Kalendarz liturgiczny
24 czerwca. NIEDZIELA. UROCZYSTOŒÆ
NARODZENIA ŒW. JANA CHRZCICIELA.
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; £k 1,57-66.80
Ze swojego pos³annictwa Jan wywi¹za³ siê
wzorowo i nas to przynagla, byœmy swoje ¿yciowe
powo³anie wype³niali jak najlepiej.
25 czerwca. Poniedzia³ek.
2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5
“Nie s¹dŸcie...” - mówi Chrystus, a jednak
wydawanie s¹dów o innych przychodzi nam bardzo
szybko i ³atwo.
26 czerwca. Wtorek.
2 Krl 19,19b-11.14-21.31-35a.36.18; Mt 7,12-14
“Wszystko, co byœcie chcieli, ¿eby wam ludzie
czynili, i wy im czyñcie” - te s³owa Ewangelii to w
pozytywny sposób zapisana z³ota zasada: “nie czyñ
drugiemu tego, co tobie niemi³e”.
27 czerwca. Œroda.
2 Krl 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20

“Poznacie ich po owocach”. Dok³adnie: po
owocach mo¿na oceniæ czyj¹œ pracê,
zaanga¿owanie.
28 czerwca. Czwartek. Œw. Ireneusza.
2 Krl 24,8-17; Mt 7,21-29
Wzywaj¹c orêdownictwa œw. Ireneusza proœmy
dla siebie i dla wszystkich chrzeœcijan o dar silnej
wiary, o odwagê w jej wyznawaniu i o m¹droœæ, by
dobrze i umiejêtnie jej broniæ i j¹ przekazywaæ.
29 czerwca. Pi¹tek. UROCZYSTOŒÆ ŒW.
APOSTO£ÓW PIOTRA I PAW£A.
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
Proœmy Pana Boga, aby mimo naszej s³aboœci da³
nam tak¹ niez³omn¹ wiarê i moc, jak¹ obdarzy³
œwiêtych Piotra i Paw³a.
30 czerwca. Sobota.
Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
“Panie, nie jestem godzien (...), ale powiedz tylko
s³owo, a bêdzie uzdrowiona dusza moja”.

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. Obchodzimy dziœ 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.
2. Dzisiaj, ofiary do tzw. puszek na Fundusz
M³odzie¿owy Diecezji E³ckiej.
3.W pi¹tek obchodziæ bêdziemy uroczystoœæ
œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. Œwiêty
Koœció³, zbudowany na fundamencie
Aposto³ów, uroczyœcie wspomina jego
najwa¿niejsze filary: œwiêtego Piotra i œwiêtego
Paw³a. Maj¹c w pamiêci ich mêczeñsk¹ œmieræ,
zachowajmy w naszych sercach modlitewn¹
troskê o Koœció³, nasz¹ Matkê i Mistrzyniê.
Msze Œwiête o godzinie 8.00, 9.00 i 17.00.
Niech nasz liczny udzia³ w pi¹tkowej
Eucharystii bêdzie okazj¹ do wypraszania ³ask i
darów potrzebnych nastêpcy œwiêtego Piotra na
Stolicy Apostolskiej papie¿owi Benedyktowi
XVI.
Sk³adka przeznaczona bêdzie tradycyjnie na
potrzeby Stolicy Apostolskiej.

W zwi¹zku z uroczystoœci¹ nie obowi¹zuje w pi¹tek
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
4. Przed nami ostatnie nabo¿eñstwa czerwcowe,
podczas których uwielbiamy Bo¿e Serce. WeŸmy w
nich udzia³, potwierdzaj¹c w ten sposób nasz¹ mi³oœæ
do Boga i gotowoœæ wynagradzania za grzechy nie
tylko nasze, ale i ca³ego œwiata. Nabo¿eñstwa
czerwcowe w dni powszednie bezpoœrednio po Mszy
Œwiêtej o godz. 17.00, w niedziele - po Mszy Œwiêtej o
godz. 11.00 .
5. W pi¹tek dzieci i m³odzie¿ prze¿ywaæ bêd¹
zakoñczenie roku szkolnego i katechetycznego. Z tej
okazji zapraszam serdecznie do koœcio³a wraz z
rodzicami i nauczycielami na Mszê Œwiêt¹ o godzinie
9.00.
6. 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, 28 czerwca œwiêty Ireneusz, aposto³
Galii i biskup Lyonu, gorliwy obroñca wiary przed
b³êdami gnostyków. Poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ pod
koniec II wieku.
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Znak przynale¿noœci do Maryi cd
Noszenie szkaplerza
p r zy p o min a n am o n as zy ch
obowi¹zkach chrzeœcijañskich jako
warunku pewnoœci, ¿e Matka Bo¿a
bêdzie wstawiaæ siê za nami. Szkaplerz wyra¿a
wiarê chrzeœcijanina w spotkanie z Bogiem w ¿yciu
wiecznym dziêki wstawiennictwu i opiece Maryi
Dziewicy.
Przywileje Szkaplerza Karmelitañskiego:
Kto umrze odziany Szkaplerzem Œwiêtym, nie
zostanie potêpiony. Nosz¹cy(a) Szkaplerz, jako
czciciel(ka) Matki Bo¿ej zapewnia sobie Jej opiekê
co do duszy i cia³a w tym ¿yciu i szczególn¹ pomoc
w godzinie œmierci.
Ka¿dy(a), kto pobo¿nie nosi Szkaplerz i zachowuje
czystoœæ wed³ug stanu, zostanie wybawiony(a) z
czyœæca w pierwsz¹ sobotê po swojej œmierci.
Ci, którzy nale¿¹ do Bractwa Szkaplerznego, s¹
duchowo z³¹czeni z Zakonem Karmelitañskim i
maj¹ udzia³ w jego duchowych dobrach za ¿ycia i
po œmierci, a wiêc we wszystkich Mszach Œw.,
Komuniach Œw., umartwieniach, modlitwach,

