Kalendarz liturgiczny
16 czerwca. XI NIEDZIELA ZWYKŁA.
2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3
Prawda o dobroci Boga, gotowego przebaczyć
nam grzechy, niech nas mobilizuje do godnego
i częstego korzystania z sakramentu pokuty.
17 czerwca. PONIEDZIAŁEK. Św. Brata
Alberta Chmielowskiego.
2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42
“Powinno się być dobrym jak chleb, który dla
wszystkich leży na stole” - te słowa św. Brata
Alberta niech nas mobilizują do ofiarnej służby
bliźnim w codziennym życiu.
18 czerwca. WTOREK.
2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48
Mamy obowiązek miłowania także nieprzyjaciół,
dlatego podejmijmy modlitwę za nich.
19 czerwca. ŚRODA.
2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Uczestnicząc we Mszy Świętej najpełniej
możemy wyrazić miłość ku Bogu i napełnić się
Jego miłością.
20 czerwca. CZWARTEK.
2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15
Obejmijmy modlitwą wszystkich, którzy musieli
opuścić swoją ojczyznę i szukać schronienia na
obcej ziemi.
21 czerwca. PIĄTEK. Św. Alojzego Gonzagi.
2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
Jezus przypomina nam, abyśmy gromadzili sobie
skarby w niebie. Św. Alojzy pokazał nam swoim
życiem, jak należy traktować te słowa.
22 czerwca . SOBOTA. Bł. Jolanty.
2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34
Przychodzimy na Mszę Świętą świadomi tego,
że każdy człowiek jest powołany do służby Bogu
w liturgii i w życiu codziennym.

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. Dobiegliśmy połowy czerwca, miesiąca
poświęconego Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Zapytajmy siebie: na ilu
nabożeństwach czerwcowych byłem
(byłam), ile razy pobożnie odmówiłem
Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego albo Akt poświecenia
rodzaju ludzkiego, może jakąś inna modlitwę
wynagrodzenia i przebłlagania, ile chwil
poświeciłem na cichą adorację i rozmowę
z Bogiem ukrytym w Najświętszym
Sakramencie? On codziennie na nas czeka
podczas każdej Mszy Świętej i czerwcowego
nabożeństwa. Możliwości mamy wiele
i tylko od nas samych zależy, jak
spożytkujemy czas, który jest nam zadany,
abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali
także innym dojść do świętości..
2. Dzisiaj ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii.
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE

Bazylika zimą

*

Komunikaty

"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4. W najbliższy czwartek, 20 czerwca, obchodzimy
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.
Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która
z powodu obaw przed prześladowaniem ze
względu na rasę, religię, narodowość, poglądy
polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może
liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym.
Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. Ten
dzień ma upamiętnić ich odwagę i siłę, ich tęsknotę
za rodzinną ziemią i za bliskimi. Również
w naszych modlitwach starajmy się przynieść im
ulgę w ich cierpieniach.
5. W następną niedzielę, 23 czerwca - Dzień Ojca.
Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich
ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie
i z miłością wypełniali swoje obowiązki
w codziennych staraniach o własne rodziny.
6. W następną niedzielę, po Mszy Świętej
o godz.11.00 - spotkanie młodzieży do bierzmowania.
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13 czerwca obchodziliśmy wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, kapłana, doktora
Kościoła. Na pamiątkę tego wielkiego
świętego w naszym kościele rozdawany jest
chleb św. Antoniego. Na wizerunkach
przedstawia się św. Antoniego w habicie
franciszkańskim, kiedy głosi kazanie lub trzyma
Dziecię Jezus. Atrybutem Świętego jest księga
Pisma świętego, lilia, serce, ogień, osioł, ryba,
chleb i bułka. Pod koniec XIX w. we Francji
zapoczątkowano dzieło pomocy najuboższym,
które przyjęło się w większości kościołów
świata. Polega ono na przekazaniu ubogim
pieniędzy, które wierni wrzucają do
umieszczonych w kościołach skarbonek
z napisem "Chleb św. Antoniego". Jak podaje
tradycja, św. Antoni pomógł pewnej matce,
której dziecko utopiło się w stawie. Obiecywała
ona świętemu, że jeśli Bóg wskrzesi jej dziecko,
O zagrożeniach naszej wiary.
cd
Każdy człowiek jest wolny, także w zakresie
swego życia religijnego. Może wybrać
Chrystusa lub Go odrzucić; może wybrać
Kościół lub sektę. Nie może jednak uniknąć
odpowiedzi na pytanie, w imię czego i w zamian
za jaką wartość może Chrystusa odrzucić.
Chrześcijaństwo ma do zaoferowania daleko
więcej niż jakakolwiek inna religia czy sekta,
jednak trzeba chcieć je bardziej dogłębnie
poznać, by dostrzec ukryte w nim skarby.
Uniemożliwiają to powszechne dziś ignorancja,
obojętność, znudzenie i rutyna, ale także ludzkie
poczucie samowystarczalności i rozumienie
wolności jako niezależności od wszystkiego,
zwłaszcza zaś od Boga.
5. Gilbert Keith Chesterton pisał: „Kiedy
Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się
ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć. ***

