Kalendarz liturgiczny
19 czerwca. NIEDZIELA. UROCZYSTOŒÆ
TRÓJCY ŒWIÊTEJ.
Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
“W imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego” - tak
rozpoczynamy ka¿d¹ Mszê Œwiêt¹, tak
rozpoczynamy i koñczymy ka¿dy dzieñ.
20 czerwca. Poniedzia³ek.
Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5
Krytykujemy innych, oceniamy. Jak ³atwo
przychodzi nam zobaczyæ drzazgê w oku naszych
bliŸnich! A swoje s³aboœci i wady?
21 czerwca. Wtorek. Œw. Alojzego Gonzagi.
Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
Trzeba nam tak czyniæ, jakbyœmy chcieli, aby inni
nam czynili.
22 czerwca. Œroda.
Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
Ewangelia ostrzega nas przed fa³szem i k³amstwem,
zw³aszcza przy deklarowaniu wiary.

23 czerwca. Czwartek. UROCZYSTOŒÆ
N A J Œ W I Ê T S Z E G O C I A £ A I K RW I
CHRYSTUSA (Bo¿e Cia³o).
Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58
Chrystus w swojej mi³oœci zosta³ obecny w
Eucharystii i pozwala siê poznaæ w ³amaniu chleba
24 czerwca. Pi¹tek. UROCZYSTOŒÆ
NARODZENIA ŒW. JANA CHRZCICIELA.
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; £k 1,57-66.80
Najpiêkniejsze jest ¿ycie cz³owieka wtedy, kiedy
s³u¿y Chrystusowi i wskazuje Go innym.
25 czerwca. Sobota.
Rdz 18,1-15; Mt 8,5-17
Wiara jest cnot¹, która polega na pe³nieniu woli
Boga i ufaniu Jego s³owu. W ¿yciu wszystko jest
³ask¹, dlatego nie mo¿na go budowaæ na swoich
pragnieniach i celach, ale na g³êbokiej wierze w
moc i dzia³anie Boga oraz powierzaniu siê Jego
œwiêtej woli.

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 . D z i s i a j , w u r o c z y s t o œ æ Tr ó j c y
Przenajœwiêtszej, ze szczególn¹ czci¹
Koœció³ wypowiada modlitwê: „Chwa³a
Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu…”.
Warto te¿ zdaæ sobie sprawê, ¿e ile razy
œwiadomie i pobo¿nie wykonujemy znak
krzy¿a, modlitewnie wielbimy Trójcê
Przenajœwiêtsz¹ jednego Boga w trzech
Osobach. Jeœli dzisiaj cz³owiekowi, nawet
chrzeœcijaninowi, trudno poj¹æ tê prawdê,
tym bardziej módlmy siê o Bo¿¹ m¹droœæ i o
œwiat³o Ducha Œwiêtego. I oby wszystko w
naszym ¿yciu by³o czynione na chwa³ê
Trójcy Œwiêtej!
2. Dzisiaj o godz. 11.00 w naszej parafii I
Komunia Œwiêta.
3. W dzisiejsz¹ uroczystoœæ Najœwiêtszej
Trójcy taca na budowê domu
parafialnego. Ka¿dego, kto swoimi
ofiarami wspiera pracê zwi¹zan¹ z budow¹
domu, jak i inne prace, które prowadzimy w

Bazylika zim¹
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parafii, zapewniam o wdziêcznej i serdecznej
modlitwie podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej.
4. W najbli¿szy czwartek, 23 czerwca, w
liturgii bêdziemy celebrowaæ uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa Bo¿e
Cia³o. Z Chrystusem utajonym w
Najœwiêtszym Sakramencie wyjdziemy w
uroczystej eucharystycznej procesji z
koœcio³ów na ulice naszych miast i drogi
naszych wiosek. Bêdziemy dziêkowaæ Bogu
za dar Eucharystii, bêdziemy prosiæ Chrystusa
o b³ogos³awieñstwo i pokój dla Koœcio³a
powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego
Narodu. Udzia³ w tej procesji jest publicznym
wyznaniem wiary w to, ¿e Jezus jest wœród
nas, w naszym ¿yciu zawsze obecny.
Przygotujmy cztery o³tarze, udekorujmy nasz
parafialny wieczernik i nasze domy,
mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy
Jezusowi nasze serca, aby mog³o je
opromieniæ Jego b³ogos³awieñstwo.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu najwy¿szych poziomach akademickich”
Chcia³bym wskazaæ tu najbardziej niepokoj¹ce
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Niebezpieczeñstwo
dualizmu i hermeneutyka
zsekularyzowana
W tym wzglêdzie nale¿y
zasygnalizowaæ, ¿e istnieje dziœ powa¿ne ryzyko
powstania dualizmu w podejœciu do œwiêtych
Pism. Rozró¿nianie dwóch poziomów badania
Biblii nie ma bowiem na celu ich rozdzielania ani
przeciwstawiania, ani po prostu zestawiania.
Wystêpuj¹ one jedynie we wzajemnym
powi¹zaniu. Niestety, nierzadko niepotrzebne
ich rozdzielanie powoduje oddalenie egzegezy i
teologii, do czego „dochodzi równie¿ na
OG£OSZENIA
1.Zwracam siê z proœb¹ do mieszkañców Krutyni
i okolic. Latem ubieg³ego roku po zakoñczeniu
prac remontowych na cmentarzu w Zielonym
Lasku, gdzie spoczywaj¹ nasi przodkowie,
umieœciliœmy na s³upach bramy cmentarza dwie
tabliczki z br¹zu (jedna z napisem w jêzyku
polskim, druga w jêzyku niemieckim), na
których wygrawerowaliœmy motto:
„BEZ PRZESZ£OŒCI NIE MA
TERANIEJSZOŒCI,
BEZ TERANIEJSZOŒCI NIE MA
PRZYSZ£OŒCI,
NIECH PRZODKOWIE SPOCZYWAJ¥ W
POKOJU”
oraz fragment wiersza Ernsta Wiecherta
„NA ICH POLACH ROŒNIE NASZ
WSZYSTKICH CHLEB…”
„NIKT NIE ODCHODZI MNIEJ NI¯
ZMARLI, JE¯ELI ODCHODZ¥ TO
¯YJ¥CY”