postach itp.
Obowi¹zki nale¿¹cych do
Bractwa Szkaplerznego:
Przyj¹æ Szkaplerz karmelitañski
z r¹k kap³ana.
Wpisaæ siê do ksiêgi Bractwa Szkaplerznego.
W dzieñ i w nocy nosiæ na sobie Szkaplerz –
wzglêdnie medalik szkaplerzny. Odmawiaæ
codziennie modlitwê naznaczon¹ w dniu przyjêcia
do Bractwa (zazwyczaj "Pod Twoja obronê").
Naœladowaæ cnoty Matki Najœwiêtszej i szerzyæ Jej
czeœæ.
Stolica Apostolska uzna³a Szkaplerz jako
sacramentale, tzn. znak, który nosz¹cego usposabia
do przyjêcia ³aski oraz pog³êbienia ¿ycia ³aski w
sobie. Sw¹ w³adz¹ apostolsk¹ Koœció³ potwierdzi³
przywileje Szkaplerza, moc jego opieraj¹c na
modlitwach ca³ego Koœcio³a, zaœ Nabo¿eñstwo
szkaplerza uzna³, obok Ró¿añca œw., za
podstawowe Nabo¿eñstwo Maryjne.
Mo¿e warto by by³o w dniu 16 lipca przyjœæ do
koœcio³a i poprosiæ o przyjêcie do Szkaplerza
œwiêtego?

Benedykt XVI: modlitwa uczy nas prawdziwej
bezinteresownoœci
"Modlitwa rodzi ludzi o¿ywianych nie egoizmem,
¿¹dz¹ posiadania, spragnionych w³adzy, lecz ludzi
bezinteresownych, pragn¹cych kochaæ,
spragnionych s³u¿enia innym, to znaczy
o¿ywianych Bogiem. Tylko w ten sposób mo¿na
wnieœæ œwiat³o w ciemnoœci œwiata" stwierdzi³
Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w
Watykanie. W swojej katechezie papie¿ rozwa¿a³
hymn b³ogos³awieñstwa z pierwszego Listu œw.
Paw³a do Efezjan.
W liœcie Aposto³ wychwala Bo¿y plan zbawienia i
dzia³anie w nim Trójjedynego Boga. Wielbi Boga
Ojca, który poprzez swego Syna objawia nam
"tajemnicê swojej woli", plan swojej mi³oœci. W
Chrystusie "wybra³ nas przed za³o¿eniem œwiata,
abyœmy byli œwiêci i nieskalani przed Jego

obliczem" (Ef 1, 4). Ojciec Œwiêty zwróci³ uwagê,
¿e zawsze jesteœmy w planie i myœlach Boga.
Powo³anie do œwiêtoœci, wspólnota z Bogiem, od
pocz¹tku nale¿y do tego planu i wszystko do niego
siê sprowadza. Nikt nie jest wykluczony z tego
uniwersalnego powo³ania. O wiele wiêcej, Bóg z
mi³oœci przeznaczy³ nas dla siebie poprzez
Chrystusa do bycia Jego przybranymi dzieæmi (por.
Ef 1, 5).
Benedykt XVI podkreœli³, ¿e wcielenie i ofiara
krzy¿a Jezusa pokazuj¹ nam, jak wielka i jedyna w
swoim rodzaju jest mi³oœæ Boga do nas. "Poprzez
krew Jezusa Chrystusa mamy zbawienie i
odpuszczenie grzechów. Duch Œwiêty jest w koñcu
pierwszym udzia³em w dziedzictwie, zbawieniu,
poprzez które stajemy siê Bo¿¹ w³asnoœci¹, ku
chwale Jego majestatu (por. Ef 1, 14)" - mówi³
Ojciec Œwiêty.
Ci¹g dalszy na s.3

