Kalendarz liturgiczny
7 kwietnia. II NIEDZIELA WIELKANOCY.
UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31
“Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników” (Jezus).
8 kwietnia. PONIEDZIAŁEK . UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.
Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Otwórzmy serca na przychodzące Boże Słowo i tak
jak Maryja bądźmy gotowi do współpracy z Bożym
planem.
9 kwietnia. WTOREK.
Dz 4,32-37; J 3,7-15
Udział w Eucharystii otwiera nasze serca i naszego
ducha na wspólnotę.
10 kwietnia. ŚRODA .
Dz 5,17-26; J 3,16-21
Miłość jest jedynym motywem działania Boga. Bóg

jest Miłością - tak pisał święty Jan - i z miłości
wszystko czyni. Przyjąć miłość to nasz obowiązek.
11 kwietnia. CZWARTEK .
Dz 5,27-33; J 3,31-36
By pogłębiać swoją wiarę, umacniać ją i żyć nią na
co dzień, potrzebujemy Bożego słowa, które uczy.
Potrzebujemy duchowego pokarmu, który
pokrzepia człowieka. To wszystko otrzymujemy
podczas Eucharystii.
12 kwietnia. PIĄTEK .
Dz 5,34-42; J 6,1-15
Każdy z nas jest wezwany, by wskazywać ludziom
Boga.
13 kwietnia . SOBOTA .
Dz 6,1-7; J 6,16-21
“Nie bójcie się, to Ja jestem” - mówi Pan Jezus
zalęknionym Apostołom. Spotkanie z Nim uspokaja
ludzkie serca, umacnia nadzieję. Pozwólmy Bogu,
by w naszym życiu działał, by swoją łaską uspokajał

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. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej
przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że
potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc
nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za
łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół,
napełnieni paschalną radością, mamy teraz
tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać
miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie
Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat,
prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród
nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa
błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba
przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,
a człowiek szczęście! To zadanie powierzam
wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi
w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim
czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj
przybywać będą z Polski i z całego świata.
Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
(Łagiewniki, 2002 r.).
2. Jutro przypada przeniesiona w tym roku

Bazylika zimą
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Komunikaty

z 25 marca (akurat był to Wielki Poniedziałek!),
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość
tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości
Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Życie wielki dar Stwórcy jest święte od
poczęcia w łonie matki aż do śmierci domaga się
poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz
Boga nad tym darem nie ma władzy.
3. Świąteczny porządek Mszy Świętych w naszym
kościele jest następujący: 8.30, 11.00 i 17.00.
Wszystkich Parafian zapraszam do jak
najliczniejszego udziału w świątecznej Eucharystii.
4. W nadchodzącą środę, 10 kwietnia, przypada 3.
rocznica katastrofy polskiego rządowego samolotu pod
Smoleńskiem. Pewnie pamiętamy jeszcze, jak trudne to
było doświadczenie dla polskiego narodu, jak głęboka
żałoba spowiła serca wielu Polaków. Wspominając tamte
chwile, w osobistych modlitwach polecajmy Bożemu
miłosierdziu wszystkich, którzy wówczas zginęli,
i prośmy o błogosławione owoce ofiary ich życia,
zwłaszcza dla naszego narodu, naszej Ojczyzny ciągle
tak bardzo doświadczanej. Prośmy Boga o to, abyśmy
wreszcie potrafili wyciągać z tej i innych lekcji historii
właściwe wnioski.
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1. Źródło Bożego Miłosierdzia

człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć.
Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie
zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych.
Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg
zechciał niejako powierzyć światu na nowo
poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie
rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu."

Zmartwychwstały Chrystus pozdrawia nas dziś
trzykrotnie wymownymi słowami: Pokój wam!
Ukazując zaś swym uczniom przebite ręce i bok,
dodaje: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22b-23). W
przeżywanym Roku Wiary słowa te stają się
zwiastunem prawdziwego pokoju serca oraz tej
nadziei, która ma swoje źródło w tajemnicy
krzyżowej drogi, męki i śmierci Jezusa, a nade
wszystko Jego chwalebnego zmartwychwstania.
Miłosierny Pan daje nam udział w swoim
zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i Szatanem.
W spotkaniu zaś z Tomaszem Apostołem wzywa
nas do żywej wiary, która nie potrzebuje
zewnętrznych dowodów, lecz harmonii umysłu i
serca ucznia z umysłem i sercem Mistrza!

„Konieczne jest jednak
mówił nasz
Błogosławiony Papież aby ludzkość, podobnie jak
niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku
dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który
pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój
wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i
przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej
zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany
serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od
siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się
miłością Ojca i zarazem braterską jednością".

