Kalendarz liturgiczny
14 czerwca. XI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mt 4,26-34
Niedzielne spotkanie z Bogiem na Mszy Świętej
jest niezbędne, by nasza wiara była żywa, by rosła.
15 czerwca. PONIEDZIAŁEK. Bł. Jolanty.
2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42
Pan Bóg pozwala nam widzieć i rozumieć, jak
wielką godnością obdarował każdego człowieka.
16 czerwca. WTOREK.
2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48
Czynić nasze serca na wzór Serca Bożego to także
mieć odwagę miłować tych, którzy nie potrafią jej
odwzajemnić, ani nawet przyjąć.
17 czerwca. ŚRODA. Św. Brata Alberta
Chmielowskiego.
2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
Pan Bóg widzi każdą naszą potrzebę i nie
zniechęca się naszymi słabościami.

18 czerwca. CZWARTEK.
2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15
Szczera modlitwa domaga się od nas ufnego
przyjęcia woli Bożej.
19 czerwca. PIĄTEK.
2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
Starajmy się, aby w naszą aktywność wpisane
było przede wszystkim pragnienie skarbów
niebieskich oraz prawdziwych,
nieprzemijających wartości.
20 czerwca. SOBOTA.
2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34
Dziękczynienie, które wpisane jest
w sprawowanie Eucharystii, domaga się
dopełnienia w naszej osobistej modlitwie.
Dostrzegając, jak bardzo jesteśmy obdarowani
i od jak wielu nieszczęść Pan Bóg nas zachował,
nie przestawajmy dziękować.

A Ty i Twoja rodzina, czy już poprosiliście o odprawienie Mszy Świętej za siebie, za swoją
rodzinę, o zdrowie, bł. Boże w rodzinie, Mszę w rocznicę urodzin i w rocznicę ślubu?...
Czy pamiętaliście też o zamówieniu Mszy Świętej za swoich bliskich zmarłych?
Wiedz, że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest największym i najpiękniejszym
podarunkiem dla tych, których kochasz.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone
ofiary i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na prace przy kościele można składać osobiście do Ks.
Proboszcza, do skarbon w kościele lub na tacę w kopercie z zapisanym imieniem i nazwiskiem
ofiarodawcy ( jeżeli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowość z dopiskiem “anonimowo”),
bądź na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 252 022.07 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie,
jest wielką pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Bazylika zimą

Trzeba, aby Kościół katolicki w dzisiejszej Polsce nadal podążał drogą misyjną
w tej perspektywie, do jakiej zachęca św. Jan Paweł II w swej encyklice
„Redemptoris missio” - powiedział prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów
kard. Fernando Filoni, otwierając IV Krajowy Kongres Misyjny. Trzydniowe
spotkanie odbywa się pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

