Kalendarz liturgiczny
10 czerwca. X NIEDZIELA ZWYK£A.
Rdz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35
W czasie Mszy Œwiêtej uobecnia siê krzy¿owa
Ofiara Chrystusa: Jego mêka, œmieræ i
zmartwychwstanie.
11 czerwca. Poniedzia³ek. Œw. Barnaby.
Dz 11,21b-26;13,1-37; Mt 10,7-13
Gdzie jest nasz ewangelizacyjny zapa³?
12 czerwca. Wtorek.
1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
Przychodzimy na Mszê Œwiêt¹, aby spotkaæ siê z
Chrystusem, aby umocniæ wiarê, aby otrzymaæ
potrzebne ³aski i dobra, które pozwol¹ nam stawaæ
siê sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata.
13 czerwca. Œroda. Œw. Antoniego z Padwy.
1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19
Œw. Antoni pomaga odnajdywaæ Boga i œcie¿ki
zbawienia.
14 czerwca. Czwartek. B³. Micha³a Kozala.

1 Krl 18,41-46; Mt 5,20-26
Uczmy siê od b³. Micha³a gorliwoœci
i umiejêtnoœci poœwiêcenia siê dla Boga
i bliŸniego.
15 czerwca. Pi¹tek. UROCZYSTOŒÆ
NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
Oz 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37
“Jezu cichy i pokornego serca. Uczyñ serca nasze
wed³ug Serca Twego”. W to wo³anie w³¹czmy
modlitwê w intencji uœwiêcenia wszystkich
kap³anów, by stawali siê rzeczywiœcie
narzêdziami w rêkach Boga, przekazicielami Jego
nieskoñczonej mi³oœci oraz szafarzami Jego ³aski.
16 czerwca. Sobota. Niepokalanego Serca
NMP.
Iz 61,9-11; £k 2,41-51
Jesteœmy wezwani do naœladowania Niepokalanej
Matki, zatem proœmy o Jej wstawiennictwo, aby i
nasze serca sta³y siê, tak jak Jej Serce Niepokalane

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. Pamiêtajmy z dzisiejszej Ewangelii, ¿e w
ka¿dym grzechu, zw³aszcza w grzechu
nienawiœci, obok ludzkiej z³oœci dzia³a tak¿e
szatan, ojciec wszelkiego k³amstwa i gniewu.
A zatem czuwajmy, byœmy nie ulegli jego
pokusom.
2. Trwa tak zwana oktawa Bo¿ego Cia³a.
Zapraszam codziennie
do czwartku
w³¹cznie po nabo¿eñstwie czerwcowym na
procesje Eucharystyczne wokó³ koœcio³a.
3. Dziœ procesja Eucharystyczna wokó³
koœcio³a po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00.
4. W pi¹tek przypada uroczystoœæ
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Jest to
Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Uœwiêcenie
Kap³anów. Pamiêtajmy o modlitwie za
swoich duszpasterzy. Msze Œwiête o
godzinie…. Z racji uroczystoœci w tym dniu
nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od potraw
miêsnych.
5. W sobotê, 16 czerwca, przypada
wspomnienie Niepokalanego Serca

