Kalendarz liturgiczny
1 lipca. XII NIEDZIELA ZWYK£A.
Mdr 1,13-15;2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk
5,21-43
Wykorzystajmy wakacje nie tylko po to, by
wypocz¹æ,ale równie¿, by odœwie¿yæ relacje z
Panem Bogiem i drugim cz³owiekiem.
2 lipca. Poniedzia³ek.
Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
Eucharystia jest centrum naszego ¿ycia duchowego
i dobrze czyni ten, kto stara siê uczestniczyæ w niej
w dni powszednie.
3 lipca. Wtorek. Œw. Tomasza Aposto³a.
Ef 2,19-22; J 20,24-29
Uczmy siê od œw. Tomasza przynosiæ do Pana
Jezusa tak¿e nasze problemy z wiar¹ i zw¹tpienia,
bo tylko Bóg mo¿e objawiæ nam prawdê o sobie i o
nas.
4 lipca. Œroda.
Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34

Przychodz¹c na Mszê Œwiêt¹ przynosimy Panu
Bogu radoœci i sukcesy, ale równie¿ smutki i
niepowodzenia, z³o, które nas drêczy, i nasze
obawy.
5 lipca. Czwartek.
Am 7,10-17; Mt 9,1-8
Nieustanny cud przemiany chleba i wina w Cia³o i
Krew Pana Jezusa oœmiela nas do proszenia o cuda
równie¿ w naszym ¿yciu.
6 l i p c a . P i ¹ t e k . B ³ . M a r i i Te r e s y
Ledóchowskiej.
Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
Pan Bóg powo³uje nas do ró¿nych pos³ug. Jednych
do oddania siê ca³kowicie na s³u¿bê w Jego
Koœciele, innych do s³u¿enia Mu w drugim
cz³owieku.
7 lipca. Sobota.
Am 9,11-15; Mt 9,14-17
Uczmy siê wiary i zaufania Panu Bogu od Maryi.

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. Zbawiciel powiedzia³ dziœ do zmar³ej:
„Dziewczynko, mówiê ci, wstañ!” I
dziewczyna odzyska³a ¿ycie. To znaczy, ¿e
mamy wierzyæ Chrystusowi, który przeszed³
przez œmieræ i powsta³ z martwych. To znaczy,
¿e my te¿ mo¿e nie tak zaraz po œmierci
zmartwychwstaniemy. Nie bójmy siê œmierci,
gdy¿ jest ona pocz¹tkiem nowego ¿ycia.
2. W poniedzia³ek, 2 lipca - RÓ¯ANIEC za
niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost
pobo¿noœci w naszej parafii. I czêœæ ró¿añca o
godz. 16.30. Pozosta³e po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00. ZAPRASZAM.
3. W tym tygodniu przypada:
- pierwszy czwartek miesi¹ca dzieñ, w którym
adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i modlimy
siê o powo³ania kap³añskie i zakonne. Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu od Mszy Œwiêtej o
godz. 17.00 do 21.00
- pierwszy pi¹tek szczególna okazja do
pojednania siê z Bogiem;
- pierwsza sobota miesi¹ca dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.

ZAPRASZAM NA NABO¯EÑSTWA.
4. Na proœbê Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego
Mariana Podziewskiego Ksi¹dz Biskup Jerzy Mazur
Biskup E³cki prosi o przekazanie nastêpuj¹cej treœci:
"Z uwagi na koñcz¹c¹ siê 2 lipca br. abolicjê dla
cudzoziemców, pragniemy przypomnieæ o
mo¿liwoœciach legalizacji pobytu w Polsce. Wszelkie
informacje w tej sprawie znajduj¹ siê na stronie
internetowej: www.abolicja.gov.pl, a tak¿e w
U r z ê d a c h Wo j e w ó d z k i c h . Z a c h ê c a m y d o
skorzystania z tej formy pomocy i legalizacji pobytu w
naszym kraju".
5. „Rozpoczêcie lata z Chrystusem na Mazurach"
odbêdzie siê w dniach od 6 do 8 lipca w
Gi¿ycku.Pragnieniem ksiêdza biskupa Jerzego
Mazura jest obj¹æ modlitw¹ wszystkich ludzi
wypoczywaj¹cych na Mazurach i SuwalszczyŸnie, a
jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e prawdziwy wypoczynek
dokonuje siê w Bogu.
6. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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Znak przynale¿noœci do Maryi cd
S³owa wypowiadane przez
kap³ana, gdy wprowadza osobê do
Bractwa Szkaplerza s¹ nastêpuj¹ce:
„Przyjmij ten b³ogos³awiony habit i
proœ Przenajœwiêtsz¹ Dziewicê, a¿ebyœ dziêki Jej
zas³ugom móg³ go nosiæ bez skazy grzechu i a¿eby
Ona ochrania³a ciê od
wszelkiego z³a i ¿eby
wprowadzi³a ciê do
odwiecznego ¿ycia. Amen.
Za przyczyn¹ udzielonej mi si³y,
ja dopuszczam ciê do udzia³u we wszystkich

