Kalendarz liturgiczny
5 czerwca. X NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Krl 17,17-24; Ga 11-19; Łk 7,11-17
Wskrzeszenie, przywrócenie do życia,
przypomina sakrament chrztu świętego,
w którym otrzymujemy nowe życie
w Chrystusie.
6 czerwca. PONIEDZIAŁEK.
1 Krl 17,1-6; Mt 5,1-12
Panu Bogu zależy, abyśmy byli prorokami ludźmi błogosławieństw, którzy będą
przekazywać i głosić Jego miłość.
7 czerwca. WTOREK.
1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
Chrystus Pan zaprasza nas, byśmy
doświadczyli Jego miłosiernej miłości.
8 czerwca. ŚRODA. Św. Jadwigi Królowej.
1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19

Święta Jadwiga uczy nas okazywać
miłosierdzie bliźnim i chodzić Bożymi
ścieżkami.
9 czerwca. CZWARTEK.
1 Krl 18,41-46; Mt 5,20-26
Uczmy się od Jezusa prawdziwego szacunku
wobec bliźniego oraz miłości, która podnosi
człowieka z upadku i daje nowe życie.
10 czerwca. PIĄTEK. Bł. Bogumiła.
1 Krl 19,9a.11-16; Mt 5,27-32
Przykład życia bł. Bogumiła pobudza naszą
wiarę.
11 czerwca. SOBOTA. Św. Barnaby
Apostoła.
Dz 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13
Prośmy Pana, abyśmy potrafili być ludźmi
wnoszącymi w życie innych dobro i Bożą

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

rzym.kat. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski
B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli:1. Anonimowo - 100 zł. Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie
216 549.04 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!
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„Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3,20)
Polacy zawsze słynęli ze swojej gościnności.
Staropolskie przysłowie "Gość w dom, Bóg
w dom" nakazuje przyjmować odwiedzających
nas tak, jak samego Pana Boga.
Uczynek miłosierdzia Podróżnych w dom
przyjąć nie może ograniczać się tylko do tych,
którzy przybywają na nasze zaproszenie. To
ma być przyjęcie
każdego człowieka, który
z różnych względów
opuścił swój dom. Bo
przecież podróże nie
zawsze wiążą się
z przyjemnością. Niekiedy
są koniecznością, łączą się
z niewygodą, a nawet
z niebezpieczeństwem.
Wi e l u s p o ś r ó d n a s
wyrusza za granicę
w poszukiwaniu pracy.
Kto był w takiej sytuacji ten wie, jak ważne jest
spotkanie ludzi, którzy nam pomogą, przygarną
pod swój dach, ułatwią porozumienie w obcym
języku. Pewnie moglibyście podać wiele takich
przykładów ze swojego życia.
Pomoc zawsze wymaga od nas wyobraźni. Co
może stać się z tym człowiekiem, jeśli mu nie
pomożemy? Czy ta sytuacja nie narazi nas na

niebezpieczeństwo? Serce i rozum wspólnie
podyktują nam odpowiednie rozwiązanie.
Czasami potrzeba tylko dobrego słowa,
wskazania właściwej drogi czy miejsca
noclegu. Każda bezinteresowna pomoc już jest
cenna w oczach Bożych.
Oto kolejne świadectwa uczynków
miłosierdzia:
Oddaję ubrania,
z których wyrosły moje
dzieci dla kogoś, komu będą
dobre. M. S.
Wysłałem SMS, z którego
dochód jest przeznaczony
na budowę studni
głębinowych w Afryce.
Paweł
Przypominam
o dzieleniu się swoimi
doświadczeniami
w spełnianiu uczynków
miłosierdzia. Pod numerem telefonu 608 223
663 czekam na SMS-y podpisane imieniem,
w których krótko opiszecie, co dobrego
uczyniliście dla drugiego człowieka. SMS-a
można wysłać również
z bramki
internetowej. Liczę na takie świadectwo
wiary dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś

Zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, usłyszymy dziś relacje o wskrzeszeniu dziecka
i młodzieńca. Termin „wskrzesić” oznacza: przywrócić życie umarłemu lub też sprawić, że coś
zaczyna ponownie istnieć. Mając na uwadze tę definicję, słuchajmy z uwagą Listu do Galatów.
W nim bowiem również jest mowa o wskrzeszeniu. Nie chodzi w nim jednak o przywrócenie życia
cielesnego, ale o nawrócenie Świętego Pawła, czyli o powstanie człowieka z grzechu, który zabija
w nim życie Boże. Apostoł Paweł dzięki doświadczeniu obecności Boga, które przeżył pod
Damaszkiem, na nowo zaczął żyć pełnią życia.
Niech słowo Boże, które ma moc ożywić i wybawić człowieka, pomoże nam odwracać się
od grzechu.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. „Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg
łaskawie nawiedził lud swój” tak komentowano
fakt wskrzeszenia młodzieńca z Nain czy inne
cuda dokonywane przez Pana Jezusa. Dziś
również Pan Jezus chce przychodzić do nas ze
swoją uzdrawiającą mocą i łaską. Czyni to
przede wszystkim przez sakramenty, zwłaszcza
w Eucharystii, kiedy staje się dla nas pokarmem
na życie wieczne. Pozwólmy Panu Bogu działać
w nas i przez nas. Korzystajmy z Jego darów jak
najowocniej i jak najczęściej. Dlatego zachęcam
do udziału we Mszach Świętych również w dni
powszednie. Sprawujemy je o godz. 8.00
i 17.00, a w niedziele i uroczystości - 8.30,11.00
i 17.00.
2. Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie
obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia.
Podziękujmy Panu Bogu za Jego niepojętą
i nieskończoną miłość, za dar Jego wcielenia
i odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy
sprawy osobiste, dotyczące naszej parafialnej
wspólnoty, ale i całego narodu. Wyrażamy
wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za
każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy
wzajemnej życzliwości i solidarności. Temu
dniowi towarzyszy również zbiórka pieniężna
na świątynię Opatrzności Bożej na
warszawskich Polach Wilanowskich. Za każdy
dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. Rozpoczęliśmy czerwiec poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego
wieczoru po Mszy Świętej o godz. 17.00
wspólnie śpiewamy litanię do Bożego Serca.
Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.
4.Wszystkim obchodzącym imieniny, rocznicę
urodzin czy ślubu składam najserdeczniejsze
życzenia.
5. 8 czerwca - XVII rocznica wizyty św. Jana
Pawła II w Diecezji Ełckiej.
Zachęcam, by szczególnie w tym dniu
przypomnieć sobie słowa, które wypowiedział
Święty do nas w Ełku podczas tej pamiętnej
wizyty.
6. 9 czerwca - rocznica ingresu J.E. Ks. Bpa
Jerzego Mazura do Katedry Ełckiej. Serdecznie
proszę o modlitwę w intencji Pasterza naszej
Diecezji i za Kościół Diecezjalny.
7. 10 czerwca, w II piątek miesiąca - zapraszam
do wspólnej modlitwy za borykających się

z problemami uzależnień i za rozbite
małżeństwa.
8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 8 VI św. Jadwiga Królowa, której życie
można podsumować słowami zaczerpniętymi
z kroniki Jana Długosza: „Ona była tak sławna
i ceniona w całym świecie katolickim dla
wspaniałej postawy moralnej, że wszyscy
czcili ją za życia jako wzór świętości”;
· 10 VI bł. Bogumił Biskup; jego imię oznacza
„miły Bogu”, a jego życie stanowi
potwierdzenie tego najpierw gorliwy pasterz
i misjonarz, a potem pustelnik i człowiek
wielkiej modlitwy;
· 11 VI
św. Barnaba Apostoł; Dzieje
Apostolskie charakteryzują go jako
„człowieka dobrego i pełnego Ducha Świętego
i wiary”.
9. W zakrystii są dostępne albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”, a także księgi Pisma
Świętego.
Do nabycia jest także kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
10. Młodzież, w tym tę pragnącą przystąpić do
sakramentu bierzmowania, a także dzieci,
które przystąpiły do I Komunii Świętej
zapraszam na nabożeństwa czerwcowe.
11. Młodzież, która pragnie przystąpić do
sakramentu Bierzmowania zapraszam na
spotkanie w następną niedzielę o godz. 17.00.
12. Sołtysów, członków Rad Parafialnych,
Parafialny Zespół Caritas, Członków Żywego
Różańca, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii
Świętej i członków grup parafialnych, a także
wszystkich, którzy chcieliby pomóc mi
w zorganizowaniu w parafii Jubileuszu 25 lecia Kapłaństwa zapraszam na spotkanie
w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz.
11.00. Bardzo serdecznie proszę o przybycie.
13. Dzisiaj o godz. 10.30 rozpocznie się Msza św.
kanonizacyjna pod przewodnictwem papieża
Franciszka, w czasie której zostaną ogłoszeni
świętymi bł. Stanisław Papczyński i bł. Maria
Elżbieta Hesselblad. Koncelebrować ją będą
marianie z całego świata. Natomiast mariańscy
seminarzyści z Polski, Stanów Zjednoczonych,
Brazylii, Rwandy i Kamerunu będą posługiwać
w czasie Eucharystii.

