Kalendarz liturgiczny
28 kwietnia. V NIEDZIELA WIELKANOCY.
Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34.35
Chrystus wskazał nam bardzo jasno, czym powinna
cechować się wspólnota Kościoła, wspólnota ludzi
wierzących. Naszym znakiem rozpoznawczym musi
być wzajemna miłość.
29 kwietnia. PONIEDZIAŁEK. Święto św.
Katarzyny Sieneńskiej.
Dz 11,1-18; J 10,1-10
W społeczeństwie kierującym się wartościami
chrześcijańskimi żaden przedmiot sporu nie jest na
tyle poważny, aby wolno było stawiać prawo siły
ponad racjami rozumu.
30 kwietnia. WTOREK.
Dz 14,19-28; J 14,27-31a; J 14,27-31a
“Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo” - te słowa
uczyńmy mottem dnia.
1 maja. ŚRODA .
Dz 15,1-6; J 15,1-8
Niech praca będzie prawdziwie modlitwą naszych rąk.

2 maja. CZWARTEK . Św. Atanazego.
Dz 15,7-21; J 15,9-11
Wytrwajmy w miłości Bożej w każdym czasie: wtedy,
kiedy radość ogarnia nasze serca, ale też wtedy, kiedy
nam trudno, a nawet wtedy, kiedy jesteśmy
prześladowani.
3 maja. PIĄTEK . UROCZYSTOŚĆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONA
POLSKI.
Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; J 19,25-27
Zaprośmy Maryję do siebie: do naszych domów,
obowiązków, do naszych smutków i radości. Uczmy
się od Niej, jak konsekwentnie przyjmować Boga w
naszej codzienności, korzystając z Jej
wstawiennictwa jako naszej Matki.
4 maja . SOBOTA. Św. Floriana.
Dz 16,1-10; J 15,18-21
Słowo Boże przypomina nam, że także my jesteśmy
wybrani przez Jezusa i posłani przez Ducha Świętego,
aby zaświadczyć wobec świata o królestwie Bożym.

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
1.1.
Dziś piąta niedziela Wielkanocy.
Gromadzimy się na Eucharystii, która jest
darem nieskończonej miłości Boga. Możemy
ten Wielkanocny Sakrament przyjąć
i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie,
czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa.
Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na
ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość
nieba. Najdoskonalszą Nauczycielka na tej
drodze jest dla nas Maryja
Ta, która
wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”,
nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od
Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała
w komunii założonej przez Niego wspólnoty
Kościoła.
2.Jutro przypada święto 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.
3. W najbliższą środę wchodzimy w maryjny

Bazylika zimą

*

Komunikaty

miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się
wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez
starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle
ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem
Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego
oddania Bogu i braciom. W naszym kościele
nabożeństwo majowe będziemy celebrowali
codziennie o godzinie 17.00 Zadbajmy też o Jej
wizerunki w naszych domach i w przydrożnych
kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na
śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych,
różaniec czy wieczorny Apel.
4. Kiedy wiele osób i rodzin boryka się z problemem
bezrobocia, a co za tym idzie często dramatyczną
sytuacją materialną, nie można pominąć okazji, jaką
daje pierwszomajowe wspomnienie Świętego Józefa
Robotnika, aby żarliwie prosić go o wrażliwość
sumień i ład moralny w życiu społecznym.
Eucharystię tego dnia połączymy także z krótkim
nabożeństwem w intencji bezrobotnych
i poszukujących pracy.
5. W następną niedzielę ofiary do puszek na fundusz
zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek.
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4. Z Bożym i ludzkim Miłosierdziem w codzienne słowa św. Siostry Faustyny: „Dopomóż mi, Panie, aby
życie
ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków,
bym
tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie
Zmartwychwstały Chrystus poucza nas o potrzebie
miłosierdzia i wzywa do czynienia miłosierdzia. przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż
Żywa wiara przynagla nas, abyśmy na serio mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze
potraktowali słowa naszego Mistrza: Błogosławieni śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje
5,7). Wyrazem dojrzałej wiary są bowiem konkretne odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi,
czyny miłosierdzia. Przypomina nam o nich hasło Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze
tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia: Wiara żywa wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie
uczynkami. Niech więc świętowanie dzisiejszej odmówię serca swego" (Dz. 163).
niedzieli umocni nasze serca Bożą łaską, abyśmy
nieśli Boże miłosierdzie do bliźnich przez konkretne
czyny, dobre słowo oraz wytrwałą modlitwę
o miłosierdzie dla nas i świata całego!
W tej codziennej posłudze niech nam towarzyszą
1. W uroczystość 3-cio Majową wpatrywać się
będziemy w Maryję
Królową Polski, główną
Patronkę naszego narodu. W duchu aktu oddania
naszych dziadów i ojców, i my powierzamy Jej
wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych
rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny. Nie
prosimy o zbytek i dobrobyt, ale o opiekę na naszej
drodze do Boga. Modlimy się, aby była to wspólna
droga wielu narodów, które nazywają Maryję swoją
Królową. Duchowo łączymy się z Jasną Górą, z której
króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie
zawiodła, nawet w najtrudniejszych momentach
naszej historii. Ale uroczystość ta posiada również
wymiar patriotyczny. Jest to bowiem kolejna rocznica
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Pamiętając
o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii,
polecajmy właśnie Maryi
Królowej trudne
budowanie demokracji w naszej Ojczyźnie.

