Kalendarz liturgiczny
3 lipca. XIV NIEDZIELA ZWYK£A.
Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Niedzielne spotkanie z Bogiem jest niezbêdne, by
nasza wiara by³a ¿ywa, a niedzielne spotkanie z
ludŸmi jest nam potrzebne, by ¿ywe by³o nasze
cz³owieczeñstwo. Nasz duch, tak jak i nasze cia³o,
potrzebuje odpoczynku i pokarmu. Znajdujemy go
na niedzielnej Eucharystii.
4 lipca. Poniedzia³ek.
Rdz 28,10-22a; Mt 9,18-26
Zaufanie cz³owieka do Boga to tajemnica œwiêtoœci.
5 lipca. Wtorek.
Rdz 32,23-33; Mt 9,32-37
Bóg b³ogos³awi cz³owiekowi.B³ogos³awi,
przebaczaj¹c grzechy i lecz¹c wszystkie choroby i
s³aboœci.
6 lipca. Œroda. B³. Marii Teresy Ledóchowskiej.
Rdz 41,55-57; Mt 10,1-7
Jan Pawe³ II w encyklice “Redemptoris missio”

wezwa³ nas do udzia³u w nowej epoce misyjnej
poprzez s³owo i œwiadectwo.
7 lipca. Czwartek.
Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15
Ka¿dy z nas ma g³osiæ Dobr¹ Nowinê o
Królestwie Bo¿ym i byæ otwartym na s³owo
Jezusa.
8 lipca. Pi¹tek. Œw. Jana z Dukli.
Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
Dajmy siê prowadziæ ³asce Bo¿ej.
9 lipca. Sobota.
Rdz 49,29-33;50,15-26; Mt 10,24-33
“Nie bójcie siê”. Tymi s³owami Józef wita swoich
braci, daj¹c im do zrozumienia, ¿e wybaczy³ im
grzech. Tak Jezus przygotowuje swoich uczniów
na przeœladowania, przypominaj¹c, ¿e dla Niego
s¹ wa¿ni. S³owa “Nie bójcie siê” Jezus kieruje
tak¿e do nas, aby przypomnieæ, ¿e nieustannie siê
nami opiekuje.

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. Dziœ pierwsza lipcowa niedziela. Niech
trwaj¹ce wakacje, zw³aszcza naszych dzieci i
m³odzie¿y, stan¹ siê okazj¹ do pog³êbienia
wiary prze¿ywanej w bezpoœrednim kontakcie
z przyrod¹. Przez piêkno ziemi przemawia do
nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego
otworzyæ nasze serca i umys³y. Jednoczeœnie
nie zapominajmy, ¿e ka¿dy z nas, jako katolik,
ma obowi¹zek uczestniczenia w niedzielnej
Mszy Œwiêtej, która jest Ÿród³em o¿ywczej
³aski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni
s¹ wszyscy, a najbardziej ci, którym siê
wydaje, ¿e s¹ niegodni. Bóg w ka¿dym mo¿e
dokonaæ nowego stworzenia. Zatem dbaj¹c o
cia³o, zadbajmy tak¿e o naszego ducha.
Zadbajmy, aby nasza komunia z Panem
Bogiem i bliŸnimi ci¹gle siê pog³êbia³a!
2. Nie wszyscy wyjechali na wakacje. Mo¿e
znamy jak¹œ wielodzietn¹ rodzinê, któr¹
nale¿y wesprzeæ, funduj¹c wyjazd dziecka na
kolonie, obóz, wycieczkê czy rekolekcje.

