Kalendarz liturgiczny
29 kwietnia. IV NIEDZIELA WIELKANOCY.
DOBREGO PASTERZA.
Dz 4,8-12; 1 J 3,1-25; J 10,11-18
Przychodz¹c na Mszê Œwiêt¹, uœwiadamiamy sobie,
¿e to my, jako wspólnota Koœcio³a, jesteœmy
owcami, ¿e to nas zna i wzywa zmartwychwsta³y
Pan, abyœmy szli za nim.
30 kwietnia. Poniedzia³ek.
Dz 11,1-8; J 10,1-10
Jezus, Dobry Pasterz, wzywa nas po imieniu; z
mi³oœci¹ zaprasza, abyœmy s³uchali Jego s³owa i
karmili siê Jego Najœwiêtszym Cia³em i Krwi¹.
1 maja. Wtorek.
Dz 11,19-26; J 10,22-30
Ka¿da Msza Œwiêta jest spotkaniem z naszym
Zmartwychwsta³ym Panem.
2 maja. Œroda. Œw. Atanazego.
Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50
Do³ó¿my starañ, by nasz patriotyzm wyp³ywa³ z

mi³oœci Boga i bliŸniego.
3 maja. Czwartek. UROCZYSTOŒÆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI, G£ÓWNEJ
PATRONKI POLSKI.
Ap 11, 19a.12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,2527
Uciekajmy siê z ufnoœci¹ pod opiekê naszej Matki i
Królowej, aby móc pewnie kroczyæ drog¹ do
Jezusa.
4 maja. Pi¹tek. Œw. Floriana.
Dz 13,26-33; J 14,1-6
Bierzmy wzór z œw. Floriana, abyœmy nigdy nie
zaparli siê Chrystusa, Koœcio³a i Ewangelii.
5 maja. Sobota.
Dz 13,44-52; J 14,7-14
Przyjmuj¹c do serca Chrystusa eucharystycznego,
przyjêliœmy zarazem ca³¹ Trójcê Œwiêt¹. W ten
sposób dane nam jest poznaæ mi³oœæ Ojca i Syna, i
Ducha Œwiêtego.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Koœció³ prze¿ywa dziœ niedzielê Dobrego
Pasterza. W Ewangelii Chrystus mówi³
najpierw o tym, ¿e dobry pasterz, gdy zajdzie
potrzeba, oddaje ¿ycie za swoje owce i czyni
to dobrowolnie. Stwierdzi³ te¿, ¿e tym dobrym
pasterzem jest w³aœnie On. Nic dziwnego, ¿e
dzieñ dzisiejszy poœwiêcony jest modlitwie o
powo³ania kap³añskie i zakonne.
2. Proœba o nowe powo³ania przyœwiecaæ
bêdzie kolejnym kwartalnym dniom
modlitwy, które dziœ rozpoczynamy.
W³¹czmy siê ca³ym sercem w to wo³anie
Koœcio³a, aby Pan pos³a³ nowych robotników
do swojej winnicy. Zdajemy sobie przecie¿
sprawê z tego, ¿e istnieje œcis³y zwi¹zek
miêdzy kap³añstwem a Eucharysti¹. Jeœli
zabraknie kap³anów, zabraknie Eucharystii, a
jeœli zabraknie Eucharystii, ¿ycie Koœcio³a
mo¿e byæ zagro¿one.
3. We wtorek 1 maja rozpoczynamy miesi¹c
dedykowany Matce Najœwiêtszej.
Nabo¿eñstwo majowe z Litani¹ loretañsk¹

codziennie o godzinie 17.00. WeŸmy w nich udzia³, a
tak¿e odmawiajmy tê litaniê indywidualnie lub ze
znajomymi i rodzin¹, polecaj¹c Matce Najœwiêtszej
wszystkie nasze sprawy.
4. Dzisiaj i w ka¿d¹ nastêpn¹ niedzielê spotkanie
rodziców i dzieci przygotowuj¹cych siê do I
Komunii Œwiêtej na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00.
Zapraszam.
5. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ 2900 z³.
Ca³kowity koszt nowego dzwonu w wysokoœci 8000
z³.poniós³ anonimowy ofiarodawca. Zebrane
pieni¹dze przeznaczamy na mechanizm
uruchamiaj¹cy dzwon. Koszt mechanizmu to 2500
z³. (do ka¿dego dzwonu). Dzia³aj¹ dzwony na
zabytkowej dzwonnicy (tam koszt mechanizmów
wyniós³ 5.000 z³).W najbli¿szym czasie zostanie
uruchomiony dzwon na koœciele (koszt 2500z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Bazylika zim¹