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 - 50 z³.; 2. Krysiak Boles³awa (Krutyñ) - 200 z³.; 3. Taca z
ostatniej niedzieli - 3210 z³. Wp³ynê³o - 3460 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 658 332.59 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 - 25 czerwca 2012 r.
8.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Jan Nadolny (z racji imienin)
17.00 - + Mieczys³aw Machnowski w 30-ty
dzieñ po œm. - int. od uczestników pogrzebu
17.00 - + W³adys³aw i W³adys³awa Koz³owscy,
Aleksandra i Stanis³aw Seksciñscy
Wtorek - 26 czerwca 2012 r.
8.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - w 50-te urodziny Bo¿eny Chojnowskiej
17.00 - + W³adys³awa Dêbowska i Aniela Maciora
17.00 - + Franciszka, Boles³aw, Bronis³awa, Piotr z
rodz. Staniszewskich
Œroda - 27 czerwca 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw Turski - int. od syna S³awomira z
rodzin¹
16.30 - + Czes³aw Banach w 30-ty dzieñ po œm. - int.
od uczestników pogrzebu
17.00 - o zdrowie dla W³adys³awa Bednarczyka i za +
W³adys³awê Bednarczyk i +W³adys³awa Siwonia
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + W³adys³aw Koz³owski
Czwartek - 28 czerwca 2012 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Stefanii Waszkiewicz int. od dzieci
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Rozalia i Aleksander Szmigiel, Boles³aw,
Stanis³aw, Czes³aw
17.00 - + Jerzy Barcikowski w rocz. œm., Alina
Pi¹tek - 29 czerwca 2012 r.
8.00 - + Piotr i Marianna Samsel
9.00 - Msza Œwiêta na zakoñczenie roku szkolnego
9.00 - za kap³anów: Ks. Proboszcza, ks. Henryka i ks.
Macieja z racji rocznicy œwiêceñ kap³añskich
9.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³.Bo¿e i opiekê
M.Bo¿ej dla Stanis³awy Sawickiej i dziêkczynna za
nauczycieli i pracowników szko³y, z którymi dane
by³o pracowaæ p.Stanis³awie z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
nich i ich rodzin

17.00 - w int. Oli Lis z racji urodzin
17.00 - w int. Ks. Proboszcza w dniu œwiêceñ
kap³añskich
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - +Pawe³ Grzybowski ( w imieniny)
17.00 - + Pawe³ Jurczys
Sobota - 30 czerwca 2012 r.
8.00 - + Dawidów, Rymarczuków, P³ocharczyków,
Kachimczyków, Brzostków
16.30 - + Zofia Zadro¿na w 30-sty dzieñ po œm. - int.
od uczestników pogrzebu
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki - zakoñczenie
17.00 - + Henryk Lis w 30-t¹ rocz. œm., Marcin Lis w
17-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Jan, Helena, Stanis³aw i W³adys³aw
Krêciewscy
XIII Niedziela Zwyk³a - 1 lipca 2012 r.
8.30 - w 40-t¹ rocznicê œlubu Teresy i Zygmunta
Besiekierskich
8.30 - Gr. + Helena Kulas
8.30 - + W³adys³awa, Anna i Marianna Jurczak
8.30 - + W³adys³aw Koz³owski
9.40 Krutyñ: + Jadwiga i Katarzyna Kosak, Józef
Sa³ata
9.40 Krutyñ: + Stanis³aw Puchalski, rodziców z
obojga stron, Puchalskich, Dziekoñskich,
Ogonowskich, Irena i Stanis³aw
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Stefanii i W³adys³awa
Pliszka
11.00 - o b³. Bo¿e dla Emilii i Paw³a, Radka i Sylwii z
racji rocznic œlubu
11.00 - za Mariannê Samsel w dniu urodzin - int. od
córki Ma³gorzaty z rodzin¹
11.00 - za ks. Proboszcza
11.00 - + Marian, Wanda, Antonina, Stanis³aw,
Henryk, Irena, Wac³aw, Jadwiga Lis, Józef Ba³dyga
17.00 - o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla Rodziny
Soliwoda i dla ich dzieci
17.00 - + Pawe³ Brzóska, Wies³awa M³ynarczyk
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W macierzyñstwie kobiety, z³¹czonym z ojcostwem
mê¿czyzny, odzwierciedla siê ta odwieczna
tajemnica rodzenia, która jest w Bogu samym, w
Bogu Trójjedynym (por. Ef 3,14-15). To ludzkie
rodzicielstwo jest wspólne mê¿czyŸnie i kobiecie.
Je¿eli zaœ kobieta, wiedziona mi³oœci¹ do swego
mê¿a, powie: „urodzi³am dla ciebie dziecko”, s³owa
te znacz¹ zarazem: „to jest nasze dziecko”. Chocia¿
wiêc oboje razem s¹ rodzicami swojego dziecka, to
macierzyñstwo kobiety stanowi szczególn¹ „czêœæ”
tego wspólnego rodzicielstwa, jego pe³niej
anga¿uj¹cy wymiar. Rodzicielstwo — chocia¿

