Kalendarz liturgiczny
23 czerwca. XII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
Zastanówmy się nad naszą wiarą i nad naszym
świadczeniem o Chrystusie wobec świata.
24 czerwca. PONIEDZIAŁEK. Uroczystość.
Narodzenie św. Jana Chrzciciela.
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
Od św. Jana możemy się nauczyć służby
Chrystusowi i ukazywania Go dzisiejszemu światu,
a także wierności zasadom i radykalizmu wiary.
25 czerwca. WTOREK.
Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
Msza Święta to źródło łaski Bożej, z którego
czerpiemy siły do dalszego życia w komunii z
Bogiem.
26 czerwca. ŚRODA.
Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
Przyjmijmy przestrogę Boskiego Mistrza przed

fałszywymi prorokami. Módlmy się o łaskę
nawrócenia dla nich, a dla siebie - o stałość w
wierze.
27 czerwca. CZWARTEK.
Rdz 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
Według Zbawiciela i Jego nauki z pobożnymi
praktykami musi się zgadzać postępowanie tych,
którzy je wykonują.
28 czerwca. PIĄTEK. Św. Ireneusza.
Rdz 17,1.9-10; Mt 8,1-4
Prośmy Boga o umocnienie wiary i właściwe
wykorzystanie czasu wolnego.
29 czerwca . SOBOTA. Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła.
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
Pociągnięci przykładem świętych Apostołów
Piotra i Pawła, pogłębiajmy naszą wiarę, głośmy ją
innym i brońmy jej, gdy zajdzie taka potrzeba.

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. Trwa czerwiec miesiąc naszej
szczególnej modlitwy do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Przez udział w nabożeństwach
czerwcowych wynagradzamy
Bożemu Sercu grzechy nasze i
bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze,
dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o
wytchnienie oraz pociechę w codziennych
troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest
jedynym źródłem miłość Boga i bliźniego.
2. Dzisiaj obchodzimy też 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.
3. Dzisiaj, 23 czerwca - rocznicę święceń
biskupich obchodzi J.E.ks.bp Romuald
Kamiński. Składamy Księdzu Biskupowi
najserdeczniejsze życzenia i wspieramy
modlitwą w posłudze pasterskiej.
4. W jutrzejszy poniedziałek, 24 czerwca,
przypada uroczystość Narodzenia Świętego

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu
Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest
wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi.
To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za
nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami
świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad
swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów
i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.
Czy jako chrześcijanie możemy powiedzieć o sobie,
że jesteśmy solą dla ziemi? Warto sobie na to pytanie
w cichości serca odpowiedzieć!
5. Zaś w przyszłą sobotę, 29 czerwca, przypada
uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Zaczniemy ją celebrować już w piątek, 28 czerwca,
uroczystą wieczorną Mszą Świętą wigilijną o
godzinie 17.00, w samą uroczystość Eucharystia o
godzinie 8.30, 11.00 i 16.00 W kalendarzu
liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma
wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół
rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską
tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy
polecać Bożej opiece wszystkich wierzących,
zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni.
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Ostatnio jeden ze znanych księży, o którym jest
głośno w mediach mówi: ja opuściłbym parafię,
gdyby to miało sens, ale jeśli się ktoś mnie czepia to
muszę walczyć. Jezus w Ogrójcu nie prosi
o uzasadnienia Ojca. Nie mówi: czy to jest
sensowne? Przecież gdybym jeszcze z trzy lata
popracował byłoby lepiej. Mówi: „Ojcze nie moja
wola, lecz Twoja wola niech się stanie.” Zgoda na
Boża wolę i na krzyż w przypadku kapłana to jest
zgoda na osamotnienie, na bezżenność, brak
potomstwa, nieraz osądzenie. Czasami jest to też
zgoda na moje grzechy. Historia Jezusa w Ogrójcu
jest moją historią
mówił do kapłanów
zgromadzonych na Diecezjalnym Dniu Świętości
Kapłańskiej O. Paweł Naumowicz MIC. Dnia 19
czerwca w Mikołajkach pod przewodnictwem
biskupów z Ełku zgromadzili się kapłani z diecezji
ełckiej na wzajemnej modlitwie o uświęcenie.

