Kalendarz liturgiczny
21 czerwca. XII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Hi 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mt 4,35-41
Każda Eucharystia jest szansą na pełniejsze
spotkanie z Bogiem.
22 czerwca. PONIEDZIAŁEK.
Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5
Tylko wolne od lęku serce, niezakłamany umysł
i odwaga podejmowania duchowych wyzwań
pozwolą nam otworzyć się na dary, które Pan
nam przygotował.
23 czerwca. WTOREK.
Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
Udział w Eucharystii i przyjęta Komunia Święta
są najlepszym wyrazem miłości i wdzięczności
wobec tych, których kochamy.
24 czerwca. ŚRODA. UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA.
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

Naszym zadaniem jest stanie się niezłomnymi
w wierze i chrześcijańskiej postawie.
25 czerwca. CZWARTEK.
Rdz 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
Umacniajmy solidny fundament naszego życia
przez słowo Boże i Eucharystię.
26 czerwca. PIĄTEK.
Rdz 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4
Eucharystia jest dla człowieka głęboko
wierzącego najważniejszym wydarzeniem dnia.
To tutaj splatają się w jedno nasze ludzkie
poczynania i plany Boga. To podczas tego
spotkania umacniamy się mocą z wysoka, aby
wytrwale kroczyć przez ziemskie życie.
27 czerwca. SOBOTA.
Rdz 18,1-15; Mt 8,5-17
Chrystus oczekuje od nas bezgranicznego
zaufania i oddania się tylko Jemu.

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 Zapowiedzi
zimą 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.
* 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
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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

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. podczas Mszy św. na zakończenie IV Krajowego Kongresu
Misyjnego w Warszawie symbole Światowych Dni Młodzieży uroczyście zostały przekazane
delegacji wolontariuszy ŚDM z diecezji ełckiej. Symbole ŚDM w diecezji jako pierwsi przywitali
mieszkańcy Pisza 14 czerwca 2015 r. na placu przed kościołem par. Matki Miłosierdzia
Ostrobramskiej. Koronką do Miłosierdzia Bożego zainaugurowano czas nawiedzenia symboli na
ziemi ełckiej. W miniony piątek i sobotę symbole ŚDM uroczyście witane były w Mikołajkach.
Św. Jan Paweł II przekazując młodzieży Krzyż ŚDM w 1984 r. mówił: „Ponieście go na cały świat,
jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie
umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie". Peregrynacja Krzyża oraz Ikony w naszej
diecezji potrwa od 14 do 27 czerwca 2015r.
ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka
DOM
istnieje w ludzkich sercach zranionych
1. Laudato si’, mi’ Signore –Pochwalony bądź, grzechem, wyraża się również w objawach
Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie,
W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu
wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy wśród najbardziej zaniedbanych i źle
istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas traktowanych znajduje się nasza uciskana
w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha
siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi w bólach rodzenia» (Rz 8, 22). Zapominamy, że
i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7).
kwiatami i trawami».
Nasze własne ciało zbudowane jest
2. Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej z pierwiastków naszej planety, jej powietrze
w y r z ą d z a m y n i e o d p o w i e d z i a l n y m pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas
wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją i odnawia. Ciąg dalszy w następnym numerze
* 28 czerwca, czyli w następną niedzielę, Zapraszam. Msza Święta o godz. 9.40.
rozpoczniemy odprawianie Mszy Świętej w ** W zakrystii są dostępne kalendarze na
Krutyni w budynku Szkoły Podstawowej. przyszły rok. Zachęcam do nabycia.

Słowo
Człowiek od dawna upatrywał w żywiole
morskim imperium demoniczne. Stąd też, gdy
Bóg daje odpowiedź Hiobowi, stawia mu
przed oczy swoją potęgę, która zamknęła
morze i złamała jego wielkość. Bóg przez to
chce, abyśmy zrozumieli, że nie istnieje żadna
siła, która byłaby zdolna pokonać Boga.
Prawdę tę potwierdza wydarzenie na jeziorze
Genezaret, które opisze Ewangelista Marek.

