Kalendarz liturgiczny
26 czerwca. XIII NIEDZIELA ZWYK£A.
2 Krl 4,8-11.14-16a; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Nie mo¿na nazywaæ siê chrzeœcijaninem a odrzucaæ
Chrystusa w czystoœci, codziennej modlitwie,
niedzielnej Eucharystii czy uczciwej pracy albo
godnym wynagradzaniu pracowników.
27 czerwca. Poniedzia³ek.
Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22
W ¿yciu nie wystarcz¹ deklaracje. Potrzeba
zerwania ze swoim zdaniem, swoimi s³aboœciami,
popêdami i ambicjami. Mamy kierowaæ siê w ¿yciu
Bo¿¹ wol¹ i Jego s³owem.
28 czerwca. Wtorek. Œw. Ireneusza.
Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27
Trzeba, abyœmy mieli w sobie tak radykaln¹ wiarê,
jak mia³ œw. Ireneusz. On ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³
na walkê z herezjami i wyk³adanie w³aœciwej nauki
Koœcio³a.
29 czerwca. Œroda. UROCZYSTOŒÆ ŒW.

APOSTO£ÓW PIOTRA I PAW£A.
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
Aposto³owie ucz¹ nas radykalnego wyboru
Chrystusa w swoim ¿yciu.
30 czerwca. Czwartek.
Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
Gromadzimy siê wokó³ o³tarza Pañskiego, ¿eby
uczestniczyæ w Ofierze Chrystusa.
1 lipca. Pi¹tek. UROCZYSTOŒÆ
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30
W Sercu Jezusa ka¿dy z nas obdarzany jest
mi³oœci¹.
2 lipca. Sobota. Wspomnienie Niepokalanego
Serca NMP.
Iz 61,9-11; £k 2,41-51
Powierzmy siê mi³oœci Niepokalanego Serca
Najœwiêtszej Maryi Panny. IdŸmy przez ¿ycie tak
jak Ona, mi³uj¹c Boga i wype³niaj¹c Jego wolê.

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. Koñczy siê czerwiec
miesi¹c naszej
szczególnej modlitwy do Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Przez udzia³ w nabo¿eñstwach
czerwcowych wynagradzamy Bo¿emu Sercu
grzechy nasze i bliŸnich, wszelkie zniewagi i
braki w wierze, dziêkujemy za Bo¿e
mi³osierdzie i prosimy o wytchnienie oraz
pociechê w codziennych troskach. Dziœ wielu
ludzi próbuje urz¹dzaæ œwiat i swoje ¿ycie bez
Boga albo wbrew Bogu. Pamiêtajmy, ¿e Serce
Jezusowe jest jedynym Ÿród³em zdolnym
rozgrzaæ serca ludzi do mi³oœæ Boga i bliŸniego.
2. We wtorek, 28 czerwca, celebracj¹
wieczornej Mszy Œwiêtej wigilijnej
wchodzimy w uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a. W kalendarzu liturgicznym pod
dat¹ 29 czerwca czcimy ich razem, bo s¹
dwoma wielkimi filarami, na których wsparty
jest Koœció³ rzymski. Œwiêty Piotr jest
wyznaczonym przez Chrystusa gwarantem, ¿e
Koœcio³a nie zwyciê¿¹ ¿adne, nawet piekielne
moce, oraz œwiêty Pawe³, który poniós³ Koœció³

Bazylika zim¹

Komunikaty

miêdzy pogan. Tradycja g³osi, ¿e ponieœli œmieræ
mêczeñsk¹ tego samego dnia. Ich
wstawiennictwu bêdziemy polecaæ Bo¿ej opiece
wszystkich wierz¹cych, zw³aszcza pasterzy
Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami
obejmijmy równie¿ obecnego Papie¿a
Benedykta XVI Piotra naszych czasów.
Uroczystoœæ ta jest okazj¹ do podziêkowania
Bogu za pos³ugê b³. Jana Paw³a II. B¹dŸmy
wierni jego s³owom, jego nauczaniu. Niech stan¹
siê dla nas drogowskazem na drodze wiernoœci i
komunii z Bogiem. Dziœ warto te¿ g³êbiej
zastanowiæ siê nad tym, co znacz¹ s³owa:
„Wierzê w jeden œwiêty, powszechny i apostolski
Koœció³…”? Pamiêtajmy, ¿e trwaj¹c w jednoœci z
Papie¿em i Biskupem lokalnym, dochowujemy
wiernoœci Koœcio³owi Chrystusowemu.
3. W uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów wierni,
którzy posiadaj¹ dewocjonalia pob³ogos³awione
przez papie¿a lub biskupa, mog¹ otrzymaæ
odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami, po
z³o¿eniu Wyznania wiary.
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c) Takie stanowisko mo¿e jedynie szkodziæ ¿yciu
Koœcio³a, sieje bowiem zw¹tpienie co do
podstawowych tajemnic chrzeœcijañstwa i ich
wartoœci historycznej, takich jak na przyk³ad
ustanowienie Eucharystii i zmartwychwstanie
Chrystusa. W ten sposób narzuca siê bowiem
hermeneutykê filozoficzn¹, która zaprzecza
mo¿liwoœci wejœcia elementu Boskiego w
historiê i obecnoœci w niej. Przyjêcie tego rodzaju

