Kalendarz liturgiczny
12 czerwca. NIEDZIELA ZES£ANIA DUCHA
ŒWIÊTEGO (Zielone Œwi¹tki).
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
Zes³anie Ducha Œwiêtego wzywa do g³oszenia
ca³emu œwiatu Zbawiciela.
13 czerwca. Poniedzia³ek. Uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Koœcio³a.
G³ównej Patronki Diecezji.
Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11 lub J 19,25-27
lub £k 1, 26-38
Eucharystia jest czasem spotkania cz³owieka z
Bogiem, ale tak¿e jest doœwiadczeniem wspólnoty
ca³ego Koœcio³a: tryumfuj¹cego, pokutuj¹cego i
pielgrzymuj¹cego.
14 czerwca. Wtorek. B³. Micha³a Kozala.
2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48
£atwo okazywaæ ¿yczliwoœæ najbli¿szym, tym,
którzy nas kochaj¹ i czyni¹ nam dobro. Ale Bóg
wymaga od nas radykalizmu: kochaj nieprzyjació³.

15 czerwca. Œroda. B³. Jolanty.
2 Kor 9,6-11; Mt 6,16.16-18
Aby rodziny by³y dobre i trwa³e, musz¹ byæ
budowane na Chrystusie, bo On jest Ÿród³em
wszelkiej mi³oœci.
16 czerwca. Czwartek.
2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15
Ka¿dy dzieñ powinniœmy rozpoczynaæ i koñczyæ
Modlitw¹ Pañsk¹. Ona jest streszczeniem ca³ego
przekazu Ewangelii.
17 czerwca. Pi¹tek. Œw. Brata Alberta
Chmielowskiego.
2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
Trzeba byæ dobrym jak chleb.
18 czerwca. Sobota.
2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34
Tam gdzie cz³owiek niedomaga, ³aska Bo¿a
potrafi zdzia³aæ cuda. Eucharystia jest takim
czasem rozlewania siê ³aski Bo¿ej.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. W dzisiejsz¹ uroczystoœæ Zes³ania Ducha
Œwiêtego, nazywan¹ w Polsce Zielonymi
Œwi¹tkami, koñczy siê okres Wielkanocy.
Koœció³ modli siê: „Panie, nasz Bo¿e,
spraw, aby zgodnie z obietnic¹ Twojego
Syna Duch Œwiêty da³ nam g³êbiej
zrozumieæ tajemnice Eucharystii i
doprowadzi³ nas do ca³ej prawdy”. On
umacnia to, co s³abe, prostuje to, co b³êdne,
rozgrzewa oziêb³e i przynosi
b³ogos³awieñstwo pokoju. A my, poddaj¹c
siê Jego œwiat³u i Jego ciep³u, jak uczniowie
zgromadzeni wokó³ Maryi w Wieczerniku,
mo¿emy o tym zaœwiadczyæ w codziennym
¿yciu. Nie lêkajmy siê, On wszystkiego nas
nauczy. Tylko otwórzmy siê na Jego œwiat³o
i pamiêtajmy, ¿e ka¿da Eucharystia jest
wci¹¿ dokonuj¹c¹ siê Piêædziesi¹tnic¹!
2. Jutro, w poniedzia³ek, 13 czerwca
(tradycyjnie drugi dzieñ Zielonych
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Œwi¹t), obchodzimy œwiêto Najœwiêtszej
Maryi Panny Matki Koœcio³a. Podczas
Soboru Watykañskiego II biskupi polscy
z³o¿yli w Stolicy Apostolskiej proœbê o
og³oszenie Najœwiêtszej Maryi Panny Matk¹
Koœcio³a i oddanie ca³ej ludzkoœci Jej
Macierzyñskiemu Sercu. Zamykaj¹c drug¹
sesjê soborow¹, papie¿ Pawe³ VI og³osi³
Maryjê Matk¹ Koœcio³a. Poniedzia³kowe
œwiêto podkreœla rolê, jak¹ Maryja pe³ni w
historii zbawienia i w mistycznym Ciele
Chrystusa Koœciele. Msze Œwiête o godz.
8.30, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
3. W nastêpn¹ niedzielê taca na budowê
domu parafialnego. Ka¿dego, kto swoimi
ofiarami wspiera pracê zwi¹zan¹ z budow¹
domu, jak i inne prace, które prowadzimy w
parafii, zapewniam o wdziêcznej i
serdecznej modlitwie podczas ka¿dej Mszy
Œwiêtej.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
„Poniewa¿ (...) w Piœmie œwiêtym Bóg
przemówi³ przez ludzi na sposób ludzki,
interpretator Pisma œwiêtego, chc¹c poznaæ to, co
Bóg zechcia³ nam przekazaæ, powinien starannie
dociekaæ, co hagiografowie rzeczywiœcie
zamierzali powiedzieæ i co przez ich s³owa
spodoba³o siê Bogu ujawniæ”. Z jednej strony
jako podstawowe elementy, pozwalaj¹ce odkryæ
znaczenie zamierzone przez hagiografa, Sobór
podkreœla badanie gatunków literackich i
kontekstualizacjê. Z drugiej, poniewa¿ Pismo
œwiête powinno byæ interpretowane w takim
(13 czerwca - wspomnienie œw. Antoniego
z Padwy, kap³ana, doktora Koœcio³a)
Antoni nale¿y do wyj¹tkowych
osobowoœci w historii Koœcio³a. Ju¿ bowiem 11
miesiêcy po œmierci zosta³ zaliczony w poczet
œwiêtych.
By³ Portugalczykiem. Urodzi³ siê w Lizbonie, w
bogatej, szlacheckiej rodzinie, w 1195 r. Na
chrzcie otrzyma³ imiê Fernando. W 1212 r.
wst¹pi³ do zakonu kanoników regularnych, ale
po kilku latach, na wieœæ o mêczeñstwie piêciu
franciszkanów w Maroku, zosta³
franciszkaninem. Przyj¹³ imiê Antoni i uda³ siê
na misje do tego kraju. By³ ju¿ wtedy kap³anem,
gdy¿ œwiêcenia przyj¹³ w 1219 r. Ciê¿ka choroba,
na któr¹ zapad³, zmusi³a go do powrotu. Wskutek
burzy wioz¹cy go statek zawin¹³ na Sycyliê,
dziêki czemu Antoni trafi³ do Asy¿u, na
odbywaj¹c¹ siê wówczas kongregacjê swego
zakonu (1221 r.). Wówczas spotka³ siê ze œw.
Franciszkiem. Dalsze koleje jego ¿ycia zwi¹zane
by³y ju¿ z Itali¹. Te lata okaza³y siê najbardziej
znamiennym i owocnym okresem. W Padwie
zas³yn¹³ jako kaznodzieja i wywar³ wp³yw na

