Kalendarz liturgiczny
24 maja. NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO (Zielone Świątki).
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-33
Zesłanie Ducha Świętego potwierdza, że Jezus
zmartwychwstał, został wyniesiony do chwały
Ojca i pozostał z nami.
25 maja. PONIEDZIAŁEK. UROCZYSTOŚĆ
NMP MATKI KOŚCIOŁA GŁÓWNEJ
PATRONKI DIECEZJI.
Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14;J 2,1-11 lub J19,25-27
Pamiętajmy, że Kościołem jesteśmy zawsze
i wszędzie.
26 maja. WTOREK. Św. Filipa Nereusza.
Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
Ogarnijmy serdeczną modlitwą nasze mamy
i polećmy je Matce Chrystusa.
27 maja. ŚRODA.
Syr 36,1.4-5a.10-17; Mk 10,32-45
Sługa to nie służący. Postawa chrześcijanina ma

być postawą sługi, który jest bardzo ważny, wręcz
niezbędny.
28 maja. CZWARTEK. Święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Jr 31,31-34 lub Hbr 10,11-18; Mk 14,22-25
Prawo Boże jest wypisane w sercach naszych.
29 maja. PIĄTEK. Św. Urszuli Ledóchowskiej.
Syr 44,1.9-13; Mk 11,11-25
“Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy
słońce świeci, albo deszcz pada... Uśmiech ten
świadczy, że umiemy zapomnieć o sobie, pragnąc
być dla innych promykiem szczęścia” - św.
Urszula.
30 maja. SOBOTA.
Syr 51,12-20; Mk 11,27-33
Autorytet Jezusa jest autorytetem Boga,
“w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
“Słowo Jezusa jest słowem Boga”. Ono ma moc
przemieniania naszego życia.

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 - 100 zł.; 2. Taca z ostatniej niedzieli - 2436.08 zł.
Wpłynęło - 2536.08 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 252 472.07 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

30 maja 2015 roku na Placu Jana Pawła II w Ełku
odbędzie się X Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji
Dnia Dziecka.
Tradycja organizacji przez Caritas pikników „Bądźmy
razem” ma już 10 lat. Festyn jest wyjątkową akcją,
podczas której dążymy do spełnienia wielu dziecięcych
marzeń. Jest to też szczególna okazja do refleksji nad
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii

życiem rodzinnym i działaniami skierowanymi na rzecz
rodzin. Podczas festynów podkreślamy rolę i znaczenie
rodziny, propagujemy idee związane z ochroną zdrowia
i profilaktyką, właściwe sposoby spędzania czasu
wolnego oraz edukację artystyczną.
Chętnych na wyjazd proszę o zgłoszenia do
p. Małgorzaty Szyszuk lub ks. Proboszcza.
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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Przenajświętsze słowo, jedno, jedyne Matka! W tym słowie zawarte jest wszystko!
Matka z miłości nas poczęła, urodziła
i wychowała. Tylko ona jest przy dziecku przez
całe swoje życie ziemskie, swoją osobą,
myślami, wszystkim. Do tego jest zdolna tylko
Matka dzięki wspaniałemu darowi
macierzyństwa, którym obdarzył ją Stwórca.
Matka to pierwsza osoba, którą spotykamy na
drodze naszego życia. To Matka pierwsza nas
zaakceptowała, to ona pierwsza wiedziała. To
Bóg jej pierwszej zwiastował, że jesteśmy, że
będziemy. To Bóg obdarzył ją nadzieją, w której
trwała! Od samego początku zatroskana o nasze
istnienie, o naszą przyszłość. Matka jest zawsze
pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych
gestów, oddana bez reszty swemu wielkiemu
skarbowi, dając mu swoją miłość, czas, siłę
i serce. Jej ręce zawsze błogosławią znakiem
krzyża, jej serce nigdy nie przestaje nas kochać!
Serce Matki... Ileż w nim miłości, a czasami - ile
w nim bólu i rozpaczy... Oczy Matki - te jedne,

jedyne oczy miłości,
miłosierdzia, dobroci, troski,
obawy, pobłażania i radości.
Dzień Matki to najcieplejsze
ze świąt w całym roku. Od
dziecka uczymy się
szacunku do naszych matek,
a miłość, która nas z nimi
łączy, to jeden z najpiękniejszych prezentów,
jakimi obdarzył nas Bóg.
Wszystkim Matkom, tym młodym i tym
starszym życzymy, by miały w sobie dość siły
i obfitość serca dla swych dzieci, by siłę tę
czerpały z serca Bogurodzicy Maryi i do Niej się
uciekały w trudnych chwilach, gdy burza zacznie
zagrażać domowemu ognisku.
Wszystkim naszym Rodzicielkom składamy
wyrazy najszczerszej miłości. Całujemy Wasze
ręce. Dziękujemy za Waszą miłość i trud, za
poświęcenie i matczyne serce. Modlimy się, aby
Jezus Chrystus Wam błogosławił, Tym które są.
A Tym, co już odeszły - dał szczęście wieczne.