konsekwencje, których nale¿y unikaæ.

a) Przede wszystkim, jeœli badania egzegetyczne
sprowadzaj¹ siê tylko do pierwszego poziomu,
wówczas Pismo staje siê jedynie tekstem z
przesz³oœci: „Mo¿na z niego czerpaæ wnioski
moralne, mo¿na uczyæ siê historii, ale Ksiêga
jako taka mówi tylko o przesz³oœci, egzegeza
przestaje byæ naprawdê teologiczna, a staje siê
czyst¹ historiografi ¹, histori¹ literatury”. Jest
rzecz¹ jasn¹, ¿e przy tego rodzaju ograniczeniu
nie sposób zrozumieæ wydarzenia Objawienia
Boga za poœrednictwem Jego s³owa, które jest
nam przekazane w ¿ywej Tradycji i w Piœmie
œwiêtym.
cdn
Jednak¿e ktoœ nie uszanowa³ miejsca œwiêtego i
nietykalnego jakim jest cmentarz, gdy¿ tabliczki
zosta³y skradzione! Znalazcê proszê o kontakt
tel. 0049 2409 388 albo 0049 171 7535704 lub
509 534 774 - Manfred Podschadel
2. Wójt Gminy Piecki p.Agnieszka Kurczewska
informuje o koniecznoœci wymiany dowodów
osobistych z powodu up³ywu terminu wa¿noœci.
- nie póŸniej ni¿ na 30 dni przed up³ywem tego
terminu. Do wniosku o wymianê dowodu
do³¹cza siê dwie aktualne, wyraŸne fotografie
osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiaj¹ce
tê osobê bez nakrycia g³owy i okularów z
ciemnymi szk³ami w taki sposób,aby ukazywa³y
g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z
widocznym lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego oœwietlenia twarzy.
Wniosek o wydanie dowodu sk³ada siê osobiœcie
i dowód osobisty odbiera siê osobiœcie.
( Informacja tak¿e w gablocie przed koœcio³em).

* 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.

