Kalendarz liturgiczny
29 maja. VI NIEDZIELA WIELKANOCY .
Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21
Ci¹gle potrzebujemy pog³êbienia naszej wiary,
dlatego starajmy siê nie tyle zrozumieæ, co to
znaczy, ¿e Jezus zmartwychwsta³, ale w to
uwierzyæ.
30 maja. Poniedzia³ek.
Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
Eucharystia umacnia nas w wyznawaniu naszej
wiary.
31 maja. Wtorek. Œwiêto Nawiedzenia NMP.
So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; £k 1,39-56
Maryja zawsze stara siê, aby ka¿dy, kto o to poprosi,
móg³ przez Ni¹ spotkaæ siê z Jezusem.
1 czerwca. Œroda. Œw. Justyna.
Dz 17,15.22-18; J 16,12-15
Nie jest ³atwo byæ œwiadkiem zmartwychwstania.
Mo¿e nas to kosztowaæ wiele wysi³ku i cierpieñ.
Jednak¿e wiernoœæ Ewangelii zawsze przynosi

zbawienne owoce.
2 czerwca. Czwartek.
Dz 18,1-8; J 16,16-20
Czwartek to dzieñ dziêkczynienia Bogu za
Eucharystiê i kap³añstwo.
3 czerwca. Pi¹tek. Œw. Mêczenników Karola
Lwangi i Towarzyszy.
Dz 18,9-18; J 16,20-23a
Chrystus zapewnia,¿e smutek chrzeœcijan na
pewno zamieni siê w radoœæ, której nikt nie zdo³a
im odebraæ.
4 czerwca. Sobota.
Dz 18,23-28; J 16,23b-28
Jezus nauczaj¹c, ukaza³ ludziom Boga jako Ojca,
który siê o nich troszczy i ich mi³uje. Tylko taki
obraz Boga jest prawdziwy, tylko on napawa
nadziej¹ i daje podstawy do zwrócenia siê do Boga
w pokornych proœbach. A to czynimy w czasie
ka¿dej Mszy Œwiêtej.

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. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryj¹,
opromienieni i radoœni Pasch¹ Jej Syna. Dziœ,
w szóst¹ niedzielê Wielkanocy, gromadzimy
siê wokó³ o³tarza, ¿eby to misterium
paschalne mog³o przemieniæ ca³e nasze ¿ycie.
Przyjmowanie sakramentów œwiêtych,
zw³aszcza pe³ny udzia³ w Eucharystii,
ws³uchiwanie siê w s³owo Bo¿e to wszystko
otwiera nas na Najwy¿szego, który zadziwia
swoj¹ moc¹, dobroci¹ i bezinteresownoœci¹.
Tak rodzi siê nasza wiara, nadzieja i mi³oœæ
dobro, którym mo¿na i trzeba siê dzieliæ z
innymi. Tak rodzi siê prawdziwa komunia z
Bogiem i naszymi braæmi.
2. Od jutrzejszego poniedzia³ku, 30 maja,
przez trzy kolejne dni bêdziemy siê modliæ o
dobre urodzaje i za kraje g³oduj¹ce. Bêdziemy
prosiæ Boga o obfite plony i
b³ogos³awieñstwo dla ciê¿kiej pracy ludzkiej
na roli, o sprawiedliwy podzia³ dóbr i chleb
dla g³oduj¹cych w naszym kraju i na ca³ym
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œwiecie.
3. We wtorek, 31 maja, jeszcze jeden mocny
maryjny akcent
œwiêto Nawiedzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny. Ona jest œwi¹tyni¹
Ducha Œwiêtego od chwili Zwiastowania i
niesie go innym, jak swojej krewnej
El¿biecie podczas nawiedzenia, aby móg³ siê
dalej rozlewaæ na ca³e stworzenie.
4. W tym tygodniu wchodzimy w czerwiec
poœwiêcony Sercu Pana Jezusa. W naszym
koœciele codziennie o godz. 17.00 bêdziemy
odprawiali nabo¿eñstwa czerwcowe, podczas
których œpiewamy Litaniê do Serca Pana
Jezusa. Licznie uczêszczajmy na te
nabo¿eñstwa, aby wynagrodziæ Panu Bogu
wszystkie nasze grzechy i nieprawoœci.
Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa
modlitwa bêdzie te¿ celebrowana w domach,
przy przydro¿nych kapliczkach i krzy¿ach.
Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie
Bo¿e Mi³osierdzie.

