Kalendarz liturgiczny
25 maja. VI NIEDZIELA WIELKANOCNA .
Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21
Aby spełnić pragnienie Jezusa, konieczne jest
nasze częste uczestnictwo w Ofierze
Eucharystycznej, bez którego nie jest możliwe,
abyśmy trwali w Panu i przynosili owoc.
26 maja. PONIEDZIAŁEK. Św. Filipa
Nereusza.
Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
Zostaliśmy powołani, aby w mocy Ducha
Świętego, nakarmieni słowem i Ciałem
Pańskim, dawać świadectwo,że poza Jezusem
nie ma dla świata zbawienia, że tylko w Jego
imię człowiek dostępuje odpuszczenia win.
27 maja. WTOREK.
Dz 16,22-34; J 16,5-11
Módlmy się o urodzaje i kraje głodujące.
28 maja. ŚRODA.

Dz 17,15.22-18.1; J 16,12-15
Życie w Duchu Świętym owocuje prawdą.
29 maja. CZWARTEK. Św. Urszuli
Ledóchowskiej.
Dz 18,1-8; J 16,16-20
Pamiętajmy,że ostatecznym znakiem życia
będzie wielka radość, którą Pan rozpali
w naszych sercach.
30 maja. PIĄTEK.
Dz 18,9-18; J 16,20-23a
Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, życie objawi
nam się w pełni.
31 maja. SOBOTA. Święto Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny.
So 3, 14-18 lub Rz 12,9-16b; Łk 1,39-56
W Eucharystii Kościół łączy się w pełni
z Chrystusem i Jego ofiarą.

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. Wciąż trwamy radości paschalnej,
przeżywając dziś 6. niedzielę Wielkanocy. Niech
nie przestanie rozbrzmiewać w naszych sercach,
myślach i rozmowach prawda
o Zmartwychwstaniu Chrystusa, która jest
podstawą naszej wiary. Przypomniała nam o tym
również dzisiejsza liturgia.
2. W Polsce miesiąc maj jest tradycyjnie
poświęcony Matce Bożej. Przed nami ostatni już
tydzień tego miesiąca, dlatego tym bardziej
zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
majowych, które w naszym kościele odprawiane
są codziennie o godz.17.00 Jeśli nie możemy
przyjść do kościoła na to nabożeństwo,
odprawiajmy je w gronie rodzinnym, gromadząc
się razem z sąsiadami przed figurą, obrazem
Matki Bożej. Niech w naszych domach nie
przestanie rozbrzmiewać śpiew Litanii
loretańskiej, dziękując Bogu za dar tak
wspaniałej Matki.
3. Jutro, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień
Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia
i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je

Bazylika zimą

Komunikaty

Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie
potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać
swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do
wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże
miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego
chwałę na wieki. Msza św. w intencji wszystkich
mam z naszej parafii zostanie odprawiona jutro
o godz.17.00. Do udziału w niej zapraszamy
serdecznie całe rodziny.
4. W środę, 28 maja, przypada 33. rocznica
śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski
kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską
niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego
testament, a jednocześnie módlmy się o rychłą
jego beatyfikację.
5. W sobotę, 31 maja, przypada święto
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest
świątynią Ducha Świętego od chwili
Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej
krewnej Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby
mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.
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Ciąg dalszy Błogosławieństwa Dziecka
przed I Komunią Świętą.
P. Wysłuchajmy słów z Ewangelii według św.
Jana (J 6, 51- 54).
P. Z radością zanośmy nasze błagania do
Jezusa Chrystusa, który jest dla nas chlebem
życia.
W. Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.
P. Chryste, Królu pokoju i sprawiedliwości,
Ty ofiarowałeś samego siebie pod osłoną
chleba i wina, połącz nas ze sobą jako ofiarę
dla Boga.
W. Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.
P. Chryste, manno zesłana z nieba, Ty żywisz
Kościół Ciałem i Krwią swoją, spraw, abyśmy
dzięki mocy tego pokarmu kroczyli drogą
życia.
W. Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.
P. Chryste, niewidzialny Gościu naszej uczty,
który stoisz u drzwi i pukasz, przybądź do nas
i zasiądź do stołu razem z nami.
W. Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.
P. Ojcze nasz...
P. Błogosławiony i uwielbiony bądź, Panie,
miłujący nas Ojcze! Błogosławiony bądź,
Synu Boży, Jezu Chryste, zrodzony z Maryi,
który stałeś się chlebem dającym życie