Komunikaty

G£OS z
KRZY¯A
29 KWIETNIA 2012

ROK VI

Nr 220

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E

Podziêkowanie
W o³tarzu g³ównym w naszym parafialnym koœciele
zosta³o umieszczone przepiêkne dzie³o w³oskiego
malarza - obraz o wymiarach 145 x113, namalowany
na p³ótnie przedstawiaj¹cy scenê op³akiwania
Chrystusa przed z³o¿eniem Go do grobu. Zdjêtego z
krzy¿a Jezusa autor przedstawi³ prawie nagiego w
centralnej czêœci obrazu w otoczeniu piêciu postaci.
Zgodnie z tradycj¹ cia³o podtrzymuj¹ Maria
Magdalena oraz Józef z Arymatei. Na drugim planie
ukazany jest œwiêty Jan Ewangelista, Matka Boska
oraz œwiêty Nikodem. Scena przedstawiona jest na tle
ska³y z grot¹, do której ma zostaæ z³o¿one cia³o
Chrystusa. W g³êbi jest widoczny górzysty krajobraz
z sylwetk¹ miasta - motyw charakterystyczny dla
w³oskiego malarstwa okresu renesansu. Obraz nie
jest sygnowany, ale jest prawdopodobnie dzie³em
w³oskiego artysty Girolamo Muziano, który by³
w³oskim malarzem i rysownikiem, jednym z
czo³owych bohaterów ¿ycia artystycznego w Rzymie
drugiej po³. XVI w. Urodzi³ siê w 1532 r. w
Aquafredda (Lombardia), zmar³ w 1592 r. w Rzymie,
nauki zdobywa³ w Padwie i Wenecji, a na jego
twórczoœæ wp³yw wywarli Tycjan, Micha³ Anio³ i
Taddeo Zuccaro. Od 1549 r. artysta osiad³ na sta³e w
Rzymie, w którym najbardziej znane i cenione by³y
jego obrazy o treœci religijnej, a jego "Wskrzeszenie
£azarza" zyska³o pochwa³ê Micha³a Anio³a, który
nazwa³ Muziono "jednym z najwiêkszych artystów
wieku". W latach 1570-1590 Muziano, jako jeden z
najbardziej uznanych malarzy, pracowa³ dla
kardyna³a Hipolita II d'Este oraz papie¿a Grzegorza
XIII.
Girolamo Muziano tworzy³ freski, obrazy i rysunki,
które obecnie mo¿na ogl¹daæ w zbiorach najbardziej
renomowanych galerii na œwiecie: Muzeum
Watykañskim, Galerii Uffizi we Florencji, Luwrze w
Pary¿u, Muzeum Katedralnym w Orvieto, Royal
Collection w Londynie, Metropolitan Museum of Art
w Nowym Jorku, J. Paul Getty Museum w Los
Angeles, National Gallery w Kanadzie oraz... w
naszym parafialnym koœciele w Ukcie.

Po wielu rozmowach z
Krzysztofem Worobiec na temat
obrazu, a tak¿e z Jerzym i Alicj¹
Kruszelnickimi, postanowi³em
podj¹æ siê dzie³a renowacji dzie³a
w³oskiego mistrza. Decyzja nie
by³a ³atwa, bo w tym czasie trwa przecie¿ budowa
domu parafialnego i obci¹¿enia finansowe parafii s¹
wielkie. Zwo³a³em jednak Radê Parafialn¹ i po
zaczerpniêciu opinii Parafialnej Rady
Ekonomicznej zosta³a podjêta przeze mnie
ostateczna decyzja o renowacji obrazu.
Renowacjê obrazu G. Muziano "Op³akiwanie
Chrystusa", przeprowadzon¹ w 2011 roku,
powierzy³em p.Gra¿ynie Dzisko-Wadas,
historykowi sztuki, konserwatorowi malarstwa i
ikon i twórcy obrazów. Wykonawcê prac
konserwatorskich pomóg³ mi wybraæ Krzysztof
Worobiec. Ca³kowite koszty renowacji obrazu (w
granicach 45000 z³.) pokry³a Fundacja Na Rzecz
Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego
Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni.
Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim
cz³onkom Fundacji za dar serca na rzecz uratowania
tak wspania³ego dzie³a. Nie zapominaj¹c o ¿adnym
z cz³onków fundacji podziêkowania i wyrazy
uznania sk³adam na rêce cz³onków Fundacji z
naszej parafii tj. Jerzemu i Alicji Kruszelnickim,
Marioli Grudzi¹dz i Waldemarowi Bzurze.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e wszyscy cz³onkowie Fundacji
od razu bardzo chêtnie i jednog³oœnie zg³osili akces
za tym,by ratowaæ obraz.
Przy tej okazji bardzo serdecznie dziêkujê
wszystkim, którzy z³o¿yli swoje ofiary na
zabezpieczenie dzie³a. Proszê wybaczyæ, ¿e nie
wymieniam w tym miejscu nazwisk ofiarodawców.
Ka¿demu, kto przyczyni³ siê do ratowania i
zabezpieczenia obrazu z imienia i nazwiska
dziêkujê staropolskim: BÓG ZAP£AÆ!”.
Ks. Waldemar Sawicki
proboszcz parafii w Ukcie

