Kalendarz liturgiczny
26 maja. NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.
Pwt 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
Zgłębiając tajemnicę Trójcy, odkrywamy,że
jesteśmy w samym sercu Bożej miłości.
27 maja. PONIEDZIAŁEK.
Syr 17,24-29; Mk 10,17-27
Możliwość dokonywania wyborów to zaszczyt
i obowiązek człowieka.
28 maja. WTOREK.
Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
Nasza ofiara jest naszym udziałem w sprawach
Bożych. Im więcej poświęcimy dla Boga, tym
więcej od Niego otrzymamy w tym życiu
i przyszłym.
29 maja. ŚRODA. Św. Urszuli Ledóchowskiej.
Syr 36,1.4-5a; Mk 10,32-45
Służmy miłosierdziu Bożemu naszą ofiarną
modlitwą i wszystkimi talentami i charyzmatami,

którymi zostaliśmy obdarowani.
30 maja. CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ
N A J Ś W I Ę T S Z E G O C I A Ł A I K RW I
CHRYSTUSA (Boże Ciało).
Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17
W tym uroczystym dniu Ciała i Krwi Pańskiej
radujmy się tajemnicą Boga z nami. Pod osłoną
Chleba i Wina Chrystus jest istotnie i realnie z nami
- już tu i teraz, i na wieki.
31 maja. PIĄTEK. Święto Nawiedzenia NMP.
So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Łk 1,39-56
Podziwiając Maryję i Elżbietę oczekujące
spełnienia Bożej obietnicy, naśladujmy je w
wielbieniu Boga i otwartości serca na potrzeby
innych, abyśmy i my umieli rozpoznać nasz czas
nawiedzenia przez Pana.
1 czerwca . SOBOTA. Św. Justyna.
Syr 51,12-20; Mk 11,27-33
Uczmy się umiłowania prawdy i bronienia jej.

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. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej,
ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”.
Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i
pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie
wielbimy Trójcę Przenajświętszą jednego Boga w
trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet
chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym
bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło
Ducha Świętego. I oby wszystko w naszym życiu
było czynione na chwałę Trójcy Świętej!
2. Jednocześnie w dniu dzisiejszym obchodzimy
Dzień Matki. Serdeczną pamięcią obejmujemy
nasze drogie mamy, te żyjące i te, które Pan Bóg
przywołał już do siebie. Dziękujemy za ich dobre
serca i ręce, a także prosimy o potrzebne łaski w ich
codziennym trudzie.
3. We wtorek, 28 maja, przypada 32. rocznica
śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski
kolejny raz w naszej historii oddał nasz naród
w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się
wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy
się o jego rychłą beatyfikację.
4. Dziękuję dzieciom, które wczoraj przyjęły I
Komunię Świętą i ich rodzicom za złożony dar

Bazylika zimą

*

Komunikaty

ołtarza na cele parafialne. Bóg zapłać!
5."Aby zamówić zdjęcia z I Komunii proszę wejść na stronę
www.studiodelta.pisz.pl. Po prawej stronie wybrać Panel
Klienta - Logowanie, po czym wpisać Nazwa
użytkowjnika: ukta hasło: 2013 Wybieramy zdjęcia, które
nas interesują. Po czym wypełniamy dane i wysyłamy
zamówienie - które trafi do firmy i na podstawie
zamówienia wywołamy dla Państwa zdjęcia. Zdjęcia
dostępne będą od dnia 26 maja do 31 maja. Po tym terminie
zamawianie zdjęć będzie nie możliwe.Wydanie
materiałów: zdjęć i filmu w dniu 5 czerwca."
6. W najbliższy czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy
celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar
Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa
o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego,
naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w procesji jest
publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas,
w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery
ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze
domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca,
aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.
7. Msze Święte w Boże Ciało o godz. 8.30, 11.00
i 17.00. Po Mszy Świętej o godz. 11.00 - procesja
eucharystyczna do czterech ołtarzy.
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Wczoraj, w sobotę, 25 maja o godz.
11.00 w naszej parafii odbyła się
uroczystość I Komunii Świętej.
Dobrze wszyscy wiemy, że
Eucharystia to serce naszej wiary,
Bóg rozdający siebie. Dla tych
dzieci nastąpiło pierwsze pełne
zjednoczenie z Bogiem, początek
odkrywania prawdy o wnętrzu
człowieka, bo przecież wnętrze
tych dzieci stało się
sakramentalnym mieszkaniem

