Kalendarz liturgiczny
18 CZERWCA. XI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Wj 19, 2-6a; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36 10, 8;
Rozesłanie Dwunastu.
19 czerwca. PONIEDZIAŁEK.
2 Kor 6, 1-10; Mt 5, 38-42;
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich,
Panie.
20 czerwca. WTOREK.
2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48;
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski.
21 czerwca. ŚRODA.
2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18;

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
22 czerwca. CZWARTEK.
2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15;
Jezus uczy, jak się modlić.
2 3 c z e r w c a . P I Ą T E K . U ro c z y s t o ś ć
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Pwt 7, 6-11; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30;
Jezus cichy i pokornego serca.
2 4 c z e r w c a . S O B O TA . U ro c z y s t o ś ć
narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Jr 1, 4-10; 1 P 1, 8-12; Łk 1, 5-17;
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana
Chrzciciela.

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.

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 Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia

Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364 0000
4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł. Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 151 764.61 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!

Odszedł od nas

Antoni Puchalski
Msza Święta
od uczestników pogrzebu
w 30 dzień po śmierci 16.07.2017 r. - godz. 9.40.

* Redakcja Biuletynu - ks. prob. Waldemar
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl

Serdeczne podziękowanie za
udekorowanie ołtarzy na uroczystość
Bożego Ciała mieszkańcom Chostki,
Rosochy, Bobrówka i Gałkowa. Dziękuję
uczestnikom procesji eucharystycznej
i wszystkim, którzy w tym dniu, przez
swoją obecność, dali świadectwo wiary.

* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane
Nida
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

GŁOS z
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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

13 czerwca 2017 r. grupa młodych
z naszej parafii przyjęła z rąk Księdza Biskupa
Jerzego Mazura sakrament bierzmowania.
Dary Ducha Świętego przekazywane
chrześcijanom to: mądrość, rozum, rada,
męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń
Boża. W tym roku obdarowane nimi zostały
33 osoby: Ewelina Bałdyga, Aleksandra
Banach, Zuzanna Cesarek, Marianna
Chmielewska, Hubert Dziekoński, Zuzanna
D o b ro w o l s k a , A g n i e s z k a D o m u r a t ,
Aleksandra Marlena Domurat, Katarzyna
Jadwiga Domurat, Gabriela Ejzemberg, Adam Grala, Jakub Wiktor Grykień, Aleksandra
Wiktoria Łachacz, Jakub Machnio, Wiktor Nadolny, Anna Niwińska, Jakub Orłowski, Nina
Pieńkowska, Zuzanna Pilawska, Krzysztof Pliszka, Krystian Reimer, Szymon Samsel, Szymon
Piotr Samsel, Karol Serek, Aleksandra Skrocka, Anna Staniszewska, Dominika Staniszewska,
Paulina Stasyna, Rafał Szuba, Maria Wajs, Sandra Emilia Waśkiewicz, Przemysław Zając,
Piotr Zawrotny.
Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność J.E. Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi
za udzielenie sakramentu, skierowane do nas słowo, za obecność wśród nas. Wszystkim
kapłanom, którzy przybyli na tę uroczystość dziękujemy za wspólną modlitwę. Paniom
katechetkom, pani organistce za zaangażowanie zarówno w przygotowanie duchowe
młodzieży jaki i w oprawę liturgii. Wam, Drodzy Rodzice, za wspieranie swoich dzieci na
drodze do tego sakramentu, który jest świadectwem dojrzałości chrześcijańskiej.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Dzisiejsze czytania mówią o bezinteresownym darze Pana Boga dla
Narodu Wybranego. Wzmianka o niesieniu Izraela na skrzydłach orłów
oznacza, że Pan Bóg, podobnie jak orzeł, chronił swoich wybranych,
gdy jeszcze nie potrafili być samodzielni. Młode orły, gdy nie umieją
latać, są unoszone przez matkę i zachęcane do podejmowania
samodzielnego lotu. Podobnie działo się z Izraelitami, których Pan Bóg osłaniał i uczył żyć według
Jego przykazań. Temat ten znajduje swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Pan Jezus,
wzruszony widokiem ludzi potrzebujących pomocy, udręczonych i zagubionych, rozsyła uczniów,
aby mieli udział w Jego pasterskiej trosce. Apostoł Paweł podsumowuje, że ostatecznie i najpełniej
miłość Boża objawiła się w śmierci Jezusa, który umarł za wszystkich.
Otwórzmy nasze serca na bezinteresowny dar Boży, Jego Przedwieczne Słowo.

