Kalendarz liturgiczny
26 kwietnia. IV NIEDZIELA WIELKANOCY
DOBREGO PASTERZA.
Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18
Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który daje
swoje życie za owce, dlatego jesteśmy bezpieczni
i możemy mieć pewność, że jak długo sami się
nie oddalimy od Niego, nic nam nie grozi.
27 kwietnia. PONIEDZIAŁEK.
Dz 11,1-18; J 10,1-10
Pan Bóg nie ma względu na osobę. Kocha tak
samo wszystkich ludzi.
28 kwietnia. WTOREK.
Dz 11,19-26; J 10,22-30
Trudne sytuacje są dla nas doskonałą okazją do
dawania świadectwa o naszej wierze w Jezusa.
29 kwietnia. ŚRODA. Święto św. Katarzyny
Sieneńskiej, Patronki Europy.
1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30

Św. Katarzyna uczy nas, że co, którzy powierzają
się Jezusowi, mogą dokonywać w swym życiu
wielkich dzieł.
30 kwietnia. CZWARTEK.
Dz 13,13-25; J 13,16-20
Dzięki Eucharystii sam Chrystus staje się obecny
w swoim Kościele.
1 maja. PIĄTEK.
Dz 13,26-33; J 14,1-6
Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem.
2 maja. SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI,GŁÓWNEJ
PATRONKI POLSKI.
Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,
25-27
O Jasnej Górze, gdzie króluje Maryja, św. Jan
Paweł II mówił “tu bije serce Kościoła i serce
Ojczyzny w sercu Matki”.

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.Irena i Józef Deptuła - 400 zł.; 2. Taca z ostatniej niedzieli - 2497.50 zł.
Wpłynęło - 2897.50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 255 258.15 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!

* 2 maja - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. Zapraszam. I część różańca o godz.
16.30. Pozostałe - po Mszy Świętej o godz. 17.00
i nabożeństwie majowym.
* Przypominam o Nowennie Dziewięciu I sobót
miesiąca (modlitwy rodzinne) - dziękczynienie

Bazylika zimą

za łaskę Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej
w Świętym Wizerunku w naszej parafii.
Tematem I soboty maja jest “Rodzina”.
* W niedzielę 3 maja - ofiary zbierane do puszek
przeznaczone są na zakon kontemplacyjny Sióstr
Karmelitanek Bosych w Ełku.
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Związek małżeński zawarli

Katarzyna Krajza i Paweł Ksepka
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia,
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób,
w jaki Bóg działa już od początków naszej
historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał
zostawić ludzkości samej, wystawionej na
działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał
On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości
(por. Ef 1, 4), stała się Matką Odkupiciela
człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada
pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze
większe od każdego grzechu i nikt nie może
ograniczyć miłości Boga, który przebacza. W tę
właśnie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
otworzę z radością Drzwi Święte. Z tej okazji
staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy
wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości
Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.
W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu,

Ochrzczony
został
Tomasz
Koss,
syn Anny
i Jakuba
Karola.
Rodzice
i otoczenie
niech będą
dla niego
świadkami
wiary.

otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze
Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie,
a następnie w Bazylikach Papieskich.
Postanawiam również, aby w tę właśnie
niedzielę w każdym Kościele lokalnym,
w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla
wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach
lub też w innych kościołach o szczególnym
znaczeniu, została otworzona na cały rok taka
sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji
Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie
mogła być otworzona również w sanktuariach,
miejscach nawiedzanych przez wielu
pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często
doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do
nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny
będzie bezpośrednio zaangażowany
w przeżywanie tego Roku Świętego, jako
szczególnego momentu łaski i odnowy
duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany
w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych,
jako znak widzialny komunii całego Kościoła.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś
czwarta niedziela Wielkanocy,
nazywana niedzielą Dobrego Pasterza ze
względu na proklamowaną w tę niedzielę
perykopę ewangeliczną o Chrystusie Dobrym
Pasterzu. Podczas Mszy Świętej modliliśmy się
o powołania do służby Bogu w Kościele
i podobnie będziemy czynić w najbliższym
tygodniu z racji obchodzonego dziś 52
Światowego Dnia Modlitw o Powołania,
rozpoczynającego okresowe dni modlitw
o powołania w Kościele powszechnym,
a w naszej Ojczyźnie - Tydzień Modlitw
o Powołania.
2. Dzisiejsza ostatnia niedziela kwietnia jest
również dniem modlitwy za kierowców. Jest to
inicjatywa polskiego oddziału Stowarzyszenia
na rzecz misyjnych środków transportu,
w skrócie MIVA Polska. To stowarzyszenie
zachęca kierowców do składania ofiar
w wysokości jednego grosza za każdy
szczęśliwie przejechany kilometr, na środki
transportu dla misjonarzy. Wspomnianą wyżej
ofiarę będzie można złożyć po Mszy Świętej do
puszek.
3. W środę będziemy obchodzić święto św.
Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora
Kościoła, patronki Europy. U nas o godz. 17.00
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
a następnie Msza Święta wieczorna.
4. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej
rozpoczniemy nabożeństwa majowe. Jako
Polacy mamy szczególne zobowiązanie do
oddawania czci Matce Bożej, dlatego zachęcam
parafian do licznego udziału w nabożeństwach
majowych odprawianych w kościele. Zachęcam
także do podtrzymania zwyczaju śpiewania
litanii loretańskiej i pieśni maryjnych przy
kapliczkach przydrożnych przez osoby, które
nie mogą przyjść do kościoła w godzinach
nabożeństwa.
5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź święta na
pół godziny przed Mszami Świętymi.
6. W czwartek przed pierwszym piątkiem po
Mszy Świętej o godz. 17.00 - adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.
7. W piątek pierwszy w maju wspomnienie św.
Józefa Rzemieślnika. Msza Święta wotywna
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz.

17.00. Po Mszy Świętej wieczornej
nabożeństwo majowe. Składka na tacę
zostanie przekazana na potrzeby misyjne.
Wyjazd kapłana z posługą sakramentalną do
chorych w piątek o godz. 10.00. Nadzwyczajni
szafarze Komunii świętej udadzą się do
chorych w niedzielę. Rodziny i opiekunów
chorych prosimy o zgłoszenia wizyt
domowych.
8. Niniejszym przekazuję informację, iż
Episkopat Polski podjął decyzję o udzieleniu
d ys p en s y o d ob o wiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych,
w piątek 1 maja 2015r. Decyzja dotyczy
terytorium całej Polski
Na podstawie art. 9 Statutu Konferencji
Episkopatu Polski, w związku z kan. 87 § 1
Kodeksu Prawa Kanonicznego, Biskupi
di ec e zj al ni ob e cn i n a 368. Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od
obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2015 r.
9. W sobotę pierwszą w maju wspomnienie
św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła,
a także Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej.
Po Mszy Świętej wieczornej
kolejne
nabożeństwo majowe.
10.W tym roku Kościół w Polsce postanowił
przenieść uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski z 3 maja na 2 maja.
Decyzja ma związek z faktem, że 3 maja
przypada w niedzielę.
Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w roku 2015 została
przeniesiona na sobotę 2 maja. Z prośbą taką
zwróciła się do Stolicy Apostolskiej
Konferencja Episkopatu Polski. Ponadto
Kongregacja zezwoliła, aby w niedzielę 3 maja
w kościołach parafialnych odprawić jedną
Mszę św. ku czci Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Dla Polaków 3 maja to także
święto uchwalenia Konstytucji i dzień wolny
od pracy.
11. Nabożeństwo majowe w niedziele po Mszy
Świętej o godz. 11.00, a w dni powszednie po
Mszy Świętej o godz. 17.00.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 27 kwietnia 2015 r.
8.00 - + Zofia w 2 rocz.śm., Józef Sobiech
17.00 - + Czesław Samsel w rocz.śm.
- ++ z Betezdy
Wtorek - 28 kwietnia 2015 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Czesław
i Jadwiga Szczech, Edward Kuzia, Lucjan
Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - w 80 urodziny Marii Konachowicz
Środa - 29 kwietnia 2015 r.
8.00 - +
Jan i Helena Kręciewscy,
cr. Kręciewskich
17.00 - int.dziękczynna za otrzymane łaski
w ostatnim czasie
- + Marianna Drężek
Czwartek - 30 kwietnia 2015 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Lucjan Ropiak,
Edward Kuzia, Władysław Jaworski
17.00 - w urodziny Eugenii o bł. Boże i zdrowie
Piątek - 1 maja 2015 r.
8.00 - + Stanisław Kozioł w rocz.śm.
17.00 - + Aleksander, Anastazja, Marianna,
Franciszek Drężek, Tomasz Parzych
- + Tadeusz, Irena i Stanisław Paradowscy,
Marianna i Stanisław Gacioch
Sobota - 2 maja 2015 r.
8.30 - + Stanisław i Stanisława Ropiak
- Stefania i Jan Krysiak - int.od córki z rodziną