Koœció³ dla grzesznika
„Koœció³ nie jest wspólnot¹ doskona³ych, lecz
grzeszników, którzy powinni uznaæ, ¿e potrzebuj¹
mi³oœci Boga, ¿e potrzebuj¹ bycia oczyszczonymi
przez krzy¿ Jezusa Chrystusa”. Przypomnia³ o tym
papie¿ w homilii podczas Mszy œw. sprawowanej w
bazylice watykañskiej z okazji uroczystoœci œw.
Piotra i Paw³a.
Przed rozpoczêciem Eucharystii Ojciec Œwiêty
wrêczy³ paliusze 43 arcybiskupom-metropolitom,
mianowanym w okresie minionego roku, w tym
trzem Polakom, abp. Stanis³awowi Budzikowi,
abp. Wiktorowi Skworcowi oraz abp. Wac³awowi
Depo. Trzem hierarchom, z Ghany, Kanady i
Pakistanu, którzy nie mogli przybyæ do Rzymu
paliusze zostan¹ wrêczone w ich diecezjach.
Mówi¹c o wyznaniu przez Piotra swej wiary i
powierzonej mu przez Jezusa misji papie¿
zauwa¿y³, ¿e w scenie tej dostrzec mo¿na napiêcie
istniej¹ce miêdzy darem, który pochodzi od Boga a
ludzkimi mo¿liwoœciami, tak¿e „w pewien sposób
Pismo Œwiête mówi nam nieustannie o czynnym
zaanga¿owaniu na rzecz brata i wymaga
wspó³odpowiedzialnoœci, która powinna
obejmowaæ wszystkich ludzi. Wymaganie to nie
ogranicza siê do w³asnej rodziny, ani nawet do
narodu czy Pañstwa, lecz obejmuje wed³ug

dobrych duchowych czynach, które dziêki ³askawej
pomocy Jezusa Chrystusa zosta³y dokonane przez
cz³onków zakonu Œwiêtego Karmelu. W Imiê Ojca
i Syna + i Ducha Œwiêtego. Amen.
Niechaj Stwórca Nieba i ziemi, Wszechmocny
Bóg, b³ogos³awi + ciê; Który zadecydowa³ a¿eby
w³¹czyæ ciê do Bractwa B³ogos³awionej Dziewicy
Maryji z Góry Karmel. My b³agamy J¹, a¿eby Ona
w godzinie twojej œmierci, star³a g³owê starego
wê¿a, ¿ebyœ ty na koñcu móg³ zdobyæ odwieczn¹
palmê i koronê niebieskiego dziedzictwa.
Przez Chrystusa Naszego Pana. Amen.”
Szkaplerze bêdzie mo¿na nabyæ w koœciele.
zapowiedŸ dramatu historii samego papiestwa,
charakteryzuj¹cej siê w³aœnie jednoczesn¹
obecnoœci¹ tych dwóch elementów: z jednej strony
dziêki œwiat³u i mocy pochodz¹cych z wysoka
papiestwo jest fundamentem Koœcio³a
pielgrzymuj¹cego w czasie, z drugiej zaœ, na
przestrzeni wieków wy³ania siê tak¿e s³aboœæ ludzi,
któr¹ mo¿e jedynie przekszta³ciæ otwarcie na
dzia³anie Boga”. Benedykt XVI doda³, ¿e Piotr,
pomimo swoich s³aboœci zostaje zapewniony, ¿e
si³y z³a nie zwyciê¿¹ Koœcio³a. Nie jest on
wspólnot¹ doskona³ych, lecz grzeszników, którzy
powinni uznaæ, ¿e potrzebuj¹ mi³oœci Boga, ¿e
potrzebuj¹ bycia oczyszczonymi przez krzy¿
Jezusa Chrystusa. S³owa Jezusa dotycz¹ce w³adzy
Piotra i aposto³ów pozwalaj¹ w³aœciwie ukazaæ, ¿e
moc¹ Boga jest mi³oœæ, mi³oœæ, która promieniuje
swoim œwiat³em z Kalwarii. Doda³, ¿e Jezus przez
swoj¹ œmieræ zwyciê¿y³ moce piekielne, w Jego
krwi rozla³a siê na œwiat wielka rzeka mi³osierdzia,
która nawadnia swymi uzdrawiaj¹cymi wodami
ca³¹ ludzkoœæ.
pewnego porz¹dku ca³¹ ludzkoœæ, tak ¿e dla nikogo
los innych cz³onków ludzkiej rodziny nie mo¿e
pozostawaæ obcy, czy obojêtny. ¯aden cz³owiek nie
mo¿e twierdziæ, ¿e nie jest odpowiedzialny za los
swego brata (por. Rdz 4, 9; £k 10, 29-37; Mt 25, 3146)!
B³. Jan Pawe³ II

