Kalendarz liturgiczny
2 LIPCA. XIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
2 Krl 4, 8-12a. 14-16a; Rz 6, 3-4. 8-11; Mt 10,
37-42;
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje.
3 lipca. PONIEDZIAŁEK. Święto św.
Tomasza, apostoła.
Ef 2, 19-22; J 20, 24-29;
Pan mój i Bóg mój.
4 lipca. WTOREK.
Rdz 19, 15-29; Mt 8, 23-27;
Uciszenie burzy na jeziorze.
5 lipca. ŚRODA.
Rdz 21, 5. 8-20; Mt 8, 28-34;

Wypędzenie złych duchów.
6 lipca. CZWARTEK.
Rdz 22, 1-19; Mt 9, 1-8;
Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu
grzechy.
7 lipca. PIĄTEK.
Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Mt 9,
9-13;
Powołanie Mateusza.
8 lipca. SOBOTA.
Rdz 27, 1-5. 15-29; Mt 9, 14-17;
Nie można stosować zwyczajów Starego
Przymierza do Nowego.

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 - 148 400.11 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

* Dnia 8 lipca (sobota) 2017 r. odbędzie się Diecezjalne
Spotkanie
Teściowych w sanktuarium Matki Bożej
Wiesław Szlachetka
Bazylianki
w Lipsku. Główna Msza Święta będzie
Msza Święta
sprawowana o godz. 11.00. Zachęcam do udziału synowe,
od uczestników pogrzebu
teściowe oraz kobiety oczekujące potomstwa, aby za
w 30 dzień po śmierci wstawiennictwem bł. Marianny Biernackiej upraszać
23.07.2017 r. potrzebne łaski.

godz. 17.00.
* Redakcja Biuletynu - ks. prob. Waldemar
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl

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

GŁOS z
KRZYŻA
2 LIPCA 2017

ROK X

Nr 490

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

27 czerwca obchodziliśmy 140. rocznicę rozpoczęcia
objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie.
W tym roku przypada również 50. rocznica koronacji Jej
obrazu.
Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie trwały od 27
czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami
były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia
Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych
polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku,
"w języku takim, jakim mówią w Polsce" (ks. Franciszek
Hipler).
Matka Boża objawiła się pierwszy raz Justynie,
powracającej z matką z egzaminu do I Komunii świętej.
Następnego dnia "Jasną Panią", w postaci siedzącej na tronie
z Dzieciątkiem Jezus, pośród Aniołów, nad klonem przed kościołem, w czasie odmawiania
różańca zobaczyła też Barbara Samulowska. Na pytanie dziewczynek: „Kto Ty Jesteś”?
Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!" Na pytanie:
„Czego żądasz Matko Boża”? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie
odmawiali różaniec!".
Chciałbym bardzo serdecznie zachęcić do nawiedzenia tego miejsca, być może do
uwzględnienia go w czasie swoich wakacyjnych wędrówek. Zapewne niewielu z nas
będzie mogło udać się w tym roku do Fatimy, na rocznicę objawień sprzed stu lat, o których
cały Kościół tak wiele mówił w maju. Jednak Gietrzwałd jest położony tylko 105 km od
Ukty, zatem zachęcam do odwiedzenia i uczczenia Maryi w tym warmińskim
sanktuarium.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Ewangelia powie nam dzisiaj o solidarności Pana Jezusa z głosicielami Jego
nauki oraz z tymi, którzy świadczą o niej pobożnym i prawym życiem. Misja
takich ludzi jest kontynuacją działalności Pana Jezusa. Kto wspiera głosiciela
Ewangelii w pracy misyjnej, pomaga samemu Chrystusowi, który na sądzie
ostatecznym doceni najdrobniejszy gest miłości. Starotestamentalną zapowiedzią tej
ewangelicznej postawy jest osoba Szunemitki z Księgi Królewskiej. Potrzeba serca skłoniła ją, by
udzielić gościny prorokowi Elizeuszowi, za co została nagrodzona upragnionym potomstwem.
Święty Łukasz w Liście do Rzymian doda, że przez chrzest dokonuje się moralna odnowa
człowieka, która uzdalnia nas do postawy służby wobec bliźnich.
Jako czyn miłosierdzia przyjmijmy z wiarą słowo, które Pan Bóg do nas skieruje.

Ogłoszenia

*

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech
trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci
i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia
wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do
nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego
otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie
zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma
obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy
Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski,
przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są
wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że
są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku
może dokonać nowego stworzenia. Dbając
o ciało, zadbajmy także o naszego ducha.
Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem
Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.
2. Dzisiaj - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe
po Mszy Świętej o godz. 17.00.
3. Wakacyjny porządek Mszy Świętych
niedzielnych w naszej parafii będzie
następujący: 8.30,11.00 i 17.00 oraz w Krutyni
w budynku Szkoły Podstawowej o godz. 9.40.
W środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o godz. 17.00, a Koronka do
miłosierdzia Bożego na 10 minut przed Mszami
Świętymi. Wszystkich parafian i gości
przebywających u nas na wakacjach zapraszam
do licznego udziału w codziennej Eucharystii
i w tych nabożeństwach.
4. Nie wszyscy wyjechali na wakacje. Może
znamy jakąś wielodzietną rodzinę, którą należy
wesprzeć, fundując wyjazd dziecka na kolonie,
obóz, wycieczkę czy rekolekcje. Mamy być
świadkami miłości miłosiernej, niech to zatem
będzie nasza odpowiedź na Chrystusowe
wezwanie: „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie” i na innym miejscu: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
5. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato
jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza
o pracujących na roli, w turystyce, na budowach,
w szpitalach, transporcie, pozostających na
koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan
Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często
pracują, aby inni mogli wypoczywać.