I Ty mo¿esz pomóc

Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na
sk³adaæ osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym
imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z
dopiskiem “anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15
9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 0 z³.
Wp³ynê³o - 0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 658 640.13 z³.
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest
wielk¹ pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹
ofiarnoœæ, ¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 30 kwietnia 2012 r.
8.00 - ..................
17.00 - w int. Adama o szybki powrót do
zdrowia
17.00 - + Tadeusz Sznitko, Piotr Ejankowski
Wtorek - 1 maja 2012 r.
8.00 - w 83- cie urodziny Jadwigi Myœliwieckiej
17.00 - w I-sze urodziny Kacpra Dymkowskiego od dziadków i o szczêœliw¹ maturê dla Angeliki
Farys
17.00 - + Aleksander Parzych, Anastazja, Marianna i
Franciszek Drê¿ek
Œroda - 2 maja 2012 r.
8.00 - + Zygmunt Kalinowski
17.00 - w int. modl¹cych siê na ró¿añcu za
niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w
naszej parafii
17.00 - w urodziny Roberta
17.00 - + Zygmunt Szok, Anna i Stanis³aw
Czwartek - 3 maja 2012 r.
8.30 - + Stefania Krysiak w 17-t¹ rocz. œm.
8.30 - + Leontyna i Stanis³aw Wieremiejczyk
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziców: Celiny i
Stanis³awa Stolarzów i Boles³awy i Józefa
Dziekoñskich
11.00 - za dzieci i wnuków Jadwigi i Stanis³awa Klik
11.00 - + Ryszard Skrajny w rocz. œm.
17.00 - w int. dzieci: Michaliny, Michaliny,
Konrada, Filipa i Franciszka - int. od rodziców

17.00 - + Eugeniusz Ptak - int. od syna z rodzin¹
Pi¹tek - 4 maja 2012 r.
8.00 - + Stefania Krysiak w 17-t¹ rocz. œm., Jan
Krysiak - int. od syna z rodzin¹
17.00 - + Stanis³aw Bzura, Stefan i Micha³
Konachowicz, Stanis³aw i Kazimierz Niemiro,
Wasyl Wandyk, Roman Wieczorek, Andrzej
Ruppel, Piotr Wróbel, Konstanty £ukowski,
Tadeusz D¹browa
17.00 - w int. Ks. Proboszcza
Sobota - 5 maja 2012 r.
8.00 - ..................
17.00 - o b³. Bo¿e dla Jadwigi Grudzi¹dz
17.00 - w int. Ks. Proboszcza - int. od Krystyny i
Henryka
18.00 - + Marianna Bielewska
V Niedziela Wielkanocna - 6 maja 2012 r.
8.30 - w int. Ks. Proboszcza
8.30 - int. Od Stanis³awy Sawickiej
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny i Stanis³awa
Brzostek, ich dzieci i wnuków
8.30 - w int. Jadwigi Florczyk w urodziny
11.00 - w 11-te urodziny Szymona i cr. Samsel
11.00 - o szczêœliw¹ maturê, b³. Bo¿e i zdrowie dla
Natalii Dziekoñskiej
11.00 - + Henryk i Stanis³aw Florczyk
11.00 - + Czes³aw Waszkiewicz w 11-t¹ rocz. œm.
17.00 - w int. Miko³aja Czajki w 1-sze urodziny
17.00 - + W³adys³aw i Stefania Ba³dyga

zapowiedzi przedœlubne
1. Go³êbiewski Rafa³ £ukasz, stan wolny, zam. Piecki, ul. Zwyciêstwa, par. MB Ró¿añcowej w Pieckach i
Czajka Karolina Martyna, stan wolny, zam. Krutyñ, par. tut.
2. Pop³awski Ryszard, wdowiec, zam. Katowice, ul. Barbórki, par. œw. Stanis³awa Kostki w Katowicach i
Szok Bogumi³a, wdowa, zam. Œwignajno Ma³e, par. Tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