Bazylika zim¹

Komunikaty

Mamy byæ œwiadkami Mi³oœci mi³osiernej!
Zatem niech to bêdzie nasza odpowiedŸ na
Chrystusowe wezwanie: „Darmo
otrzymaliœcie, darmo dawajcie” i na innym
miejscu: „Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z
tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie
uczynili”!
3. Nie zapominajmy te¿ o tych, dla których lato
jest czasem wytê¿onej pracy, zw³aszcza o
pracuj¹cych na roli, na budowach, w szpitalach,
transporcie, pozostaj¹cych na koniecznych
dy¿urach… Módlmy siê, aby Pan Bóg
b³ogos³awi³ w ich trudzie. Oni czêsto pracuj¹,
aby inni mogli wypoczywaæ.
4. W œrodê, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie
b³ogos³awionej Marii Teresy Ledóchowskiej,
przypada œwiêto patronalne Apostolstwa
Chorych. Nasz¹ modlitewn¹ pamiêci¹
obejmijmy równie¿ tych, którzy staraj¹ siê
pomagaæ duchowo wszystkim chorym,
cierpi¹cym i seniorom.

G£OS z
KRZY¯A
3 LIPCA 2011

ROK V

Nr 177

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 poprawna relacja miêdzy wiar¹ i rozumem.
Bo¿ym w ¿yciu i misji Zlaicyzowana hermeneutyka Pisma œwiêtego
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd stosowana jest bowiem przez rozum, który w
sposób strukturalny nie dopuszcza mo¿liwoœci,

Wiara i rozum w podejœciu by Bóg wkroczy³ w ¿ycie ludzi i przemawia³ do
do Pisma œwiêtego
nich ludzkimi s³owami. Dlatego tak¿e w tym

przypadku trzeba zachêcaæ do „poszerzania
przestrzeni w³asnej racjonalnoœci”.116 Tote¿
przy stosowaniu metod analizy historycznej
nale¿y unikaæ akceptowania, jeœli siê pojawiaj¹,
kryteriów, które z góry odrzucaj¹ Objawienie
Bo¿e w ¿yciu ludzi. £¹czenie dwóch poziomów
pracy nad interpretacj¹ Pisma œwiêtego zak³ada
ostatecznie harmoniê miêdzy wiar¹ i rozumem. Z
jednej strony potrzebna jest wiara, która
zachowuj¹c w³aœciw¹ relacjê z prawym
rozumem, nie przerodzi siê nigdy w fideizm,
który sprzyja³by fundamentalistycznej lekturze
Pisma œwiêtego. Z drugiej strony, potrzebny jest
rozum, który badaj¹c obecne w Biblii elementy
historyczne, bêdzie otwarty i nie odrzuci a priori
wszystkiego, co przekracza jego miarê. Zreszt¹
religia wcielonego Logosu musi jawiæ siê jako
g³êboko rozumna cz³owiekowi szczerze
Ta dalekowzroczna refleksja pozwala nam szukaj¹cemu prawdy oraz ostatecznego sensu
zauwa¿yæ, ¿e od hermeneutycznego podejœcia do w³asnego ¿ycia i dziejów.
Cdn
Pisma œwiêtego nieuchronnie uzale¿niona jest
S¹dzê, ¿e do pe³niejszego zrozumienia egzegezy,
a wiêc jej relacji z ca³¹ teologi¹ mo¿e przyczyniæ
siê to, co napisa³ papie¿ Jan Pawe³ II w encyklice
Fides et ratio. Twierdzi on bowiem, ¿e nie nale¿y
lekcewa¿yæ „niebezpieczeñstwa, na jakie
nara¿eni s¹ ci, którzy próbuj¹ odczytywaæ
prawdê Pisma œwiêtego przy pomocy jednej
tylko metodologii, zapominaj¹c o potrzebie
bardziej wyczerpuj¹cej egzegezy, która
pozwoli³aby im odkryæ wraz z ca³ym Koœcio³em
pe³ny sens tekstów. Kto zajmuje siê badaniem
Pism œwiêtych powinien zawsze pamiêtaæ, ¿e
ró¿ne metodologie hermeneutyczne równie¿
opieraj¹ siê na okreœlonych koncepcjach
filozoficznych, nale¿y je zatem wnikliwie oceniæ
przed zastosowaniem ich do analizy œwiêtych
tekstów”.