G£OS z
KRZY¯A
29 MAJA 2011

ROK V

Nr 172

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E

Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd

jej siê przeciwstawiaj¹”.[91] Badania œwiêtego
tekstu abstrahuj¹ce od wiary, koncentruj¹c siê na
strukturze tekstu i jego formach, mog¹ zwracaæ
uwagê na ciekawe elementy, jednak tego rodzaju
próba by³aby niechybnie jedynie wstêpna i
strukturalnie niepe³na. Jak bowiem stwierdzi³a
Papieska Komisja Biblijna, nawi¹zuj¹c do
zasady przyjêtej we wspó³czesnej hermeneutyce,
„tekst biblijny mo¿e w³aœciwe zrozumieæ tylko
ten, kto sam prze¿y³ to, o czym mówi tekst”.[92]

Œw. Hieronim przypomina, ¿e „nie mo¿emy
nigdy sami czytaæ Pisma œwiêtego. Spotykamy
zbyt wiele zamkniêtych drzwi i ³atwo b³¹dzimy.
Biblia zosta³a napisana przez lud Bo¿y i dla ludu
Bo¿ego, pod natchnieniem Ducha Œwiêtego.
Jedynie w tej komunii z ludem Bo¿ym mo¿emy
rzeczywiœcie dotrzeæ z naszym „my” do istoty Wszystko to uwydatnia zwi¹zek miêdzy ¿yciem
duchowym i hermeneutyk¹ Pisma. Istotnie, „w
prawdy, któr¹ Bóg chce nam przekazaæ”.[89]
miarê jak umacnia siê ¿ycie Duchem Œwiêtym
Wielki uczony, dla którego „nieznajomoœæ Pisma
czytelnika tekstów natchnionych, pog³êbia siê
œwiêtego to nieznajomoœæ Chrystusa”,[90]
te¿ zrozumienie rzeczywistoœci, o której mówi¹
twierdzi, ¿e eklezjalnoœæ interpretacji biblijnej
te teksty”.[93] G³êbia autentycznego
nie jest wymogiem narzuconym z zewn¹trz;
doœwiadczenia eklezjalnego sprzyja lepszemu
Ksiêga jest w³aœnie g³osem pielgrzymuj¹cego
zrozumieniu autentycznej wiary w odniesieniu
ludu Bo¿ego, i tylko w wierze tego ludu jesteœmy,
do s³owa Bo¿ego; i na odwrót, trzeba
jeœli tak mo¿na powiedzieæ, odpowiednio
powiedzieæ, ¿e czytanie w wierze Pism prowadzi
„nastrojeni”, by zrozumieæ Pismo œwiête.
do wzrostu ¿ycia eklezjalnego. Mo¿emy tu w
Autentyczna interpretacja Biblii musi
nowy sposób poj¹æ znane stwierdzenie œw.
harmonijnie wspó³brzmieæ z wiar¹ Koœcio³a
Grzegorza Wielkiego: „S³owa Bo¿e wzrastaj¹ z
katolickiego. Œw. Hieronim tymi s³owami
tym, kto je czyta”.[94] W ten sposób s³uchanie
zwraca siê do pewnego kap³ana: „B¹dŸ mocno
s³owa Bo¿ego wprowadza w komuniê koœcieln¹
przywi¹zany do tradycyjnej nauki, która zosta³a
z pielgrzymuj¹cymi w wierze i j¹ pog³êbia.
ci przekazana, byœ móg³ nauczaæ zgodnie ze
cdn
zdrow¹ nauk¹ i odpieraæ argumenty tych, którzy
Z inicjatywy Papieskiego Dzie³a Misyjnego Dzieci od
kilkudziesiêciu lat dzieci przystêpuj¹ce do Pierwszej
Komunii Œwiêtej wspieraj¹ swoich rówieœników na
misjach. Jest to wyraz wdziêcznoœci za dar
Eucharystii i dzieciêca odpowiedŸ na wezwanie

