Kalendarz liturgiczny
17 czerwca. XI NIEDZIELA ZWYK£A.
Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
Na o³tarzu Pana sk³adamy dziêkczynienie za
otrzymane ³aski oraz proœby o dalsze.
18 czerwca. Poniedzia³ek.
2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42
Wymagania Jezusowej nauki s¹ trudne ale
wykonalne.
19 czerwca. Wtorek.
2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48
Jezus przypomina, ¿e ka¿dy, kto chce byæ Jego
uczniem i dziedzicem Królestwa niebieskiego, ma
mi³owaæ wszystkich bez wyj¹tku, nawet
nieprzyjació³.
20 czerwca. Œroda.
2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,7-15
Eucharystia jest fundamentem ¿ycia
chrzeœcijanina. Na niej mamy budowaæ codzienne
¿ycie, bo w niej jest wszystko - mi³oœæ, ofiara,

nadzieja, przebaczenie.
21 czerwca. Czwartek. Œw. Alojzego Gonzagi.
Syr 48,1-14; Mt 6,7-15
Dziœ Chrystus Pan uczy nas najpiêkniejszej
modlitwy: modlitwy “Ojcze nasz”, w której do
Boga mo¿emy wo³aæ “Abba - Ojcze, Tatusiu”.
22 czerwca. Pi¹tek.
2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
“Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi. [...]
GromadŸcie sobie skarby w Niebie” - nieustannie
wzywa nas Pan Jezus. Tymi skarbami s¹ dobre
uczynki spe³niane tu na ziemi.
23 czerwca. Sobota.
2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34
Przychodzimy na Mszê Œwiêt¹, by Dobremu Bogu
powierzyæ nasze radoœci i doœwiadczenia, blaski i
cienie naszego ¿ycia. Do tego zawierzenia dzisiaj
w Ewangelii zachêca Jezus Chrystus, mówi¹c,
byœmy starali siê o królestwo Bo¿e, o jego rozwój.

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.Dzisiaj, 17 czerwca taca na prace
prowadzone w naszej parafii. Proszê o
¿yczliw¹ pomoc i ca³ym sercem i modlitw¹
dziêkujê za dotychczas otrzymywan¹.
2. Umiejêtnoœæ czekania razem z Panem a¿
do czasu ¿niwa to, jak us³yszeliœmy dzisiaj,
wyraz chrzeœcijañskiej cierpliwoœci. Jest to
postawa trudna, ale taka jest natura
Królestwa Bo¿ego, które wzrasta
niewidocznie i dojrzewa powoli. Zaufajmy
Bogu, bo On wie, co czyni.
3. Trwa czerwiec miesi¹c, w którym czcimy
Najœwiêtsze Serce Jezusowe. Nabo¿eñstwa
czerwcowe o godzinie 17.00 . Uczestnicz¹c
w nich, modl¹c siê wspólnie s³owami litanii
do Serca Pana Jezusa, powiêkszajmy chwa³ê
Bo¿¹.
4. W przysz³¹ niedzielê, 24 czerwca,
obchodziæ bêdziemy uroczystoœæ narodzenia
œwiêtego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym
œwiêtym oprócz Matki Bo¿ej, którego
narodzenie wspomina siê w liturgii Koœcio³a.

Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako
poprzednika Mesjasza.
5. Za tydzieñ ofiary do tzw. puszek na Fundusz
M³odzie¿owy Diecezji E³ckiej.
6. 20 czerwca - Miêdzynarodowy Dzieñ UchodŸcy.
7. W sobotê, 23 czerwca - Dzieñ Ojca. Zapraszam
na Mszê Œwiêt¹ i nabo¿eñstwo czerwcowe, byœmy
modlitw¹ nasz¹ i sercami otoczyli wszystkich
ojców.
8. 23 czerwca - rocznica œwiêceñ biskupich J.E. Ks.
Bpa Romualda Kamiñskiego. Zechciejmy
pamiêtaæ o Ksiêdzu Biskupie w naszej ¿yczliwej
modlitwie.
9. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· w czwartek, 21 czerwca œwiêty Alojzy Gonzaga,
jezuita, oddany ca³ym sercem pos³udze chorym.
Polecajmy mu w modlitwie ludzi chorych
i cierpi¹cych.