Dnia 25 czerwca 2011 r. zgin¹³
tragicznie w wypadku
samochodowym Ks. dr Roman
FORYCKI SAC (lat 75),
wysoce szanowany i uznawany wyk³adowca
filozofii, by³y radca prowincjalny, by³y rektor
seminariów duchownych – pallotyñskiego w
O³tarzewie i diecezjalnego w E³ku, wybitny znawca i
propagator apostolstwa laikatu oraz niezwykle
ceniony kierownik ¿ycia duchowego.
Uroczystoœci pogrzebowe pod przewodnictwem ks.

abp Henryka Hosera SAC odby³y siê w koœciele
seminaryjnym pw. Królowej Aposto³ów w
O³tarzewie dnia 30 czerwca (czwartek) br. Trumna z
cia³em œp. ks. Romana Foryckiego, zosta³a z³o¿ona
do grobu w pallotyñskiej kwaterze na cmentarzu w
O³tarzewie.
Niech Bóg, obdarzaj¹c Go ¿yciem wiecznym,
wynagrodzi mu ca³e dobro czynione dla
Jego chwa³y oraz wszelkie trudy wêdrówki
drogami ¿ycia doczesnego!
Requiescat In Pace...

* 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. Tyc Henryk i Teresa (Krutyñ) - 150 z³.; 3.
Samsel Danuta i Andrzej (Œwignajno) - 50E ( 195z³.)
Wp³ynê³o - 395 z³. Wydano - 550 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 529 363.75 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

*

Komunikaty

5. W czasie wakacyjnym korzystajmy z sakramentu pokuty. W naszym koœciele okazja do
spowiedzi œwiêtej na pó³ godz. przed Mszami Œwiêtymi.
6.Wszystkim wyje¿d¿aj¹cym ¿yczê, aby wakacje, urlop, obojêtnie gdzie spêdzany, by³ mi³ym
wypoczynkiem, ale te¿ czasem pe³nym dobra i wzrostu duchowego.
7. Wszystkim te¿ przypominam, ¿e nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy siê
manifestowaæ naszej przynale¿noœci do Chrystusa i Koœcio³a.
8.Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: .... Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
9. Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy wziêli udzia³ w obchodach
oktawy Bo¿ego Cia³a. Za udzia³ we Mszach Œwiêtych i procesjach eucharystycznych, za
udekorowanie o³tarzy z ca³ego serca - BÓG ZAP£AÆ!
10. Dziœ, 3 lipca - spotkanie m³odych na Wzgórzu œw. Brunona w Gi¿ycku
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 6 VII b³. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która za³o¿y³a pismo
„Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazw¹ Sodalicja œw. Piotra Klawera, patronk¹ dzie³
misyjnych w Polsce (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 8 VII œw. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, zwi¹zany z
Krosnem, Lwowem i Poznaniem; s³yn¹³ z wiedzy teologicznej i daru prorokowania (wspomnienie
obowi¹zkowe).
11. 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