Na przełomie tysiącleci, podczas kanonizacji
Siostry Faustyny Kowalskiej, bł. Jan Paweł II
zaprosił także nas do spotkania z Miłosiernym
Panem. Stawiał wówczas wobec wiernych całego
świata zasadnicze pytanie o przyszłość, chcąc nam
ukazać także jasne światło nadziei: „Co przyniosą
nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość
Miłość ma w sobie przedziwną ruchliwość
i zdolność rodzenia ?nowego"; nawet grób rozwali

W czasie kolejnych dni Wielkiego Postu, który
przeżywaliśmy, próbowaliśmy, z pomocą Bożej
łaski, obalić mury odgradzające nas od Boga i
siebie nawzajem. Wciąż trzeba nam jednak Bożej
pomocy, aby uleczyć rany serca i w pełni cieszyć
się miłością Boga oraz braterską jednością naszych
sióstr i braci.
Cdn.
i pieczęcie rozerwie, aby wybiec na świat i wieścić
nowe życie.

1. Na mocy decyzji Konferencji
Episkopatu Polski w trzecią
n i e d z i e l ę Wi e l k a n o c y w e
wszystkich diecezjach w Polsce jest obchodzona
Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący
po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień
Biblijny to inicjatywa kierowana do tych wiernych,
którzy w sposób szczególny interesują się Pismem
Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ

w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę
na budowaniu i pogłębianiu naszej wiary, gdzie
znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej
ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie
tylko, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego
rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego,
wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże. .
2. 13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej.

zapowiedzi przedślubne

1. Maciej Zapert, stan wolny, zam. Piecki, ul. Szewska, par. MB Różańcowej w Pieckach i Malwina
Drabińska, stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

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 - 200 zł.; 2. Rodzina Potockich - 500 zł.
Wpłynęło - 700 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 643 792.86 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 - 8 kwietnia 2013 r.
8.00 - .................
8.30 - + Bronisława, Stanisława i Mieczysław Farys - 17.00 - w urodziny Katola Domurata
int. od Janiny Zawal
17.00 - + Czesław Wyrwas
11.00 - ....................
i rodziców z obojga stron oraz + Jan
17.00 - + Stanisław Czajka w rocz.śm.
Sobota - 13 kwietnia 2013 r.
17.00 - + Marianna Samsel - int. od córki
8.00 - .........................
Wtorek - 9 kwietnia 2013 r.
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
8.00 - + Anna Czerwińska i syn Jan, Leokadia 17.00 - + Franciszek, Zofia i Franciszek Kozak
Sobiech - int. od Janiny Zawal
III Niedziela Wielkanocna - 14 kwietnia 2013 r.
14.00 - pogrzeb + Maria Leszczyńska
8.30 - w 56-tą rocznicę ślubu Eugenii i Józefa
17.00 - + Adrian, Zofia i Stanisław Ropiak
Turskich
17.00 - + Piotr Tomasik (w dzień śmierci), z rodz. 8.30 - + Anna Drężek - int. od chrzestnych
Tomasik i Bąba
8.30 - + Wiesław i Emil Ochenkowscy
Środa - 10 kwietnia 2013 r.
11.00 - w urodziny Agnieszki Warych
8.00 - + Ewald, Ruta i Piotr Wróbel
11.00 - w 18-te urodziny Klaudii i Mateusza
17.00 - + Stanisław Dąbrowski w 13-tą rocz.śm., Radomskich - int. od rodziców i siostry
Władysława i Wiesław Popławscy
11.00 - w 18-te urodziny Kamila Pisowłockiego
Czwartek - 11 kwietnia 2013 r.
11.00 - + Stanisław Gacioch w I-szą rocz.śm.,
8.00 - + Tadeusz Jędrzejczyk w 7-mą rocz.śm. - int. od Marianna
żony i syna
17. 00 - int.dziękczynna od Danuty i Stanisława
17.00 - w 20-tą rocznicę ślubu Hanny i Krzysztofa Turskich, za nich i ich dzieci z rodzinami
Jankowskich i za ich dzieci
17.00 - o zdrowie dla Jadwigi Czajka
Piątek - 12 kwietnia 2013 r.
1. Dzisiaj, w Uroczystość Miłosierdzia Bożego) - I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
prosimy o ofiary na duszpasterstwo charytatywne PROWADZONYCH W PARAFII.
naszej diecezji.
4. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
2 . D z i s i a j - D i e c e z j a l n a P i e l g r z y m k a miesięcznika “Martyria”.
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej do 5. Dzisiaj, 7 kwietnia (niedziela) po Mszy Świętej
o godz. 11.00 i w każdą następną niedzielęsanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku.
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG spotkania młodzieży przygotowującej się do
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI Bierzmowania.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za udział w pogrzebie Faber est quisque fortunae suae
śp. Józefa Stankiewicza. Dziękujemy Ks. Proboszczowi, Pani Każdy jest kowalem własnego
Organistce, sąsiadom, znajomym i wszystkim uczestnikom losu.
***
pogrzebu za okazaną życzliwość i wsparcie, za modlitwę, ofiary Ubi opes, ibi amici. (Gdzie jest
Mszy Świętej i współczucie. Bóg zapłać! - Rodzina śp. Józefa.
bogactwo, tam są i przyjaciele).
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego w Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