Najœwiêtszej Maryi Panny.
6. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w poniedzia³ek, 11 VI œwiêty Barnaba Aposto³,
bliski wspó³pracownik œwiêtego Paw³a;
· w œrodê, 13 czerwca œwiêty Antoni z Padwy,
franciszkanin, znakomity nauczyciel Ewangelii.
¯y³ na pocz¹tku XIII wieku. Jest patronem dzieci,
górników, ma³¿eñstw, narzeczonych, po³o¿nic,
ubogich, podró¿nych, poszukuj¹cych ludzi i rzeczy
zaginionych;
· w czwartek, 14 czerwca b³ogos³awiony Micha³
Kozal, mêczennik obozu w Dachau;
· w pi¹tek, 15 czerwca b³ogos³awiona Jolanta,
zakonnica. Do zakonu wst¹pi³a po œmierci mê¿a,
ksiêcia kaliskiego Boles³awa Pobo¿nego i
wychowaniu dzieci. Wraz ze swoim mê¿em
fundowa³a klasztory franciszkañskie oraz
opiekowa³a siê biednymi.
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Chleb œw. Antoniego
Antoni nale¿y do
wyj¹tkowych osobowoœci w
historii Koœcio³a. Ju¿ bowiem
11 miesiêcy po œmierci zosta³ zaliczony w poczet
œwiêtych. By³ Portugalczykiem. Urodzi³ siê w
Lizbonie, w bogatej, szlacheckiej rodzinie, w 1195
r. Na chrzcie otrzyma³ imiê Fernando. W 1212 r.
wst¹pi³ do zakonu kanoników regularnych, ale po
kilku latach, na wieœæ o mêczeñstwie piêciu
franciszkanów w Maroku, zosta³ franciszkaninem.
Przyj¹³ imiê Antoni i uda³ siê na misje do tego kraju.
By³ ju¿ wtedy kap³anem, gdy¿ œwiêcenia przyj¹³ w
1219 r. Ciê¿ka choroba, na któr¹ zapad³, zmusi³a go
do powrotu. Wskutek burzy wioz¹cy go statek
zawin¹³ na Sycyliê, dziêki czemu Antoni trafi³ do
Asy¿u, na odbywaj¹c¹ siê wówczas kongregacjê
swego zakonu (1221 r.). Wówczas spotka³ siê ze œw.
Franciszkiem. Dalsze koleje jego ¿ycia zwi¹zane
by³y ju¿ z Itali¹. Te lata okaza³y siê najbardziej
znamiennym i owocnym okresem. W Padwie
zas³yn¹³ jako kaznodzieja i wywar³ wp³yw na ¿ycie
wielu osób. Zabiega³ o zaprzestanie wojen, jakich
wiele toczy³o siê wówczas na Pó³wyspie
Apeniñskim. Ta dzia³alnoœæ wyczerpa³a go tak
dalece, ¿e zmar³ w czasie jednej ze swych podró¿y
duszpasterskich w klasztorze sióstr klarysek w
Arcelli k. Padwy (13 czerwca 1231 r.). Mia³
zaledwie 36 lat. Jego grobowiec znajduje siê w
Padwie, w tamtejszej bazylice.
O wielkoœci cz³owieka nie decyduje liczba
prze¿ytych lat, lecz jakoœæ ¿ycia. Dzisiaj jest w
szczególny sposób patronem, do którego zwracamy
siê o pomoc w znalezieniu zaginionych osób i
rzeczy. Ku jego czci powsta³o wiele bractw. W XIX
w. w Tuluzie powsta³o dzie³o pod nazw¹ „chleb œw.
Antoniego”, czyli ca³y rok trwaj¹ca ja³mu¿na.
Wzywano te¿ jego pomocy przed narodzinami
dzieci. Czczono go jako patrona narzeczonych i
ma³¿onków. Na obrazach przedstawia siê œw.
Antoniego z ogniem, sercem (symbole gorliwoœci w

s³u¿bie bliŸnim) lub z chlebem w rêku. Niekiedy
Œwiêty trzyma te¿ na rêku Dzieci¹tko Jezus.
Œw. Antoni mia³ kiedyœ pomóc kobiecie, której
dziecko utopi³o siê w stawie. B³aga³a, aby
wskrzesi³ jej syna i obieca³a, ¿e jeœli to uczyni,
ofiaruje mu tyle zbo¿a, ile ch³opiec wa¿y. Dziêki
mod³om œw. Antoniego dziecko powróci³o do
¿ycia, a wówczas niewiasta – na jego polecenie –
rozda³a zbo¿e biedakom.
Inne podanie g³osi, ¿e pewna sklepikarka, która
chcia³a otworzyæ magazyn, stwierdzi³a, ¿e zamek
jest uszkodzony. Wezwany œlusarz uzna³, ¿e
zamka nie da siê naprawiæ i trzeba wywa¿yæ drzwi.
Wtedy zaczê³a siê modliæ do œw. Antoniego
obiecuj¹c, ¿e – o ile zostanie wys³uchana – rozda
biednym chleb z tego magazynu. Po chwili drzwi
uda³o siê otworzyæ za pomoc¹ klucza. Od tej pory
trzyma³a ona na zapleczu figurê œw. Antoniego, do
której przybywali ludzie: zanosili proœby w
swoich sprawach za jego wstawiennictwem i
sk³adali ofiary dla ubogich, za które kupowano
chleb dla potrzebuj¹cych. Taki mia³ byæ pocz¹tek
zbo¿nego dzie³a zwanego „Chlebem œw.
Antoniego”.
Chcê dzisiaj rozdaj¹c chleb przypomnieæ
wszystkim o piêknym zwyczaju „Chleba œw.
Antoniego”, a zarazem nawi¹zaæ do wezwania
„Wy dajcie im jeœæ”,
aby w ten sposób
zorganizowaæ ¿yw¹ i konkretn¹ pomoc ubo¿szym
od nas. Proœmy Boga o dar wyczulenia na ludzk¹
biedê, abyœmy jak œwiêty Antoni starali siê
przemieniaæ œwiat pokojem i dobrem:
O Panie, otwórz nasze oczy, abyœmy mogli
widzieæ potrzeby innych; otwórz nasze uszy,
abyœmy mogli s³yszeæ ich krzyk; otwórz nasze
serca na potrzeby tych, którzy nie obejd¹ siê bez
pomocy. Nie daj nam siê lêkaæ staniêcia w obronie
s³abych z powodu z³oœci silnych, albo w obronie
ubogich z powodu gniewu samolubnych. Poka¿
nam, gdzie s¹ potrzeby i otwórz nasze oczy i serca,
abyœmy dzisiaj mogli coœ uczyniæ dla Ciebie.
Amen.