na

dziś

Bóg jest rzeczywiście Panem żywiołów i Jego
królowaniu podlega wszystko, nawet i szatan,
który według wierzeń mieszka w odmętach
morskich. Trzeba zaufać Bogu i Jego potędze,
która jak zauważa św. Paweł przepełniona jest
miłością.
Wzmocnijmy więc naszą wiarę i zaufanie poprzez
uważne słuchanie Bożego słowa.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś dwunasta niedziela w ciągu roku.
W Ewangelii słyszeliśmy, że tłumy, które
obserwowały działalność Pana Jezusa,
zastanawiały się nad tym, kim On jest. I nam też
nie wolno przejść obojętnie obok Jego osoby.
2. Dzisiaj składka na tacę jest przeznaczona
na prace prowadzone w naszej parafii.
Bardzo serdecznie proszę o pomoc i życzliwe
wsparcie. BÓG ZAPŁAĆ!
3. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Ojca.
Swoimi modlitwami obejmijmy wszystkich
naszych ojców, zarówno żyjących, jak
i zmarłych. Wieczorem o godz. 17.00 Msza
Święta wigilijna z następującej uroczystości
Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
4. W środę przypada uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu,
którego zadaniem było przygotować Naród
Wybrany na przyjście Zbawiciela.
Zwykle wspominamy świętych w dniu ich
śmierci, czyli dnia narodzin dla nieba.
W wypadku św. Jana Chrzciciela dziś
obchodzimy dzień jego narodzenia, a 29
sierpnia wspominać będziemy dzień jego
męczeńskiej śmierci.
Św. Jan Chrzciciel jest patronem wielu naszych
parafianek i parafian, a także z tego powodu, że
nie pił wina i sycery, patronuje Parafialnemu
Apostolatowi Trzeźwości. W związku z tym
tego dnia, podczas Mszy Świętych, modlić się
będziemy o trzeźwość narodu. Przyjmijmy też
całym sercem zachętę do podjęcia abstynencji
od alkoholu. Jeśli ktoś z obecnych na Mszy
Świętej zdobył się na taką ofiarę, niech
w uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela
podejdzie do zakrystii, aby wpisać się do
Parafialnej Księgi Trzeźwości lub wypełnić
deklarację Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Wszystkim Janom i Janinom już dzisiaj
życzymy obfitości łask z nieba za przyczyną ich
patrona św. Jana Chrzciciela. Życzymy, aby
każdego dnia doświadczali jego opieki
i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do
Chrystusa.
U nas Msze Święte w tym dniu o godz. 8.00
i 17.00. Piętnaście minut przed Mszą Świętą
wieczorną
nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Na Mszę Świętą wieczorną i nowennę do Matki

B o ż e j N i e ustającej Pomocy serdecznie
zapraszamy solenizantów i solenizantki oraz
członków Parafialnego Apostolatu
Trzeźwości, a także tych wszystkich, którym
leży na sercu sprawa trzeźwości naszego
narodu.
5. W piątek zakończenie roku szkolnego
i katechetycznego. Młodzież i dzieci szkolne
o r a z i c h r o d z i c ó w, n a u c z y c i e l i
i wychowawców, a także pracowników
administracji miejscowych szkół,
zapraszam na Mszę Świętą dziękczynną,
która zostanie odprawiona w piątek o godz.
9.00.
Wszyscy, którzy pragną przystąpić do
spowiedzi św. z okazji zakończenia roku
szkolnego, mogą to uczynić codziennie na pół
godziny przed każdą Mszą Świętą.
Rozpoczynającym wakacje życzymy udanego
wypoczynku i równocześnie przypominamy,
że nie ma wakacji od codziennej modlitwy,
niedzielnej Mszy Świętej i Dekalogu. “Każdy
katolik pamięta, że w niedziele i święta,
najważniejsza jest Msza i Komunia
Święta”.
6. Za tydzień trzynasta niedziela w ciągu roku.
Tego dnia będziemy prosić o ofiary na fundusz
duszpasterstwa młodzieży diecezji ełckiej.
7. Do nabycia jest kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
8. 14 - 27 czerwca Peregrynacja Krzyża
Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.
10. Dzisiaj, 21 czerwca 2015 r. - Jubileusz 25lecia parafii w Kosewie. Msza Święta
Jubileuszowa o godz. 11.30.
9. 28 czerwca w Użrankach odbędzie się
uroczystość - 120 lat kościoła, 25 lat istnienia
parafii, odpust parafialny, wizytacja
kanoniczna parafii. Msza Święta - godz. 12.00.
10. 23 czerwca - rocznica święceń biskupich
J.E. Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego.
Bardzo serdecznie proszę o szczególną
modlitwę w tym dniu w intencji Księdza
Biskupa Romualda.
11. 25 czerwca - Dzień Świętości Kapłańskiej.
12. 27 czerwca - Diecezjalny Dzień
Młodzieży. Zakończenie peregrynacji Krzyża
Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 22 czerwca 2015 r.
8.00 - + Czesław w I rocz.śm.
17.00 - + Jan, Eugenia, Maksym Sak, Ryszard
Gorczyca
Wtorek - 23 czerwca 2015 r.
8.00 - + Władysław i Józef (z racji Dnia Ojca)
17.00 - + Józef Ścibek w 17 rocz.śm.
- + Witold Serek, Eugeniusz Ptak
Środa - 24 czerwca 2015 r.
8.00 - + Jan i Helena Kręciewscy, Jan Turski,
Ryszard Kuciński
17.00 - w dniu imienin Janiny i Władysława
Bastek - int.od dzieci
- + Mieczysław, Stanisława i Bronisława Farys
Czwartek - 25 czerwca 2015 r.
8.00 - + Halina Kozacka w rocz.śm., Wiesław
17.00 - + Stanisław Gacioch (w dniu urodzin)
Piątek - 26 czerwca 2015 r.
8.00 - + Władysław i Jan Turscy
17.00 - o bł. Boże dla Władysławy Strus
- + Józef Sałata w rocz.śm., Jadwiga Kosak
Sobota - 27 czerwca 2015 r.
8.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz
Kozłowscy, Stanisław i Aleksandra Sekścińscy
17.00 - + Jadwiga Misiewicz, Józef i Aniela