Refleksję nad życiem
kapłańskim prowadził
i homilię wygłosił prowincjał
Zgromadzenia Księży
Marianów.Podczas homilii Boże Ciało - Ukta 2013
ks. Naumowicz nawiązał do
ewangelii opowiadającej o weselu w Kanie
Galilejskiej. Mówił o posłuszeństwie woli Bożej
nawet wtedy, gdy się nie rozumie na dzień
dzisiejszy sensu wysiłku, który trzeba podjąć.
Kapłan jest często podobny do tego sługi, który ma
przynieść wody zamiast wina i może zastanawia się,
jaki jest sens tego? Bóg zna sens tego, co mamy
wykonać. Naszym zadaniem jest być posłusznym.
Podczas dnia skupienia był czas na adorację
Najświętszego Sakrament, sakrament pokuty, a po
Mszy Świętej kapłani zostali zaproszeni na agapę
przygotowaną przez parafie z dekanatu Mikołajki.

Zapowiedzi przedślubne

Kto prawdę

1.Tomasik Maciej, stan wolny, zam.Nowy Most, par.tut. i Bielawska Justyna, stan wolny, z a c i e r a ,
zam. Zgon, par. Św. Józefa w Nawiadach.
2. Besiekierski Dariusz, stan wolny, zam.Rosocha, par.tut. i Mroczkowska Renata, stan B o g a s i ę
zapiera.
wolny, zam. Krzeczanowo, par. Św. Katarzyny w Gradzanowie.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia ( P r z y s ł o w i e
związku małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza. polskie)

O zagrożeniach naszej wiary.
cd
Najlepszy sposób na uniknięcie wszelkiego
rodzaju zagrożeń wiary to właściwie
prowadzone duszpasterstwo i wychowanie w
rodzinie, formujące dojrzałą i rozumnie
uzasadnioną wiarę oraz postawy życiowe oparte
na chrześcijańskiej hierarchii wartości.
Niezbędne są zarówno propagowanie
kompetentnej wiedzy o sektach czy okultyzmie,
zwłaszcza na katechizacji, jak i rzeczowa
apologia chrześcijaństwa, polegająca nie tylko
na obronie przed zarzutami, ale także na
racjonalnym uzasadnieniu wiary w Chrystusa

oraz na wykazywaniu wartości i wyższości
chrześcijaństwa nad innymi religiami.
Pomocą służą nam Centra Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
(w tym dominikańskie), a także ośrodki
i specjalistyczne poradnie prowadzone
w niektórych diecezjach, parafiach czy
wspólnotach zakonnych, przygotowane, aby
zająć się profesjonalnym poradnictwem
i udzielić stosownej pomocy.
W imieniu Komitetu ds. Dialogu z Religiami
Niechrześcijańskimi KEP bp Romuald Kamiński

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi Każdy człowiek może się mylić, ale tylko
insipientis in errore perseverare
głupiec trwa w błędzie.

