Kalendarz liturgiczny
25 CZERWCA. XII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Jr 20, 10-13; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33;
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało.
26 czerwca. PONIEDZIAŁEK.
Rdz 12, 1-9; Mt 7, 1-5;
Usuń najpierw belkę ze swego oka.
27 czerwca. WTOREK.
Rdz 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14;
Brama szeroka i brama ciasna.
28 czerwca. ŚRODA.
Rdz 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20;

Fałszywi prorocy.
29 czerwca. CZWARTEK. Uroczystość
świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Dz 3, 1-10;Ga 1, 11-20; J 21, 15-19;
Piotr pasterzem Kościoła.
30 czerwca. PIĄTEK.
Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4;
Uzdrowienie trędowatego.
1 lipca. SOBOTA.
Rdz 18, 1-15; Mt 8, 5-17;
Uzdrowienie sługi setnika.

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: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 3364.50 zł. Wpłynęło - 3364.50 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
Tadeusz Rachubka
Msza Święta
od uczestników pogrzebu
w 30 dzień po śmierci 23.07.2017 r. Godz. 17.00.
* Redakcja Biuletynu - ks. prob. Waldemar
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl

Ochrzczona została
Kinga Żebrowska,
córka Mariusza i Ewy Marty.
Rodzice
i otoczenie niech będą dla
niej świadkami wiary.
* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane
Nida
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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Przed rozpoczynającymi się wakacjami,
chciałbym zwrócić się do wszystkich, którzy są
odpowiedzialni nie tylko za opiekę nad dziećmi, ale
także za ich wychowanie, w tym za wychowanie
w wierze.
Dla dziecka, które ma kontakt z religią w domu,
w kościele, w szkole, wiara jest czymś naturalnym.
Osoby, które uważa za autorytet, mówią o Panu
Bogu, więc dziecko przejmuje ich sposób życia.
W tym okresie, jeśli opiekunowie dziecka są
religijni, dzieci nie mają problemu z wiarą.
Niestety, dorastanie wiąże się z kryzysem autorytetów. Bardzo często pojawia
się wraz z nim odchodzenie od Boga i od Kościoła. Młodzi ludzie postrzegają nakazy jako
atak na swoją niezależność i podejmują decyzje, które, według nich, mają im przynieść
wolność. Może to prowadzić do oddalenia się od Boga, który przecież jest wolnością.
To bardzo bolesny paradoks.
Wakacje są również czasem zawierania nowych znajomości. Prawem
i obowiązkiem opiekunów jest zwrócenie uwagi, czy te kontakty nie prowadzą do złego,
czy nie skierują zainteresowania dzieci na przykład w stronę sekty lub uzależnienia.
Pamiętajmy też, że jeżeli zdarzy się coś złego, to zadaniem najbliższych jest
towarzyszenie temu zagubionemu, młodemu człowiekowi, gdyż wtedy gdy wszystkich
odtrąca, tak naprawdę najbardziej potrzebuje obecności kochających go osób.
Pozostańmy przy nich dając świadectwo naszej miłości.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Apostoł Paweł, mówiąc dzisiaj o grzechu Adama, chce pokazać, że wystarczył
jeden akt nieposłuszeństwa wobec Pana Boga, aby zło przeniknęło do
wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Skutkiem upadku Adama jest
powszechna grzeszność ludzi. Dlatego Chrystus, jako nowy Adam, wchodzi w grzeszne życie
ludzi i przenika je łaską przebaczenia, pojednania i uzdrowienia. Tę samą troskę Pana Boga
o stworzenie zauważymy również u proroka Jeremiasza, który w ciężkim doświadczeniu wyzna
wiarę w Pana Boga mówiąc, że jego wybawcą jest Ten, który zna do głębi ludzkie sumienia.
Odpowiedzią ze strony człowieka powinna być postawa męstwa, ponieważ każda okoliczność jest
stosowna do składania świadectwa o Panu Bogu, o czym usłyszymy w Ewangelii Mateusza.
Stańmy przed Panem Bogiem z pokornym sercem i wysłuchajmy Jego uzdrawiającego
słowa.

Ogłoszenia

*

1. Kończy się czerwiec, miesiąc naszej
szczególnej modlitwy do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Przez udział
w nabożeństwach czerwcowych
wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy
nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki
w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie
i prosimy o wytchnienie oraz pociechę
w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi
próbuje urządzać świat i swoje życie bez
Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy,
że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem
zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość
Pana Boga i bliźniego.
2. We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę
Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym
kościele, zwłaszcza w każdą środę,
zwracamy się do Niej jak do naszej Matki
i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu
podziękowania, prośby osobiste
i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka
Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej
pięknej postawy pomagania innym!
3. W środę, 28 czerwca, celebracją
wieczornej Mszy Świętej wigilijnej o godz.
17.00 wchodzimy w uroczystość św.
Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu
liturgicznym pod datą 29 czerwca czcimy
ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami,
na których wsparty jest Kościół rzymski.
Tradycja głosi, że ponieśli śmierć
męczeńską tego samego dnia. Za ich
wstawiennictwem będziemy polecać Bożej
opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza
pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi
modlitwami obejmijmy również obecnego
papieża Franciszka -Piotra naszych czasów.
4. W samą czwartkową uroczystość św.
Apostołów Piotra i Pawła w naszym
kościele Msze Święte będą sprawowane
według niedzielnego porządku - 8.30, 11.00
i 17.00 oraz w Krutyni o godz. 9.40.
5. Warto przed wakacjami skorzystać
z sakramentu pokuty. W naszym kościele
okazja do spowiedzi św. codziennie na pół

