Kalendarz liturgiczny
15 czerwca. NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.
Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
Bóg jest dla nas tajemnicą, lecz jest Bogiem
bliskim, który nas kocha i chce z nami być.
16 czerwca. PONIEDZIAŁEK.
2 Tm 18,3-8; Mt 5,38-42
W życiu chrześcijanina najważniejsza jest
miłość.
17 czerwca. WTOREK. Św. Brata Alberta
Chmielowskiego.
2 Tm 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48
Pan Bóg wzywa każdego z nas, byśmy stawali
się dobrymi jak kawałek chleba, który jest
ofiarowany głodnemu.
18 czerwca. ŚRODA.
2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
Nie czyńmy dobra po to, aby zyskiwać uznanie

i poklask. Niech tylko Bogu będą znane nasze
dobre uczynki.
19 czerwca. CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA (Boże Ciało).
Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58
W Eucharystii Jezus Chrystus pozostaje z nami
i dla nas. Uczmy się czerpać z tej obecności siłę
do prawdziwie chrześcijańskiego życia.
20 czerwca. PIĄTEK.
2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
Nie wolno nam zapomnieć, że nasze codzienne
życie ma nierozerwalny związek z wiecznością.
21 czerwca. SOBOTA. Św. Alojzego Gonzagi.
2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34
W naszym życiu dokonujemy wyborów. Czy
możemy powiedzieć,że dla Boga jesteśmy
gotowi coś zostawić i czemuś się poświęcić?

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.

Ogłoszenia

*

1. Przeżywamy dziś uroczystość Najświętszej
Trójcy. Jest to zarazem pierwsza niedziela, która
po zakończonym w poprzednią niedzielę
okresie wielkanocnym wprowadza nas w tak
zwany okres w ciągu roku. I na początku tego
kolejnego etapu roku liturgicznego Kościół
przypomina nam, że Bóg jest Jeden w Trzech
Osobach, że nie jest On samotnikiem, lecz jest
jednością Osób. Niech ta prawda zabrzmi
zarówno w naszych sercach, jak i rodzinach,
sprawiając, że nasze relacje będą choć trochę
odwzorowaniem tych, które panują pomiędzy
Osobami Trójcy Przenajświętszej.
2. Niech wyrazem naszej wiary będzie również
liczny udział w nabożeństwach czerwcowych,
podczas których w szczególny sposób oddajemy
cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Są one
odprawiane w naszym kościele codziennie
o godz.17.00, a w niedziele - po Mszy Świętej
o godz. 11.00.
3. W tym tygodniu, w czwartek, przypada
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana

Bazylika zimą

Komunikaty

Jezusa, popularnie zwana świętem Bożego
Ciała. Zachęcam do udekorowania naszych
okien, balkonów i domów, dając w ten sposób
świadectwo naszej wiary. Ale zadbajmy również
o czystość naszej duszy i o wzajemne pojednanie
w rodzinach. Z sakramentu pokuty będzie można
skorzystać codziennie na pół godziny przed
Mszą Świętą. Zaś w sam dzień uroczystości
główna Msza Święta, po której nastąpi procesja
z Najświętszym Sakramentem będzie
o godz.11.00 Pozostałe Msze o godz. 8.30
i 17.00.
4. 16 czerwca o godz. 17.00 gromadzą się na
Mszy Świętej członkowie Bractwa
Szkaplerzowego. Odmówimy różaniec do 7
Boleści NMPanny.
5. Dzisiaj błogosławimy chleb św. Antoniego,
a po każdej Mszy Świętej nabożeństwo do św.
Antoniego.
6. W środę o godz. 16.00 - spotkanie z dziećmi
i ich rodzicami obchodzącymi rocznicę
I Komunii Świętej. ZAPRASZAM.
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I Komunia Święta

uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze
Pana”. Eucharystia jest „źródłem i zarazem
szczytem całego życia chrześcijańskiego”, tak że
jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie
chrześcijańskie bez częstego udziału
w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).
Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na
moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko
Wczoraj Małż Lena, Jabłkowska Karolina, w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu
Kulig Łucja, Gers Martyna, Sokołowska roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia
Amelia, Krywoszłyk Oliwia, Pliszka i działalności. „Pielgrzymujący Lud Boży,
Magdalena, Koper Angelika i Patrycja, nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc
Żyhałko Paweł, Szuba Jakub, Soliwoda Misterium Paschalne Jezusa, 'aż przyjdzie' (l Kor
Miłosz, Sowiński Wiktor, Sobiech Karol, 11,26), zmierza 'wąską drogą krzyża' do
Kulis Sebastian, Młynarczyk Sebastian, niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą
Serowik Adam, Kręciewski Wojciech, przy stole Królestwa” (KKK 1344).
Jurczyk Paweł, Cwajda Szymon, Chyliński Niech Eucharystia dla tych dzieci i ich rodzin
Bartosz i Krajza Adam przystąpili w naszej stanie się centrum i źródłem ich życia. Dobrze
parafii do I Komunii Świętej. Dzieci zostały byłoby, aby w naszej parafii całe rodziny wspólnie
przygotowane do tej uroczystości przez panie brały udział w Eucharystii, tak jak ma to miejsce
katechetki Małgorzatę Szyszuk i Bożenę w dniu I Komunii Świętej. Pamiętajmy też
Rokojżo. „Najświętsza Eucharystia dopełnia wszyscy, że do owocnego udziału w niedzielnej
wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw
przez chrzest zostali wyniesieni do godności należy zadbać o to, by być w stanie łaski
k r ó l e w s k i e g o k a p ł a ń s t w a , a p r z e z uświęcającej, by móc w niedzielę przystąpić do
bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć
Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii w liturgii.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
* 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
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