Od piątku 12 do niedzieli 14 czerwca 2015 r. w Warszawie,
a 14 czerwca także we wszystkich diecezjach i parafiach
w Polsce przeżywamy IV Krajowy Kongres Misyjny.
Towarzyszy mu krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz
ikona Matki Bożej. Kontekstem Kongresu jest 50.
rocznica uchwalenia Dekretu o misyjnej działalności
Kościoła „Ad Gentes", 40. rocznica ukazania się
adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi" Pawła VI,
25. rocznica encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio"
oraz 1050. rocznica Chrztu Polski i Światowy Dzień
Młodzieży z udziałem Ojca Św. Franciszka (2016 r.).
Patronem IV Kongresu został św. Jan Paweł II, największy
misjonarz naszych czasów. Zawdzięczamy mu
potwierdzenie aktualności misji i przypomnienie misyjnej
natury Kościoła. Hasło Kongresu „Radość Ewangelii
źródłem misyjnego zapału" wyznacza jego cele. "Chcemy
świętować rocznicę ważnych dokumentów poświęconym
misjom i pomyśleć o ich przyszłości. Liczymy, że uda się jeszcze bardziej zintegrować środowiska
misyjne w Polsce, ożywić animację misyjną oraz znaleźć formy owocnej współpracy i dzielenia się
doświadczeniami. Podsumowując dorobek misyjny Kościoła dziękujemy Bogu za misjonarzy oraz
tych, którym sprawa misji leży na sercu. Z wdzięcznością myślimy o tych, którzy są duchowym
i materialnym zapleczem misji. Nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, że czas misji
dopiero się zaczyna. Także papież Franciszek mówi o umisyjnieniu struktur Kościoła,
o nawróceniu misyjnym i pracy, która jeszcze nas czeka. Również jego słowa: „Marzę o misyjnym
zrywie, zdolnym przemienić wszystko tak, by zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie
struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego
świata niż do zachowania stanu rzeczy" - wyznaczają nam kierunek naszych prac, dodają odwagi
i ukazują nam duszpasterstwo w kluczu misyjnym. Wobec ogromu tej pracy, chcemy zapytać się, na
ile współczesny Kościół w Polsce ma świadomość swej misyjnej natury? Jak bardzo nauka
Vaticanum II o misjach wniknęła w nasze myślenie i działanie? Jak wzbudzać ducha misyjnego
w diecezjach, parafiach, rodzinach, zgromadzeniach zakonnych, ruchach i wspólnotach
religijnych, dzieciach i młodzieży? Co zrobić dla większego zintegrowania środowisk misyjnych
w Polsce?"- mówił bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.
Biskup zachęca, aby niedziela 14 VI stała się ogólnopolskim „Festiwalem misyjnym". Dzisiaj
zostanie odprawiona Msza Św. radiowa w kościele Św. Krzyża w Warszawie i w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Także modlitwą za misje stanie się Msza Św.
transmitowana przez Telewizję Polonia. Niech będzie to dzień modlitwy za misje i w naszej parafii,
w każdej rodzinie. Jesteśmy Kościołem misyjnym. Niech nikomu nie zabraknie wyobraźni, by
dotrzeć ze słowem o misjach do wszystkich. Bądźmy apostołami zaangażowania misyjnego.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś jedenasta niedziela w ciągu roku, która
w liturgii słowa przybliżyła nam tajemnice
królestwa Bożego. Zostaliśmy do niego
włączeni przez sakrament chrztu, a dzisiaj
naszym zadaniem jest troska o rozwój tego
królestwa w nas i wokół nas.
2. Dzisiaj, w niedzielę 14 czerwca 2015 r.,
podczas zakończenia IV Krajowego Kongresu
Misyjnego w Warszawie, symbole Światowych
Dni Młodzieży uroczyście zostaną przekazane
delegacji z diecezji ełckiej. Peregrynacja
symboli ŚDM w naszej diecezji potrwa do 27
c z e r w c a 2 0 1 5 r. W z w i ą z k u z t y m
w poszczególnych parafiach będzie możliwość
przeżycia wyjątkowego nabożeństwa przy
Krzyżu oraz Ikonie ŚDM.
3. W środę o godz.17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
4. 16 czerwca po Mszy Świętej o godz. 17.00
i nabożeństwie czerwcowym zapraszam na
koronkę szkaplerzną do NM Panny.
5. W sobotę będziemy obchodzić
M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń U c h o d ź c y,
wyznaczony przez ONZ w roku 2000 na dzień
20 czerwca. W swoich modlitwach pamiętajmy
o tych wszystkich, którzy z obawy przed
prześladowaniem ze względu na rasę,
narodowość, religię lub poglądy polityczne
opuścili kraj ojczysty, by szukać schronienia
i pomocy na obcej ziemi.
6. Za tydzień dwunasta niedziela w ciągu roku.
Składka na tacę będzie przeznaczona na prace
prowadzone w naszej parafii.

7. Bardzo serdecznie dziękuję za udział
w Oktawie Bożego Ciała i procesjach
eucharystycznych.
8. Do nabycia jest kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
9. 12 - 14 czerwca IV Ogólnopolski Kongres
Misyjny
10. 14 - 27 czerwca Peregrynacja Krzyża
Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.
11. Dzisiaj, z racji wczorajszego wspomnienia
św. Antoniego z Padwy - dzielimy się
pobłogosławionym chlebem św. Antoniego.
12. 21 czerwca 2015 r. - Jubileusz 25-lecia
parafii w Kosewie. Msza Święta Jubileuszowa
o godz. 11.30.
13. 28 czerwca w Użrankach odbędzie się
uroczystość - - 120 lat kościoła, 25 lat istnienia
parafii, odpust parafialny, wizytacja
kanoniczna parafii. Msza Święta - godz. 12.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 15 VI bł. Jolanta, zakonnica, siostra św.
Kingi. Żyła w XIII wieku. Była wzorową żoną
i matką, a pod koniec życia zakonnicą
klauzurową klaryską, godną naśladowania
w obecnym stuleciu (wspomnienie
obowiązkowe);
· 17 VI św. Brat Albert Adam Chmielowski,
artysta
malarz, uczestnik powstania
styczniowego 1863 roku, a w końcu zakonnik,
który oddał się posługiwaniu ubogim i z myślą
o nich założył dwa zgromadzenia zakonne.
Zmarł 25 XII 1916 roku w Krakowie
(wspomnienie obowiązkowe).

Zapowiedzi przedślubne
1. Kręciewski Marcin, stan wolny, zam. Ukta, par.tut. i Kamińska Katarzyna, stan wolny, zam.
Ruciane Nida, ul. Słowiańska,par.MB Miłosierdzia w Rucianem Nidzie.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Słowo
Dzisiejsza liturgia słowa przemówi do nas
piękną poezją kierującą nasze myśli ku
drzewom, które rosną dzięki łasce Bożej.
Obrazują one wspaniałość łask, które
przygotował Bóg człowiekowi, a które często
są trudne do wyobrażenia. Prorok Ezechiel
mówi o obietnicy przyszłego odnowienia
Izraela, które miało nastąpić w ramach

