Kalendarz liturgiczny
27 kwietnia. II NIEDZIELA WIELKANOCNA. 1 maja. CZWARTEK.
UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Dz 5,27-33; J 3,31-36
Dz 2,42-47; 1 J 1,3-9; J 20,19-31
Uwielbiajmy naszego Stwórcę za to, że poprzez pracę
Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, bo tu jest rąk naszych pozwala nam czynić sobie ziemię
przybytek Bożego miłosierdzia, ti jest lekarstwo na poddaną, a przez to uczestniczyć w Jego dziele
nasze niemoce.
stwórczym.
28 kwietnia. PONIEDZIAŁEK. UROCZYSTOŚĆ 2 maja. PIĄTEK. Św. Atanazego.
ŚW. WOJCIECHA, GŁÓWNEGO PATRONA Dz 5,34-42; J 6,1-15
POLSKI I DIECEZJI EŁCKIEJ.
Dbajmy o czystość przekazu wiary i nieustanne
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26
pogłębianie jej prawd.
Misja ewangelizacyjna wymaga często wielkiej ofiary 3 maja. SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ NMP
i poświęcenia.
KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI
29 kwietnia. WTOREK. Święto św. Katarzyny POLSKI .
Sieneńskiej.
Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27
1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30
Nasze dusze zostały napełnione Duchem Świętym,
Uczmy się gorącej miłości do Kościoła.
pokrzepione Ciałem Pana i Jego Krwią. Trwajmy w
30 kwietnia. ŚRODA.
postawie dziękczynienia za te bezcenne dary, a także
Dz 5,17-26; J 3,16-21
za dar Najświętszej Maryi Panny, naszej Królowej,
Zbliżmy się do źródła łaski, do światła, które płynie z uwielbiajmy Pana naszym życiem, codziennymi
Eucharystii.
wyborami i stałym opowiadaniem się po stronie dobra
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. Obchodzimy dziś 2. niedzielę Wielkanocy,
zwaną Niedzielą Miłosierdzia. Liturgia tego
dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które
objawia się nie tylko w darze odpuszczenia
grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus
osobiście chce się spotkać z wątpiącym
Tomaszem, a w nim z każdym z nas.
2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również
Tydzień Miłosierdzia, który do 2012 roku był
obchodzony w Polsce w październiku.
Natomiast od zeszłego roku decyzją Episkopatu
został przeniesiony na tydzień po dzisiejszej
niedzieli. Pamiętajmy zatem o praktykowaniu
uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go
doświadczać.
3. Świat bardzo potrzebuje Bożego
miłosierdzia, dlatego wykorzystajmy ten dzień
również na modlitwę za nas samych i naszych
bliskich. Dziś za odmówienie koronki do
Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać
odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są
nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania

Bazylika zimą

Komunikaty

do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie
do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca
Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za
siebie lub też za kogoś ze zmarłych.
4. Uroczyste nabożeństwo na zakończenie
nowenny do Bożego Miłosierdzia, którą
rozpoczęliśmy w Wielki Piątek, odbędzie się
w naszym kościele o godz. 15.00, serdecznie
zapraszamy do udziału, również te osoby, które
nie brały udziały w nowennie. Zaprośmy też na
nie naszych bliskich, znajomych, przyjaciół,
a także tych, którzy być może zbyt często do
kościoła nie chodzą. Niech łaska tego dnia stanie
się również dla nich okazją do przemiany życia.
5. Dzisiejsza niedziela jest także ogólnopolskim
dniem modlitwy za kierowców z inicjatywy
Polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz
misyjnych środków transportu, w skrócie MIVA.
Pamiętajmy o tej intencji w naszych modlitwach,
ale też jako kierujący różnymi pojazdami
starajmy się zawsze przestrzegać przepisów
dbając w ten sposób o życie własne i innych.
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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

JAN PAWEŁ II ŚWIĘTYM
Dzisiaj, w ustanowione przez papieża Polaka święto
Miłosierdzia Bożego, Franciszek wyniesie na ołtarze
swoich poprzedników. Wśród niezliczonej rzeszy
wiernych będą tysiące naszych rodaków i rodaków
Giuseppe Roncallego. Homilię wygłosi papież
Franciszek. Po zakończeniu Mszy św. Ojciec Święty
odmówi z wiernymi modlitwę maryjną Regina Caeli,
którą poprzedzi pozdrowieniami, a na jej zakończenie
udzieli wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.
1. Przeżywana jutro przez nas uroczystość św.
Wojciecha, patrona Polski, ukazuje nam postać
świętego, który nie wahał się poświęcić swojego
życia dla utwierdzenia w wierze mieszkańców
ziem polskich. Jego historia potwierdza słuszność
zasady: „Jeśli ziarno wpadłszy w ziemie obumrze,
wyda plon obfity…”. Możemy bowiem
powiedzieć, że wiara każdego z nas jest właśnie
owocem również jego ofiary.
2. Uroczystość ta uczy nas również mężnego
przyznawania się do wiary, do Kościoła, do
Chrystusa w każdych okolicznościach naszego
życia. Prośmy za wstawiennictwem św. Wojciecha
o męstwo i odwagę w wyznawaniu naszej wiary,
szczególnie teraz, gdy nie jest to mile widziane
i często wymaga pójścia „pod prąd”.