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. Anonimowo - 100 zł.; 2. Taca z ostatniej niedzieli - 3033.17 zł.
Wpłynęło - 3133.17 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 634 113.03 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 - 24 czerwca 2013 r.
Sobota - 29 czerwca 2013 r.
8.00 - + Józef Taradejna, Władysław Waszkiewicz (z 8.30 - o bł. Boże dla dzieci i wnucząt
racji Dnia Ojca)
p.Staniszewskich
17.00 - + Jan Nadolny
8.30 - + Paweł Grzybowski
17.00 - + Jan i Helena, cr. Kręciewskich
11.00 - w int. Księdza Proboszcza z
Wtorek - 25 czerwca 2013 r.
racji rocznicy święceń kapłańskich
8.00 - + Halina Kozacka w rocz.śm.
11.00 - + Piotr Zalega
17.00 - w intencji dzieci pierwszokomunijnych i za 16.00 - + Eugeniusz Skorupski
ich rodziny
17.00 - ślub: Izabela Wojciechowska i Tomasz Połeć
17.00 - + Florian, Bronisława i Stanisław Marusa
XIII Niedziela Zwykła - 30 czerwca 2013 r.
Środa - 26 czerwca 2013 r.
8.30 - w 60-te urodziny Henryka Piaskowskiego 8.00 - + Bolesława Krysiak -int.od koleżanki z int.od żony i dzieci
Krutyni
8.30 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie Celiny i
17.00 - + Tadeusz jędrzejczyk, Jan, Marianna, Ryszarda Filipkowskich
Rozalia, Czesław, Stefania, cr. Skorupskich
8.30 - + Rozalia i Ignacy Bałdyga
17.00 - + Stanisław w 5-tą rocz.śm.
8.30 - + Stanisław Sadłowski, cr. Sadłowskich,
Czwartek - 27 czerwca 2013 r.
Aleksander i Adam, cr. Zawrotnych
8.00 - + Władysław Turski (z racji imienin), Ryszard 9.40 - Krutyń: Msza Święta na zakończenie roku
Jan Kuciński - int.od syna z rodziną
9.40 - Krutyń: w int. Marianny Samsel w dniu
17.00 - w int.Ks. Proboszcza i Ks. kan. Henryka - urodzin
int.od parafianki
11.00 - o bł.Boże i zdrowie dla Zofii Rachubka i jej
17.00 - + Władysław i Stefania Waszkiewicz - int.od dzieci z rodzinami
córki z rodziną
11.00 - + Regina i Aleksander Serowik, Bronisława i
Piątek - 28 czerwca 2013 r.
Stefan Deptuła
8.00 - + Piotr i Marianna Samsel
11.00 - + Krzysztof, rodziców, dziadków, braci z
9.00 - Msza Święta na zakończenie roku szkolnego
rodz. Jabłkowskich i Samslów
17.00 - w int. Krzysztofa i Huberta w 15-te urodziny 17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla rodz. Soliwoda
17.00 - w urodziny Janusza Ejdysa
17.00 - + Władysław Filipkowski, Rozalia i Stefan
17.00 - + z rodz. Gwarów
Sakows
cy
Ochrzczona została
Siostry Felicjanki zapraszają Taki twój Bóg, jakie
Vanessa Aleksandra
dziewczęta w wieku gimnazjalnym masz serce. (Ludwik
Dzubiel,
córka Svena i
i starsze na rekolekcje, które odbędą Feuerbach)
Magdaleny Wiolety.
*****
się w dniach 9-12 lipca w Warszawie. B a r d z i e j t r z e b a
Rodzice i otoczenie
Tel.: s. Dagmara 697 338 399 lub 22 słuchać Boga niż
niech będą dla niej
812 03 32.
www.felicjanki.waw.pl ludzi . (Dz 5,29b)
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. Dzisiaj ofiary do puszek na fundusz
duszpasterstwa młodzieży Diecezji Ełckiej.
2. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
3. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że
od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na
urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik i
Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda
niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej
drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a
szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.
Warto dziś przypomnieć, że wakacje to nie jest to
czas wolny od Boga i obowiązków religijnych.
Zatem także podczas urlopów mamy obowiązek
udziału w niedzielnej Mszy Świętej, nie
zapominamy o osobistej modlitwie, korzystamy z

sakramentu pokuty i pojednania…
Wszystkim wyjeżdżającym w tych
dniach na wakacyjne wycieczki, kolonie,
obozy i wczasy życzę, aby był to czas
wypoczynku i rekreacji, a także
odnajdywania Bożych śladów w pięknie
stworzenia.
4. Pragnę bardzo serdecznie podziękować
wszystkim osobom, które upiekły ciasto na Dzień
Modlitw o Świętość kapłanów.
5. Dziękuję Leszkowi Szerenosowi za
bezinteresowną, życzliwą pomoc w pracach, które
prowadzimy przy kościele.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 28 VI Święty Ireneusz (ok. 130-202), biskup
Lyonu, teolog, obrońca tradycji apostolskiej i
męczennik, obdarzony tytułami ojca i doktora
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

