Kalendarz liturgiczny
5 czerwca. VII NIEDZIELA WIELKANOCY .
UROCZYSTOŒÆ WNIEBOWST¥PIENIA
PAÑSKIEGO.
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Przez wniebowst¹pienie Chrystus w³¹czy³ nasz¹
ludzk¹ naturê w chwa³ê Trójcy Œwiêtej.
6 czerwca. Poniedzia³ek.
Dz 19,1-8; J 18,29-33
W ka¿dej Eucharystii wchodzimy w tajemnicz¹,ale
i prawdziw¹ Komuniê z Trójc¹ Œwiêt¹: z Ojcem,
przez Syna, w Duchu Œwiêtym.
7 czerwca. Wtorek.
Dz 20,17-27; J 17,1-11a
Wszyscy musimy umrzeæ, aby w Chrystusie
zmartwychwstaæ i ¿yæ na wieki.
8 czerwca. Œroda. Œw. Jadwigi Królowej.
Dz 20,28-38; J 17,11b-19
Umocnieni Chlebem eucharystycznym i wpatrzeni
w przyk³ad œw. Jadwigi, pamiêtajmy i realizujmy w

¿yciu s³owa Pana Jezusa: “Wiêcej szczêœcia jest w
dawaniu ani¿eli w braniu”.
9 czerwca. Czwartek.
Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
Eucharystia jest uczt¹ jednoœci. Ona buduje
wspólnotê miêdzy ludŸmi. Ona tworzy i scala
wiêŸ z Chrystusem.
10 czerwca. Pi¹tek. B³. Bogumi³a.
Dz 25,13-21; J 21,15-19
Czy mi³ujesz mnie? To pytanie Chrystus
umieszcza g³êboko w naszych sercach i oczekuje
szczerej odpowiedzi. Nie chodzi to tylko o s³owa,
ale nade wszystko o czyny mi³oœci, zw³aszcza te
drobne, codzienne.
11 czerwca. Sobota.
Dz 11,21b-26; Mt 10,7-13
Byæ dobrym w ka¿dej chwili ¿ycia, w normalnych
codziennych obowi¹zkach, to zadanie na dziœ i
ca³e ¿ycie.

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 uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego. W
Koœciele jest obchodzona ju¿ od V
wieku. Chrystus Pan, zanim
opuœci³ ziemiê, powiedzia³ do
Aposto³ów: „A Ja, gdy zostanê nad
ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich
do siebie” (J 12,32). I t³umaczy³ im, ¿e Jego
odejœcie jest potrzebne, aby móg³ zes³aæ
Ducha Pocieszyciela. Po z³o¿onej z samego
siebie Ofierze Nowego i Wiecznego
Przymierza wszed³ do chwa³y Ojca, aby
wstawiaæ siê za nami, aby przygotowaæ nam
miejsce. My wpatrujemy siê w górê, ka¿dego
dnia pod¹¿amy za Nim, obieramy ten w³aœnie
kierunek, krocz¹c po ziemskich drogach
wiary. Moc do tej wêdrówki czerpiemy z
samego Chrystusa obecnego w Eucharystii,
odwagê i si³y z Ducha Œwiêtego, który
nieustannie nas wspiera i pociesza.
2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego

Bazylika zim¹

Komunikaty

ksiêdza arcybiskupa Kazimierza Nycza od
2008 roku pierwsza niedziela czerwca
obchodzona jest jako Œwiêto Dziêkczynienia.
Przede wszystkim dziêkujemy naszemu Ojcu
w Niebie za dar Odkupienia. Ale jednoczeœnie
dziêkujemy sobie wzajemnie za wszelkie
gesty dobroci i braterskiej solidarnoœci.
Ofiary zbierane do puszek na budowê
Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie.
3. Ju¿ od wczoraj przez kolejne czerwcowe
dni, wpatrzeni w kochaj¹ce Serce Pana Jezusa,
modlitewnie oczekujemy na Zes³anie Ducha
Œwiêtego w Dzieñ Zielonych Œwi¹t. Z
codziennym czerwcowym nabo¿eñstwem o
godz. 17.00 ³¹czymy tak¿e nowennê do Ducha
Œwiêtego. W³¹czmy siê licznie w tê modlitwê,
wiedz¹c, jak bardzo jest nam potrzebne Jego
œwiat³o i pociecha.
4. W ostatnim czasie zosta³y zakupione drzwi
wewnêtrzne do nowopowstaj¹cego domu
parafialnego.
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Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd
Rozwój badañ biblijnych i
M a g i s t e r i u m K o œ c i o ³ a
Przede wszystkim trzeba uznaæ, ¿e egzegeza
historyczno-krytyczna oraz inne metody
analizy tekstu, które rozwinê³y siê w
ostatnich czasach, mia³y pozytywny wp³yw
na ¿ycie Koœcio³a. Dla katolickiej wizji
Pisma œwiêtego stosowanie tych metod jest
nieodzowne i wi¹¿e siê z realizmem
wcielenia: „Owa koniecznoœæ jest
nastêpstwem chrzeœcijañskiej prawdy,
sformu³owanej w Ewangelii wed³ug œw.
Jana 1, 14: Verbum caro factum est. Fakt
historyczny jest konstytutywnym
wymiarem wiary chrzeœcijañskiej. Historia
zbawienia nie jest mitologi¹, ale prawdziw¹
histori¹, i dlatego do jej badania nale¿y
stosowaæ metody powa¿nych studiów