w i e c z n e !
Błogosławiony
i uwielbiony bądź,
Boże, Duchu Święty,
z a Tw ó j K o ś c i ó ł
święty, który karmisz
i ciągle odnawiasz!
Miłosierny Boże, pobłogosław naszego
syna/córkę (imię), aby wzrastał(a) w wierze,
nadziei i miłości. I wiernie zachowywał(a) Twoje
przykazania, spraw, byśmy w wieczności stali się
godni udziału w uczcie Twojego Syna. Który
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
Wszyscy zgromadzeni kreślą kciukiem znak
krzyża na czole dziecka idącego do Pierwszej
Komunii świętej i przekazują mu pocałunek
pokoju. Na zakończenie możemy całą rodzinę
oddać w opiekę Matki Bożej, odmawiając: Pod
Twoją obronę uciekamy się...
Po powrocie z uroczystości kościelnej rodzina
i zaproszeni goście gromadzą się przy stole.
Pierwsze miejsce przy stole jest przygotowane dla
dziecka, obok dziecka - dla rodziców. Stół
uroczyście udekorowany zielenią, wstążkami
i świecami. Pamiętajmy, by wspólny posiłek
rozpocząć i zakończyć modlitwą.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ wspólnie, nie składają ślubów zakonnych; słynął ze
swojego szczególnego poczucia humoru
NAM:
· 26 V św. Filip Nereusz (1515-1595),
prezbiter; jest nazywany „apostołem Rzymu”;
wprowadził zupełnie nowe formy
duszpasterstwa polegające na gromadzeniu
w tzw. oratoriach ludzi z różnych stanów, by
rozmawiać z nimi na tematy wiary, jak też
aktualnych wydarzeń; od niego wywodzą się
oratorianie (filipini), którzy mimo iż żyją

(wspomnienie obowiązkowe);
· 29 V św. Urszula Ledóchowska (1865-1939),
założycielka zgromadzenia sióstr urszulanek od Jezusa
konającego, popularnie zwanych szarymi; są one
obecne w wielu parafiach w naszej ojczyźnie, dając
nieoceniony wkład w wychowanie dzieci i młodzieży,
angażując się na różne sposoby w pracę duszpasterską
w parafiach (wspomnienie obowiązkowe).

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

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. Taca z ostatniej niedzieli - 2457.02 zł.
Wpłynęło - 2457.02 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 293 753.24 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 26 maja 2014 r.
17.00 - + Stefania
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Edward Kuzia, K a m i ń s k a - i n t . o d
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski, Giinter uczestników różańca
Herdt
17.00 - + Helena Szymczak
17.00 - w rocznicę ślubu Ewy i Wojciecha i za ich - int.od KR z Ukty
córkę
Sobota - 31 maja 2014 r.
17.00 - za mamy: Jadwigę Skrajną i Eleonorę 8.00 - w urodziny Bożeny
Zalewską
Serafin
17.00 - + cr. Kossakowskich, Kubiaków, Helena 17.00 - w int. Marty i Brajana z racji zawarcia
Zęgota
związku małżeńskiego
Wtorek - 27 maja 2014 r.
17.00 - + Zygfryd, Władysława, Józef
8.00 - + Stanisław i Stanisława Ropiak
17.00 - + cr. Ejdys i Niksów
17.00 - w I urodziny Nadii, za Oskara, Judytę 18.00 - w 18 urodziny Marceli Stankiewicz
i Tomka
Niedziela. Uroczystość Wniebowstąpienia
17.00 - + Józefa i Wincenty Kamińscy - int.od Pańskiego - 1 czerwca 2014 r.
córki
8.30 - + Robert w rocz.śm.
Środa - 28 maja 2014 r.
8.30 - + Bronisław i Zofia Piaskowscy - int.od
8.00 - .................
syna Henryka z rodziną
17.00 - w urodziny Zosi Ropiak
8.30 - + Stanisław i Marianna Turscy, Stanisław,
17.00 - + Edward Parzych w rocz.śm., Eugenia Władysław i Jan
i Dariusz
11.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Zofii Rachubka
Czwartek - 29 maja 2014 r.
o jej całej rodziny
8.00 - o zdrowi i potrzebne łaski dla Jadwigi, 11.00 - za dzieci Paulinę, Patryka, Katarzynę
Janiny, Eugeniusza i ich rodziny oraz za rodzinę i Dominika - int.od rodziców
Henryka
11.00 - + Józef Gołaś w rocz.śm., Stanisława
8.00 - + Lucyna Szyszka w 2 rocz.śm., Renata Gołaś - int.od Mariana Puchalskiego
Bugnacka w 3 rocz.śm.
11.00 - + Antonina i Józef filipkowscy, Maria
17.00 - + Helena, Władysław, Franciszka, Józef, i Władysław Prusaczyk
Władysław, Marian z rodz. Szymczak, Czesław 17.00 - za parafię
Pawłowski
17.00 - w 6 urodziny Zuzanny Gruszczyńskiej
Piątek - 30 maja 2014 r.
17.00 - + Michał, Stefan, Anastazja
8.00 - ......................
Konachowicz, Michał i Teodozja Wandyk
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Ogłoszenia