1. Jutro obchodzimy uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, którą Kościół celebruje na dziewięć
miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Przy tej
okazji dziękujemy Panu Bogu także za to, że sam
przyjął nasze człowieczeństwo, że stał się
człowiekiem dla naszego zbawienia. Mógł to
uczynić, bo tylko On jest Panem i Dawcą życia.
2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w
naszych niełatwych czasach przypomina nam
także o świętości Bożego daru życia. Dlatego
uroczystość tę celebrujemy w Kościele jako Dzień
Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Życie jako dar Stwórcy jest
święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci,
domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy,
że nikt prócz Boga nad tym darem nie ma władzy. I
jeśli dziś wmawia się nam, że opowiedzenie się po
stronie życia lub przeciwko niemu to prywatna
sprawa, nie słuchajmy tych podpowiedzi. Każda
aborcja i każda eutanazja jest wykroczeniem
przeciw piątemu przykazaniu Bożemu. Przez
wstawiennictwo Maryi, która przyjęła wielki dar
życia i zgodziła się zostać Matką Syna Bożego, nie
Benedykt XVI List apostolski
w formie «motu proprio» PORTA
FIDEI ogłaszający Rok Wiary cd.
8. Z tej radosnej okazji pragnę
zachęcić braci biskupów całego
świata, żeby zjednoczyli się z
Następcą Piotra w tym czasie duchowej łaski, jaki
daje nam Pan, by upamiętnić cenny dar wiary.
Chcemy obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny
i owocny. Trzeba zintensyfikować refleksję na
temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w
Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi
i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza
w okresie głębokich przemian, jakie ludzkość
przeżywa obecnie. Będziemy mieli okazję do
wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana
w naszych katedrach i kościołach całego świata;
w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie
odczuł potrzebę lepszego zrozumienia
i przekazywania przyszłym pokoleniom
odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz
parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości
eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić
publicznym wyznanie Credo.
9. Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym
wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej
pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością
i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej
celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii,

ustawajmy w prośbach
zanoszonych do Ojca
niebieskiego w intencji każdego
poczętego dziecka, modlitewnie
wspierajmy każde macierzyństwo
i często trudną starość.
3. Wielkim i bezkompromisowym
obrońcą życia od chwili poczęcia aż do naturalnej
śmierci był Błogosławiony Jan Paweł II. Nawet
chwile jego śmierci były wielką, niezapomnianą
lekcją o ludzkim życiu, o naszej człowieczej
drodze, która nie kończy się tu, na ziemi, ale
znajduje swój kres dopiero w Bogu. Od Niego
wychodzimy i do Niego wracamy! Cofnijmy się w
myślach do tamtej, ostatniej papieskiej
„katechezy”, niech ona nadal w nas trwa i
kształtuje nasze serca i sumienia w sprawach życia
każdego życia, zwłaszcza gdy ono jest zagrożone.
4. Korzystając z okazji, kieruję jeszcze raz słowa
serdecznego podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby liturgia Wielkanocy
miała piękną i godną oprawę.
kt ór a „jest szczytem, do którego zmierza
działalność Kościoła, i jednocześnie ... źródłem, z
którego wypływa cała jego moc”. Jednocześnie
pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi
wierzących było coraz bardziej wiarygodne.
Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien
ponownie odkryć treść wiary wyznawanej,
celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej,
i zastanowić się nad samym aktem wiary.
Nie przypadkiem w pierwszych wiekach
chrześcijanie musieli nauczyć się Credo na pamięć.
Było ono ich codzienną modlitwą, aby nie
zapomnieć o zobowiązaniu przyjętym wraz ze
chrztem. Słowami pełnymi znaczenia przypomina
o tym św. Augustyn, kiedy w jednej z homilii na
temat redditio symboli, przekazania Credo mówi:
„Symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliście
wszyscy razem i który wyznaliście jeden po
drugim, jest słowami, na których opiera się, jak na
stałym fundamencie, wiara Matki-Kościoła,
a fundamentem tym jest Chrystus Pan...
Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie
powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze
powinniście przechowywać, co powinniście na
łożach waszych odmawiać, o czym myślicie na
placach i miejscach publicznych, o czym także
i podczas posiłków waszych nie zapominajcie,
strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia”.
Cdn