Bazylika zim¹
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Znak przynale¿noœci do
Maryi
Od siedmiu wieków
szkaplerz Dziewicy Maryi z
Góry Karmel jest znakiem
zaaprobowanym przez
Koœció³ i przyjêtym przez zakon karmelitañski jako
zewnêtrzny wyraz mi³oœci do Maryi, dzieciêcego
zaufania Jej oraz zaanga¿owania siê w
naœladowanie ¿ycia Matki Pana.
W dniu 16 lipca bêdziemy czciæ Matkê Bo¿¹,
zwan¹ potocznie Matk¹ Bo¿¹ Szkaplerzn¹. Jej kult
pochodzi z gór, Karmel, wspominamy Matkê Bo¿¹
z Góry Karmel nad Morzem Œródziemnym, z
tamtejszego klasztoru Ojców Karmelitów, gdzie wed³ug tradycji - 16 lipca 1230 roku przeor
Karmelu, Szymon Stock mia³ widzenie Matki
Bo¿ej, która wrêczy³a mu szkaplerz (dwa p³aty
sukna z otworem na g³owê) ze s³owami: "Oto znak
zbawienia, ratunek w niebezpieczeñstwach,
przymierze pokoju. Kto w nim umrze, nie zazna
ognia piekielnego". Od tej pory szkaplerz sta³ siê
czêœci¹ ubioru zakonników karmelitañskich, a
tak¿e innych zakonów. Pragnieniem Matki Bo¿ej
by³o jednak, aby Jej "znak zbawienia" nosili z
pobo¿noœci¹ nie tylko zakonnicy, ale i œwieccy. W
zamian za ten akt pobo¿noœci Maryja obieca³a
swoim czcicielom, ¿e w pierwsz¹ sobotê po œmierci
wybawi ich dusze z czyœæca.
Poniewa¿ dla ludzi œwieckich niewygodnym by³o
noszenie szkaplerza w takiej postaci, jak przyjêli go
zakonnicy, z biegiem lat okrojono go do dwóch
ma³ych prostok¹tnych p³atków sukna koloru
br¹zowego, z wizerunkiem Matki Bo¿ej
Szkaplerznej na jednym i Najœw. Serca Jezusowego
na drugim. Noszono go na dwóch tasiemkach w ten
sposób, ¿e jedna czêœæ spoczywa³a na plecach, a
druga na piersiach. Tak¹ formê szkaplerze
zachowa³y do naszych czasów. Czêœæ opadaj¹ca na
plecy przypomina, ¿e "trudy, doœwiadczenia i
krzy¿e znosiæ winniœmy pod opiek¹ Maryi z

poddaniem siê woli Bo¿ej, tak jak Ona to czyni³a" a
przednia czêœæ szkaplerza - ¿e serce pod nim ukryte
ma "biæ dla Boga i bliŸnich, z mi³oœci, odrywaj¹c
siê od przywi¹zañ doczesnych". W 1910 roku
Papie¿, œw. Pius X, zezwoli³
ze wzglêdów praktycznych na
zast¹pienie szkaplerza
sukiennego medalikiem
szkaplerznym z tymi samymi
wizerunkami. Matka Bo¿a,
koñcz¹c swe objawienia w
Lourdes i w Fatimie, ukaza³a siê jako Szkaplerzna,
wyra¿aj¹c wolê, aby wszyscy nosili szkaplerz.
Siostra £ucja twierdzi³a, ¿e "ró¿aniec i szkaplerz s¹
nierozdzielne". Maryjny "znak zbawienia" nosili
niemal wszyscy królowie polscy, pocz¹wszy od œw.
Jadwigi i W³adys³awa Jagie³³y, a tak¿e liczni
œwiêci, m.in. Jan Bosko, Maksymilian Kolbe, Jan
Maria Vianney, Alfons Liguori i tak nam bliski b³.
Jan Pawe³ II, który sam powiedzia³ nam o tym w
1999 roku: "Szkaplerz do dzisiaj noszê, tak jak go
przyj¹³em u Karmelitów na Górce, maj¹c
kilkanaœcie lat".
Przyjêcie szkaplerza oznacza wejœcie do rodziny
Karmelu i przynale¿noœæ do Maryi. Odpowiadaj¹c
na mi³oœæ Dziewicy, s¹ pewni Jej opieki w trudach
¿ycia i w momencie œmierci, ufaj¹c równie¿, ¿e i po
œmierci wstawi siê za nami u swojego Syna.
Magisterium Koœcio³a zatwierdzi³o nabo¿eñstwo
szkaplerzne i zaliczy³o je do sakramentaliów.
Trzeba pamiêtaæ, i¿ szkaplerz karmelitañski,
zatwierdzony przez Koœció³ jako znak
chrzeœcijañskiej wiary i znak Maryi, nie jest jakimœ
amuletem czy magicznym talizmanem. Samo
noszenie szkaplerza nie jest równie¿
automatycznym gwarantem naszego zbawienia,
czy te¿ wymówk¹, aby nie podejmowaæ ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Nabo¿eñstwo szkaplerzne, tak
jak ka¿de inne maryjne nabo¿eñstwo Koœcio³a, jeœli
jest powa¿nie traktowane i praktykowane, wymaga
trudu wspó³pracy z T¹, której siê powierzamy.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