- + Stanisław Małż w 25
rocz.śm., Krystyna
Ksepka, Mariusz Parzych
18.00 - + Zofia Duda w 30
dzień po śm.- int.od
uczestników pogrzebu
XIII Niedziela Zwykła 28 czerwca 2015 r.
8.30 - w int. Jana
Sawickiego w urodziny
i imieniny - int.od żony i dzieci z rodzinami
- o bł. Boże dla Jana i Jakuba w urodziny
- + Bolesława, Józef, Jan, Henryka, Janina,
Teresa, Bolesław Pupek, Piotr Chrzanowski
9.40 - Krutyń: za społeczność szkolną
11.00 - w imieniny i urodziny Janiny Stankiewicz
- o bł. Boże dla Zofii Rachubka
- + Krzysztof Jabłkowski, cr. Jabłkowskich
i Samslów
- + Władysława, Władysław, Kazimierz,
cr. Kozłowskich i Florczyków
17.00 - za parafię
- o bł. Boże dla Stefanii Kręciewskiej z racji
urodzin i dla Władysława
- + Jan Ryszar Kuciński - int.od chrześniaka

Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
W innej przypowieści natomiast otrzymujemy
naukę dotyczącą naszego chrześcijańskiego
stylu życia. Sprowokowany pytaniem Piotra, ile
razy należałoby przebaczyć, Jezus
odpowiedział: «Nie mówię ci, że aż siedem razy,
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22) i
opowiedział przypowieść o „nielitościwym
dłużniku”. Tenże właśnie dłużnik, wezwany
przed oblicze króla po to, by zwrócił mu
ogromny dług, błaga go na kolanach i król daruje
mu należność. Zaraz po wyjściu ów dłużnik
spotyka innego sługę, równego sobie, który był
mu dłużny nieporównanie mniej. Sługa ten błaga
go na kolanach o litość, której jednak nie
otrzymuje i zostaje wtrącony do więzienia. Król,
gdy tylko usłyszał o tym, co zaszło, rozgniewał
się bardzo, wezwał nielitościwego dłużnika do
siebie i rzekł: «Czyż więc i ty nie powinieneś był
się ulitować nad swoim współsługą, jak ja
ulitowałem się nad tobą?» (Mt 18, 33). Jezus

kończy tę przypowieść słowami: «Podobnie
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z
was nie przebaczy z serca swemu bratu» (Mt 18,
35).
Ta przypowieść zawiera głęboką naukę dla
każdego z nas. Jezus stwierdza, że miłosierdzie
to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się
kryterium potrzebnym do zrozumienia, kim są
Jego prawdziwi synowie. Jesteśmy więc
wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to
nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie.
Przebaczenie zniewag staje się najbardziej
ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a
dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie
możemy pominąć. Jakże wydaje się nieraz
trudne to przebaczenie! A jednak jest ono
narzędziem złożonym w nasze ręce, abyśmy
byli w stanie osiągnąć spokój serca. Porzucić
żal, złość, przemoc i zemstę — to warunki
konieczne do tego, by żyć szczęśliwie.
Przyjmujemy zatem zachętę Apostoła: «Niech
słońce nie zachodzi nad waszym gniewem» (Ef
4, 26).
Ciąg dalszy w następnym numerze