Na trud wypełniania tego chrześcijańskiego zadania
udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali:Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni
na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski
Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby
zawsze na uwadze mieli sprawiedliwość społeczną
i dobro wszystkich Polaków, zwłaszcza tych, którzy
nie radzą sobie z często brutalną codziennością.
Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otwarły się
wszystkie polskie serca.
2. W sobotę, 4 maja, w liturgii wspominamy Świętego
F l o r i a n a , p a t r o n a s t r a ż a k ó w. P r z e z j e g o
wstawiennictwo będziemy polecali Bożej
Opatrzności wszystkich żyjących i zmarłych druhów
pracujących lub zaangażowanych społecznie
w pożarnictwie!
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 2 V Święty Atanazy (295-373), biskup i doktor
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
· 4 V Święty Florian (†304), męczennik z początku IV
wieku, patron strażaków (wspomnienie
obowiązkowe).

zapowiedzi przedślubne
1. Karol Kulas, stan wolny, zam. Gałkowo, par. tut. i Marzena Kulas, stan wolny, zam. Dobry Lasek, par.
M.B. Różańcowej w Pieckach.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Odeszli od nas

Zofia Sobiech
Msza Święta od uczestników
pogrzebu - 29 maja 2013 r. - godz. 8.30

Irena Urbańska
Msza Święta od uczestników pogrzebu - 29 maja
2013 r. - godz. 17.30
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: 1. Anonimowo - 100 zł.; 2. Taca z ostatniej niedzieli - 2716.04 zł.
Wpłynęło - 2816.04 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 640 756.82 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
Intencje

mszalne

Poniedziałek - 29 kwietnia 2013 r.
11.00 - o bł. Boże na maturze dla
8.00 - w I-sze urodziny Mai Sakowskiej i za jej Mateusza Tubaja
rodziców Małgorzatę i Karola
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla cr.
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
Dobrzyńskich
Wtorek - 30 kwietnia 2013 r.
11.00 - + Ryszard Skrajny - int.od
8.00 - + Zbigniew Słowik
żony
17.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - + Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - o zdrowie i bł. Boże dla cr. Dzierlatków
17.00 - + cr. Chmielewskich i Dardzińskich
Środa - 1 maja 2013 r.
Sobota - 4 maja 2013 r.
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - w int. Zbigniewa z racji urodzin
17.00 - + Stanisław Bzura, Stefan i Michał
17.00 - + Aleksander Parzych, Anastazja, Marianna i Konachowicz, Stanisław i Kazimierz Niemiro,
Franciszek Drężek, Tomasz Parzych
Wasyl Wandyk, Roman Wieczorek, Andrzej Rupel,
Czwartek - 2 maja 2013 r.
Piotr Wróbel, Tadeusz Dąbrowa
8.00 - Gr. + Kazimiera Plona
17.00 - w urodziny Roberta Domurata
17.00 - o bł. Boże dla Haliny i Zygmunta Krajza, dla VI Niedziela Wielkanocna - 5 maja 2013 r.
ich dzieci i wnuków
8.30 - za mieszkańców Wojnowa
17.00 - int.dziękczynna za V lat istnienia różańca za 8.30 - w int. Ks. Proboszcza - int.od Krystyny
niewierzących i o bł. Boże dla tych, którzy i Henryka Nalewajek
uczestniczą w modlitwie różańcowej za 8.30 - + Robert Krysiak
niewierzących, o nawrócenia i wzrost pobożności w 11.00 - int. p. Wygnał
naszej parafii.
11.00 - o bł. Boże i łaski dla Stanisławy Sawickiej
Piątek - 3 maja 2013 r.
z racji imienin
8.30 - + Bolesława Krysiak (w urodziny)
11.00 - + Ryszar Skrajny w rocz.śm.
8.30 - + Stefania Krysiak w 17-tą rocz.śm., Jan - 11.00 - + Maria Leszczyńska w 30-ty dzień po śm. int.od syna z rodziną
int. od uczestników pogrzebu
8.30 - + Stefania Krysiak w 17-tą rocz.śm., Jan - 17. 00 - Gr. + Kazimiera Plona
int.od córki z rodziną
17.00 - w int. Ireny Sucheckiej
11.00 - o światło Ducha Świętego dla Magdaleny 17.00 - w 12-te urodziny Wiktora i za + Tomasza
Siemińskiej i Pawła Skrajnego z racji matury
w 4-tą rocz.śm.
1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, po Mszy Świętej o godz. 17.00 i trwać będzie do
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 21.00. Zapraszam.
Serdecznie zapraszam na Eucharystię sprawowaną 2. 2 maja - RÓŻENIEC za niewierzących, o
w naszym kościele o godzinie 17.00. Zapraszam na nawrócenia i wzrost pobożności w naszej parafii. I
nabożeństwa. W pierwszy czwartek miesiąca część różańca o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy
adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się Świętej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki *Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
email: sawicki@parafiaukta.pl
Ruciane Nida
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI
I
ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
2. Bardzo serdecznie dziękuję Leszkowi Szerenosowi za pracę

