Kalendarz liturgiczny
6 maja. V NIEDZIELA WIELKANOCY.
Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8
Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentalnym
wydarzeniem naszej wiary i ¿ycia.
7 maja. Poniedzia³ek.
Dz 14,5-18; J 14,21-26
Dziêki Eucharystii Pan Bóg zamieszka³ poœród
swego ludu. Co wiêcej, Bóg zamieszka³ przez swoje
s³owo i Cia³o w naszych sercach i umys³ach.
8 maja. Wtorek. UROCZYSTOŒÆ œw.
STANIS£AWA, G£ÓWNEGO PATRONA
POLSKI.
Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16
Przez wieki Jezus powo³uje kap³anów, którzy na
Jego wzór i dziêki Jego ³asce oddali swoje ¿ycie za
powierzony im lud.
9 maja. Œroda.
Dz 15,1-6; J 15,1-8
Gdziekolwiek jesteœmy spróbujmy ¿yæ w bliskoœci z

Chrystusem, choæby przez wzbudzanie w sobie w
ci¹gu dnia aktów strzelistych.
10 maja. Czwartek.
Dz 15,7-21; J 15,9-11
Grzech nie jest tylko formalnym przekroczeniem
przykazañ. Jest on przede wszystkim zranieniem, a
wrêcz nawet odrzuceniem Mi³oœci, któr¹ jest Bóg.
11 maja. Pi¹tek.
Dz 15,22-31; J 15,12-17
Ka¿dego chrzeœcijanina powinna wyró¿niaæ
mi³oœæ. Tak mówi przykazanie, które zostawi³ nam
Pan Jezus.
12 maja. Sobota.
Dz 16,1-10; J 15,18-21
Chrzeœcijanin ¿yje jakby na granicy dwóch
rzeczywistoœci. ¯yje w œwiecie, wiêc dotyka
rzeczywistoœci ziemskiej i materialnej, Zarazem
powinien byæ osob¹ ze wzrokiem skierowanym ku
niebu i ku wartoœciom nieprzemijaj¹cym.

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. Wszczepienie w Chrystusa to
jak
us³yszeliœmy nasze osobiste odniesienie do
Niego, to osobowy kontakt z Nim; to
czerpanie si³ do zmagañ z trudnoœciami, jakie
niesie ¿ycie. Niech owa moc czerpana z tego
wszczepienia, mimo naszej s³aboœci,
umo¿liwia nam najpe³niejszy rozwój
duchowy.
2. W dniu dzisiejszym prosimy o ofiary na
Wy¿sze Seminarium Duchowne w E³ku.
Do naszej parafii przyby³ w dniu dzisiejszym
alumn roku VI dk Piotr Majewski, którego
zadaniem jest pomoc w dokonaniu zbiórki i
wyra¿enie wdziêcznoœci za z³o¿ony dar w
imieniu Seminarium Parafianom. Za
dobrowoln¹ ofiarê bêdzie mo¿na nabyæ
gazetkê seminaryjn¹ “G³os Serca” oraz
nabyæ cegie³kê na budowê kaplicy i
biblioteki seminaryjnej.
3. Ju¿ wkrótce z królewskiego Krakowa na
ca³¹ Polskê pop³ynie wdziêczny g³os
Koœcio³a, dziêkuj¹cego Bogu za œwiêtego