nale¿y do obojga — urzeczywistnia siê o wiele
bardziej w kobiecie, zw³aszcza w okresie
prenatalnym. Kobieta te¿ bezpoœrednio „p³aci” za to
wspólne rodzicielstwo, które o wiele dos³owniej
poch³ania energie jej cia³a i duszy. Trzeba wiêc, aby
mê¿czyzna by³ tego w pe³ni œwiadom, ¿e w tym
wspólnym ich rodzicielstwie zaci¹ga on szczególny
d ³ u g w o b e c k o b i e t y. ¯ a d e n p r o g r a m
„równouprawnienia” kobiet i mê¿czyzn nie jest
gruntowny, jeœli tego nie uwzglêdnia w sposób
zupe³nie zasadniczy. (B³. Jan Pawe³ II).

zapowiedzi przedœlubne

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.

Benedykt XVI: modlitwa uczy nas prawdziwej
bezinteresownoœci cd. ze s. 1
Papie¿ przypomnia³, ¿e jeszcze jesteœmy wszyscy
w drodze do ostatecznego zbawienia naszego cia³a.
Lecz Duch Œwiêty jest pieczêci¹ odznaczaj¹c¹ sta³¹
wa¿noœæ Bo¿ego planu w historii. Podobnie jak œw.
Pawe³ chcemy stale uczyæ siê modlitwy, zawsze
rozpoznawaæ jaœniej znaki i realizacjê tego planu, w
piêknie stworzenia, które wskazuje na Stwórcê, a
tak¿e w ¿yciu œwiêtych. "Widzimy te znaki na
drodze Koœcio³a, który poprzez s³owo Boga i
sakramenty wprowadza nas w tajemnicê Boga i
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
.Chcia³bym równie¿ przypomnieæ to, co
powiedziano podczas Synodu na temat znaczenia
osobistej lektury Pisma œwiêtego tak¿e jako
praktyki pokutnej, z któr¹ zwi¹zana jest mo¿liwoœæ
uzyskania, zgodnie ze zwyczajnymi
rozporz¹dzeniami Koœcio³a, odpustu dla siebie lub
dla zmar³ych. Praktyka odpustu zak³ada naukê o
nieskoñczonych zas³ugach Chrystusa, które
Koœció³ rozdziela i stosuje jako szafarz odkupienia,
ale zak³ada te¿ naukê o obcowaniu œwiêtych i mówi

Przez dziêkczynienie nawet za drobiazgi
wzbogaca siê tematyka naszej modlitwy wtedy modlimy siê wszêdzie zawsze, bo
jesteœmy nieustannie zanurzeni w
nieskoñczonej hojnoœci Bo¿ej. ***
Nullum potentius satellitum quam amici
fideles. Nie ma potê¿niejszych obroñców
nad wiernych przyjació³.

czyni ¿yw¹ czêœci¹ cia³a Chrystusa" - zaznaczy³
Ojciec Œwiêty.
Benedykt XVI zauwa¿y³, ¿e kiedy modlitwa karmi
nasze ¿ycie duchowe stajemy siê zdolni do
zachowania tego, co œw. Pawe³ nazywa „tajemnic¹
wiary” (por 1 Tm 3,9). "Modlitwa rodzi ludzi
o¿ywianych nie egoizmem, ¿¹dz¹ posiadania,
spragnionych w³adzy, lecz ludzi bezinteresownych,
pragn¹cych kochaæ, spragnionych s³u¿enia innym,
to znaczy o¿ywianych Bogiem. Tylko w ten sposób
mo¿na wnieœæ œwiat³o w ciemnoœci œwiata" powiedzia³ papie¿.
nam, „jak bardzo w Chrystusie jesteœmy
wzajemnie, wewnêtrznie zjednoczeni i jak bardzo
¿ycie nadprzyrodzone ka¿dego mo¿e wp³ywaæ na
innych”. W tej perspektywie czytanie s³owa
Bo¿ego wspomaga nas na drodze pokuty i
nawrócenia, pozwala nam pog³êbiæ poczucie
przynale¿noœci do Koœcio³a i utrzymuje nas w
g³êbszej za¿y³oœci z Bogiem. Jak twierdzi³ œw.
Ambro¿y: Gdy cz³owiek bierze do rêki z wiar¹
Pismo œwiête i je czyta, znów przechadza siê z
Bogiem w raju.
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.