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. anonimowo - 100 z³.; 2. Rodzina Wyrwas (Ukta) - 100 z³.;
Wp³ynê³o - 200 z³. Wydano - o z³. Stan kasy - zad³u¿enie 531 763.66 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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5. Trasa procesji jak w zesz³ym roku. Zapraszam wszystkich do udzia³u w procesji. Proszê o
przygotowanie procesji.
6. Procesje eucharystyczne wokó³ naszego koœcio³a bêd¹ siê odbywa³y codziennie o godz. 17.00
przez ca³¹ tak zwan¹ oktawê Bo¿ego Cia³a. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojêtnoœci¹,
wykrêtem czy lenistwem. Jak On pragnie byæ blisko nas, tak my przychodŸmy jak najczêœciej do
Niego.
7. W ten sam dzieñ, 23 czerwca, obchodzimy Dzieñ Ojca. Naszymi modlitwami obejmujemy
wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z mi³oœci¹ wype³niali swoje
obowi¹zki w codziennych staraniach o w³asne rodziny.
8. A zaraz nastêpnego dnia, 24 czerwca, kolejna uroczystoœæ Narodzenie œw. Jana Chrzciciela,
który przygotowa³ drogê Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich œwiêtych jest
wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i œwiadek Bo¿ej Prawdy,
który za ni¹ by³ gotów oddaæ ¿ycie. Ciesz¹c siê narodzinami œwiêtego Jana Chrzciciela, warto
pomyœleæ nad swoim ¿yciem, nad zgodnoœci¹ naszych czynów, s³ów i postaw z wyznawan¹
przez nas wiar¹, z praktykowan¹ pobo¿noœci¹. Wpatruj¹c siê we wzór œwiêtego Jana
Chrzciciela, prosz¹c go o si³ê, kroczmy przez nasz¹ codziennoœæ w obecnoœci Boga!
9. Zbli¿a siê koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, m³odzie¿y i
rodzicom, ¿e ka¿de dzie³o, aby przynios³o dobre owoce, aby by³o dobrze zakoñczone, powinno byæ
ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosiæ, ale i dziêkowaæ za otrzymane dobro,
za prze¿yty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziêkczynienia w nadchodz¹cych dniach.
Bêdziemy te¿ prosiæ o dobre prze¿ycie czasu wakacji.
Msza Œwiêta na zakoñczenie roku - 22 czerwca o godz. 9.30. ZAPRASZAM.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 21 VI œw. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok œwiêtego Stanis³awa Kostki jest
patronem katolickiej m³odzie¿y.
10.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!
11. 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.
12.Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: .... Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 20 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w int. Justyny w 16-te
urodziny
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla r. Jachimczyków,
Rymarczuków i Brzostków
Wtorek - 21 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + Bronis³aw Gadomski
17.00 - w 25-t¹ rocz. œlubu Marioli i Zbigniewa
Krajza i za ich dzieci
Œroda - 22 czerwca 2011 r.
8.00 - w 57-me urodziny Celiny Krysiak i cr.
Krysiak
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
9.30 - Msza Œwiêta na zakoñczenie roku
szkolnego
17.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
dzieci i wnuków p. Korwków
17.00 - + Maria Aniœko i Piotr Wo³k
Czwartek - 24 czerwca 2011 r.
8.30 - w int. ks. kan. Henryka Fr¹czkowskiego w
43-ci¹ rocz. œwiêceñ kap³añskich - int. od
przyjació³
8.30 - w int. Pauli i £ukasza Leszczyñskich w Isz¹ rocz. œlubu
8.30 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.30 - + Józef Taradejna i W³adys³aw
Waszkiewicz
11.00 - w int. Jana Sawickiego
11.00 - + Aleksander Plona w 9-t¹ rocz. œm.,
Zofia
11.00 - + Rozalia, W³adys³aw i Czes³aw Pliszka
11.00 - +Halina Kozacka w 2-g¹ rocz. œm.
11.00 - +Wanda Sulewska
17.00 - + Józef Œcibek - int. od syna z rodzin¹
Pi¹tek - 24 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + Jan, Helena, Stanis³aw i W³adys³awa

Krêciewscy
17.00 - w int. Moniki i Tomasza z racji zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego - int. od rodziców
17.00 - + Jan Nadolny
17.00 - + Franciszek i Boles³awa Gawrych
17.00 - + Jan Kuciñski i Jan Turski - int. od
Marcina
Sobota - 25 czerwca 2011 r.
8.00 - + Krzysztof, Tomasz, Zofia, Edward,
Janina, Czes³aw Jab³kowscy, Apolinary, Anna,
Czes³aw, W³adys³awa, Stanis³aw, Henryk
Samslów
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + Zbigniew Czerwiñski w 12-t¹ rocz. œm.,
Anna, Barbara, Stanis³aw, Jan, Jacek, Krystyna
17.00 - w rocz. œlubu Andrzeja i Ewy
D¹browskich i w int. Ich dzieci
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Jan Rutkowski, Witold
Serek
XII Niedziela Zwyk³a - 26 czerwca 2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e dla Jakuba z racji urodzin - int.
od rodziców
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Genowefy i
Mariana i ich dzieci i wnuków
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Ma³gorzaty i
Dariusza Olender i ich dzieci
9.40 Krutyñ: + Eugeniusz Domurat, Stanis³aw i
Stanis³awa Wilkowscy
9.40 Krutyñ: + Zofia Konowrocka, Jadwiga,
Katarzyna i W³adys³aw Kosak
11.00 - w int. Ks. Proboszcza i ks. Henryka
11.00 - w rocz. œlubu Marioli i Bogdana Ko³pak i
Adama i Magdy Ropiak
11.00 - int. dziêkczynna od r. Jolanty i Ryszarda
Kosak z dzieæmi
11.00 - + Monika Jurga - int. od kole¿anki
11.00 - + W³adys³aw Koz³owski
17.00 - Gr. + Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - + W³adys³aw Filipkowski (z racji
imienin) - int. od córki Wies³awy z rodzin¹

Zapowiedzi przedœlubne

1. 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.
* 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