Zarząd Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej
zaprasza wszystkich rolników - płatników
podatku rolnego, do wzięcia udziału w wyborach
do organów Warmińsko - Mazurskiej Izby
Rolniczej.
Głosowanie na kandydatów do Rad

Powiatowych Warmińsko - Mazurskiej Izby
Rolniczej odbędzie się w dniu 31 maja 2015 r.
(niedziela) pomiędzy godziną 8.00 a 18.00.
Lokal wyborczy obejmujący znajduje się
w Urzędzie Miejskim Ruciane Nida, ul. Aleja
Wczasów 4.

Słowo
Św. Paweł w Liście do Koryntian stwierdza, że
„nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha
Świętego: «Panem jest Jezus»”.
W stwierdzeniu tym jawi się podstawowa
prawda o roli Trzeciej Osoby Boskiej w życiu
każdego człowieka. Duch Święty jest Dawcą
wszelkich darów i Tchnieniem mądrości. Stąd
też Chrystus już w dniu zmartwychwstania,
o czym powie nam dzisiejsza Ewangelia,

na

dziś

tchnie na Apostołów Ducha Świętego, aby mogli
stać się bez lęku i obaw prawdziwymi świadkami
Zmartwychwstałego. Natomiast opis zesłania
Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy jest
objawieniem tego, co dokonało się w poranek
wielkanocny.
Przyzywajmy zatem Ducha Świętego, aby
oświecił nasze umysły, by przyjąć z odwagą słowo
Boże.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania
Ducha Świętego. Zebrani na celebrowaniu
Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego
udzielony Apostołom, początki Kościoła i jego
misję względem wszystkich języków, ludów
i narodów. Myślimy również o darze Ducha
Świętego udzielonego nam w sakramentach
chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań
Panu Bogu.
2. Ponadto dziś z okazji przypadającego 24
maja wspomnienia Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych przeżywamy VIII
Dzień Modlitw Kościoła Powszechnego za
Kościół w Chinach. Te intencje powierzaliśmy
Panu Bogu podczas dzisiejszej liturgii.
Pamiętajmy też o niej w naszych modlitwach
prywatnych.
3. Dziś kończy się czas Komunii Świętej
wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy
wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po
raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją
przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien
być wypełniony w okresie wielkanocnym,
chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go
w innym czasie w ciągu roku”. Tą słuszną
przyczyną w naszych warunkach jest
uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych.
Jeśli ktoś z wiernych do tej pory nie wypełnił
tego obowiązku, niech to uczyni jak najszybciej!
4. Dzisiaj druga tura wyborów prezydenckich.
Z głęboką troską o dobro naszej Ojczyzny,
gorąco przypominam i zachęcam, by podjąć
dzieło modlitwy w intencjach naszego kraju,
oraz zaangażowanego i wartościowego
udziału w budowaniu przyszłości, jakim jest
wybranie dzisiaj i w przyszłości osób
sprawujących władze w naszym kraju na
różnych szczeblach i w różnym zakresie.
5. Jutro, w poniedziałek po Zesłaniu Ducha
Świętego, obchodzić będziemy święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła,
wprowadzone do kalendarza liturgicznego
w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II.
Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.30,
11.00
i 17.00. Po Mszy Świętej wieczornej
nabożeństwo majowe.
6. We wtorek - DZIEŃ MATKI.
7. W środę nowennę do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy połączymy
z nabożeństwem majowym.
8. W czwartek przypada święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
9. Za tydzień
uroczystość Najświętszej
Trójcy. Ostatnie nabożeństwo majowe
z procesją eucharystyczną o godz.11.00.
10. Zbliża się uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej. W związku z tym
proszę o przygotowanie ołtarza pierwszego
mieszkańców Ukty ul. Pocztowa,
o przygotowanie ołtarza drugiego
mieszkańców Ukty ul. Mrągowska,
o przygotowanie ołtarza trzeciego
mieszkańców Ukty ul.Szkolna,
o przygotowanie ołtarza czwartego szafarzy
Komunii Świętej.
11. Nabożeństwo majowe w dni powszednie
po Mszy Świętej wieczornej, a dziś
i w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz.
11.00.
12. Ofiary zbierane na tacę w dniu dzisiejszym
przeznaczone są organizację Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie w 2016 r.
13. Do nabycia jest jeszcze kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
14. W związku z Kongresem Misyjnym
przypominam, że Ks. Biskup Jerzy Mazur
usilnie zachęca do udziału w Stacji
Kongresowej w dniu 13. 06. 2015 r.
W Warszawie. Z naszego dekanatu wyruszy
autokar na te uroczystości. Zachęcam dzieci,
młodzież i dorosłych do zgłoszenia się na ten
wyjazd. Oczywiście jest to wyjazd bezpłatny.
Wszystkie inne dane, jak godzina wyjazdu
i miejsce spotkania, będą podane na początku
czerwca.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 26 V św. Filip Nereusz, prezbiter, który
w 1551 roku założył Zgromadzenie Księży
Oratorianów, nazywane też od jego imienia
Zgromadzeniem Księży Filipinów
(wspomnienie obowiązkowe);
· 29 V św. Urszula Ledóchowska, dziewica,
która w 1920 roku założyła Zgromadzenie
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego do
pracy wychowawczej nad młodzieżą
(wspomnienie obowiązkowe).