Stanis³awa, biskupa i mêczennika, Patrona Polski.
Niech wtorkowa uroczystoœæ bêdzie tak¿e dniem
odnowienia naszej troski o Ojczyznê, co powinno
siê wyra¿aæ w pracy dla jej rozwoju oraz w gorliwej
modlitwie. Zachêca nas do tego œwiêty Pawe³,
prosz¹c: „módlcie siê za wszystkich!”. Msze
Œwiête o godzinie 8.00 i 17.00.
3. Trwa miesi¹c maj, czas poœwiêcony Matce
Najœwiêtszej. WeŸmy udzia³ w nabo¿eñstwach
majowych sprawowanych codziennie o godzinie
17.00, polecaj¹c Matce Najœwiêtszej wszystkie
nasze sprawy.ajmy 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.
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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O sprawach finansowania Koœcio³a rozmawiali na
Jasnej Górze biskupi diecezjalni.
Jak podkreœlaj¹ biskupi, g³ównymi utrzymuj¹cymi
Koœció³ w Polsce s¹ i powinni pozostaæ wierni. W
komunikacie po zakoñczonych 2 maja obradach
Rady Biskupów Diecezjalnych, pasterze Koœcio³a
dziêkuj¹ katolikom œwieckim za ich ofiarnoœæ. Jak
czytamy dalej, „w tym kontekœcie zajêli siê
propozycj¹ przekszta³cenia Funduszu Koœcielnego
w nowy mechanizm wsparcia spo³ecznej
dzia³alnoœci Koœcio³a”. Biskupi zapoznali siê ze
stanem prac zespo³ów roboczych komisji
konkordatowych zajmuj¹cych siê t¹ kwesti¹ i
przyjêli zapowiedŸ zawarcia umowy miêdzy
Episkopatem a Rz¹dem. Zdaniem biskupów,
„ostateczna regulacja powinna gwarantowaæ
odpowiedni poziom wsparcia dla dzie³
prowadzonych przez Koœció³. Wa¿ne jest te¿, by
Co trzeci tegoroczny maturzysta pielgrzymowa³ na
Jasn¹ Górê. Abiturienci szkó³ ponadgimnazjalnych
przyst¹pili do egzaminu maturalnego. Obowi¹zkowy
pisemny egzamin z jêzyka polskiego zdawa³o ponad
380 tys. uczniów.
Od pocz¹tku roku szkolnego do sanktuarium z 38
diecezji w Polsce przyby³o prawie 107 tys. m³odych.
Statystyka nie obejmuje tych, którzy modlili siê w
mniejszych grupach szkolnych czy klasowych. „Dla
mnie jest to czas rozmyœlania nad w³asnym ¿yciem, co
bêdzie dalej po skoñczeniu szko³y. My nie
przyje¿d¿amy tu tylko po to, by prosiæ o ³aski, ale
dziêkowaæ za to wszystko co dane nam by³o prze¿yæ,
za dobre i z³e chwile. Przyjechaliœmy tutaj g³ównie

polski model bardziej odpowiada³ rozwi¹zaniom
stosowanym w innych pañstwach europejskich”.
W komunikacie zwieñczaj¹cym obrady Rady
Biskupów Diecezjalnych, pasterze Koœcio³a
wskazali potrzebê wzmocnienia polityki
rodzinnej. Zwrócili te¿ uwagê na pojawiaj¹cy siê
od wielu lat problem braku mo¿liwoœci
powo³ywania siê przez farmaceutów na tzw.
klauzulê sumienia. Biskupi rozmawiali te¿ o
nieprecyzyjnych zapisach dotycz¹cych miejsca
lekcji religii w ramowym programie szkolnym.
Sesja Rady Biskupów Diecezjalnych odby³a siê na
Jasnej Górze 2 maja 2012 r., w przeddzieñ
uroczystoœci Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej
Polski. Przewodniczy³ jej abp Józef Michalik,
obecny by³ równie¿ nuncjusz apostolski w Polsce,
abp Celestino Migliore. Biskupi podjêli refleksjê
nad sytuacj¹ religijn¹ i spo³eczn¹ w kraju.
modliæ siê o powodzenie na maturze, by wst¹pi³y w
nas nowe si³y duchowe. Tradycja jest kultywowana od
jakiegoœ czasu co roku nasza szko³a jeŸdzi, ale to te¿
w³asna potrzeba” – mówili uczestnicy.
Zwyczaj pielgrzymowania maturzystów na Jasn¹
Górê trwa od wielu lat. Du¿e grupy diecezjalne pod
przewodnictwem biskupów zaczê³y przyje¿d¿aæ po
odwil¿y, pod koniec lat 80. Wbrew opinii niektórych
mediów zainteresowanie t¹ form¹ modlitwy nie tylko
ma siê dobrze, ale mo¿na mówiæ nawet o stopniowo
zwiêkszaj¹cej siê potrzebie odbywania przez
maturzystów wspólnotowych pielgrzymek do
Czêstochowy.

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.
3. Lemañski Piotr, stan wolny, zam. Bia³a Piska, ul. Marsza³ka RP, par. œw. Andrzeja Boboli w Bia³ej Piskiej i
Pupek Ewelina, stan wolny, zam. Nowa Ukta, 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.