Ogłoszenia

*

1. Minęła połowa czerwca, miesiąca
poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Zapytajmy się, na ilu nabożeństwach
czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie
odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy
Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną
modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil
poświęciłem na cichą adorację i rozmowę
z Bogiem ukrytym w Najświętszym
Sakramencie? On codziennie na nas czeka
podczas każdej Mszy Świętej i czerwcowego
nabożeństwa. Możliwości mamy wiele i tylko od
nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który
jest nam zadany, abyśmy się uświęcali i abyśmy
pomagali także innym dojść do świętości.
2. Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym
przeznaczone są, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, na prace prowadzone w naszej parafii.
Dziękuję za pomoc i wsparcie. Bóg zapłać!
3. We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony
przez ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień
Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca to osoba,
która z powodu obaw przed prześladowaniem, ze
względu na rasę, religię, narodowość, poglądy
polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie
może liczyć na ochronę swoich praw w kraju
ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki
tysięcy. Ten dzień ma upamiętnić ich odwagę
i siłę, ich tęsknotę za rodzinną ziemią i za bliskimi.
Również w naszych modlitwach starajmy się
przynieść im ulgę w ich cierpieniach.
4. W tym tygodniu, w piątek 23 czerwca, przypada
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana
Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie
kapłanów. Podczas Eucharystii o godz. 17.00
będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił
serca nasze według Serca swego oraz o święte
życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym
Kościele powszechnym. Z racji uroczystości
w piątek nie będzie obowiązywał post od potraw
mięsnych.
5. W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy
Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy
wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej,
aby godnie i z miłością wypełniali swoje
obowiązki w codziennych staraniach o swoje
rodziny.
6. W sobotę, 24 czerwca, przypada kolejna
uroczystość - Narodzenie św. Jana Chrzciciela,