Boga w Eucharystii.
Módlmy się za te dzieci,
by w każdą niedzielę
i święto tak uroczyście,
jak w dniu I Komunii
Świętej przyjmowały
Jezusa do swych serc,
a ich rodzice i najbliżsi
niech przykładem swego
życia umacniają ich wiarę
i miłość do Chrystusa
i Kościoła.

O zagrożeniach naszej wiary.
cd
To, co tajemnicze, nieznane i pozornie cudowne,
łatwo wciąga, zwłaszcza jeżeli wiążą się z tym
obietnice powodzenia, szczęścia, oświecenia czy
zdrowia. Prowadzi to do mniej lub bardziej
uświadomionego nasączania własnej religii
elementami synkretycznymi, obcymi dla niej,
stopniowo ją rozwadniając i zamieniając
w magię. Szczególnie niebezpieczne
i niepokojące jest oswajanie dzieci
z okultyzmem. Rynek nasycony jest dziś
niezliczoną ilością zabawek, gier, publikacji
książkowych przesyconych wątkami
fantastycznymi o charakterze nie tylko
okultystycznym, ale nawet demonicznym.
Przyczynia się to z pewnością do banalizowania
zła, oswajania z nim, zacierania granic między
dobrem i złem, co może być pierwszym krokiem
do zainteresowania niebezpiecznymi
praktykami pseudoreligijnymi, a nawet
satanizmem. Zarówno bowiem fascynacja złem,
jak i lekceważenie go, prowadzić mogą wprost
do uzależnienia od niego.
4. Nie chcemy popadać w obsesję zła ani
dostrzegać go wszędzie; nie jest też naszym

celem określanie jako szatańskie wszystkiego,
co wywodzi się spoza kulturowych i religijnych
granic chrześcijaństwa; także tego, co wykracza
poza zakres nauki Kościoła. Dzieje naszej religii
obfitują bowiem w doświadczenia dialogu
międzyreligijnego oraz tzw. inkulturacji
i akomodacji, tj. przyjmowania do
chrześcijaństwa różnych elementów i wartości
tkwiących w religiach niechrześcijańskich i w
ukształtowanych pod ich wpływem kulturach.
Religie te także są wyrazem poszukiwania
człowieka przez Boga i Boga przez człowieka;
postrzeganie ich jako dzieła czy narzędzia
szatana byłoby sprzeczne zarówno
z doświadczeniem, jak i z nauką Kościoła, który
od Soboru Watykańskiego II dostrzega w nich
autentyczne pierwiastki prawdy, dobra
i świętości, nawet jeśli dziś jesteśmy świadkami
bolesnych zjawisk fanatyzmu religijnego,
skutkującego prześladowaniem chrześcijan
w wielu częściach świata, szczególnie w krajach
Azji i Afryki. Należy wszakże odróżnić religię od
powołującej się na nią sekty, co nie dla każdego
jest możliwe.
cdn

Nulla satietas rerum honestarum.
Czynów szlachetnych nigdy za dużo.