Intencje
Poniedziałek - 6 czerwca 2016 r.
8.00 - o bł. Boże dla Edwarda, Rafała, Adama,
Ilony z racji urodzin, Tomasza, Daniela i Kamila
17.00 - + Wiesław Serek
- + Wacław, Ignacy i Rafał Wasilewscy,
Mieczysław Soroko i rodzice Marianna i Antoni
Wtorek - 7 czerwca 2016 r.
8.00 - + Tadeusz, Irena, Stanisław Paradowscy,
Marianna i Stanisław Gacioch
17.00 - + Piotr Wróbel w 12 rocz.śm., Ewald,
Ruta - int.od żony
Środa - 8 czerwca 2016 r.
8.00 - + Renata Bugnacka w 5 rocz.śm., Lucyna
Szyszka w 4 rocz.śm.
17.00 - + Zygfryd, Władysława, Józef
Czwartek - 9 czerwca 2016 r.
8.00 - + Adam Prajs
17.00 - + Marianna i Stanisław Turscy
Piątek - 10 czerwca 2016 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Jadwigi Domurat
w urodziny
- + Zofia i Zygmunt Kalinowscy, Hanna
i Mieczysław Sobczak
17.00 - w 44 rocznicę ślubu Ireny i Jerzego
Sobota - 11 czerwca 2016 r.
8.00 - w urodziny Wacława Moroz

mszalne
16.00 - ślub: Marta Rypina
i Marcin Orzel
17.00 - o bł. Boże dla
mieszkańców Wojnowa
- o bł. Boże, opiekę MB
i zdrowie dla Tadeusza i całej
rodziny
- w rocznicę ślubu Teresy
i Antoniego Banach, w duchu dziękczynienia za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla nich i ich
dzieci
XI Niedziela Zwykła - 12 czerwca 2016 r.
8.30 - + Antoni Tomasik
- + Konstanty Drężek, Norbert Idel
- + Robert Krysiak - int.od kolegi z rodziną
11.00 - w 50 rocznicę ślubu Haliny i Zygmunta
Krajza i za ich dzieci z rodzinami
- w rocznicę ślubu Małgorzaty i Adama i za ich
dzieci
- + Antoni, Bronisława, Czesław i Rozalia
Filipkowscy
- + Władysław, Rozalia i Czesław Pliszka
17.00 - za parafię
- w 25 rocznicę ślubu Małgorzaty i Daniela
- w 85 urodziny Marianny Ejdys
- + Adam Prajs - int.od koleżanek i kolegów

Zapowiedzi przedślubne
1. Paweł Grzegorczyk, kawaler, zam. Dąbrowy, par. Św. Józefa Oblubieńca w Dąbrowach
i Natalia Ochenkowska, panna, zam. Wojnowo, par.tut.
2. Rafał Olszewski, kawaler i Angelika Magdalena Bałdyga, panna, oboje zam. Mrągowo,
ul. Słoneczna, par. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.
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
Angelika
Farys
i
Radosław
Juszko
Nowej
rodzinie
życzymy
obfitych łask
Bożych.
Szczęść Wam
Boże.

Ochrzczeni
zostali
Iwo Ładno
syn Arkadiusza Wojciecha
i Katarzyny Anny
i
Jakub Jerzy Kulas
Zubrzycki,
syn Adama i Agaty.
Rodzice i otoczenie niech
będą dla nich świadkami
wiary.