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. Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.; 2.Rodzice dzieci, które w tym roku
przyst¹pi³y do I Komunii Œw. - 300 z³.; 3. Anonimowo - 50E (200 z³); 4. Zygmunt i Marian Szmigiel
(Krutyñ) - 50 E (200z³); 5. Samsel Danuta (Œwignajno Ma³e) - 50 E (200z³.) 6. Grzybowscy Stanis³awa i
Marek ( Œwignajno Ma³e) - 100 z³. Wp³ynê³o - 1050 z³. Wydano - 0 z³.
Stan kasy - zad³u¿enie 657 282.59 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 - 2 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - w int. Joli - int. od Ewy i
Andrzeja z rodzin¹
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + W³adys³aw i W³adys³awa
Koz³owscy- int. od córki Teresy
Wtorek - 3 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Marianna, Franciszek i Józef Pyœk
17.00 - + Boles³awa w 2-g¹ rocz. œm.
Œroda - 4 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - o b³. Bo¿e, opiekê Mbo¿ej i szczêœliwe
rozwi¹zanie dla Justyny
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Jan Skorupski, Marianna, Czes³aw,
Stefania, Rozalia, cr. Skorupskich
Czwartek - 5 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
16.30 - + Robert Krysiak w 30-ty dzieñ po œm. - int.
od uczestników pogrzebu
17.00 - w int. Miko³aja w dniu urodzin i za jego
siostry; o wiarê, nadziejê i mi³oœæ w ich ¿yciu
17.00 - w 20-te urodziny Micha³a Krysiaka
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Faustyn i Rozalia Stachelek, cr.
Florczyków i Olszewskich
Pi¹tek - 6 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla

Danis³awy i Kazimierza, ich dzieci i wnuków
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Stanis³aw i Anna, Stanis³aw i Marianna,
Marek, Henryk i Stefan
Sobota - 7 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
8.00 - Antoni i Pelagia Moroz, Stanis³awa i
W³adys³aw Juszko
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Kazimierz, Marianna i Franciszek
Murawscy, Józef Mysiorski
17.00 - + Marianna Bielewska
XIV Niedziela Zwyk³a - 8 lipca 2012 r.
8.30 - o zdrowi i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie Ryszarda i Celiny Filipkowskich
8.30 - w rocznice œlubu Kasi i Rafa³a Rokoj¿o i za
ich córki Zosiê i Tosiê
8.30 - Gr. + Helena Kulas
8.30 - + Konstanty Drê¿ek, Norbert Idel, cr. Idel
9.40 Krutyñ: o b³. Bo¿e dla rodzin Sobiech,
Jankowski, Cisek
9.40 Krutyñ: + Jadwiga Kosak, Katarzyna,
W³adys³aw, Zofia Konowrocka
11.00 - w 2-gie urodziny Kornela Parzycha i za jego
rodziców
11.00 - za Nataliê z racji urodzin - int. od rodziców
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Marka i Iwony
Rachubka i dla ich córek Amelii i Laury
11.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Dardziñskich i Chmielewskich
17.00 - + Aleksandra, Stanis³aw, Marian,
Czes³awa, Stanis³aw, Czes³awa Cesarek, Czes³aw i
Tadeusz Wypyjewscy

Satius est sero quam nunquam discere.
Lepiej siê uczyæ póŸno niŸ nigdy.