Komunikaty

6. W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, przypada
św ię to św. Tomasza Apostoła. Mimo
przysłowiowej niewiary miał on głosić
Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także
autorem najpiękniejszego chyba wyznania
wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św.
Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową
postawę w następujący sposób: „Więcej
pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż
wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest
patronem Indii, Portugalii, wielu miast, w tym
Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy
o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.
7. W cz w artek, 6 lipca, w liturgiczne
wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej,
przypada święto patronalne Apostolstwa
Chorych. Naszą modlitewną pamięcią
obejmijmy również tych, którzy starają się
pomagać duchowo chorym, cierpiącym
i seniorom.
8. W tym tygodniu przypada też pierwszy
czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Mimo
wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę
adoracji Najświętszego Sakramentu, która
rozpocznie się po Mszy Świętej o godz. 17.00,
a trwać będzie do 21.00, ofiarując ją w intencji
nowych powołań kapłańskich, także z naszej
wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień
Komunii św. wynagradzającej za grzechy
osobiste i całego świata. Chrystusa
Eucharystycznego możemy przyjąć tylko
czystym sercem. Dlatego w naszym kościele
okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi
świętej na pół godz. przed Mszami Świętymi.
Wieczorna Msza Święta wynagradzająca
z pierwszopiątkowym nabożeństwem o godz.
17.00.
9. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 6 VII bł. Maria Teresa Ledóchowska (18631922), dziewica i zakonnica, która założyła
pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod
nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka
dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie
obowiązkowe);
· 8 VII św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter,
niezwykle gorliwy franciszkanin, związany
z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął
z wiedzy teologicznej i daru prorokowania
(wspomnienie obowiązkowe).

Intencje
Poniedziałek - 3 lipca 2017 r.
8.00 - + Marianna, Franciszek
i Józef Pyśk
17.00 - + Józef Murzyn
Wtorek - 4 lipca 2017 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla
Elżbiety Radomskiej
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla
Teresy Niwińskiej w 80 urodziny
- int.od synów i córek
- + Jan Kowalik
Środa - 5 lipca 2017 r.
8.00 - + Bolesława Krysiak - int.od koleżanki
z Suwałk
17.00 - + Faustyn i Rozalia, Stefan i Zofia
Czwartek - 6 lipca 2017 r.
8.00 - + Antoni Moroz w rocz.śm., Pelagia,
Eugeniusz, Marianna i Teresa Moroz, Stanisława
i Władysław Juszko
17.00 - + ks. Henryk Frączkowski - int.od Danuty
z rodziną
Piątek - 7 lipca 2017 r.
8.00 - ...................
17.00 - + ks. Henryk Frączkowski - int.od brata
Tadeusza z rodziną
Sobota - 8 lipca 2017 r.
8.00 - ....................

mszalne
17.00 - w 3 urodziny Amelii Murzyn
- + Tadeusz Rachubka - int.od mamy
XIV Niedziela Zwykła - 9 lipca 2017 r.
8.30 - w rocznicę ślubu Ewy i Janusza
- o bł. Boże dla Janiny i Mieczysława Łuszczyk
- + Władysław Ropiak, Marianna, Stanisław
- + ks. Henryk Frączkowski - int.od KR Ukta
9.40 - Krutyń: w 20 rocznicę ślubu Anety
i Mirosława
- intencja dziękczynna od Ireny i Janusza Krysiak
- w 1 urodziny Szymona
- o dary Ducha Świętego dla Natalii i Magdaleny
i o zdrowie dla Agnieszki
- + Zbigniew Żabiński
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Krystyny
i Czesława Gołaś i dla ich dzieci z rodzinami
- + Błażej i Julianna Ruszczyk, Aleksander
i Anastazja Parzych, Błażej Ruszczyk
+ Waleria i Czesław Grala
17.00 - za parafię
- o bł. Boże i zdrowie dla Marianny Szurc i jej córek
z rodzinami
- w 1 rocznicę ślubu Natalii i Łukasza - int.od
rodziców
- + Kazimierz, Franciszek i Marianna Murawscy,
Józef Mysiorski

Związek małżeński zawarli Ochrzczeni zostali
Ignacy
Besiekierski,
syn Pawła
i Katarzyny;

Katarzyna Nadolna
i Mariusz Gnatkowski
Nowej rodzinie życzymy
obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

Agnieszka Małkowska,
córka Radosława Tadeusza
i Katarzyny.
Rodzice
i otoczenie niech będą dla
nich świadkami wiary.

* Do 4 lipca trwa zbiórka elektrośmieci na cele misyjne. Zużyty sprzęt elektroniczny możemy
składać na parkingu przy kościele.
* W dalszym ciągu zachęcam rodziców do wstąpienia do Koła Różańcowego rodziców za dzieci.