Intencje mszalne
Poniedziałek - 25 maja 2015 r.
8.30 - + Aleksandra, Czesław, Henryk, Eugeniusz
- o zdrowie dla Zygmunta Besiekierskiego
11.00 - o zdrowie dla córki - int.od mamy
- w intencji rodziny Elżbiety i Zdzisława
Staniszewskich
17.00 - Gr. + Stanisław Ejdys - int.od żony i dzieci
- + Mieczysław Machnowski w 3 rocz.śm.
Wtorek - 26 maja 2015 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski - int.od
p. Kuzia
17.00 - Gr. + Stanisław Ejdys - int.od żony i dzieci
- + cr. Kosakowskich, Kubiaków, Helena Żęgota
18.00 - w 5 urodziny Zosi Ropiak
Środa - 27 maja 2015 r.
8.00 - + Marianna, Stefania, Stanisława - int.
z racji Dnia Matki
17.00 - Gr. + Stanisław Ejdys - int.od żony i dzieci
- w rocznicę ślubu Bogumiły i Ryszarda
Popławskich
Czwartek - 28 maja 2015 r.
8.00 - + Józefa Kamińska i Wincenty
- + Wojciech Steckiewicz (w urodziny)
17.00 - Gr. + Stanisław Ejdys - int.od żony i dzieci
- + Wincenty i Kazimiera Chojnowscy
Piątek - 29 maja 2015 r.
8.00 - o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
rodzin Jadwigi, Janiny, Eugeniusza i Henryka

17.00 - Gr. + Stanisław
Ejdys - int.od żony i dzieci
- + Antonina i Józef
F i l i p k o w s c y, M a r i a
i Władysław Prusaczyk
Sobota - 30 maja 2015 r.
8.00 - w 25 urodziny Rafała
Adamskiego
17.00 - Gr. + Stanisław
Ejdys - int.od żony i dzieci
- o bł. Boże w rodzinach Serafin i Gemzała int.od dzieci
19.00 - Msza Święta za mieszkańców Gałkowa
z racji poświęcenia krzyża
Niedziela Uroczystość Najświętszej Trójcy 31 maja 2015 r.
8.30 - intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże
w rodzinie i gospodarstwie Aliny i Mirosława
Gadomskich
+ Robert
- + Rafał Wasilewski
11.00 - w 18 urodziny Pauliny Syberskiej o dary
Ducha Świętego i bł. Boże - int.od dziadków
- w 7 urodziny Ksawerego Jackiewicza
17.00 - za parafię
- w intencji Zuzi i Kacpra
- + Michał, Władysław, Stefan, Anastazja
Konachowicz, Michał i Teodozja Wandyk

Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.

pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan
strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych»
(Ps 146[145], 7-9). I w końcu jeszcze inne
wyrażenia Psalmisty: «On leczy złamanych na
duchu i przewiązuje ich rany. [...] Pan dźwiga
pokornych, a poniża występnych aż do ziemi»
(Ps 147 [146-147], 3.6). Miłosierdzie Boga nie
jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest
konkretnym faktem, dzięki któremu On
objawia swoją miłość ojcowską i matczyną,
która wypływa z wnętrzności i zwraca się do
syna. To naprawdę jest ten przypadek, kiedy
może mówić o miłości wypływającej z wnętrza.
Pochodzi ona z wnętrza jako głębokie uczucie,
naturalne, akt czułości i współczucia,
odpuszczenia i przebaczenia.

«Cierpliwy i miłosierny» — to podwójne
określenie spotykamy często w Starym
Testamencie jako opis natury Boga. To Jego
bycie miłosiernym znajduje swe potwierdzenie
w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie
dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary
i zniszczenia. Psalmy w sposób szczególny
okazują tę wielkość Boskiego działania: «On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy
wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia
od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem»
(Ps 103[102], 3-4). W sposób jeszcze bardziej
wyrazisty kolejny Psalm przywołuje konkretne
znaki miłosierdzia: «Pan uwalnia jeńców, Pan
przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi

Ciąg dalszy w następnym numerze.