Słowo

11.00 - w intencji dzieci
i wnuków Jana i Barbary
Chmielewskich
- + Władysław i Stefania
Bałdyga, Franciszek Krajza
- Ryszard Skrajny
17.00 - o błogosławione
owoce modlitwy
różańcowej i za tych, którzy
tę modlitwę podejmują
- + Zygmunt, Anna i Stanisław Szok, Łucja
Popławska
V Niedziela Wielkanocy - 3 maja 2015 r.
8.30 - za parafię
- + Jan i Andrzej Nadolni - int.od rodziców
- + Stanisław, Irena, Adam, Henryk, cr. Florczyk
i Kozłowskich
11.00 - w 2 urodziny Mai Krauza int.od dziadków
i rodziców oraz w 20 rocz.śm. + Mieczysław
Radomski
- + Bronisław Rachubka w rocz.śm. i za jego
rodziców + Franciszka i Franciszek
- + Janina i Feliks Śmigielscy, Bożena Sawicka
17.00 - w 20 urodziny Pauliny i za cr.
Leszczyńskich
- o bł. Boże dla Marianny i Bolesława Kozak, ich
dzieci i wnuków oraz za Zuzię
- + Ryszard Skrajny w rocz.śm.

na

Ewangelista Jan, mówiąc o Jezusie, odnosi się
do obrazu znanego ludziom mu współczesnym
i wywodzących się z ówczesnej kultury
pasterskiej. Przywołuje postać pasterza, który
z wielką troskliwością pilnuje swojego stada,
będąc gotowym oddać za nie swoje życie.
Niebezpieczeństwo grozi tym owcom, jak
zauważy to również św. Jan w swoim Liście,
które wolą nie słuchać pasterza. Inny obraz

dziś

podsunięty przez Pismo Święte to kamień
węgielny, czyli kamień, na którym opiera się cała
budowla, który został odrzucony i uznany za
niezdatny. Tę przypowieść, która także odnosi się
do Chrystusa, ukaże nam z kolei św. Piotr w swojej
katechezie.
Przyjmijmy z radością słowo Boże, aby nie
zaliczyć się do złych owiec.

Zapowiedzi przedślubne
1. Pupek Dariusz, rozwiedziony cywilnie, zam. Nowa Ukta, par.tut. i Krzyżanowska
Katarzyna, stan wolny, zam. Bolesławiec, ul. Dębowa, par. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja
w Bolesławcu.
2. Zapolski Michał Tomasz, stan wolny i Wieczorek Justyna, stan wolny, oboje zam. Ładne
Pole, par.tut.
3. Niedbała Adam, stan wolny, zam. Rostki, par. MB Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim
i Sobczak Joanna, stan wolny, zam. Śwignajno Małe, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