historycznych”. A zatem studium Biblii
wymaga znajomoœci i w³aœciwego
stosowania tych metod badawczych. To
prawda, ¿e ta wra¿liwoœæ w œwiecie
naukowym wzros³a intensywniej w epoce
wspó³czesnej, chocia¿ nie wszêdzie w tej
samej mierze, jednak¿e do zdrowej tradycji
koœcielnej zawsze nale¿a³o umi³owanie
studium „litery”. Wystarczy wspomnieæ tu
kulturê monastyczn¹, której ostatecznie
zawdziêczamy fundament kultury
europejskiej, a u której korzeni tkwi
fascynacja s³owem. „W pragnieniu Boga
zawiera siê mi³oœæ kultury literackiej,
umi³owanie s³owa, (…) w ka¿dym
wymiarze. W s³owie biblijnym Bóg idzie do
nas, a my do Niego, i dlatego (trzeba) uczyæ
siê zg³êbiaæ tajniki jêzyka, rozumieæ jego
strukturê i zastosowania. Dlatego w³aœnie,
ze wzglêdu choæby na poszukiwanie Boga,
nauki œwieckie, wskazuj¹ce drogê do jêzyka,
sta³y siê niezbêdne”.
Cdn

Koœció³ to wspólne dobro, a Dekalog
powinien byæ inspiracj¹ w tworzeniu prawa –
uwa¿aj¹ Polacy. Tak przynajmniej wynika z badañ
przeprowadzonych przez CBOS oraz Centrum Myœli
Jana Paw³a II. Zosta³y one przygotowane z okazji 20.
rocznicy czwartej pielgrzymki Ojca Œwiêtego do
Polski – pierwszej po upadku komunizmu.
Jak zauwa¿y³ zastêpca dyrektora Centrum Myœli Jana
Paw³a II w Warszawie, ucieszy³o w wynikach, ¿e

Polacy coraz przychylniej odnosz¹ siê do ochrony
¿ycia ludzkiego. „I co mo¿e zaskakiwaæ, do
obecnoœci krzy¿a w miejscach publicznych. Mimo
tego, ¿e tak czêsto o tym mówiono, mimo spraw z tym
zwi¹zanych, które siê pojawiaj¹, zdecydowana
wiêkszoœæ, ok. 80 proc. Polaków uwa¿a, ¿e krzy¿
powinien byæ obecny w miejscach publicznych” –
powiedzia³ Norbert Szczepañski.

* 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
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie
o godz. 8.00 i 17.00.

* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ w
godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
Œwiêt¹.
* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

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. - 50 z³.;
Wp³ynê³o - 150 z³. Wydano - 18 643 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 515 991.80 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!