1. W czwartek, 3 maja, uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski.
WeŸmy udzia³ w liturgii tej uroczystoœci,
dopisuj¹c w ten sposób kolejn¹ kartê mi³oœci
naszego narodu do Maryi. Msze Œwiête o
godzinie 8.30, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
2. W tym tygodniu przypada:
- pierwszy czwartek miesi¹ca dzieñ, w którym
adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i
modlimy siê o powo³ania kap³añskie i
zakonne. Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00 do 21.00. ZAPRASZAM;
- pierwszy pi¹tek szczególna okazja
do pojednania siê z Bogiem;
- i pierwsza sobota miesi¹ca dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
3. 2 maja - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o
nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej
parafii. I czêœæ ró¿añca o godz. 16.30. Pozosta³e

po Mszy Œwiêtej i nabo¿eñstwie majowym o
godz. 17.00. ZAPRASZAM.
4. Na remont wie¿y na koœciele wp³ynê³o od
Alicji Kruszelnickiej 1500 z³.
5. Na zabezpieczenie obrazu wp³ynê³o: 1.
Anonimowo - 100 E; 2. Domurat Jadwiga
(Krutyñski Piecek) - 100 z³.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 1 maja œwiêty Józef Rzemieœlnik,
patron pracuj¹cych. Módlmy siê w ten dzieñ za
jego poœrednictwem, aby ka¿da praca by³a drog¹
prowadz¹c¹ do œwiêtoœci i spe³nieniem
powo³ania;
· w œrodê, 2 maja œwiêty Atanazy, biskup
Aleksandrii na prze³omie III i IV wieku, wybitny
nauczyciel wiary;
· w pi¹tek, 4 maja œwiêty Florian, mêczennik z
pocz¹tku IV wieku. Jest patronem stra¿aków,
hutników, Krakowa i archidiecezji katowickiej.

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji problemów.
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
To pielêgnowanie modlitewnego czytania Pisma
S³owo Bo¿e i kandydaci do œwiêceñ
œwiêtego nie powinno w ¿adnym wypadku byæ
Synod szczególnie zaznaczy³
oddzielane od wymaganego w czasie formacji
decyduj¹c¹ rolê s³owa Bo¿ego w ¿yciu
studium egzegetycznego. Synod zaleci³, aby
duchowym kandydatów do kap³añstwa
konkretnie pomagano seminarzystom w
s³u¿ebnego: „kandydaci do kap³añstwa powinni dostrzeganiu zwi¹zku miêdzy studium biblijnym i
uczyæ siê mi³owaæ s³owo Bo¿e. Niech wiêc Pismo modlitw¹ za pomoc¹ Pisma œwiêtego. Studiowanie
œwiête bêdzie dusz¹ ich formacji teologicznej, przy Pisma powinno pog³êbiaæ œwiadomoœæ tajemnicy
czym trzeba zwróciæ uwagê na nieodzowne Objawienia Bo¿ego i pobudzaæ do dawania
wzajemne powi¹zania miêdzy egzegez¹, teologi¹, modlitewnej odpowiedzi Panu, który mówi. Z
duchowoœci¹ i misj¹”. Przygotowuj¹cy siê do drugiej strony równie¿ autentyczne ¿ycie
kap³añstwa s³u¿ebnego winni pog³êbiaæ osobist¹ modlitewne sprawia, ¿e w duszy kandydata wzrasta
wiêŸ ze s³owem Bo¿ym, szczególnie w lectio pragnienie coraz g³êbszego poznawania Boga,
divina, poniewa¿ przez tak¹ wiêŸ umacnia siê samo który objawi³ siê w swoim S³owie jako
powo³anie: w œwietle i w mocy s³owa Bo¿ego nieskoñczona mi³oœæ. Dlatego nale¿y do³o¿yæ
mo¿na bowiem odkryæ, zrozumieæ i pokochaæ wielkich starañ, aby w ¿yciu seminarzystów
w³asne powo³anie, pójœæ za nim i wype³niæ swoj¹ rozwija³a siê ta wzajemna relacja miêdzy studium i
misjê, wzbudzaj¹c w sercu myœli Bo¿e, tak by modlitw¹. Aby osi¹gn¹æ ten cel nale¿y wdra¿aæ
wiara, jako odpowiedŸ na S³owo, sta³a siê nowym kandydatów do studium Pisma œwiêtego metodami
kryterium os¹du i oceny ludzi i rzeczy, wydarzeñ i sprzyjaj¹cymi integralnemu podejœciu.
cdn
Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane
Nida, powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o
powierzchni u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie
szeregowej. Cena do negocjacji.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