otrzyma od niej
tyle zboża, ile
waży jej syn.
Chłopiec wrócił
do życia dzięki
m o d l i t w i e ś w.
Antoniego, który
polecił matce
rozdać zboże
ubogim. Od tego wydarzenia bierze się zwyczaj
ofiarowania potrzebującym pomocy pod nazwą
"chleb św. Antoniego". Inne opowiadanie
wyjaśnia, dlaczego święty wzywany jest
w sytuacjach zagubienia lub skradzenia rzeczy.
Pewnego razu św. Antoni nie mógł odnaleźć
psałterza, w którym znajdowały się pomoce do
kazań. Kiedy modlił się o odnalezienie zguby,
człowiek, który psałterz ukradł, dręczony
wyrzutami sumienia, oddał go właścicielowi.
człowiek przestaje wierzyć w Boga, może
uwierzyć we wszystko”. Rozwojowi
opisywanych zagrożeń sprzyja pustka duchowa,
będąca efektem powszechnej dziś i programowej
laicyzacji i sekularyzacji, deprecjonowania
chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej,
zaniedbań w zakresie wychowania do wiary,
dokonującego się w rodzinie, a także
niedomagań duszpasterstwa. Ludzie, zwłaszcza
młodzi, łudzą się, że w sekcie znajdą to, czego
brak im w rodzinie i w Kościele. Sekta chętnie
udziela odpowiedzi na pytania, na które nie
odpowiadają rodzice czy Kościół. Brak oparcia
w rodzinie, brak perspektyw, oddalenie od
Kościoła i życia parafialnego, osłabienie wiary,
to sytuacje sprzyjające agresywnej aktywności
sekt.
cdn.

(Demokryt z Abdery). ***
Cierpliwość jest towarzyszem mądrości
Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze (św. Augustyn).

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: - 1. Skrajni Teresa i Bogdan (Wojnowo) - 200 zł.; 2. Anonimowo - 200 zł.
Wpłynęło - 400 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 637 246.20 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 17 czerwca 2013 r.
8.00 - o zdrowie dla Joanny
17.00 - w rocznicę ślubu Małgorzaty i Daniela
17.00 - + Stanisław, Andrzej i Witold Pupek
Wtorek - 18 czerwca 2013 r.
8.00 - + Czesława Maciora
17.00 - w intencji Kewina i Pauliny Karkowskich int.od rodziców
17.00 - + Leokadia Domurad w 30-ty dzień po śm. int.od uczestników pogrzebu
Środa - 19 czerwca 2013 r.
8.00 - +Ruta Wróbel
17.00 - + Paweł Łuszczyk - int.od rodziny
17.00 - + Irena Florczyk - int.od córki i
współpracowników
Czwartek - 20 czerwca 2013 r.
8.00 - o zdrowie dla Józefa Kaczmarczyka
17.00 - + Stanisław Gacioch (w urodziny) i
Marianna
17.00 - + Mieczysław Soroko, Wacław i Ignacy
Wasilewscy
Piątek - 21 czerwca 2013 r.
8.00 - ....................
17.00 - o bł. Boże dla Marioli i Zbigniewa Krajza i
ich dzieci
17.00 - + Aleksander, Rozalia, Bolesław, Stanisław,
Czesław Szmigiel
Sobota - 22 czerwca 2013 r.
Zapowiedzi przedślubne