samym duchu, w jakim
zosta³o spisane,
Konstytucja dogmatyczna
wskazuje trzy podstawowe
kryteria, pozwalaj¹ce uwzglêdniæ Boski wymiar
Biblii: 1) nale¿y interpretowaæ tekst, pamiêtaj¹c,
¿e Pismo stanowi jedn¹ ca³oœæ; dzisiaj
nazywamy to egzegez¹ kanoniczn¹; 2) trzeba
uwzglêdniaæ ¿yw¹ Tradycjê ca³ego Koœcio³a, i w
koñcu 3) uwzglêdniaæ analogiê wiary. „Tylko
wtedy, gdy wspó³istniej¹ te dwa nurty
metodologiczne, historyczno-krytyczny i
teologiczny, mo¿na mówiæ o egzegezie
teologicznej, o egzegezie odpowiedniej w
odniesieniu do tej Ksiêgi”.
cdn
¿ycie wielu osób. Zabiega³ o zaprzestanie wojen,
jakich wiele toczy³o siê wówczas na Pó³wyspie
Apeniñskim. Ta dzia³alnoœæ wyczerpa³a go tak
dalece, ¿e zmar³ w czasie jednej ze swych
podró¿y duszpasterskich w klasztorze sióstr
klarysek w Arcelli k. Padwy (13 czerwca 1231 r.).
Mia³ zaledwie 36 lat. Jego grobowiec znajduje
siê w Padwie, w tamtejszej bazylice.
O wielkoœci cz³owieka nie decyduje liczba
prze¿ytych lat, lecz jakoœæ ¿ycia. Dzisiaj jest w
szczególny sposób patronem, do którego
zwracamy siê o pomoc w znalezieniu
zaginionych osób i rzeczy. Ku jego czci powsta³o
wiele bractw. W XIX w. w Tuluzie powsta³o
dzie³o pod nazw¹ „chleb œw. Antoniego”, czyli
ca³y rok trwaj¹ca ja³mu¿na. Wzywano te¿ jego
pomocy przed narodzinami dzieci. Czczono go
jako patrona narzeczonych i ma³¿onków. Na
obrazach przedstawia siê œw. Antoniego z
ogniem, sercem (symbole gorliwoœci w s³u¿bie
bliŸnim) lub z chlebem w rêku. Niekiedy Œwiêty
trzyma te¿ na rêku Dzieci¹tko Jezus.
W dniu dzisiejszym w naszym
koœciele rozdawany jest chleb œw. Antoniego.