Aposto³ ma opowiadaæ nie siebie i swoje
pogl¹dy, lecz Ewangeliê Jezusa Chrystusa.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* 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

zapowiedzi przedœlubne

Odesz³a od nas

Rozalia
1. Angowski Mateusz Bartosz, zam. Grudzi¹dz, ul. Gen.Bo³trucia, par. Œw.
Filipkowska
Stanis³awa Mêczennika w Grudzi¹dzu i Angowska Monika Dorota z d.
Msza Œwiêta od
Wójtowicz, zam. Ko³owin, par. tut., oboje cywilnie zwi¹zani.
2. Adamski £ukasz Witold, stan wolny, zam. Ukta, par. tut. i Bia³a Marta uczestników pogrzebu Patrycja, stan wolny, zam. Biskupiec, ul. Kopernika, par. B³. Karoliny w Biskupcu. 28 lipca 2012 r. - godz.
17.00
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do
Wieczny odpoczynek
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o
racz jej daæ Panie ...
tym Ks. Proboszcza.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· we wtorek, 3 lipca œwiêty Tomasz Aposto³. W
Wieczerniku z³o¿y³ wyznanie wiary „Pan mój i
Bóg mój”. Aposto³owa³ w Indiach. Tradycja
mówi, ¿e zgin¹³ oko³o 52 roku na górze, która
obecnie znajduje siê na przedmieœciach miasta
Madras;

· w pi¹tek, 6 lipca b³ogos³awiona Maria Teresa
Ledóchowska, która swoim ¿yciem
potwierdzi³a, ¿e ca³y Koœció³ ze swej natury jest
misyjny. Wszystkie si³y poœwiêci³a misyjnym
dzie³om afrykañskim. Proœmy przez ni¹ o taki
sam zapa³ dla nas w przekazywaniu wiary
choæby najbli¿szym.

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

odmawiania o œwicie, w po³udnie i przy
zachodzie s³oñca zachêca nas tradycja. W
modlitwie Anio³ Pañski prosimy Boga, aby za
wstawiennictwem Maryi równie¿ nam by³o dane
wype³niaæ, tak jak Ona, wolê Boga i przyj¹æ do
swego wnêtrza Jego S³owo. Praktyka ta mo¿e nam
pomóc w umacnianiu prawdziwej mi³oœci do
tajemnicy wcielenia.

S³owo Bo¿e i modlitwa maryjna
Maj¹c na uwadze nierozerwaln¹ wiêŸ miêdzy
s³owem Bo¿ym i Maryj¹ z Nazaretu, wraz z ojcami
synodalnymi zachêcam do propagowania poœród
wiernych, zw³aszcza w ¿yciu rodzinnym, modlitw
maryjnych jako pomocy w rozwa¿aniu œwiêtych
tajemnic, o których opowiada Pismo œwiête.
Bardzo po¿ytecznym narzêdziem jest na przyk³ad
indywidualny lub wspólnotowy Ró¿aniec œwiêty,
w którym rozwa¿a siê wraz z Maryj¹ tajemnice
¿ycia Chrystusa wzbogacone przez papie¿a Jana
Paw³a II o tajemnice œwiat³a. Jest wskazane, aby
zapowiedziom poszczególnych tajemnic
towarzyszy³y krótkie fragmenty Biblii, zwi¹zane z
dan¹ tajemnic¹, co u³atwi zapamiêtanie niektórych
znacz¹cych sformu³owañ Pisma w odniesieniu do
tajemnic ¿ycia Chrystusa.
Ponadto Synod zaleci³ propagowanie wœród
wszystkich wiernych odmawiania modlitwy Anio³
Pañski. Jest to prosta i g³êboka modlitwa, która
pozwala nam „wspominaæ codziennie Wcielone
S³owo”.[305] By³oby dobrze, aby lud Bo¿y,
rodziny i wspólnoty osób konsekrowanych byli
wierni tej modlitwie maryjnej, do której

Zas³uguj¹ na poznanie, docenienie i
rozpowszechnianie tak¿e niektóre staro¿ytne
modlitwy chrzeœcijañskiego Wschodu, które
odnosz¹c siê do Theotokos, do Matki Bo¿ej,
ogarniaj¹ ca³¹ historiê zbawienia. Mamy na myœli
zw³aszcza Akatyst oraz Paraklezê. S¹ to hymny
pochwalne œpiewane w formie litanijnej,
przenikniête wiar¹ Koœcio³a i pe³ne odniesieñ
biblijnych, pomagaj¹ce wiernym w rozwa¿aniu
wraz z Maryj¹ tajemnic Chrystusa. W
szczególnoœci wspania³y hymn ku czci Matki
Bo¿ej, zwany Akatystem co znaczy œpiewany na
stoj¹co stanowi jedn¹ z najwznioœlejszych form
wyrazu pobo¿noœci maryjnej w tradycji
bizantyjskiej. Modlenie siê tymi s³owami otwiera
szeroko duszê i przygotowuje j¹ do przyjêcia
pokoju pochodz¹cego z góry, od Boga, tego pokoju,
którym jest sam Chrystus, narodzony z Maryi dla
naszego zbawienia.
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.