8.00 - w rocznicę urodzin Celiny
Krysiak
8.00 - intencja dziękczynna od Alicji
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Danuty
Szok w dniu imienin
17.00 - + Stanisław Małż w rocz.śm., Krystyna
Ksepka, Mariusz Parzych - int.od rodziny
XII Niedziela Zwykła - 23 czerwca 2013 r.
8.30 - w int. dziadka Jurka, + Jadwiga Szmyt,
Jadwiga i Stanisław Ryś
8.30 - o bł. Boże dla rodziny Kisły
8.30 - + Józef Ścibek w 15-tą rocz.śm., Stanisław,
Dorota
8.30 - + Aleksander Plona w rocz.śm., Zofia Plona
8.30 - Rozalia Filipkowska w I-szą rocz.śm.
11.00 - o bł. Boże dla Wiesława i Ireneusza
Tydelskich z rodzinami i dla Reginy Tydelskiej
11.00 - w int. Jana Sawickiego z racji imienin int.od żony i dzieci z rodzinami
11.00 - w rocznicę slubu Anny i Wojciecha
Kowalczyk i za ich syna Dawida
11.00 - + Jan Zalewski i Ryszard Skrajny
17.00 - + Witold Serek i Eugeniusz Ptak z racji Dnia
Ojca
17.00 - Rozalia w I-szą rocz.śm. i Czesław
Filipkowscy, Elżbieta Cuk
17.00 - + ojców: Piotr Łukaszewicz i Wacław
Turłaj- int.od dzieci Ewy i Pawła z rodzinami
Ochrzczona została

Malwina
1.
Puchalski Mateusz, stan wolny, zam.Ukta, par.tut.
Sokołowska,
córka
i Lewandowska Katarzyna, stan wolny, zam. ul.Zielona, par.
Marcina i Ewy.
Świętej Trójcy w Rucianem Nidzie.
Rodzice i otoczenie
2. Tomasik Maciej, stan wolny, zam.Nowy Most, par.tut.
niech będą dla niej
i Bielawska Justyna, stan wolny, zam. Zgon, par. Św. Józefa
w Nawiadach.
Ciąg dalszy s.3
świadkami wiary.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki *Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
email: sawicki@parafiaukta.pl
Ruciane Nida
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