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. Kukliñscy Joanna i Bogus³aw (Ze³w¹gi) - 100 z³.; 3. Anonimowo - 200
z³.
Wp³ynê³o - 300 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 659 032.94 z³.
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!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 11 czerwca 2012
r.
8.00 - + Pawe³ £uszczyk - int. od
matki, ¿ony i rodzeñstwa
17.00 - o Bo¿e b³. i zdrowie dla cr.
Grykieñ
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + W³adys³awa i W³adys³aw Koz³owscy int. od wnuczki z rodzin¹
Wtorek - 12 czerwca 2012 r.
8.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - o b³. Bo¿e dla Marianny Ejdys z racji
urodzin i dla jej dzieci
17.00 - + Stanis³aw, Stanis³awa i Zdzis³aw
Gruszczyñscy, Edward Suchecki - int. od Ireny
Œroda - 13 czerwca 2012 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Antoniego Pupka
8.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - + Antoni Worobiec ( z racji imienin)
17.00 - + Antoni i Bronis³awa Filipkowscy,
Czes³aw
Czwartek - 14 czerwca 2012 r.
8.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - o b³. Bo¿e dla Wojciecha, Anny, Ma³gorzaty
i Barbary Krysiak
17.00 - w int. Ani w urodziny
17.00 - + Piotr £ukaszewicz - int. od wnuczki Kingi
z rodzicami
Pi¹tek - 15 czerwca 2012 r.
8.00 - + Eugenia i Edward Nakielscy, Imgard i
Stanis³aw Bzura
Bóg jest Mi³oœci¹, dlatego nie o to Mu idzie,
abyœmy siê Go bali, ale o to, abyœmy siê w Nim
rozkochali.

17.00 - w rocznicê œlubu Ma³gorzaty i Daniela
Szyszuk
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
Sobota - 16 czerwca 2012 r.
8.00 - + Jadwiga, Stanis³aw i Jan Orzo³ek
16.30 - Robert Krysiak - int. Od uczniów i ich
rodziców kl. II f z Mr¹gowa
17.00 - za Stefaniê i W³adys³awa Krêciewskich w
58-t¹ rocznicê œlubu
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - w rocz. œm. + Janina Œmigielska, Adam,
Józefa, Halina i Wies³aw
XI Niedziela Zwyk³a - 17 czerwca 2012 r.
8.30 - + Zofia Zadro¿na - int. od s¹siadki w
urodziny
8.30 - + Wac³aw i Stefania - int. od syna Stanis³awa
8.30 - + Marianna Ropiak - int. od córki Haliny z
rodzin¹
8.30 - + Stanis³aw, Stanis³awa, Zdzis³aw i
E u g e n i u s z G r u s z c z y ñ s c y, + + z r o d z .
Dobrowolskich, Edward Suchecki
11.00 - w 2-g¹ rocznicê œlubu Anny i Wojciecha
Kowalczyk i za ich syna Dawida
11.00 - w rocznicê œlubu Aliny i Miros³awa
Gadomskich i za ich dzieci
11.00 - za Zofiê Rachubka i cr. Rachubka
11.00 - + W³adys³aw Kosiorek - int. od rodziny
Szyszuk
17.00 - w int. Danuty i Adama z racji urodzin - int.
od dzieci
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki

Verba volant, scripta manent.
S³owa ulatuj¹, pismo pozostaje.

Odszed³ od nas
Pragnê zwróciæ siê do Was, Bracia i Siostry, ze s³owami wdziêcznoœci za udzia³ w
procesji Bo¿ego Cia³a w dniu 7 czerwca br. By³a ona uwielbieniem Jezusa Robert Marek Krysiak
Msza Œwiêta od
obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie, œwiadectwem wiary i pobo¿noœci
eucharystycznej. S³owa podziêkowania kierujê do asysty procesyjnej, dzieci uczestników pogrzebu 05 lipca 2012 r. pierwszokomunijnych i ich rodziców, i do tych, którzy przygotowywali o³tarze na
godz. 16.30
trasie procesji i zadbali o ich wystrój. Dziêkujê wszystkim za wszelki poniesiony
Wieczny odpoczynek
trud, za udekorowanie okien domów i mieszkañ, i za udzia³ w procesji Bo¿ego
racz mu daæ Panie ...
Cia³a. Wszystkim sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ.