hermeneutyki w obrêbie studiów teologicznych
wprowadza nieuchronnie ostry dualizm miêdzy
egzegez¹ skupiaj¹c¹ siê jedynie na pierwszym
poziomie, i teologi¹, która dopuszcza nurt
nadaj¹cy znaczeniu Pisma charakter duchowy
bez uwzglêdniania historycznego charakteru
Objawienia. To wszystko ma niew¹tpliwie
negatywny wp³yw na ¿ycie duchowe i
dzia³alnoœæ duszpastersk¹. „Skutkiem
nieobecnoœci drugiego nurtu metodologicznego
jest powstanie g³êbokiego rozziewu miêdzy
egzegez¹ naukow¹ i lectio divina. To w³aœnie
rodzi niekiedy swoist¹ niepewnoœæ, równie¿ w
przygotowywaniu homilii”. Nale¿y tak¿e
zaznaczyæ, ¿e ów dualizm jest niekiedy
przyczyn¹ niepewnoœci i niedostatecznej
rzetelnoœci formacji intelektualnej tak¿e
niektórych kandydatów do pos³ug koœcielnych.
Ostatecznie „tam, gdzie egzegeza nie jest
teologi¹, Pismo œwiête nie mo¿e byæ dusz¹
teologii, i na odwrót, tam, gdzie teologia nie jest
zasadniczo interpretacj¹ Pisma œwiêtego w
Koœciele, teologia pozbawiona zostaje
fundamentu”. Dlatego trzeba zdecydowanie i
uwa¿niej rozwa¿yæ ponownie wskazania w tym
wzglêdzie, zawarte w Dei verbum.
cdn

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”
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

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
b) Brak hermeneutyki wiary w
odniesieniu do Pisma œwiêtego nie oznacza
wy³¹cznie jej niestosowania; jej miejsce
nieuchronnie zajmuje inna hermeneutyka,
hermeneutyka zlaicyzowana, pozytywistyczna,
której podstaw¹ jest przekonanie, ¿e pierwiastek
Bo¿y nie wystêpuje w ludzkich dziejach.
Zgodnie z t¹ hermeneutyk¹, kiedy zdaje siê, ¿e
element Boski istnieje, trzeba go wyjaœniæ w inny
sposób i sprowadziæ wszystko do elementu
ludzkiego. W konsekwencji „powstaj¹
interpretacje neguj¹ce historycznoœæ elementów
Boskich”.

* 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 - 50 z³.; 2. Kamiñski Dariusz i Ma³gorzata (Ga³kowo) 100 z³.; 3. Taca z ostatniej niedzieli - 3794.91 z³.
Wp³ynê³o - 3944.91 z³. Wydano - 1390 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 529 208.75 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. 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.
5. We czwartek, 30 czerwca, zakoñczenie oktawy Bo¿ego Cia³a, a procesja wokó³ naszej œwi¹tyni
bêdzie mia³a bogatsz¹ oprawê. Podobnie jak w Bo¿e Cia³o pójdziemy do czterech o³tarzy. Nasz
gorliwy udzia³ w liturgii oktawy jest wyrazem wiary i autentycznego przylgniêcia do Jezusa.
6. Na zakoñczenie Oktawy Bo¿ego Cia³a obrzêd b³ogos³awienia wianków.
7. W tym dniu rocznica I Komunii Œwiêtej. Zapraszam dzieci, które rok temu przyjê³y
Komuniê Œwiêt¹, ic h rodziców, rodzeñstwo, najbli¿szych. Msza Œwiêta o godz. 17.00.
8. W pi¹tek, 1 lipca, który jest jednoczeœnie pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca, przypada uroczystoœæ
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, a jednoczeœnie Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Uœwiêcenie
Kap³anów. Podczas Eucharystii o godz. 8.30, 11.00 i 17.00 oraz 9.40 w Krutyni bêdziemy
gor¹co prosiæ, aby Pan Jezus uczyni³ serca nasze wed³ug Serca swego… Z racji uroczystoœci w
pi¹tek nie bêdzie obowi¹zywa³ post od potraw miêsnych.
9. A w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca, 2 lipca, ca³¹ nasz¹ wspólnotê parafialn¹ oddamy w opiekê
Niepokalanemu Sercu Najœwiêtszej Maryi Panny.
10. 2 lipca - RÓ¯ANIEC ZA NIEWIERZ¥CYCH, O NAWRÓCENIA I WZROST
POBO¯NOŒCI W NASZEJ PARAFII. I czêœæ ró¿añca o godz. 16.30. Pozosta³e po Mszy Œwiêtej o
godz. 17.00. ZAPRASZAM.
11. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystaæ z sakramentu pokuty. W naszym
koœciele okazja do pierwszopi¹tkowej spowiedzi œwiêtej na pó³ godz. przed Mszami Œwiêtymi.
12.Wszystkim wyje¿d¿aj¹cym ¿yczê, aby wakacje, urlop, obojêtnie gdzie spêdzany, by³ mi³ym
wypoczynkiem, ale te¿ czasem pe³nym dobra i wzrostu duchowego.
13. Wszystkim te¿ przypominam, ¿e nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy siê
manifestowaæ naszej przynale¿noœci do Chrystusa i Koœcio³a.
14.Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: .... Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
15. Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy wziêli udzia³ w uroczystoœci
Bo¿ego Cia³a. Za udzia³ w tym dniu we Mszach Œwiêtych i procesji eucharystycznej, za
udekorowanie o³tarzy, domów, za udzia³ w procesji eucharystycznej z ca³ego serca - BÓG
ZAP£AÆ!
Dziêkujê Policji za zabezpieczenie trasy przemarszu.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 27 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + W³adys³aw Jaworski
(dzieñ urodzin)
17.00 - ..........................
Wtorek - 28 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + W³adys³aw Turski ( w dniu imienin),
Czes³aw Mierzejewski
17.00 - w int. Moniki o pomyœln¹ obronê pracy
magisterskiej
17.00 - +W³adys³aw i W³adys³awa Koz³owscy
Œroda - 29 czerwca 2011 r.
8.00 - w 85-te urodziny Stefanii Waszkiewicz
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w int. Ks. Proboszcza z racji rocznicy
œwiêceñ kap³añskich
17.00 - + Piotr i Marianna Samsel
17.00 - + Stefan Nalewajek w rocz. œm.,
Aleksandra i Józef
17.00 - + Pawe³ Micha³ Grzybowski (z racji
imienin)
Czwartek - 30 czerwca 2011 r.
8.00 - o zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej w
rodzinie Soliwodów, za ich dzieci i wnuka
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - o zdroje ³ask Bo¿ych dla Dariusza i
Jolanty Gleba - int. od siostry z rodzin¹
17.00 - w int. Macieja w 18-te urodziny - int. od
babci i dziadka
17.00 - w intencji dzieci I-szokomunijnych, ich
Rodziców i Rodzeñstwa
Pi¹tek - 1 lipca 2011 r.