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: 1. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 293 553.24 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 16 czerwca 2014 r.
Piątek - 20 czerwca 2014 r.
8.00 - ......................
8.00 - + Izydor Domurad w 30 dzień
17.00 - int.dziękczynna za dar życia i otrzymane po śm. - int.od uczestników pogrzebu
błogosławieństwo od Anny Skrajnej i o bł. Boże 17.00 - + Witold, Stanisław, Andrzej
dla rodziców
Pupek
17.00 - + Irena i Jan Rohra
17.00 - + Stanisław
i Marianna Gacioch
Wtorek - 17 czerwca 2014 r.
Sobota - 21 czerwca 2014 r.
8.00 - ...................
8.00 - w urodziny Celiny Krysiak - int.od męża i
17.00 - + Jan i Helena Wypych
dzieci z rodzinami
17.00 - + Antonina Piekarska, Eugeniusz Ptak, 16.00 - ślub: Ewelina Banach i Maciej Dragosz
Jan Rutkowski, Witold Serek i ich rodziców
17.00 - o bł. Boże w rodzinie Marioli i Zbigniewa
Środa - 18 czerwca 2014 r.
Krajza
8.00 - ....................
17.00 - + Alojzy Orzechowski
17.00 - + Anna i Kamil Sadłowscy
18.00 - w int. Emilii o bł. Boże, dary Ducha
17.00 - + Rozalia Stankiewicz i Franciszek, Józef Świętego i o szczęśliwe zdanie egzaminów
i Dorota Ropiak
XII Niedziela Zwykła - 22 czerwca 2014 r.
Czwartek - 19 czerwca 2014 r.
8.30 - w urodziny Jakuba i za cr. Kisły
8.30 - o bł. Boże dla Eugenii Turskiej z racji 75 8.30 - w int. Andrzeja z racji Dnia Ojca,
urodzin - int.od męża
za Stanisława Ryś i za Jurka
8.30 - + Robert Krysiak
8.30 - + Aleksander w rocz.śm., Zofia Plona
8.30 - + Antoni i Władysława Małż, Jan 8.30 - + Jan Nadolny
i Antonina Tydelscy
11.00 - w int. Jana Sawickiego z racji urodzin
11.00 - w int.dzieci obchodzących rocznicę I i imienin - int.od żony i dzieci
Komunii Świętej
11.00 - w int. Patrycji i Karoliny z racji urodzin
11.00 - + Władysław, Rozalia i Czesław Pliszka 11.00 - w int. Ks. Henryka i Ks. Waldemara z racji
11.00 - + Adrian Ropiak
rocznicy święceń kapłańskich - int.od PZC
11.00 - + Bolesława, Józef, Jan, Henryka, Janina 11.00 - + Jan Kuciński, Władysław i Jan Turscy
Pieloch, Teresa i Bolesław Pupek, Piotr 17.00 - za parafię
Chrzanowski
17.00 - + Stanisław Małż w rocz.śm., Krystyna
17.00 - + Paweł Łuszczyk - int.od matki Ksepka, Mariusz Parzych
i rodzeństwa
17.00 - + Józef Ścibek w 16 rocz.śm., Dorota
17.00 - + Krystian Samsel
i Stanisław
Ogłoszenie o pracy:
* Technik farmacji z 3 letnim stażem
do pracy
w Ukcie. Informacja
i zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

Dzisiaj, jak w każdą III niedzielę miesiąca ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace prowadzone w parafii.
Dziękuję za ofiarne i życzliwe wspieranie prowadzonych
prac. Niech Pan wynagrodzi każdemu jego dar serca.

7. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 - spotkanie
młodzieży pragnącej przystąpić do bierzmowania.
8. 7 lipca organizowana jest pielgrzymka - wycieczka
do Augustowa, Studzienicznej, Sejn i na Wigry. Do
udziału zachęcam dzieci pierwszokomunijne,
obchodzące rocznicę I Komunii Świętej, ich rodziców,

a także wszystkich chętnych.
9. Za tydzień ofiary do puszek na fundusz
duszpasterstwa młodzieży Diecezji Ełckiej.
10. Zachęcam i zapraszam do obchodów Oktawy
Bożego Ciała (Tydzień eucharystyczny) z procesją
eucharystyczną wokół kościoła.

Słowo na dziś
Dogmat o Bogu Trójjedynym jest miłosierny, cierpliwy, bogaty w łaskę, a także
fundamentalną prawdą naszej wiary. Stary wierny. Kto wierzy w Ojca, Syna i Ducha, o czym
Testament nie znał jeszcze tej terminologii, z kolei zapewni nas dzisiaj Ewangelia, nie zostanie
ale do Boga Jahwe odnosił już określenia, potępiony. Natomiast ci, którzy nie przyjmują
które później zostały zdefiniowane jako ofiarowanej przez Boga miłości, która objawiła się
przymioty Boskie. I tak na górze Synaj, w Synu, sami wykluczają się ze zbawienia.
o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu, Oby dzisiejsze słowo Boże rozbudziło w nas
Bóg objawia się Mojżeszowi jako Pan niezachwianą wiarę.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
najuboższym (wspomnienie obowiązkowe);
· 17 VI św. Albert Chmielowski (1845-1916), · 21 VI św. Alojzy Gonzaga (1568-1591),
zakonnik, rozmodlony pokutnik, który zakonnik, który obok św. Stanisława Kostki jest
odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, patronem katolickiej młodzieży; pochodził
dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić z bardzo zamożnej arystokratycznej rodziny,
im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym a jego ojciec pragnął, by syn został rycerzem; on
jak chleb”; był utalentowanym malarzem, jednak wyrzekłszy się dziedzictwa, wstąpił do
jednak z miłości do Boga i do ludzi zrezygnował zakonu jezuitów, by móc ćwiczyć się
z kariery i zamieszkał wraz z bezdomnymi; jest w chrześcijańskich cnotach (wspomnienie
założycielem albertynów i albertynek, obowiązkowe).
zgromadzeń, których zadaniem jest pomoc
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd. wyjść z pustyni «ja», będącego dla siebie
Wiara, modlitwa i Dekalog
punktem odniesienia, zamkniętego w sobie,
46. Dwa inne elementy są istotne w wiernym i nawiązać dialog z Bogiem, dać się ogarnąć Jego
przekazywaniu pamięci Kościoła. Pierwszy to miłosierdziu, aby nieść Jego miłosierdzie. W ten
Modlitwa Pańska, Ojcze nasz. Chrześcijanin sposób wiara wyznaje miłość Boga, daje się
uczy się w niej dzielić doświadczenie duchowe prowadzić tej miłości, prowadzącej do podążania
samego Chrystusa i zaczyna widzieć oczami ku pełni komunii z Bogiem. Dekalog jawi się
Chrystusa. Poczynając od Tego, który jest jako droga wdzięczności, odpowiedzi miłości,
Światłością ze Światłości, od Jednorodzonego możliwa dlatego, że przez wiarę otwarliśmy się
Syna Ojca, również my poznajemy Boga na doświadczenie przemieniającej miłości Bożej
i możemy rozpalać w innych pragnienie względem nas. Nowym światłem na tej drodze
zbliżenia się do Niego.
jest to, czego Jezus naucza w Kazaniu na Górze
Ponadto równie ważny jest związek między (por. Mt 5-7).
wiarą i Dekalogiem. Jak powiedzieliśmy, wiara I tak wspomniałem o czterech elementach,
jawi się jako droga, jako szlak, który trzeba w których wyraża się skarb pamięci,
przemierzyć, a który zaczyna się od spotkania przekazywanej przez Kościół: wyznanie wiary,
z Bogiem żywym. Dlatego w świetle wiary, sprawowanie sakramentów, droga Dekalogu
całkowitego zawierzenia Bogu, który zbawia, i modlitwa. Tradycyjnie w oparciu o nie
Dekalog zyskuje swoją najgłębszą prawdę, która kształtowała się struktura katechezy Kościoła,
zawarta jest w słowach wprowadzających włącznie z Katechizmem Kościoła Katolickiego,
dziesięcioro przykazań: «Ja jestem Pan, Bóg będącym podstawowym narzędziem dla
twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej» jednolitego aktu, przez który Kościół przekazuje
(Wj 20, 2). Dekalog nie jest zbiorem zakazów, ale całą treść wiary, «wszystko, czym jest i w co
zawiera konkretne wskazania, pozwalające wierzy».
Ciąg dalszy nastąpi.