3. Aby tak mogło się dziać, konieczne jest,
abyśmy pogłębiali naszą wiarę, abyśmy byli
świadomi tego, w co i dlaczego wierzymy.
Dlatego też starajmy się często przystępować
do sakramentów, zwłaszcza sakramentu
pojednania i Eucharystii, ale też pogłębiajmy
naszą wiedzę religijną poprzez czytanie prasy
katolickiej, dobrych książek wyjaśniających
prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych
programów telewizyjnych. Interesujmy się
tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko
w naszej parafii czy diecezji, ale też w Kościele
powszechnym. Mądrze korzystajmy ze
środków, jakie daje nam dzisiejszy postęp
techniczny, aby pogłębiać naszą świadomość
przynależności do Chrystusowego Kościoła.

Słowo na dziś

Dzisiejsza liturgia słowa jest świadectwem życia
wspólnot chrześcijańskich. Od pierwszych dni
swego istnienia, o czym mówią Dzieje
Apostolskie, skupiały się wokół czynności,
zwanej „łamaniem chleba”, czyli wokół
Eucharystii. Wspólną również była modlitwa,
a nade wszystko głębokie przekonanie, że sens
życia wyraża się w miłości bliźniego. Wspólnoty
wierzących są napełnione prawdziwą radością,

która rodzi się z kolei, jak zaświadczył to św.
Piotr, a także dzisiejsza Ewangelia, z wiary
w Jezusa Zmartwychwstałego. Nie ustaje ona
nawet podczas przeciwności i prześladowań.
Co więcej, radość płynąca z wiary umacnia się
właśnie przez cierpienie.
Oby słowo Boże czyniło z nas ludzi prawdziwie
wierzących.

* 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 - 4690.50 zł.
Wpłynęło - 4690.50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 296310.26 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 - 28 kwietnia 2014 r.
11.00 - o bł. Boże i zdrowie
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Stanisławy i Marka dla Michała i o pomyślne
Grzybowskich, dla ich dzieci i wnuków
zdanie egzaminów na
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Lucjan Ropiak, studiach
Edward Kuzia, Władysław Jaworski - int.od Jasi 1 1 . 0 0 - + R e g i n a
17.00 - + Tadeusz, Irena, Stanisław Paradowscy, i Aleksander Serowik,
Marianna i Stanisław Gacioch
Bronisława i Stefan
Wtorek - 29 kwietnia 2014 r.
Deptuła
8.00 - ..............
11.00 - + Mieczysław
17.00 - ............
Radomski w 19 rocz.śm. Środa - 30 kwietnia 2014 r.
int.od syna z rodziną
8.00 - ..............
17.00 - o bł. Boże i zdrowie
17.00 - + Aleksander i Anastazja Parzych, dla Bolesława, Marianny,
Marianna i Franciszek Drężek, Tomasz Parzych ich dzieci i wnuków i za
Czwartek - 1 maja 2014 r.
Zuzię
8.00 - w int. Tomasza z racji urodzin i w intencji 17.00 - + cr. Chmielewskich i Dardzińskich
Panu Bogu wiadomej
3 Niedziela Wielkanocna- 4 maja 2014 r.
17.00 - w I urodziny Mai Magdaleny Krauza - 8.30 - za mieszkańców Wojnowa
int.od rodziców i dziadków
8.30 - o szczęśliwe zdanie matury i trafny wybór
17.00 - w rocznicę ślubu Teresy i Jana
studiów dla syna - int.od rodziców
Piątek - 2 maja 2014 r.
8.30 - int.dziękczynna z prośbą o bł. Boże
8.00 - ...................
i zdrowie dla Mariusza Nadolnego i jego rodziny
17.00 - w urodziny Marty - int.od męża i dzieci
- int.od sąsiadek z Krutyńskiego Piecka
17.00 - + Stefania Kamińska - int.od sąsiadów
8.30 - + Robert
17.00 - + Zygmunt Szok i Łucja Popławska
11.00 - + druhów z OSP Krutyń
Sobota - 3 maja 2014 r.
11.00 - w imieniny Ireny
8.30 - w urodziny Pauliny i o pomyślne zdanie 11.00 - + Ryszard Skrajny
matury dla Pauliny i Mateusza, i za cr. 11.00 - + Jerzy Milewski - int.od syna Wojciecha
Leszczyńskich
17.00 - o szczęśliwe zdanie matury i trafny wybór
8.30 - + Janina i Feliks Śmigielscy
studiów dla Karoliny - int.od Małgorzaty
8.30 - + Stefania Krysiak w 18 rocz.śm., Jan 17.00 - + Helena Szymczak w 30 dzień po śm.Krysiak - int.od córki Krystyny z rodziną
Int.od uczestników pogrzebu
11.00 - w int. Strażaków
17.00 - za parafię
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
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* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
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6. We wtorek, 29 kwietnia, przypada święto św.
Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece
wyróżniała się czynną miłością do Kościoła
Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu,
że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999
roku papież Jan Paweł II ustanowił ją patronką
Europy.
7. W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny
miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić
się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym
nabożeństwie. W naszym kościele
nabożeństwo majowe będziemy celebrowali
codziennie o godz.17.00 Rodzinnie
gromadźmy się na śpiewanie Litanii
loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy
wieczorny Apel. Na początku maja będziemy
przeżywali też wspomnienie św. Józefa
Rzemieślnika. Jest to zarazem pierwszy
czwartek miesiąca dzień dziękczynienia za dar
Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania
kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii.
Adoracja eucharystyczna będzie od godz.17.00
do 21.00. W pierwszy piątek miesiąca
w liturgii wspominamy św. Atanazego, biskupa
i doktora Kościoła. A w pierwszą sobotę

miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. w naszym
kościele o godz.8.30, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
8. Uroczystość ta bardzo dobrze wpisuje się w okres
wielkanocny, czas, gdy świętujemy triumf Chrystusa
nad grzechem i śmiercią. Również dzisiejsza
uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski, przypomina nam o zwycięstwie wiary
w sytuacjach, które wydawały się beznadziejne.
Maryja wielokrotnie dawała nam dowody swej opieki
w różnych bardziej i mniej trudnych chwilach historii
naszego narodu. Warto, byśmy o tym pamiętali, że
modlitwa nie jest ostatnią lecz pierwszą rzeczą, którą
możemy podjąć w chwilach, gdy wszystko wokół zdaje
się być przeciwko nam. Jednak nie możemy również
zaniedbać podjęcia tego działania, które jest dla nas
możliwe. Prawda ta ma zastosowanie wszędzie
zarówno wobec zagrożenia rodziny rozpadem, jak
i utraty pracy czy wreszcie ciężkiej choroby.
9. Tego dnia obchodzimy również święto narodowe
w rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja.
10. 2 maja - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej parafii.
I część o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy Świętej
o godz. 17.00. ZAPRASZAM.

Ochrzczeni zostali
Miłosz Soltek,
syn Michała Marcina
i Agnieszki

Lena Kucińska,
córka Pawła i Doroty .

Zapowiedzi przedślubne

1. Pietkiewicz Daniel, stan wolny, zam. Śwignajno Małe, par.tut. i Kościecha Ewa, stan wolny, zam.
Rzeczyca, ul. Łąkowa, par. Św. Katarzyny w Rzeczycy.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
39. Nie można wierzyć samotnie. Wiara nie jest
tylko indywidualnym wyborem dokonującym się
we wnętrzu wierzącego, nie jest odizolowaną
relacją między «ja» wiernego i «Ty» Boga,
między autonomicznym podmiotem i Bogiem.
Ze swej natury otwiera się ona na «my», wydarza
się zawsze we wspólnocie Kościoła. Przypomina
nam o tym dialogowana forma Credo w liturgii
chrzcielnej. Wiara wyraża się jako odpowiedź na
zaproszenie, na słowo, którego należy słuchać
i które nie pochodzi ode mnie, i dlatego włącza
się w dialog, nie może być jedynie wyznaniem,
które płynie od jednostki. Można odpowiedzieć
w pierwszej osobie: «wierzę», tylko dlatego, że
należy się do wielkiej wspólnoty, tylko dlatego,
że mówi się również «wierzymy». To otwarcie na

e k l e z j a l n e « m y » d o konuje się zgodnie
z otwarciem cechującym miłość Bożą, która nie
jest tylko relacją między Ojcem i Synem, między
«ja» i «ty», lecz w Duchu jest także «my»,
wspólnotą osób. Dlatego właśnie ten, kto wierzy,
nie jest nigdy sam, i dlatego wiara dąży do tego,
by się rozpowszechniać, zapraszać innych do
swej radości. Człowiek otrzymujący wiarę
odkrywa, że poszerzają się przestrzenie jego «ja»
i nawiązują się nowe relacje, które wzbogacają
życie. Tertulian dobrze to wyraził mówiąc
o katechumenie, że «po obmyciu nowego
narodzenia» zostaje przyjęty w domu Matki, aby
wyciągnąć ręce i wraz z braćmi modlić się Ojcze
nasz, niejako przyjęty w nowej rodzinie.
Ciąg dalszy nastąpi.