Jezusa „IdŸcie i g³oœcie Ewangeliê ca³emu œwiatu”.
Podczas Bia³ego Tygodnia wiele dzieci przystêpuje
do Papieskiego Dzie³a Misyjnego, aby
systematycznie wspieraæ swoich rówieœników
modlitw¹ i ofiar¹.
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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 - 400 z³.; 2. - 100 z³.;
Wp³ynê³o - 500 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 497 498.80 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!
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5. W œrodê, 1 czerwca, w Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka, na Eucharystiê zapraszam przede
wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modliæ siê o czyste i dobre serca dla nich, o ich
duchowy wzrost i bezpieczeñstwo w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kocha³ dzieci, zatem
pozwólmy wszystkim dzieciom przychodziæ do Niego po b³ogos³awieñstwo.
6. 1 czerwca - Diecezjalny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w E³ku.
7. W tym tygodniu te¿ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. Okazja do
spowiedzi œwiêtej pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹.
8. W przysz³¹ niedzielê przypada uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. Ale z inicjatywy
metropolity warszawskiego abpa Kazimierza Nycza od 2008 roku w pierwsz¹ niedzielê czerwca
obchodzone jest Œwiêto Dziêkczynienia. Choæ zosta³o ustanowione na terenie archidiecezji
warszawskiej, w jego obchody w³¹czaj¹ siê równie¿ inne diecezje w Polsce.
Ofiary zbierane do puszek na budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie.
9. Rozpoczynaj¹ siê dni kwartalnych modlitw - Dni Modlitw o urodzaje (dawne Dni Krzy¿owe).
“W dni modlitw b³agalnych i dni kwartalne Koœció³ modli siê do Boga w ró¿nych potrzebach ludzi,
zw³aszcza o dobre urodzaje i b³ogos³awieñstwo w pracy i publicznie sk³ada dziêki”. W kolejne trzy
dni modlimy siê o dobre urodzaje i za kraje g³oduj¹ce.
10. 31 maja - rocznica œwiêceñ biskupich Jego Ekscelencji Ksiêdza Biskupa Jerzego Mazura,
Biskupa E³ckiego.
11. 2 czerwca - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej parafii.
I czêœæ ró¿añca o godz. 16.30, pozosta³e po Mszy Œwiêtej i nabo¿eñstwie czerwcowym.
11. 3 czerwca - rozpoczêcie nowenny przed Zes³aniem Ducha Œwiêtego.
12. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: ....
Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
13. Trwaj¹ prace nad projektem zewnêtrznego oœwietlenia koœcio³a.
14. 28 maja w katedrze œw. Wojciecha w E³ku J.E. Ks. Biskup Jerzy Mazur, Biskup E³cki udzieli³
œwiêceñ kap³añskich siedmiu diakonom. W dniu dzisiejszym w rodzinnych parafiach
neoprezbiterzy odprawi¹ swoj¹ pierwsz¹ Mszê œw., tzw. prymicje.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 1 VI œw. Justyn (†165), mêczennik, najwiêkszy apologeta chrzeœcijañski II wieku, który zgin¹³ za
wiarê podczas przeœladowañ za cesarza Marka Aureliusza (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 3 VI œw. œw. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), mêczennicy z Ugandy w Afryce, którzy
równie¿ oddali ¿ycie dla Chrystusa (wspomnienie obowi¹zkowe).