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 - 500 z³.; 2. Krajza Halina i Zygmunt (Wojnowo) - 100 z³.;
3. Anonimowo - 50 z³.; 4. Anonimowo - 80 z³.
Wp³ynê³o - 730 z³. Wydano - 3489.65 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 661 792.59 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 - 18 czerwca 2012 r.
8.00 - w int. Kewina Karkowskiego z racji
urodzin i cr. Karkowskich
17.00 - w in. Jerzego z racji urodzin i za +
Leonard Kruszelnicki (z racji pogrzebu)
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Stanis³aw, Stanis³awa, Zdzis³aw, Eugeniusz i
Wies³aw Gruszczyñscy
Wtorek - 19 czerwca 2012 r.
8.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - za dzieci Pierwszokomunijne z roku 2011
17.00 - + Kazimierz i Zdzis³awa Chojnowscy w rocz.
œm.
17.00 - Lech Tobojko i za Olafa Lenhoffa w urodziny
Œroda - 20 czerwca 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw, Witold i Andrzej Pupek - int. od
¿ony i matki
17.00 - w urodziny Bogdana Skrajnego i za jego dzieci
17.00 - w int. Edwarda Gruszki z racji urodzin - int. od
¿ony i dzieci
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Ignacy Maciora
17.30 - + Stanis³aw Gacioch - int. od wnuczków
Czwartek - 21 czerwca 2012 r.
8.00 - + Maria, Wilhelm i Henryk Soboll
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Bronis³awa i Stanis³aw Puchalscy - int. od
syna Jerzego
Pi¹tek - 22 czerwca 2012 r.
8.00 - w 58-me urodziny Celiny Krysiak
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Stanis³awa Farys, Bronis³awa, Stefania, z
rodz. Tydelskich: Edward, Zofia i Franciszek, z rodz.
Hurców, Robert Krysiak

17.00 - + Kazimierz Dziewulski w 30-ty dzieñ po œm. int. od uczestników pogrzebu
Sobota - 23 czerwca 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw Waszkiewicz - int. od syna
Miros³awa z rodzin¹
16.30 - Antoni Szewczyk w 7-dmy dzieñ po œm. - int.
od siostry Reginy
17.00 - + Stanis³aw Ma³¿ w rocz. œm., Krystyna
Ksepka i Mariusz Parzych
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Witold Serek i Eugeniusz Ptak
17.00 - + Wanda Sulewska
Niedziela. Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana
Chrzciciela - 24 czerwca 2012 r.
8.30 - w int. Jana Sawickiego z racji imienin i urodzin int. od ¿ony i dzieci z rodzinami
8.30 - w int. Jana z racji imienin i Jakuba z racji
urodzin i za cr. Kis³y
8.30 - w int. Ks. Kan. Henryka w 44-t¹ rocznicê
œwiêceñ kap³añskich
8.30 - + Aleksander Plona w 10-t¹ rocz. œm., Zofia
11.00 - w 80-te urodziny Zofii Filipkowskiej - int. od
dzieci
11.00 - o b³. Bo¿e dla Emilii i Paw³a, Radka i Sylwii z
racji rocznic œlubu
11.00 - + Antoni Kamiñski ( z racji imienin i dnia ojca)
- int. od córki Teresy z rodzin¹
11.00 - + Krzysztof, cr. Jab³kowskich i Samslów
11.00 - Halina i Wies³aw Kozaccy
17.00 - w int. Jana i Jasia Rokoj¿ów
17.00 - w int. Jana Pianki z racji urodzin i imienin i za
Jego rodzinê
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
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* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Koœcio³owi w osoby Ojca Œwiêtego, stowarzyszenie chce w swoj¹
Potrzebie apeluje, by w ramach modlitwy za modlitwê w³¹czyæ Jego osobê. Dlatego apeluje, „do
Koœció³ Przeœladowany w intencje modlitewne wszystkich, którym na sercu le¿y dobro Koœcio³a”,
w³¹czyæ osobê Ojca Œwiêtego Benedykta XVI. o modlitwê.
„Zapraszamy wszystkich, którzy wierz¹ w Boga i Modlitwa za Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
Prawdê do szczególnej modlitwy za Ojca Œwiêtego. Jezu jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i ¯ycie
Niech Duch Œwiêty oœwieca i wzmacnia si³ê cz³owieka. Ty Obieca³eœ prowadziæ swój Koœció³
Papie¿a Benedykta XVI, jako profetycznego Do koñca czasów. Ty Wybra³eœ naszego Ojca
œwiadka Dobrej Nowiny, niech towarzyszy mu na Œwiêtego Benedykta XVI ustanawiaj¹c go
drodze Pokoju, którego ludzkoœæ tak bardzo Pasterzem Koœcio³a Powszechnego. Udziel mu
potrzebuje i do którego d¹¿y” – zachêca dyrektor pe³ni ³ask Ducha Œwiêtego niech On utwierdza nas
stowarzyszenia Pomoc Koœcio³owi w Potrzebie ks. w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei
Waldemar Cis³o.
i mi³oœci.
Stowarzyszenie od wrzeœnia 2010 r. organizuje Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,
spotkania modlitewne w intencji przeœladowanych zjednocz nas z nastêpc¹ œw. Piotra i umacniaj nas w
chrzeœcijan. Odbywaj¹ siê one czternastego dnia ka¿dej Eucharystii, daj¹c nam si³ê byœmy
ka¿dego miesi¹ca w Warszawie, Krakowie i pocieszali przeœladowanych, ¿yli w solidarnoœci z
Gdañsku. Planowane s¹ równie¿ w innych biednymi i cierpi¹cymi g³osz¹c Twoj¹ Œmieræ i
miastach. W czerwcu, w zwi¹zku z przykrymi Zmartwychwstanie wszystkim narodom Ziemi.
wydarzeniami i „szumem medialnym” wokó³ Amen.
*We czwartek, 14 czerwca, zakoñczy³a siê Oktawa Bo¿ego Cia³a i Bia³y Tydzieñ dzieci
pierwszokomunijnych. Bardzo serdecznie dziêkujê za pobo¿ne uczestniczenie we Mszach Œwiêtych
i procesjach eucharystycznych.
* 21 czerwca (czwartek) dzieci, które w tym roku przyst¹pi³y do I Komunii Œwiêtej wraz z rodzicami
wyrusz¹ na autokarow¹ pielgrzymkê na Wigry, do Sejn, Studzienicznej i Augustowa.
zapowiedzi przedœlubne