Komunikaty

który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi.
W Litanii do wszystkich świętych jest
wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po
Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej
prawdy, który był gotów oddać za nią życie.
Ciesząc się narodzinami św. Jana Chrzciciela,
warto pomyśleć nad swoim życiem, nad
zgodnością naszych czynów, słów i postaw
z wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną
pobożnością. Wpatrując się we wzór św. Jana
Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez
naszą codzienność w obecności Pana Boga.
7. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 21 VI św. Alojzy Gonzaga (1568-1591),
zakonnik, który obok św. Stanisława Kostki jest
patronem katolickiej młodzieży.
8. We czwartek - zakończenie Oktawy Bożego
Ciała, czyli okresu ośmiu dni po Uroczystości
Bożego Ciała, podczas której codziennie odbywa
się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła. Prosimy Boga
w modlitwach,
śpiewach, litaniach i suplikacjach, aby darzył
łaską i w swej dobroci otaczał opieką rodziny,
Ojczyznę, łąki, lasy, i pola, aby ziemia wolna od
wszelkich klęsk żywiołowych wydała obfite
plony i pomyślnie przebiegły zbiory. Kiedyś na
procesje w dni Oktawy chodzili wszyscy (poza
chorymi lub ludźmi bardzo starszymi), choć
dawniej parafie były rozległe.
Na sam koniec Oktawy święcimy przyniesione
wianki uplecione z kwiatów i ziół leczniczych,
symbolu Bożych darów, jakimi Stwórca hojnie
obdarzył ziemię, ludzi i wszelkie stworzenie.
P ow szechna jest wiara w moc leczniczą
i ochronną wianuszków uplecionych
z kwitnącego rozchodnika, macierzanki, mięty,
rumianku, kopytnika, koniczyny, jaśminu i róż
(najczęściej dodawano jedną różę), podobnie jak
gałązek brzozy wziętych z czterech ołtarzy
podczas procesji Bożego Ciała.
Chronią one przed burzą i pożarami, przed
gradobiciem i szkodnikami na polach.
Pokruszone ziele z wianków stosowano do
sporządzania leczniczych herbat oraz do
okadzania roślin i zwierząt, także domów przed
złymi mocami.
Wianek powieszony w oknie, nad drzwiami
wejściowymi lub zatknięty za obraz,
przechowuje się przez cały rok, aż do następnej
Oktawy, a po roku można go spalić; nie wolno go
wyrzucić, gdyż jest poświęcony.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 19 czerwca 2017 r.
8.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
17.00 - + Paweł Łuszczyk
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
Wtorek - 20 czerwca 2017 r.
8.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
17.00 - + Stanisław i Marianna Gacioch
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
Środa - 21 czerwca 2017 r.
8.00 - + Gerard Toscha
17.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
- w urodziny Kewina i Pauliny Karkowskich int.od rodziców
- Gr. + Ks. Henryk Frączkowski
Czwartek - 22 czerwca 2017 r.
8.00 - w 32 rocznicę ślubu Aliny i Tadeusza i za ich
rodzinę
17.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
- Gr. + Ks. Henryk Frączkowski
Piątek - 23 czerwca 2017 r.
8.00 - + Jan i Ryszard (z racji Dnia Ojca)
9.00 - Msza Święta na zakończenie roku szkolnego
17.00 - w Dniu Ojca za tatę Jurka i tatę Andrzeja
oraz za + Stanisława
- Gr. + Stanisława Sobczak
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
Sobota - 24 czerwca 2017 r.

8.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
- + Józef Taradejna, Władysław Waszkiewicz
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
16.00 - ślub: Natalia Bors i Karol Marcinkjan
17.00 - ślub: Patrycja Misiewicz i Mateusz Chyb
XII Niedziela Zwykła - 25 czerwca 2017 r.
8.30 - w int. Jana Sawickiego z racji imienin - int.od
żony i dzieci z rodzinami
- w intencji Jana i Jakuba
- + Józef Ścibek i Eugeniusz Błaszczyk
- + ks. Henryk Frączkowski (w 50 rocznicę święceń
kapłańskich)
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
- + ks. Henryk Frączkowski - int.od Wiesławy i Jana
Kisło
11.00 - w urodziny Janusza Ejdysa
- w intencji dzieci - int.od rodziców Marzeny i
Jarosława
- o bł. Boże w rodzinie Dzierlatków
- Gr. + Stanisława Sobczak
17.00 - za parafię
- + Celina, Marianna i Bronisław Gadomscy, Helena
i Józef Zęgota
- + Stanisław Małż w rocz.śm., Krystyna Ksepka,
Mariusz Parzych
- + Stefan i Rozalia Sakowscy, Władysław
Filipkowski

Zapowiedzi przedślubne
1. Przemysław Pliszka, kawaler, zam. Rosocha, par.tut. i Magdalena Borawska, panna, zam.
Piątnica Poduchowna, par. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.
2. Mariusz Żebrowski, cyw.zw., zam. Wejsuny, par. MB Miłosierdzia w Rucienem Nidzie i Ewa
Marta Żebrowska, cyw.zw., zam. Bobrówko, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Związek małżeński zawarli
Magdalena Sałka
i
Jakub Marek Wójcik
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.
Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego.
Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że
każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było
dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu
Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale
i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem
czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia
w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre
przeżycie czasu wakacji.

Msza Święta na zakończenie roku
szkolnego - 23 czerwca o godz. 9.00.
ZAPRASZAM.