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 30 maja 2011 r.
8.00 - ..............
17.00 - o szczêœliw¹ operacjê dla Micha³a
17.00 - + Marianna, Stanis³aw, Stanis³aw,
W³adys³aw i Jan Turscy
Wtorek - 31 maja 2011 r.
8.00 - + Józef i Stefania, Jadwiga i Jerzy z rodz.
Kosakowskich, Julianna i Bronis³aw z rodz.
Zêgotów
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla rodz.
Dzierlatków
17.00 - + Micha³, Stefan, Anastazja
Konachowicz, Teodozja i Micha³ Wandyk
Œroda - 1 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - + W³adys³aw Koz³owski, Stanis³aw i
Aleksandra Sekœciñscy
17.00 - + W³adys³awa i Józef Borkowscy,
Zygfryd Osiecki
Czwartek - 2 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w 10-t¹ rocz. œlubu Krystyny i Dariusza
Kulis i za ich dzieci
17.00 - + Józef Go³aœ w 18-t¹ rocz. œm., i
Stanis³awa
Pi¹tek - 3 czerwca 2011 r.
***
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.
Ks. Joseph Ratzinger zosta³
wyœwiêcony na kap³ana wraz ze swym bratem 29
czerwca 1951 r. w katedrze we Fryzyndze przez
ówczesnego arcybiskupa monachijskiego, kard.
Michaela von Faulhabera. Uroczystoœci
jubileuszowe zbiegn¹ siê z œwiêtem aposto³ów
Piotra i Paw³a. Adoracja eucharystyczna trwaæ
bêdzie od 29 czerwca do 1 lipca –uroczystoœci
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, która jest

8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jana i Agnieszki
Puchalskich i ich dzieci
17.00 - + Bronis³aw i Bronis³awa Jankowscy
Sobota - 4 czerwca 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Marty Krysiak
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w rocz. œlubu Celiny i Jana Ma³¿
Niedziela. Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia
Pañskiego - 5 czerwca 2011 r.
8.30 - w rocz. œlubu Agaty i Piotra Bastek
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Adama i
Ma³gorzaty i ich dzieci Mileny i Wojciecha
8.30 - Gr. + Stanis³aw Ruszczyk
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Reginy
Tydelskiej, jej dzieci
i wnucz¹t oraz
chrzeœniaków i ich rodziców
11.00 - + Józef w 8-m¹ rocz. œm., cr. Kozickich,
Rogalskich
11.00 - + Czes³aw i Jadwiga Gwiazda - int. od
córki z mê¿em i dzieæmi
17.00 - w int. Marzeny i Krzysztofa Grudzi¹dz w
rocz. œlubu i za ich dzieci
17.00 - + Antoni i Józefa Szewczyk - int. od syna
Eugeniusza z ¿on¹
tak¿e Œwiatowym Dniem Modlitw o Uœwiêcenie
Kap³anów.
W zwi¹zku z papieskim jubileuszem
Mennica Watykañska wyda specjaln¹ monetê
srebrn¹ o nominale 10 euro.
***
W Meksyku zamordowano katolickiego

kap³ana. Ks. Salvador Ruiz Enciso pracowa³ w
mieœcie Tijuana na pó³nocnym zachodzie kraju,
znanym z dzia³alnoœci gangów narkotykowych.
Duchowny przed tygodniem zagin¹³. W miniony
poniedzia³ek policja znalaz³a skrêpowane i czêœciowo
zwêglone cia³o, które mog³o nale¿eæ do ks. Enciso.
Potwierdzi³y to badania DNA. Wydaje siê, ¿e
zabójstwo mia³o charakter zemsty ze strony
gangsterów, których dzia³alnoœæ wielokrotnie potêpia³
duchowny, bêd¹c proboszczem w dzielnicy La Mesa,
znanej ze zorganizowanej przestêpczoœci.
Zapowiedzi przedœlubne

1. Leszczyñski Mateusz, stan wolny, zam. Nowa Ukta, par. tut. i Sikora Ma³gorzata, stan
wolny, zam. Mr¹gowo, ul. ¯o³nierska, par. Œw. Rafa³a Kalinowskiego w Mr¹gowie.
2. Chmielewski Kamil, stan wolny, zam. Wojnowo, par. tut. i Dec Izabela, stan wolny,
zam.Ruciane Nida, ul. Kwiatowa, par. M.B. Mi³osierdzia w Rucianem Nidzie .
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