*

1. 31 maja - rocznica święceń biskupich
J.E.ks.bp. Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.
2. 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Dziecka. Festyn Rodzinny w Ełku.
3. 2 czerwca - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii.
4. 7 czerwca - uroczyste zakończenie

Komunikaty

nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w Diecezji Ełckiej na Placu
Jana Pawła II w Ełku. Zachęcam i zapraszam do
uczestnictwa. Delegacja z parafii uda się na te
uroczystości zawożąc dary duchowe
w symbolicznej łodzi, która obecnie znajduje się
przy ołtarzu.

Zapowiedzi przedślubne
1. Pachucki Kamil, stan wolny, zam. Świętajno, par. MB szkaplerznej w Świętajnie i Hermanowska
Marlena Wanda, stan wolny, zam. Ukta, par.tut.
2. Szczubełek Mateusz Józef, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut. i Majkowska Sylwia, stan wolny, zam.
Tobalice, par. NSJ w Rzekuniu.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
Słowo

na

dziś

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest krótką relacją którzy nie tylko zachowają przykazania, ale będą
z działalności misyjnej Kościoła w pierwszych kochać Boga. W tekście greckim dzisiejszej
wiekach chrześcijaństwa. Dowiadujemy się E w an g el ii Duch Święty został nazwany
z niego, że Apostołowie coraz bardziej Parakletos. Ten prawniczy tytuł oznacza kogoś,
poszerzają krąg ewangelizacyjny. Co więcej, kto jest obrońcą i kto jest wezwany do pomocy.
przez ich ręce Bóg mocą Ducha Świętego Niech zatem zstąpi i na nas moc Ducha
dokonuje wielkich dzieł zbawiania świata. Świętego, abyśmy otworzyli się na słowo
Poprzez aktywność Apostołów wypełniają się Boże.
słowa Chrystusa, który obiecał dać Ducha tym,
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd. chrzcielnej. Ta struktura chrztu uwydatnia
43. Struktura chrztu przedstawia go jako doniosłość współdziałania Kościoła i rodziny
odrodzenie, w którym otrzymujemy nowe imię w przekazywaniu wiary. Jak wyraził się św.
i nowe życie, pomaga nam zrozumieć sens i wagę Augustyn, rodzice są powołani nie tylko do dania
chrztu dzieci. Dziecko nie jest zdolne do wolnego dzieciom życia, ale też do prowadzenia ich do
aktu przyjęcia wiary, nie może jeszcze samo jej Boga, aby przez chrzest odrodziły się jako dzieci
wyznawać, dlatego w jego imieniu wyznają ją Boże i otrzymały dar wiary. W ten sposób razem
jego rodzice i chrzestni. Wiarę przeżywa się z ż y c i em zostaje im dane zasadnicze
w obrębie wspólnoty Kościoła, jest ona wpisana ukierunkowanie oraz pewność dobrej
we wspólne «my». Dlatego dziecko może być przyszłości; ukierunkowanie, które następnie
wspierane przez innych, przez rodziców z os ta n ie po tw i er d zo n e w sakramencie
i chrzestnych, i może być włączone w ich wiarę, bierzmowania przez szczególne znamię Ducha
która jest wiarą Kościoła, symbolizuje ją światło, Świętego.
które ojciec zapala od paschału podczas liturgii
Ciąg dalszy nastąpi.
Podróż
Papieża
Franciszka
Odszedł od nas
Ziemia Święta 2014
Izydor Stanisław
W dniach 24-26 maja 2014 r. Papież
Domurad
Msza Święta Franciszek wybiera się w podróż do Ziemi
Świętej. Hasłem pielgrzymki są słowa
od
uczestników Chrystusa wypowiedziane w wieczerniku:
pogrzebu „Aby byli jedno” (J 17, 11. 22). Wpisane jest
20 czerwca 2014 r. - też ono po łacinie i po grecku w logo, które
Godz. 8.00
przedstawia łódź z żaglem na falach,
Wieczny odpoczynek symbolizującą Kościół, a w niej apostołów
racz mu dać Panie ... Piotra i Andrzeja w braterskim uścisku.