I Ty mo¿esz pomóc
Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na
sk³adaæ osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym
imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z
dopiskiem “anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15 9364
0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 1. Radomski Jacek i Danuta (Krutyñ) - 100 z³.; 2. Puchalski Jerzy (Ukta)
- 200 z³.; 3. Rodzina Szczêsnych (Wojnowo) - 150 z³.; 4. Anonimowo - 50 E (195z³).
Wp³ynê³o - 645 z³. Wydano - 16616.86 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 531 963.66 z³.
Ofiara na okna do domu parafialnego:
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest
wielk¹ pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹
ofiarnoœæ, ¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Og³oszenia

*
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4. Dzisiaj w uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego odpust zupe³ny mo¿e uzyskaæ wierny, który w
koœciele pobo¿nie uczestniczy w uroczystym œpiewie lub recytacji hymnu: “O Stworzycielu
Duchu...”.
5. W czerwcu codziennie o godz. 17.00 (w niedziele - po Mszy Œwiêtej o godz.11) w naszym
koœciele celebrujemy nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa. Przypatrzmy siê, czy nasze serca nie s¹
nazbyt oziêb³e, obojêtne, nieczu³e, gdy¿ na ma³o wpatruj¹ siê w otwarte Serce Zbawiciela? Proœmy
jak najczêœciej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyñ serca nasze wed³ug Serca Twego” i nie zrywajmy
naszej przyjaŸni z Panem Bogiem!
6. W przysz³¹ niedzielê, 19 czerwca, bêdziemy obchodzili uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy.
7. W nastêpn¹ niedzielê o godz. 11.00 w naszej parafii I Komunia Œwiêta.
8. 16 czerwca po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 - GODZINA ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu po³¹czona z medytacj¹. ZAPRASZAM.
9. 16 czerwca - Dzieñ Œwiêtoœci Kap³añskiej.
8. 17 czerwca o godz. 16.00 spowiedŸ dzieci przed I Komuni¹ Œwiêt¹. Zachêcam do spowiedzi
tak¿e rodziców dzieci przystêpuj¹cych do I Komunii Œwiêtej, rodzeñstwo, dziadków ...
10. Dziêkujê rodzicom dzieci I-szo komunijnych za dar z³o¿ony na koœció³. Dar z³o¿ony w
wysokoœci 1000 z³. przeznaczony zostanie na zakup komputera steruj¹cego dzwonami.
10. W tym tygodniu do buduj¹cego siê domu parafialnego zosta³y zakupione umywalki, wanny,
sedesy, prysznice, a tak¿e papa izolacyjna.
Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy pomogli przy roz³adunku zakupionych
towarów. Dziêkujê tak¿e naszej diecezjalnej Caritas za pomoc i bezp³atny przywóz towarów.
11.Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: .... Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
12. O podjêcie szeœædziesiêciogodzinnej adoracji Najœwiêtszego Sakramentu i modlitwê o
uœwiêcenie duchowieñstwa a tak¿e nowe, œwiête powo³ania kap³añskie i zakonne zaapelowa³a z
okazji szeœædziesi¹tej rocznicy œwiêceñ kap³añskich Benedykta XVI Kongregacja ds.
Duchowieñstwa. Adoracja eucharystyczna trwaæ bêdzie od 29 czerwca do 1 lipca –uroczystoœci
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, która jest tak¿e Œwiatowym Dniem Modlitw o Uœwiêcenie
Kap³anów.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 13 czerwca 2011 r.
8.30 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
11.00 - za parafiê
17.00 - + Antoni Worobiec
17.00 - + Jan Sieradzki
17.00 - + Antoni, Bronis³awa, Czes³aw
Filipkowscy
Wtorek - 14 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa Gruszczyñscy,
W³adys³awa i Henryk Dobrowolscy, Zdzis³aw
Gruszczyñski
17.00 - o b³. Bo¿e dla Wojciecha, Anny,
Ma³gorzaty i Barbary Krysiak
17.00 - + Stanis³aw, Stanis³awa, Zdzis³aw,
Eugeniusz, Zuzanna i Wies³aw Gruszczyñscy
Œroda - 15 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w 80-te urodziny Heleny Wasilewskiej
17.00 - o ³askê wiary, dary Ducha Œwiêtego,
trzeŸwoœæ i znalezienie pracy dla syna
Czwartek - 16 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w 20-t¹ rocz. œlubu Ma³gorzaty i Daniela
Szyszuk
17.00 - + Janina Œmigielska w rocz. œm., Adam,
Józef, Halina i Wies³aw
* W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê debat¹ sejmow¹
nad obywatelskim projektem ochrony poczêtego
¿ycia, wspartym podpisami blisko szeœciuset tys.
obywateli, prosimy - Rada ds. Rodziny KEP w
porozumieniu z Przewodniczacym Konferencji
- o wielk¹ modlitwê wszystkich wiernych,
zw³aszcza ruchy i organizacje katolickie, Ró¿e
ró¿añcowe oraz zakony w intencji pos³ów i
senatorów, aby g³osowali zgodnie z prawem
Bo¿ym i stanêli w obronie ¿ycia bezbronnych
istot ludzkich.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