12. W czasie wakacyjnym w niedziele i œwiêta o godz. 9.40 sprawowana jest Msza Œwiêta w
Krutyni w budynku Szko³y Podstawowej.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 4 lipca 2011 r.
8.00 - w int. Michaliny Dziczek w
18-te urodziny
17.00 - w int. Andrzeja Farys z racji
50-tych urodzin
17.00 - w int. Rodziny Agaty i Piotra Zaj¹c i za
ich dzieci
17.00 - Gr. + Franciszek
Wtorek - 5 lipca 2011 r.
8.00 - + cr. Milewskich
17.00 - + W³adys³awa Bednarczyk, W³adys³awa
i Anna Siwonia i o zdrowie i b³. Bo¿e dla
W³adys³awa Bednarczyka
17.00 - + Faustyn i Rozalia Stachelek,
Franciszek i Henryka, Marianna i Stefan
17.00 - Gr. + Franciszek
Œroda - 6 lipca 2011 r.
8.00 - w int. Adama z rodzin¹ - int. od rodziców
17.00 - + Antoni i Pelagia Moroz, Stanis³awa i
W³adys³aw Juszko
17.00 - cr. Samslów i Ca³ków
17.00 - Gr. + Franciszek
Czwartek - 7 lipca 2011 r.
8.00 - + Zygmunt Kalinowski, Henryk
Borzymowski
17.00 - + Bronis³aw i Wanda Kozio³, Ignacy
Hermanowski
17.00 - Gr. + Franciszek
Pi¹tek - 8 lipca 2011 r.
8.00 - + Czes³aw Dawidczyk
8.00 - + Józef w rocz. œm., jego rodziców
Jadwiga i Franciszek Lenkiewicz, Helena i
Mieczys³aw Butwid
17.00 - w int Kornela z I-sze urodziny, za jego

rodziców i dziadków
17.00 - + Kazimierz, Marianna i Franciszek
Murawscy, Józef Mysiorski
17.00 - Gr. + Franciszek
Sobota - 9 lipca 2011 r.
8.00 - + Boles³awa D¹bkowska, Boles³aw,
Bronis³aw, Antoni, Zofia - int. od córki Jadwigi
Florczyk
17.00 - w rocz. œlubu Moniki i Stanis³awa
Ratajczak
17.00 - int. dziêkczynna za 30-œci lat po¿ycia
ma³¿eñskiego Lidii i Jerzego
17.00 - Gr. + Franciszek
XV Niedziela Zwyk³a - 10 lipca 2011 r.
8.30 - w rocz. œlubu Rafa³a i Kasi i za ich dzieci
Zosiê i Tosiê
8.30 - + Czes³aw, Aleksandra, Henryk
8.30 - + Waleria Grala
8.30 - + Czes³awa, Stanis³aw i Henryk Szok
9.40 Krutyñ: + Stanis³awa Szmigiel, Aleksandra
M³ynarczyk i zmar³ych z Ko³a Ró¿añcowego
Krutyñ
9.40 Krutyñ: + z rodz. Sobiech, Cisek,
Jankowskich
11.00 - w 51-sz¹ rocz. œlubu Marianny i Jerzego
Jab³kowskich
11.00 - za rodzinê Waœkiewiczów, ich dzieci i
wnuków
11.00 - w 80-te urodziny Janiny Kozak - int. od
s¹siadki
11.00 - Gr. + Franciszek
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla dzieci z
rodzinami W³adys³awy i Stanis³awa Krysiak
17.00 - + Piotr £ukaszewicz w rocz. œm.

Zapowiedzi przedœlubne
Og³oszenie
1. Nadolny Rafa³, stan wolny, zam. w Ukcie, par.tut. i Parafialny Zespó³ Caritas
Miciñska Justyna, stan wolny, zam. w parafii MB
bardzo serdecznie zaprasza
Ró¿añcowej w Pieckach
wszystkie
osoby znajduj¹ce
2. Liedtke Maciej Arkadiusz, cyw. zw., zam. Gdañsk, ul. Góralska, par.
s
i
ê
w
t
r
u
dnej sytuacji
MBN Pomocy w Gdañsku i Tyc Judyta Beata, cyw. zw., zam. Krutyñ, par.
materialnej do odbioru
tut.
3. Ma³¿ £ukasz Emil, stan wolny, zam. Ruciane Nida, ul. Kwiatowa, par. odzie¿y.
Trójcy Œwiêtej w Nidzie i Ptak Anita, stan wolny, zam. Iznota, par. tut.
Odzie¿ mo¿na wybraæ we
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy œrodê 06 lipca br. na plebani w
tymi osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w godzinach 15.00 - 16.30.
sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
* Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