Komunikaty

godz. przed Mszami Świętymi.
6. Wszystkim wyjeżdżającym, a także
przyjeżdżającym do nas, życzę, aby
wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem,
ale też czasem pełnym dobra i duchowego
wzrostu.
7. W TYM TYGODNIU PATRONUJE
NAM: · 28 VI św. Ireneusz (ok. 130-202),
biskup Lyonu, wykształcony teolog,
obrońca tradycji apostolskiej i męczennik,
ojciec
i doktor Kościoła (wspomnienie
obowiązkowe).
8. 2 lipca - 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.
ZAPRASZAM.
9. 4 lipca - zbiórka elektrośmieci na cele
misyjne. Zużyty sprzęt elektroniczny
możemy składać od dziś na parkingu przy
kościele.
10. W sobotę 1 lipca 2017 roku odbędzie
się Pielgrzymka Chorych
i Niepełnosprawnych do Sanktuarium
Matki Bożej w Studzienicznej. Program
pielgrzymki jest następujący:
10.00
powitanie pielgrzymów
i konferencja; 10.45
nabożeństwo
pokutne; 11.00
modlitwa różańcowa
i możliwość spowiedzi św.; 12.00 Msza
św. z błogosławieństwem na sposób
lourdski; 13.30 Agapa; 14.15 Droga
Krzyżowa i świadectwa chorych; 14.45
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Akt
Zawierzenia.
11. W sobotę, 1 lipca 2017 roku na
Wzgórzu św. Brunona w Giżycku
będziemy przeżywać „Rozpoczęcie Lata
z Chrystusem na Mazurach”. Program
uroczystości jest następujący: 17.00
plenerowy spektakl ewangelizacyjny
„Wielki Tryumf Maryi”. 18.00 Msza św.
pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego (z
udziałem żeglarzy); Po Mszy św. „Wieczór
uwielbienia z Maryją Królową Pokoju”.

Intencje
Poniedziałek - 26 czerwca 2017 r.
8.00 - + Jan i Władysław Turscy
17.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
- + Józef Ścibek w rocz.śm.,
Andrzej Wielopolski
w 1 rocz.śm.
Wtorek - 27 czerwca 2017 r.
17.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
- + Krzysztof, Apolinary, Anna, Czesław,
Władysław, Stanisław, Henryk, cr. Jabłkowskich
18.00 - + Władysława, Władysław i Kazimierz
Kozłowscy, Stanisław i Aleksandra Sekścińscy,
Halina Ropiak
Środa - 28 czerwca 2017 r.
8.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
17.00 - w 4 urodziny Amelii Serafin
- + Jerzy i Alina w rocz.śm.
- Gr. + Ks. Henryk Frączkowski
Czwartek - 29 czerwca 2017 r.
8.30 - + Paweł (z racji imienin) i Marek
Grzybowscy
- w rocznicę święceń kapłańskich Ks. Proboszcza
9.40 - Krutyń: Msza Święta na zakończenie roku
Szkolnego
11.00 - o bł. Boże dla Lucyny Kuźmickiej i dla jej
dzieci z rodzinami
- + Jan Czerwiński
17.00 - + Ks. Henryk Frączkowski w 30 dzień po
śm.
- Gr. + Stanisława Sobczak
- Gr. + Ks. Henryk Frączkowski

mszalne
Piątek - 30 czerwca 2017 r.
8.00 - o bł. Boże, opiekę Matki Bożej w rodzinie
Soliwoda, za ich dzieci i wnuków
17.00 - Gr. + Stanisława Sobczak
- + rodziców z obojga stron - int.od syna i córki
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
Sobota - 1 lipca 2017 r.
8.00 - + Halina Ropiak
17.00 - + Tadeusz Zając, Regina, Stanisław
i Eleonora Pupek
18.00 - ślub: Katarzyna Nadolna i Mariusz
Gnatkowski
XIII Niedziela Zwykła - 2 lipca 2017 r.
8.30 - + Józef Łęgowski, Marianna i Stanisław
Zapert
- + Władysław i Marianna Ropiak
- + Janina i Feliks Śmigielscy, Helena, Anatol,
Bożena i Michał Sawiccy, Wiesław i Halina Listorz,
Marian Kosakowski, Hubert Kawecki, ks. Henryk
Frączkowski
- Gr. + ks. Henryk Frączkowski
9.40 - Krutyń: intencja dziękczynna od KR Krutyń
- w dniu urodzin Marianny Samsel
- o bł. Boże i zdrowie w 70 urodziny Marianny int.od męża i dzieci z rodzinami
- + Stanisław i Władysława Murach, Stanisław
i Marianna Filipkowscy
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Agnieszki i Mariusza
- za dzieci z rodzinami Aliny Ochenkowskiej
+ Henryk i Zofia Ropiak, Norbert i Klara Remiorz,
Józef
17.00 - za parafię

Związek małżeński zawarli
Natalia Agnieszka
Bors
i
Jakub Marek Wójcik;
Patrycja Misiewicz
i Mateusz Chyb;

Ewa Marta Żebrowska
i Mariusz Żebrowski
Nowym rodzinom życzymy
obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