Odeszli od nas

1. Angowski Mateusz Bartosz, zam. Grudzi¹dz, ul.
Gen.Bo³trucia, par. Œw. Stanis³awa Mêczennika w
Grudzi¹dzu i Angowska Monika Dorota z d. Wójtowicz,
zam. Ko³owin, par. tut., oboje cywilnie zwi¹zani.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy
tymi osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks.
Proboszcza.

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
Œw. Pawe³ pisze w Liœcie do Rzymian: „Nie
bierzcie wiêc wzoru z tego œwiata, lecz
przemieniajcie siê przez odnawianie umys³u,
abyœcie umieli rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a: co
jest dobre, co Bogu mi³e i co doskona³e” (12, 2).
Kontemplacja ma bowiem wyrobiæ w nas
m¹droœciow¹ wizjê rzeczywistoœci, wed³ug Boga, i
uformowaæ w nas „zamys³ Chrystusowy” (1 Kor 2,
16). S³owo Bo¿e jawi siê tutaj jako kryterium
rozeznania: jest ono „¿ywe, (...) skuteczne i
ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosieczny,
przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha,

Zofia Kalinowska
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu
- 14 lipca 2012 r. - godz. 8.30
Antoni Szewczyk
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 16 lipca 2012 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie ...

stawów i szpiku, zdolne os¹dziæ pragnienia i
myœli serca” (Hbr 4, 12). Warto te¿ przypomnieæ,
¿e lectio divina w swojej dynamice nie koñczy siê,
dopóki nie doprowadzi do dzia³ania (actio),
sprawiaj¹cego, ¿e ¿ycie wierz¹cego staje siê darem
dla innych w mi³oœci. Wydoskonalon¹ form¹
syntezy i zbiorem tych elementów jest postaæ Matki
Bo¿ej, bêd¹ca dla ka¿dego wiernego wzorem
uleg³ego przyjêcia s³owa Bo¿ego. Ona
„zachowywa³a wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je
w swoim sercu” (£k 2, 19; por. 2, 51), umia³a
dostrzec „w wielkim planie Bo¿ym g³êbok¹ myœl
³¹cz¹c¹ wydarzenia, czyny i rzeczy, pozornie ze
sob¹ niepowi¹zane”.
cdn

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.