1. Wielkimi krokami zbliża się koniec roku
katechetycznego i szkolnego. Przypominamy
dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde
dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było
dobrze zakończone, powinno być ofiarowane
Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko
prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za
przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego
dziękczynienia w nadchodzących dniach.
Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu
wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas
naszego wypoczynku, regeneracji sił, ale także
duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można
wybrać się na rekolekcje czy pielgrzymkę,
a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza
w świątyniach nie tylko podziwiać piękno, ale
oddać cześć Panu cał ego stworzenia.
2. Nie wszyscy wyjadą na wakacje. Może znamy
jakąś wielodzietną rodzinę, którą należy wesprzeć,
fundując wyjazd dziecka na kolonie, obóz,
wycieczkę czy rekolekcje? Mamy być świadkami
Miłości miłosiernej! Zatem niech to będzie nasza
„Bóg jest mocniejszy!”. To wołanie rozległo się
na Placu św. Piotra podczas środowej audiencji
ogólnej po zachęcie ze strony Papieża Franciszka.
Okazją była jego refleksja nad misją Kościoła,
którą jest niesienie światu nadziei i Bożego
zbawienia. Niestety, jak zauważył Ojciec Święty,
nawet pobieżny rzut oka na codzienne doniesienia
medialne przynosi wrażenie, jakby to zło
zwyciężało, a nie dobro. Dotyczy to nawet relacji
między wyznawcami Chrystusa, którzy powinni
głosić ewangeliczne prawo miłości.
„Gdy widzimy w gazetach albo w telewizji tak
wiele wojen między chrześcijanami: jak to jest
możliwe? Pośród Ludu Bożego tyle wojen! –
mówił Papież. – To samo na osiedlach, w miejscach
pracy – ileż wojen z powodu zawiści i zazdrości.
Nawet w samej rodzinie – ileż wewnętrznych
waśni. Musimy prosić Boga, by dał nam dobrze
zrozumieć to prawo miłości. Jakże dobre i piękne
jest wzajemne miłowanie się jak prawdziwi bracia,
jakże piękne! Zróbmy dzisiaj pewną rzecz. Pewnie
wszyscy mamy jakieś sympatie i antypatie, a może
niemało z nas złości się na drugich. Przynajmniej
tak powiedzmy Bogu: «Panie, jestem zły na tego
człowieka. Ale modlę się za niego, proszę Cię».
Trzeba modlić się za tych, na których się

odpowiedz na Chrystusowe wezwanie:
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”
i na innym miejscu: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”!
3. Za tydzień ofiary do tzw. puszek na
Fundusz Młodzieżowy Diecezji Ełckiej.
4. 19 marca (środa) - Dzień Modlitw o Świętość
Kapłanów organizowany w Parafii pw. Św.
Mikołaja w Mikołajkach.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 17 VI Święty Albert Chmielowski (1845-1916),
zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał
się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los
z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność;
to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”
(wspomnienie obowiązkowe);
· 21 VI Święty Alojzy Gonzaga (1568-1591),
zakonnik, który obok Świętego Stanisława Kostki
jest patronem katolickiej młodzieży (wspomnienie
obowiązkowe).
gniewamy. To piękny krok naprzód w tym prawie
miłości. Zróbmy tak dzisiaj!”
Kontekstem tych papieskich słów był główny
temat katechezy – soborowa definicja Kościoła. W
ten sposób przemówienie Franciszka streszczono
w języku polskim:
„W środowej katechezie Ojciec Święty
przypomniał nam definicję Kościoła jako Ludu
Bożego, wypracowaną przez Sobór Watykański II.
Podkreśla ona, że Lud ten jest wspólnotą różną od
ugrupowań religijnych, etnicznych czy
kulturowych. Bóg sam, który nie jest własnością
żadnego narodu, pragnąc zbawienia ludzi nabywa
dla siebie Lud, kształtuje go i prowadzi. Jego
członkiem zostaje się przez Chrzest św. i wiarę
w Chrystusa. W świecie napiętnowanym przez
szatana i zło misją Ludu Bożego staje się głoszenie
Dobrej Nowiny, budzenie nadziei, ukazywanie, że
Bóg jest Wszechmocny! Prawem tego Ludu jest
nowe przykazanie miłości, na wzór Chrystusa,
który umiłował nas do końca. Celem dążeń Ludu
jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi
przez Chrystusa, które ma się rozszerzać aż po
krańce świata, by na końcu czasów zostało
dopełnione pełnią komunii z Bogiem”.

Zapowiedzi przedślubne cd.

3. Besiekierski Dariusz, stan wolny, zam.Rosocha, par.tut. i Mroczkowska Renata, stan wolny, zam.
Krzeczanowo, par. Św. Katarzyny w Gradzanowie.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