* 8 czerwca w godzinach porannych goœciliœmy w
naszej parafii pielgrzymów zd¹¿aj¹cych do œw.
Lipki. Pielgrzymi zawitali do naszego koœcio³a,a po
nawiedzeniu œwi¹tyni spo¿yli posi³ek przed
koœcio³em. Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy przyczynili siê do serdecznego i
goœcinnego powitania pielgrzymów. Dziêkujê:
Marianowi Puchalskiemu, Józefowi Nadolnemu,
Halinie Parzych, Jadwidze £ukaszewicz, Bo¿enie
Serafin, Zofii Frydrych, Marioli Ronkiewicz i
Teresie Skrajnej. BÓG ZAP£AÆ!
* W najbli¿szy czwartek zakoñczenie Oktawy
Bo¿ego Cia³a i procesji eucharystycznej. W tym
dniu tak¿e b³ogos³awieñstwo wianków i zió³.

* 14 czerwca (czwartek) - Dzieñ Œwiêtoœci
Kap³añskiej na Wigrach.
*W pi¹tek Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Post od potraw miêsnych nie obowi¹zuje z
racji uroczystoœci koœcielnej.
* 15 czerwca (pi¹tek) - Œwiatowy Dzieñ Modlitwy
o Uœwiêcenie Kap³anów.
*12 czerwca (wtorek) po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00 - spotkanie Parafialnego Zespo³u Caritas.
Zapraszam na to spotkanie wszystkich chêtnych.
*17 czerwca (w nastêpn¹ niedzielê) taca na
prace prowadzone w naszej parafii. Proszê
o ¿yczliw¹ pomoc i ca³ym sercem i modlitw¹
dziêkujê za dotychczas otrzymywan¹.

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

s³owa Bo¿ego, a tak¿e doprowadziæ do spotkania z
Chrystusem, ¿ywym S³owem Bo¿ym”. Chcia³bym
pokrótce przypomnieæ tutaj jej podstawowe etapy:
rozpoczyna siê ona czytaniem (lectio) tekstu, które
rodzi pragnienie autentycznego poznania jego treœci:
co mówi tekst biblijny sam w sobie? Bez tego etapu
istnieje ryzyko, ¿e tekst stanie siê tylko pretekstem, by
nigdy nie wyjœæ poza w³asne myœli. Nastêpuje póŸniej
rozwa¿anie (meditatio), w którym stawiamy sobie
pytanie: co mówi tekst biblijny nam? Tutaj ka¿dy
osobiœcie, ale tak¿e wspólnota powinna otworzyæ siê
na nie i z nim skonfrontowaæ, poniewa¿ nie chodzi o
rozwa¿anie s³ów wypowiedzianych w przesz³oœci, ale
w chwili obecnej. Dochodzi siê nastêpnie do etapu
modlitwy (oratio), która zak³ada pytanie: co my
mówimy Panu w odpowiedzi na Jego S³owo?
Modlitwa jako proœba, wstawiennictwo,
dziêkczynienie i oddawanie chwa³y jest pierwszym
sposobem, przez który S³owo nas zmienia. Wreszcie
lectio divina koñczy siê kontemplacj¹ (contemplatio),
podczas której przyjmujemy jako dar Boga Jego
spojrzenie przy ocenie rzeczywistoœci i zapytujemy
siê: jakiego nawrócenia umys³u, serca i ¿ycia domaga
sie od nas Pan? cdn

(...) uprzywilejowanym miejscem modlitewnego
czytania Pisma œwiêtego jest liturgia, a zw³aszcza
Eucharystia, w której gdy celebruje siê cia³o i krew
Chrystusa w sakramencie, staje siê obecne poœród nas
samo S³owo. W pewnym sensie modlitewna lektura,
osobista i wspólnotowa, powinna zawsze mieæ
odniesienie do celebracji eucharystycznej. Podobnie
jak adoracja eucharystyczna przygotowuje liturgiê
eucharystyczn¹, towarzyszy jej i j¹ pog³êbia, tak i
modlitewna lektura osobista i wspólnotowa
przygotowuje do tego, co Koœció³ celebruje, g³osz¹c
s³owo Bo¿e podczas liturgii, towarzyszy temu i to
pog³êbia. Rozpatruj¹c w tak œcis³ym zwi¹zku lectio i
liturgiê, mo¿na lepiej dostrzec kryteria, którymi
nale¿y siê kierowaæ w tej lekturze w kontekœcie
duszpasterstwa i ¿ycia duchowego ludu Bo¿ego.
W dokumentach przygotowuj¹cych do Synodu i
towarzysz¹cych mu by³a mowa o ró¿nych metodach
czytania Pisma œwiêtego z po¿ytkiem i w duchu wiary.
Jednak najwiêcej uwagi poœwiêcono lectio divina,
która doprawdy „mo¿e otworzyæ przed wiernym skarb
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Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
negocjacji.