na

dziś

historycznych doświadczeń. Ewangelia zaś
opisuje rzeczywistość królestwa Bożego.
Wsłuchując się w tą miłość Boga, potrzeba przyjąć
nam postawę, o której z kolei powie dziś św. Paweł
trzeba nam starać się podobać Bogu.
Niech w tych dążeniach pomoże nam
lektura dzisiejszych czytań mszalnych.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 15 czerwca 2015 r.
8.00 - w urodziny Wacława
17.00 - w 47 rocznicę ślubu Krystyny i Andrzeja
- + Stanisław Pisowłocki (w urodziny)
Wtorek - 16 czerwca 2015 r.
8.00 - + Władysław Jaworski, Anna i Henryk
Florczyk, Lucjan Ropiak, Edward Kuzia
17.00 - + Edward, Zofia i Franciszek Tydelscy
- + Alina i Jerzy Barcikowscy
Środa - 17 czerwca 2015 r.
8.00 - + Halina Ropiak
17.00 - + Jan i Irena Rohra
- o bł. Boże i siłę w znoszeniu krzyża ciężkiej
choroby dla Maciusia i jego matki Gabrieli
Czwartek - 18 czerwca 2015 r.
8.00 - + Stanisław i Marianna Turscy, cr. Turskich
- o zdrowie dla Marka
17.00 - + Antonina Piekarska
- + Anna i Kamil Sadłowscy
Piątek - 19 czerwca 2015 r.
8.00 - + Halina Ropiak
17.00 - + Paweł Łuszczyk
- + Zuzanna Dębkowska w I rocz.śm.
Sobota - 20 czerwca 2015 r.
8.00 - + Florian, Bronisława i Stanisław Marusa
- + Rafał Wasilewski
17.00 - w 4 rocznicę ślubu Rafała i Hani i za
wnuków Wojtusia i Stasia
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
W przypowieściach poświęconych miłosierdziu
Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca,
który nigdy nie uważa się za zwyciężonego
dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie
i miłosierdzie zniknie grzech i pokonane
zostanie odrzucenie. Znamy te przypowieści,
a szczególnie trzy z nich: przypowieść

- w 80 urodziny Heleny Olender
i w 83 urodziny Stanisława
Olender
- w urodziny Bogdana
Skrajnego
XII Niedziela Zwykła 21 czerwca 2015 r.
8.30 - w 76 urodziny Eugenii Turskiej - int.od
męża
- w dniu Ojca za tatę Jurka, za tatę Andrzeja i za
+ Stanisław Ryś
- o bł. Boże dla Heleny Olender z racji urodzin int.od KR Wojnowo
+ Antonina, Bolesław i Dominika Piekarscy,
Stanisław i Jan Rutkowscy, Walenty i Michalina
Sakowscy, Eugeniusz Ptak, Witold Serek
11.00 - o bł. Boże w rodzinie Marioli i Zbigniewa
Krajza i za ich dzieci
- + Janina Śmigielska w 16 rocz.śm. - int.od córki
z rodziną
- + Aleksander Plona w rocz.śm., Zofia
- + Rozalia Filipkowska w 3 rocz.śm., Czesław,
Elżbieta Cug
17.00 - za parafię
- o bł. Boże i zdrowie dla Katarzyny i Anny (od
rodziców) i bł. Boże dla rodziców
- + Władysława i Antoni Małż, Antonina i Jan
Tydelscy
o zaginionej owcy, o zagubionej monecie
i o synu marnotrawnym (por. Łk 15, 1-32).
W tych przypowieściach Bóg zawsze
przedstawiony jest jako pełen radości, przede
wszystkim, gdy przebacza. Znajdujemy w nich
istotę Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ
miłosierdzie jest ukazane jako siła, która
zwycięża wszystko, która wypełnia serce
miłością i pociesza przebaczeniem.
Ciąg dalszy w następnym numerze

"Uczcie się kochać" - zachęca w najnowszej książce
dr Wanda Półtawska, lekarka, psychiatra, obrończyni
życia, najbliższa współpracownica Karola Wojtyły.
Prezentacja publikacji odbyła się 11 czerwca w
Warszawie.
"Miłość małżeńska jest najtrudniejszą miłością",
"Małżeństwo jest najtrudniejszym powołaniem,
w pewnym sensie jest całopaleniem - wymaga
miłości pełnej, totalnego oddania duszy i ciała na całe
życie. Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie potrafi
zrealizować miłości małżeńskiej" - mówiła dr
Półtawska. Książka jest zapisem wygłoszonych

przez nią konferencji w Spale, między 3 a 5 lipca
2010, a przytoczone cytaty wyjaśniają, dlaczego
autorka książki nie odmówiła i poświęciła czas
parom małżeńskim - chciała im przekazać swe
bogate zawodowe i duchowe doświadczenie.
W czasie prezentacji książki wyjaśniła - ona chce, by
ludzie byli szczęśliwi, ale trzeba się nauczyć, jak to
osiągnąć. Największymi niebezpieczeństwami,
grożącymi dziś rodzinom to rozwody
i antykoncepcja i jej pochodna - aborcja - mówiła dr
Półtawska.