Og³oszenia

*
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5. W poniedzia³ek, 6 czerwca, przypada 1. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popie³uszki
w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego nowego polskiego B³ogos³awionego bêdziemy prosiæ o
sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ w naszej OjczyŸnie oraz o m¹droœæ i roztropnoœæ dla rz¹dz¹cych naszym
Narodem.
6. W przysz³¹ niedzielê, 12 czerwca, przypada uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, tak zwane
Zielone Œwi¹tki. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e niedziela ta koñczy okres Wielkanocy i ¿e to ostatni
moment, aby zadoœæuczyniæ przykazaniu koœcielnemu nakazuj¹cemu spowiedŸ i Komuniê Œwiêt¹
wielkanocn¹. Wigiliê tej uroczystoœci bêdziemy œwiêtowaæ ju¿ w sobotê, 11 czerwca.
7. 8 czerwca - XII rocznica wizyty Ojca Œwiêtego b³. Jana Paw³a II w Diecezji E³ckiej (1999).
8.9 czerwca - rocznica Ingresu J.E.Ks. Biskupa Jerzego Mazura do Katedry E³ckiej.
9.Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: ....
Zebraliœmy ju¿ 2840 z³.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 8 VI œw. Jadwiga (1374-1399), królowa na tronie krakowskim, która poœwiêci³a swe ¿ycie dla
narodu polskiego i litewskiego (wspomnienie obowi¹zkowe);
·10 VI b³. Bogumi³ (ok. 1135-1204), biskup poznañski i gnieŸnieñski (wspomnienie
obowi¹zkowe):
· 11 VI œw. Barnaba Aposto³, bliski wspó³pracownik œw. Paw³a (wspomnienie obowi¹zkowe).
10. 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 tak¿e Œwiatowym Dniem Modlitw o Uœwiêcenie Kap³anów.
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. 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.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 6 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - + Stanis³aw w 3-ci¹ rocz.
œm.
17.00 - + Wanda Sulewska
Wtorek - 7 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + Tadeusz Paradowski
17.00 - int.dziêkczynna za otrzymane ³aski od
r.Krysiak
Œroda - 8 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + W³adys³aw, Boles³aw, Henryk, Dariusz
cr.Jaworskich, Roman Bielewski - int. od r.
S³owik
17.00 - w 15-t¹ rocz. œlubu Grzegorza i Marzeny
Pilawskich i ich dzieci
Czwartek - 9 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w rocz. œlubu Tadeusza i Bo¿eny Pupek i
ich dzieci
17.00 - + Aleksander, Katarzyna i Jan Nadolni
Pi¹tek - 10 czerwca 2011 r.
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
8.00 - + W³adys³aw Jaworski, Anna i Henryk
Florczyk, Lucjan Ropiak, Edward Kuzia - int. od
r. S³owik
Zainspirowani nauk¹ Jana Paw³a II, wdziêczni za
Jego Beatyfikacjê, otwarci na znaki czasu
wspó³czesnego cz³owieka i œwiata, pragniemy
pomagaæ zrozumieæ i twórczo prze¿ywaæ mi³oœæ,
ma³¿eñstwo, rodzicielstwo i rodzinê.
Og³aszamy rekrutacjê do Studium Ma³¿eñstwa i
Rodziny Diecezji E³ckiej im. b³. Jana Paw³a II.
Studium obejmowaæ bêdzie 120 godzin zajêæ,
które odbywaæ siê bêd¹ w soboty, raz w miesi¹cu,
w okresie od czerwca 2011 do czerwca 2012
roku.
Ukoñczenie studium uprawnia – po uzyskaniu
Misji Biskupa E³ckiego – do pracy w katolickich
poradniach rodzinnych i zespo³ach
interdyscyplinarnych przygotowuj¹cych
narzeczonych do sakramentu ma³¿eñstwa.
Zajêcia rozpoczn¹ siê w sobotê, 11 czerwca 2011
r. o g. 10.00 i odbywaæ siê bêd¹ w Centrum
Oœwiatowo Dydaktycznym w E³ku, Plac
Katedralny 1.
Zachêcamy do udzia³u w studium osoby
pragn¹ce poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat

17.00 - + Anna Miszkiel w 18-t¹ rocz. œm. - int.
od córki Teresy z rodzin¹
17.00 - + Czes³awa Kiernozek - int. od siostry
Sobota - 11 czerwca 2011 r.
8.00 - w rocz. œlubu Jerzego i Ireny Wnuk
8.00 - Gr.+ Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w 28-m¹ rocz. œlubu Lucyny i Romana i
za ich dzieci
17.00 - + Edward Grudzi¹dz, Józefa i
Aleksander Burbula, Edward i Anna i Józef
Grudzi¹dz
Niedziela. Uroczystoœæ
Zes³ania Ducha
Œwiêtego - 12 czerwca 2011 r.
8.30 - w rocz. œlubu Waldemara i Beaty Nosek
8.30 - int. znana ofiarodawcy
8.30 - Gr. + Stanis³aw Ruszczyk
8.30 - + Konstanty Drê¿ek, Norbert Idel
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Urlicha i
Weroniki
11.00 - w 27-m¹ rocz. œlubu Jaros³awa i Iwony,
za ich dzieci i wnuka
11.00 - w int. Maksymiliana z racji urodzin
11.00 - + Stanis³aw i Anna Ba³dyga - int. od córki
Marianny Gadomskiej
17.00 - w int. Marianny w 80-te urodziny i cr.
Ejdys
17.00 - + Franciszka i Boles³aw Krêciewscy
ma³¿eñstwa i rodziny w kontekœcie etyki i
teologii katolickiej oraz w perspektywie zmian
kulturowych i spo³ecznych, którym podlega
cz³owiek, ma³¿eñstwo i rodzina we
wspó³czesnym œwiecie. Mile widziani s¹
szczególnie: nauczyciele, kap³ani, katecheci
œwiecy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy
socjalni, lekarze, pielêgniarki, cz³onkowie
ruchów i stowarzyszeñ katolickich, rodzice,
studenci, osoby planuj¹ce zawrzeæ
sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski.
Bli¿sze informacje: Wydzia³ Duszpasterstwa
Rodzin, Plac Katedralny 1, 19-300 E³k; mail:
wdr@diecezja.elk.pl; tel. 87 621-68-15
Warunki przyjêcia: 1. wykszta³cenie co
najmniej œrednie; 2. dwa zdjêcia; 3. o p ³ a t a :
dobrowolna ofiara
Warunki ukoñczenia Studium:1. a k t y w n y
udzia³ w zajêciach; 2.
udzia³ w minimum
80% zajêæ; 3.
z³o¿enie pisemnej pracy
zaliczeniowej; 4. r o z w i ¹ z a n i e t e s t u
sprawdzaj¹cego.