1. 24 czerwca oddajemy cześć świętemu Janowi
Chrzcicielowi. Zazwyczaj świętych czcimy w dniu
ich śmierci, czyli narodzin dla Nieba. Święty Jan
jest tutaj wyjątkiem, gdyż w randze liturgicznej
uroczystości obchodzimy dzień jego narodzin, a w
sierpniu wspominamy jego męczeńską śmierć.
Narodziny Jana, poprzedzone niezwykłymi
znakami, zapowiadały rychłe przyjście na świat
Zbawiciela. Jan Chrzciciel niczym klamra spina
Stary i Nowy Testament, a Pan Jezus nazwał go
największym spośród zrodzonych z niewiast.
Od początku Kościół darzył świętego Jana
niezwykłą czcią. Także u nas nie brakuje świątyń, w
tym katedr, poświęconych jego imieniu. Jana
Chrzciciela upodobała sobie także ikonografia
chrześcijańska, a także literatura piękna. Nie dzieje
się tak bez przyczyny. Jan Chrzciciel jest potężnym
patronem. Zatem warto, aby zajął poczesne miejsce
w naszych osobistych modlitwach. Wpatrując się
we wzór świętego Jana Chrzciciela, prosząc go
o siłę, kroczmy przez nasze życie w obecności
Boga!
W naszej tradycji z dniem narodzin Jana
Chrzciciela wiąże się zwyczaj błogosławienia rzek
i jezior celem uproszenia opieki dla korzystających
z wypoczynku nad wodą. Trzeba jednak
przypomnieć, że ufność pokładana w Bogu nie
zwalnia nas od roztropności i ostrożności
w korzystaniu z takich form rozrywek
i wypoczynku.
2. Choć czerwiec, miesiąc poświęcony
Najświętszemu Sercu Jezusowemu dobiega końca,
nie przestawajmy modlić się słowami Litanii do
Serca Pana Jezusa czy Koronki do miłosierdzia
Bożego albo Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego,

nie przestawajmy Go prosić: „Jezu cichy
i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca
Twego…”. Jeśli leży nam na sercu odkupienie,
musimy wpatrywać się w przebite włócznią Serce
Zbawiciela, coraz bardziej musimy być do Niego
podobni.
Tak upodobnili się do Chrystusa dwaj Jego
uczniowie, Apostołowie Piotr i Paweł, których
czcimy 29 czerwca w liturgii. Dwa wielkie filary,
na których wznosi się Kościół rzymskokatolicki:
Święty Piotr jest wyznaczonym przez Chrystusa
gwarantem, że Kościoła nie zwyciężą żadne, nawet
piekielne moce, oraz święty Paweł, który poniósł
Kościół między pogan. Sobotnia uroczystość jest
okazją do podziękowania Bogu za posługę
wszystkich następców Świętego Piotra, zwłaszcza
ostatnich współczesnych papieży:
Błogosławionego Jana Pawła II, Benedykta XVI
i Franciszka. Bądźmy wierni ich słowom, ich
nauczaniu. Niech staną się dla nas drogowskazem
na drodze wierności i komunii z Bogiem. Warto też
głębiej zastanowić się nad tym, co znaczą słowa:
„Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski
Kościół…”? Pamiętajmy, że trwając w jedności
z papieżem i biskupem lokalnym, dochowujemy
wierności Kościołowi Chrystusowemu.
Tacę ze Mszy Świętej przeznaczamy na potrzeby
S to li cy Św i ęt ej , ta k z wane Świętopietrze.
Serdecznie polecam ją ofiarności Parafian.
W uroczystość Świętych Apostołów wierni, którzy
posiadają dewocjonalia pobłogosławione przez
papieża lub biskupa, mogą otrzymać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami, po złożeniu
Wyznania wiary.