Kto czci ojca, będzie żył długo, kto szanuje
matkę, otrzyma nagrodę od Pana. (Syr 3,6)

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. Taca z ostatniej niedzieli - 2810.62 zł.;2. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 2860.62 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 637 896.20 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 - 27 maja 2013 r.
8.00 - + Marianna Taradejna, Stefania Waszkiewicz
(z racji Dnia Matki)
8.00 - + Lucyna w I-szą rocz.śm., Renata Bugnacka
w II-gą rocz.śm.
17.00 - w int. Józefa z racji chrztu świętego i za jego
rodziców o wiarę, nadzieję i miłość
17.00 + Józefa Kamińska - int. od córki
Wtorek - 28 maja 2013 r.
8.00 - + Stanisław
17.00 - + za zmarłych rodziców i teściów - int. od
Bożeny Łuszczyk
17.00 - + Edward Parzych w rocz.śm., Eugenia
i Dariusz
Środa - 29 maja 2013 r.
8.00 - o bł. Boże i potrzebne łaski, o zdrowie dla
Jadwigi, Janiny, Eugeniusza i ich rodzin oraz dla
rodziny Henryka
8.30 - + Zofia Sobiech w 30-ty dzień po śm. - int.od
uczestników pogrzebu
17.00 - w 3-cie urodziny Zosi Ropiak
17.30 - + Irena Urbańska w 30-ty dzień po śm. int.od uczestników pogrzebu i za + Elżbietę
Krzemińską
Czwartek - 30 maja 2013 r.
8.30 - + Wacław i Stefania Ksepka
8.30 - + Stanisław, Marianna i Władysław Turscy
8.30 - + Bronisław i Zofia Piaskowscy
11.00 - za dzieci obchodzące rocznicę I Komunii
Świętej
11.00 - z racji urodzin Pauliny Syberskiej i za
+ Feliksa Śmigielskiego (w imieniny)
11.00 - + Władysław, Rozalia i Czesław Pliszka
11.00 - + Wacława, Antoni i Stefania Bałdyga int.od Ryszarda z rodziną

11.00 - + Zofia Sobiech - int.od KR
z Rosochy
17.00 - o zdrowie dla Mai Przybysz
17.00 - + Władysława, Józef i Zygfryd
Piątek - 31 maja 2013 r.
8.00 - w 5-te urodziny Zuzanny Gruszczyńskiej
17.00 - za dzieci, wnuków i prawnuków Weroniki
Jędrzejczyk
17.00 - + Michał, Anastazja, Stefan Konachowicz,
Teodozja i Michał Wandyk
Sobota - 1 czerwca 2013 r.
8.00 - o bł. Boże dla Pauliny, Patryka, Kasi
i Dominiki i cr. Pupek
17.00 - o bł. Boże dla Adama i Ewy i ich rodzin int.od rodziców
17.00 - o bł. Boże dla dzieci, wnuków, zięciów
i synowej - int.od matki Bożeny Łuszczyk
17.00 - za dzieci z rodz. Gruszczyńskich
IX Niedziela Zwykła - 2 czerwca 2013 r.
8.30 - o bł. Boże dla Adama i Małgorzaty i ich dzieci
Mileny i Wojtka
8.30 - w rocznicę ślubu Marianny i Tadeusza
Ropiak - int.od córki z rodziną
8.30 - + Robert Krysiak w I-szą rocz.śm.
8.30 - + Józef i Stanisława Gołaś
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla dzieci, synowej,
zięciów i wnucząt - int.od mamy i babci Alicji
z racji Dnia Dziecka
11.00 - za Karolinę i Patrycję z racji urodzin
11.00 - + Józef i Antonina Filipkowscy, Władysław
Prusaczyk
11.00 - + Marianna, Stanisław i cr. Turskich
17.00 - w int. Weroniki i Urlicha Kilian z racji
urodzin
17.00 - w 18-te urodziny Karoliny Borzymowskiej

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres
email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego

w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
Ruciane Nida
***
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