8.30 - + Wiktor Opuski
9.40 - Krutyñ......................
11.00 - ...............................
17.00 - + Katarzyna B¹kowska
17.00 - + Stanis³aw i Anna, Stanis³aw i
Marianna, Stefan i Anna, Czes³aw
17.00 - + Boles³awa i Franciszek
Sobota - 2 lipca 2011 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Dietmara i
Genowefy Karkowskich i ich dzieci z rodzinami
17.00 - w int. Rozalii Filipkowskiej, jej syna
Stanis³awa i córki Kazimiery oraz synowej Ani
17.00 - + Stanis³aw Ma³¿ w rocz. œm., Krystyna
Ksepka, Mariusz Parzych
17.00 - Boles³awa i Franciszek
XIV Niedziela Zwyk³a - 3 lipca 2011 r.
8.30 - wint. Aleksandry Lis
8.30 - + Stanis³aw, Leonia, Henryk, Kazimierz,
Aleksander i Leokadia
8.30 - + Stanis³awa Sobiech w I-sz¹ rocz. œm.,
W³adys³aw i Franciszek
9.40 Krutyñ: w int. Ko³a Ró¿añcowego Krutyñ
9.40 Krutyñ: w 18-te urodziny Artura Sobiecha
9.40 Krutyñ: w 75-te urodziny Marianny Samsel
11.00 - w 40-te urodziny Dariusza Kamiñskiego
- int. od ¿ony i syna
11.00 - + Krystian Samsel - int. od siostry z
rodzin¹
11.00 - + Teresa Parzych
11.00 - + Boles³awa i Franciszek
17.00 - w 17-te urodziny Kamila i w 11-te
urodziny Pauliny Krêciewskich
17.00 - + Pawe³ Brzóska w 6-t¹ rocz. œm.

Zapowiedzi przedœlubne
1. Suchecki Bartosz, stan wolny, par. tut. i Bednarska Kamila,
stan wolny, par. Œw. Maksymiliana Marii Kolbe w WoŸnicach.
2. Nadolny Rafa³, stan wolny, zam. w Ukcie, par.tut. i Miciñska Justyna,
stan wolny, zam. w parafii MB Ró¿añcowej w Pieckach
3. Liedtke Maciej Arkadiusz, cyw. zw., zam. Gdañsk, ul. Góralska, par.
MBN Pomocy w Gdañsku i Tyc Judyta Beata, cyw. zw., zam. Krutyñ, par. tut.
4. Ma³¿ £ukasz Emil, stan wolny, zam. Ruciane Nida, ul. Kwiatowa, par.
Trójcy Œwiêtej w Nidzie i Ptak Anita, stan wolny, zam. Iznota, par. tut.
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

W TYM TYGODNIU
PATRONUJE NAM:
· 28 VII œw. Ireneusz (ok.
130-202), biskup Lyonu,
wykszta³cony teolog,
obroñca tradycji
apostolskiej i mêczennik,
Ojciec i Doktor Koœcio³a
(wspomnienie
obowi¹zkowe).

* 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