Pi¹tek - 17 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - + Maria i Wilhelm Soboll, Henryk
17.00 - + Pawe³ £uszczyk - int. od matki i
rodzeñstwa
Sobota - 18 czerwca 2011 r.
8.00 - int.dziêkczynna za ³aski otrzymane w
rodzinie i gospodarstwie Teresy i Antoniego
Banach i za ich dzieci i wnuki
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w I-sz¹ rocz. œlubu Emilii i Paw³a i w 50te urodziny Jana Turskiego - int. rodziców
17.00 - w urodziny Stanis³awa Gaciocha
17.00 - + Mieczys³aw Kowalczyk w 30-ty dzieñ
po œm.- int. od uczestników pogrzebu
Niedziela. Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy 19 czerwca 2011 r.
8.30 - w rocz. œlubu Rafa³a i Hanny
8.30 - w 50-te urodziny Joanny Tubaja - int. od
mê¿a, syna i mamy
8.30 - Gr. + Stanis³aw Ruszczyk
11.00 - I Komunia Œwiêta
17.00 - w I-sz¹ rocz. œlubu Agnieszki i Wojciecha
Marciñczyk i w int. Ich córki racji chrztu
17.00 - w 18-te urodziny Karola
17.00 - + Boles³awa, Józef, Jan, Henryka
Pieloch, Maria, Piotr i Pawe³ £uszczyk, Teresa i
Boles³aw Pupek
· 14 VI b³. Micha³ Kozal (1893-1943), biskup i
mêczennik obozu w Dachau (wspomnienie
obowi¹zkowe);
· 15 VI b³. Jolanta (ok. 1244-1298), zakonnica,
klaryska, a wpierw ¿ona Boles³awa Pobo¿nego,
ksiê¿na kaliska (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 17 VI œw. Albert Chmielowski (1845-1916),
zakonnik, rozmodlony pokutnik, który
odznacza³ siê heroiczn¹ mi³oœci¹ bliŸniego,
dziel¹c los z najubo¿szymi i pragn¹c przywróciæ
im godnoœæ; to on uczy, ¿e trzeba byæ „dobrym
jak chleb” (wspomnienie obowi¹zkowe).

Zapowiedzi przedœlubne

1. Leszczyñski Mateusz, stan wolny, zam. Ukta, par. tut. i Sikora Ma³gorzata, stan wolny,
zam. Mr¹gowo, ul. ¯o³nierska, par. Œw. Rafa³a Kalinowskiego w Mr¹gowie.
2. Suchecki Bartosz, stan wolny, par. tut. i Bednarska Kamila, stan wolny, par. Œw. Maksymiliana
Marii Kolbe w WoŸnicach.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie * W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ w
o godz. 8.00 i 17.00.
godz. 8.30, 11.00 i 17.00.