1. W czwartek uwielbimy Boga za
sakrament Eucharystii. Słowa
Chrystusa Pana, ze zostanie z nami
aż do skończenia świata mają
znaczenie nie tylko symboliczne. W
Eucharystii obecny jest Chrystus
realnie i prawdziwie wraz ze swoim
Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Mówimy, że jest
wręcz Więźniem tabernakulum. Jest to tajemnica
niedostępna nawet dla umysłu anielskiego.
Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest
uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii
Świętej. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny
w naszym życiu osobistym, rodzinnym
zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko
od święta, ale przede wszystkim i na co dzień.
2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób
w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem
i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona
także poprzez procesje.
3. Pragnę gorąco zaprosić wszystkich do udziału
w czwartkowej procesji do czterech ołtarzy.
Zapraszam: ministrantów, asystę, niosących
chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary.
Wiara jest do pewnego stopnia sprawa osobista,
gdyż to my podejmujemy decyzje, czy
opowiadamy się za Bogiem. Mamy jednakże
obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego
bronienia. Chrystus Pan wzywa do przyznania się
do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat
potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli.
Słowa wprawdzie uczą, ale przykłady pociągają.
Może innym potrzebne jest właśnie nasze
świadectwo. Nie zapominajmy, że jako
chrześcijanie mamy być solą tej ziemi
w pielgrzymce wiary. Bardzo serdecznie proszę
więc o przygotowanie procesji eucharystycznej
i dopilnowanie, by wszystkie feretrony wyruszyły
na trasę procesji. Dziewczynki, które przyjęły I
Komunię Świętą w tym roku i przed rokiem
proszone są do sypania kwiatków.
4. W piątek, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią
Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go
innym, jak swojej krewnej Elżbiecie podczas
nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe

stworzenie.
5. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
6. W następną niedzielę - Dzień Dziękczynienia.
Ofiary do puszek na powstającą Świątynię
Opatrzności Bożej w Warszawie.
7. Od 1 czerwca nabożeństwa czerwcowe ku czci
Najświętszego Serca Jezusowego. Zapraszam
i zachęcam do udziału w nabożeństwach.
Codziennie po Mszy Świętej o godz. 17.00, a w
niedziele po Mszy Świętej o godz. 11.00.
8. W tym tygodniu I sobota miesiąca. Zapraszam na
nabożeństwo.
9. W następną niedzielę, 2 czerwca - RÓŻANIEC
za niewierzących, o nawrócenia i wzrost
pobożności w naszej parafii. I część różańca o godz.
16.30, pozostałe - po Mszy Świętejo godz. 17.00.
ZAPRASZAM.
10. W piątek, 31 maja - rocznica święceń biskupich
J.E.Ks.Bpa Jerzego Mazura.
11. W obchodzoną w najbliższą sobotę pierwszą
sobotę miesiąca, Międzynarodowy Dzień Dziecka,
na Eucharystie zapraszam przede wszystkim dzieci
z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste
i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost
i bezpieczeństwo w trudnych czasach.
12. W poniedziałek na Mszy Świętej o godz. 17.00 spotkanie dzieci i ich rodziców obchodzących
rocznicę I Komunii Świętej.
13. Msza Święta za dzieci obchodzące I rocznicę
Komunii Świętej w Boże Ciało o godz. 11.00.
Zapraszam.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 29 V Święta Urszula Ledóchowska (1865-1939),
założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami
szarymi, z domem macierzystym w Pniewach,
wielka wychowawczyni i opiekunka młodzieży
(wspomnienie obowiązkowe);
· 1 VI
Święty Justyn (†165), męczennik,
największy apologeta chrześcijański II wieku,
który zginął za wiarę podczas prześladowań za
cesarza Marka Aureliusza (wspomnienie
obowiązkowe).

Zapowiedzi przedślubne

1. Żabiński Michał Bonawentura, stan wolny, zam. Krutyń, par.tut. i Ćwiklińska Ewelina, stan wolny, zam.
Bądkowo, ul. Wojska Polskiego, par. Św. Mateusza w Bądkowie.
2. Żabiński Damian, stan wolny, z parafii Ugoszcz i Szydlik Monika Anna, stan wolny, z parafii Ukta.
3. Nadrowski Rafał, stan wolny, zam. Rybno, ul. Kościelna, par. Św. Bonifacego w Rybnie i Kosak Klaudia
Agnieszka, stan wolny, zam. Krutyński Piecek, par. tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