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: 1. Anonimowo - 200 z³.; 2. Helena i Józef Zêgota (Ukta) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 300 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 658 340.13 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 - 7 maja 2012 r.
8.00 - o b³. Bo¿e w 18-te urodziny
Daniela Florczyka
17.00 - + Stanis³aw Filipkowski (z racji
imienin) - int. od córki z rodzin¹
17.00 - + Stanis³aw, Teresa, Kazimierz i Lucyna
Szulkowscy
Wtorek - 8 maja 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw Puchalski - int. od chrzeœniaczki
8.00 - + Stanis³awa Fr¹czkowska - int. od syna ks.
Henryka
17.00 - w int. Stanis³awy Sawickiej z racji imienin
17.00 - + Stanis³awa Czerniej, Zofia, Andrzej,
Stanis³aw Szuba
17.00 - + Stanis³aw Ruszczyk ( w dniu imienin)- int.
od ¿ony i syna Janusza
Œroda - 9 maja 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa Ogonowscy, Maria i
Piotr oraz Pawe³ £uszczyk
17.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa Ropiak
17.00 - + Stanis³aw Pisow³ocki, Stanis³awa Farys
Czwartek - 10 maja 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw Kozio³ w 2-g¹ rocz. œm., Czes³aw
Nikiel, Czes³aw Ksepka
17.00 - + Józef, Stefania, Jadwiga, Jerzy
Kosakowscy, Bronis³aw i Julianna Zêgota
17.00 - .............................
Pi¹tek - 11 maja 2012 r.
8.00 - + Dariusz Zawrotny w rocz. œm., Zenon,
S³awomir, Czes³aw

17.00 - + Marek Ciepliñski w 4-t¹ rocz. œm. - int. od
Moniki
17.00 - + Teresa i Jan Poreda, Stanis³aw i Anna
D¹browscy - int. od Stefanii Wiêcek i synów
17.00 - + Jan i Teresa Poreda, Henryk Wiêcek,
W³adys³awa Kubicka - int. od córki i siostry z
rodzin¹
Sobota - 12 maja 2012 r.
8.00 - w int. Mai Krysiak z racji I Komunii Œwiêtej i
za jej rodziców
18.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
rodziny Teresy i Antoniego Banach
18.00 - + Edward Suchecki - int. od córki z rodzin¹
18.00 - + Zofia i Stanis³aw Ropiak
VI Niedziela Wielkanocna - 13 maja 2012 r.
8.30 - w int. Mieszkañców Wojnowa
8.30 - w int. Rodziny Machnio o zdrowie i b³. Bo¿e
w rodzinie i gospodarstwie
8.30 - + Stefan Lis w 11-t¹ rocz. œm. i W³adys³aw
Filipkowski w 2-g¹ rocz. œm.
11.00 - + Zofia i Franciszek Tydelscy, Edward,
Antoni, Wiktoria, Maria, Mieczys³aw, Michalina,
Jan
11.00 - + Aleksander i Regina Serowik, Stefan i
Bronis³awa Deptu³a
11.00 - + Czes³aw w 3-ci¹ rocz. œm., Zenon, Dariusz,
S³awomir
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - + Irena i Krzysztof Ciepliñscy, Agnieszka,
Franciszek i Czes³aw Krajza

„Najwiêkszym ubóstwem jest bowiem brak
mi³oœci – stwierdzi³ Ojciec Œwiêty. – W
nieszczêœciu wspó³czucie i bezinteresowne
wys³uchanie dodaj¹ otuchy. Nawet nie maj¹c
wielkich œrodków materialnych mo¿na byæ
szczêœliwym. ¯yæ po prostu w harmonii z tym, w

co siê wierzy, musi stawaæ siê coraz bardziej
mo¿liwe. Zachêcam do podejmowania
wszelkich wysi³ków, zw³aszcza w rodzinach.
Zreszt¹ edukacja winna pobudzaæ do wymiaru
duchowego, poniewa¿ «cz³owiek rozwija siê, gdy
wzrasta duchowo» (Caritas in veritate, 76).

1. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesiêcznika “Martyria”.
2. Za tydzieñ ofiary do tzw. puszek na fundusz
zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek
w E³ku.
3. 12 maja - Kongres Ruchów i Stowarzyszeñ
Katolickich Diecezji E³ckiej. Diecezjalne
dziêkczynienie za 20 lat istnienia Diecezji
E³ckiej - uroczysta Msza Œwiêta w E³ku o
godz. 15.00.
4. 13 maja (nastêpna niedziela) - rozpoczynaj¹
siê dni modlitw o urodzaje i za kraje g³oduj¹ce.
5. 13 maja - 31-sza rocznica zamachu na b³. Jana
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI)
cd .
S³owo Bo¿e i ¿ycie konsekrowane
Odnoœnie do ¿ycia konsekrowanego Synod
przypomnia³ przede wszystkim, ¿e „rodzi siê ono
ze s³uchania s³owa Bo¿ego i przyjmuje Ewangeliê
jako swoj¹ normê ¿ycia”. ¯ycie bêd¹ce
naœladowaniem Chrystusa czystego, ubogiego i
pos³usznego staje siê w ten sposób „¿yw¹ egzegez¹
s³owa Bo¿ego”. Duch Œwiêty, w którego mocy
zosta³a napisana Biblia, jest tym samym, który
oœwieca „nowym œwiat³em s³owo Bo¿e,
skierowane do za³o¿ycieli i za³o¿ycielek. Z niego
wzi¹³ pocz¹tek ka¿dy charyzmat, a ka¿da Regu³a
chce byæ tego wyrazem”, daj¹c pocz¹tek formom
¿ycia chrzeœcijañskiego, które cechuje
ewangeliczny radykalizm.
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e wielka tradycja
monastyczna zawsze uwa¿a³a za konstytutywny
element swojej duchowoœci medytacjê nad Pismem
œwiêtym, zw³aszcza w formie lectio divina.
Równie¿ dzisiaj dawne i nowe formy specjalnej
konsekracji maj¹ byæ prawdziwymi szko³ami ¿ycia
duchowego, w których czyta siê Pismo wed³ug
Ducha Œwiêtego w Koœciele, tak by ca³y lud Bo¿y
móg³ z tego odnieœæ korzyœæ. Dlatego Synod
zaleca, aby we wspólnotach ¿ycia konsekrowanego
nigdy nie zabrak³o solidnej formacji do pe³nego

Paw³a II (1981).
6. 13 maja - rocznica objawieñ fatimskich z 1917
r.
7. W dniach od 7 do 13 maja - parafialne
spotkania formacyjne Parafialnych Rad
Duszpasterskich i Parafialnych Rad
Ekonomicznych.
8. We wtorek, 8 maja, dzieñ imienin obchodzi
Stanis³awa Sawicka, nasza organistka.
Pamiêtajmy w tym dniu o modlitwie i z³o¿eniu
¿yczeñ Solenizantce, a tak¿e podziêkowañ za jej
pos³ugê w czasie nabo¿eñstw w koœciele.
¯yczymy b³. Bo¿ego i opieki Matki Bo¿ej.
wiary czytania Biblii.
Chcia³bym równie¿ przypomnieæ o trosce i
wdziêcznoœci, jak¹ Synod wyrazi³ cz³onkom
zgromadzeñ kontemplacyjnych, które ze
wzglêdu na swój specyficzny charyzmat
poœwiêcaj¹ w ci¹gu dnia wiele czasu naœladowaniu
Matki Bo¿ej, która rozwa¿a³a pilnie s³owa i czyny
swojego Syna (por. £k 2, 19. 51), oraz Marii z
Betanii, która siedz¹c u stóp Pana, s³ucha³a Jego
s³owa (por. £k 10, 39). Myœlê zw³aszcza o
mnichach i mniszkach z zakonów klauzurowych,
którzy przez tego rodzaju oddzielenie siê od œwiata
staj¹ siê g³êbiej zjednoczeni z Chrystusem, sercem
œwiata. Koœció³ dzisiaj, bardziej ni¿ kiedykolwiek,
potrzebuje œwiadectwa tych, którzy zobowi¹zuj¹
siê „niczego nie przedk³adaæ nad mi³oœæ
Chrystusa”. Dzisiejszy œwiat jest czêsto zbyt
poch³oniêty zewnêtrzn¹ dzia³alnoœci¹ i grozi mu
zagubienie w niej. Bracia i siostry z zakonów
kontemplacyjnych swoim ¿yciem modlitwy,
s³uchania i rozwa¿ania s³owa Bo¿ego
przypominaj¹ nam, ¿e nie samym chlebem ¿yje
cz³owiek, ale ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych (Mt 4, 4). Dlatego wszyscy wierni winni
pamiêtaæ, ¿e ta forma ¿ycia „ukazuje
wspó³czesnemu œwiatu rzecz najwa¿niejsz¹, co
wiêcej, decyduj¹c¹: istnieje ostateczna racja, dla
której warto ¿yæ, to znaczy Bóg i Jego niezg³êbiona
mi³oœæ”.
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