dla dobra parafii. Bóg zapłać!
3. Dziękuję za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego z KR
Rosocha i Chostka (140zł). Przepraszam, że informacja o
ofierze ukazuje się dopiero w tym numerze parafialnego
biuletynu.

Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.

Ze względu na wiarę apostołowie zostawili
wszystko, aby pójść za Nauczycielem (por. Mt 10,
28). Wierzyli w słowa, którymi zapowiadał
Królestwo Boże obecne i realizujące się w Jego
osobie (por. Łk 11,20). Byli w komunii życia
z Jezusem, który ich nauczał, pozostawiając im
nową regułę życia, przez którą byliby po Jego
śmierci rozpoznawani jako Jego uczniowie (por. J
13,34-35). Przez wiarę poszli na cały świat,
wypełniając polecenie niesienia Ewangelii
wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15) i bez
jakiejkolwiek obawy głosili wszystkim radość
zmartwychwstania, którego byli wiernymi
świadkami.

13. Niezmiernie ważne będzie w tym
Roku przypomnienie historii naszej
wiary, w której przeplatają się
niezgłębiona tajemnica świętości
i grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia
ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety
we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo
swego życia, to druga musi prowokować w każdym
szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć
miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie
każdego człowieka.
W tym okresie będziemy kierować swój wzrok ku
Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi
i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2): w Nim znajduje
wypełnienie wszelka udręka i tęsknota ludzkiego
serca. Radość miłości, odpowiedź na dramat
cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu
otrzymanej obelgi i zwycięstwo życia nad pustką
śmierci, wszystko znajduje swoje dopełnienie
w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania się
człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej słabości,
aby ją przekształcić mocą Jego zmartwychwstania.
W Nim, który umarł i zmartwychwstał dla naszego
zbawienia, znajdują pełne światło przykłady wiary,
które naznaczyły te dwa tysiące lat naszej historii
zbawienia.
Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła
i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się Matką
Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk
1,38). Nawiedzając Elżbietę wzniosła swoją pieśń
pochwalną do Najwyższego, za cuda, jakich
dokonywał w tych, którzy się Jemu powierzają
(por. Łk 1,46-55). Z radością i drżeniem urodziła
swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone
dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając swemu
oblubieńcowi, Józefowi uszła z Jezusem do Egiptu,
aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda
(por. Mt 2, 13-15). Z tą samą wiarą szła za
nauczającym Panem i pozostała z Nim aż do
Golgoty (por. J 19, 25-27). W wierze cieszyła się
owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowując
w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. Łk 2,
19:51), przekazała je Dwunastu zgromadzonym
z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha
Świętego (por. Dz 1, 14; 2, 1-4).

Ze względu na wiarę uczniowie utworzyli pierwszą
wspólnotę zgromadzoną wokół nauki Apostołów,
na modlitwie, w Eucharystii, dając do wspólnej
dyspozycji, to co posiadali, aby przyjść z pomocą
potrzebom braci (por. Dz 2, 42-47).
Z powodu wiary męczennicy oddali swe życie, by
zaświadczyć o prawdzie Ewangelii, która ich
p rz e ks zt a łc iła i uzdolniła do osiągnięcia
największego daru miłości, przebaczając swoim
prześladowcom.
Ze względu na wiarę kobiety i mężczyźni
poświęcili swoje życie Chrystusowi, pozostawiając
wszystko, aby żyć w prostocie ewangelicznego
posłuszeństwa, ubóstwa i czystości - konkretnych
znakach oczekiwania na Pana, który się nie
spóźnia. Z powodu wiary tak wielu chrześcijan
podjęło działania na rzecz sprawiedliwości, aby
uczynić konkretnym słowo Pana, który przybył,
aby głosić wyzwolenie z ucisku i rok łaski dla
wszystkich (por. Łk 4,18-19).
Ze względu na wiarę na przestrzeni wieków
mężczyźni i kobiety każdego wieku, których imię
jest zapisane w Księdze Życia (por. Ap 7, 9, 13, 8),
wyznali piękno pójścia za Panem Jezusem, tam
gdzie byli wzywani, żeby dać świadectwo swojego
bycia chrześcijanami:
w rodzinie, w życiu
zawodowym, publicznym, w wypełnianiu
charyzmatów i posług, do których byli
powoływani.
Ze względu na wiarę żyjemy także i my: przez żywe
rozpoznawanie Pana Jezusa obecnego w naszym
życiu i w historii.
Cdn

