o zdrowie dla Leokadii Jaworskiej - int. od
wnuczki Agnieszki
18.00 - + Stanis³awa Farys - int. od syna
IV Niedziela Wielkanocna - 29 kwietnia 2012 r.
8.30 - w int. dzieci: Sandry, Katarzyny, Julii i
Karola - int. od rodziców
8.30 - o szczêœliw¹ maturê dla Ewy i trafny wybór
studiów
8.30 - + z rodz. Ogonowskich i Miksza
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Teresy
Wachowskiej
11.00 - w int. Jaros³awa z racji imienin i cr.
Wygna³
11.00 - o b³. Bo¿e dla dzieci i wnuków p.Korwek
17.00 - w int. Krzysztofa Kowalczyka w 16-te
urodziny
17.00 - + Marzena Szlachetka (w urodziny) - int.
od kole¿anek z pracy

zapowiedzi przedœlubne
1. Go³êbiewski Rafa³ £ukasz, stan wolny, zam. Piecki, ul. Zwyciêstwa, par. MB Ró¿añcowej w Pieckach i
Czajka Karolina Martyna, stan wolny, zam. Krutyñ, par. tut.
2. Pop³awski Ryszard, wdowiec, zam. Katowice, ul. Barbórki, par. œw. Stanis³awa Kostki w Katowicach i
Szok Bogumi³a, wdowa, zam. Œwignajno Ma³e, 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.

18 kwietnia 2012 r. zosta³a ustanowiona
“Fundacja na rzecz Renowacji Zabytkowego
Koœcio³a w Ukcie”. Celem fundacji jest:
- renowacja zabytkowego Koœcio³a pod
wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
historycznego wystroju Koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy;

- rewaloryzacja otoczenia Koœcio³a;
- promocja Koœcio³a i zabytków z nim
zwi¹zanych oraz ich historii;
- opieka nad zabytkowymi cmentarzami
ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do Koœcio³a
w Ukcie.
Siedzib¹ fundacji jest Ukta.
Fundacja uzyska osobowoœæ prawn¹ z chwil¹
wpisania do Krajowego Rejestru S¹dowego.

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji zrozumia³e, dlaczego w ró¿nych wymiarach
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
pos³ugi diakoñskiej „elementem
Chcia³bym wspomnieæ o miejscu
charakteryzuj¹cym duchowoœæ diakona jest s³owo
s³owa Bo¿ego tak¿e w ¿yciu
Bo¿e, którego ma byæ autorytatywnym
powo³anych do diakonatu, nie tylko
g³osicielem, wierz¹c w to, co g³osi, nauczaj¹c tego,
jako stopnia poprzedzaj¹cego œwiêcenia w co wierzy, ¿yj¹c tym, czego uczy”. Dlatego
kap³añskie, ale jako sta³ej pos³ugi. Dyrektorium o zalecam, aby diakoni przez studium i modlitwê
pos³udze i ¿yciu diakonów sta³ych stwierdza, ¿e „w wzbogacali swoim ¿yciu pe³n¹ wiary lekturê Pisma
teologicznej to¿samoœci diakona s¹ wyraŸnie œwiêtego. Niech bêd¹ wprowadzani do poznawania
widoczne rysy jego specyficznej duchowoœci, która Pisma œwiêtego i jego poprawnej interpretacji; do
jawi siê zasadniczo jako duchowoœæ s³u¿by. wzajemnych powi¹zañ miêdzy Pismem i Tradycj¹;
Najdoskonalszym wzorem jest Chrystus s³uga, w szczególnoœci do pos³ugiwania siê Pismem
który ¿y³ ca³kowicie oddany s³u¿bie Bogu, dla œwiêtym w przepowiadaniu, w katechezie i ogólnie
dobra ludzi”. W tej perspektywie staje siê w dzia³alnoœci duszpasterskiej.
cdn
Ju¿ po raz czwarty, w trzeci¹ niedzielê po Pisma Œwiêtego. To nasze za¿enowanie powinno
Wielkanocy, w ca³ym kraju obchodzimy Niedzielê nas doprowadziæ do systematycznego poznawania
Biblijn¹, która jest pocz¹tkiem Tygodnia Biblijnego. Biblii. Najczêœciej jednak znajdujemy wymówki, ¿e
Has³em tegorocznych obchodów s¹ s³owa: „Koœció³ nie mamy czasu, ¿e Biblia jest za trudna, ¿e ciê¿ko
domem budowanym przez mi³oœæ”. Z tej okazji s¹ cokolwiek zrozumieæ. A mo¿e nie wierzymy, ¿e na
kierowane do nas s³owa zachêty do spotkania z kartach Pisma Œwiêtego znajdziemy ¯ywego Boga?
Bibli¹ i rozwa¿ania fragmentów S³owa Bo¿ego. Wiêkszoœæ katolików ze S³owem Bo¿ym styka siê
Takie dni, zachêcaj¹ce do czytania Pisma Œwiêtego, jedynie podczas Eucharystii. A trzeba, byœmy
s¹ niezwykle wa¿ne, gdy¿ ci¹gle za rzadko siêgamy zaczêli czytaæ Bibliê tak¿e w domu. Czytali tak
indywidualnie jak i w gronie ca³ej rodziny. Do
do Ÿród³a naszej wiary.
Zdarza siê, ¿e zaczepiaj¹ nas Œwiadkowie Jehowy, czytania Biblii trzeba zachêcaæ ju¿ najm³odsze
którzy chc¹ z nami rozmawiaæ o Biblii. Wyci¹gaj¹ dzieci. Jeœli poznaj¹ piêkno i prawdê Pisma
Pismo Œwiête, cytuj¹ wyrwany z kontekstu fragment Œwiêtego, to w póŸniejszych latach same bêd¹
i podwa¿aj¹ dogmaty naszej wiary. Najczêœciej nie chêtnie do niego zagl¹daæ. Pismo Œwiête jest
jesteœmy w stanie nic odpowiedzieæ, poniewa¿ nie fascynuj¹c¹ ksiêg¹, w której odnaleŸæ mo¿na
pamiêtamy odpowiedniego fragmentu Biblii. A prawdê o Chrystusie a tak¿e wskazówki dotycz¹ce
tymczasem Œwiadkowie Jehowy mówi¹ z pamiêci naszego ¿ycia.
wersety z ró¿nych ksi¹g. Wtedy rodzi siê w nas Uczyñmy wiele,by Pismo Œwiête by³o w centrum
wstyd, ¿e nie jesteœmy w stanie pokazaæ, ¿e nasza naszej wiary i ca³ego ¿ycia.
wiara ma konkretne fundamenty oparte na s³owach z
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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