Kalendarz liturgiczny
27 maja. VII NIEDZIELA ZES£ANIA DUCHA
ŒWIÊTEGO (Zielone Œwi¹tki).
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
Zes³anie Ducha Œwiêtego jest potwierdzeniem, ¿e
Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³,
zasiada po prawicy Boga Ojca i jest przez swego
Ducha stale obecny poœród nas.
28 maja. Poniedzia³ek. UROCZYSTOŒÆ
NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY MATKI
K O Œ C I O £ A . G £ Ó W N E J PAT R O N K I
DIECEZJI.
Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11 lub J 19,25-27
lub £k 1,26-38
Dojdziemy do Chrystusa, jeœli drogê wiary
pokonamy z Maryj¹.
29 maja. Wtorek. Œw. Urszuli Ledóchowskiej.
1P,10-16; Mk 10,28-31
Matka Urszula ukocha³a Koœció³ katolicki ponad
wszystko i pokaza³a, ¿e ka¿dy mo¿e dojœæ do

œwiêtoœci.
30 maja. Œroda.
1 P 1,18-25; Mk 10,32-45
Droga do Nieba to przede wszystkim droga s³u¿by,
a nie rywalizacji i wywy¿szania siê.
31 maja. Czwartek. Œwiêto Nawiedzenia N.M.P.
So 3,14-28 lub Rz 12,9-16b; £k 1,39-56
Ewangelia wzywa nas, byœmy rozmi³owali siê w
pokornej s³u¿bie, której Ÿród³o wyp³ywa z
g³êbokiej relacji z Chrystusem.
1 czerwca. Pi¹tek. Œw. Justyna.
1 P 4,7-13; Mk 11,11-25
Czego dzieci potrzebuj¹ najbardziej? OdpowiedŸ
jest prosta - serca, odpowiedzialnej i ofiarnej
mi³oœci.
2 czerwca. Sobota.
Jud 17,20b-25; Mk 11,27-33
Eucharystia daje nam moc do kszta³towania ¿ycia
wed³ug Bo¿ego s³owa.

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. Dzisiaj w Koœciele radujemy siê uroczystoœci¹
Zes³ania Ducha Œwiêtego. Módlmy siê wspólnie
o œwiat³o i moc Ducha Œwiêtego dla nas
wszystkich zw³aszcza dla m³odzie¿y, która
przyst¹pi³a do sakramentu bierzmowania i dla
tej, która pragnie przyst¹piæ do sakramentu
bierzmowania.
2. Jutro drugi dzieñ Zielonych Œwi¹tek
œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Matki
Koœcio³a. Msze Œwiête o godzinie 8.00 i 17.00 .
Zapraszam. Maryja trwa³a jednomyœlnie na
modlitwie z Aposto³ami, na których zst¹pi³ Duch
Œwiêty. Uciekaj¹c siê pod Jej obronê, starajmy
siê byæ podobni do Aposto³ów, którzy z moc¹
i m¹droœci¹ zaczêli g³osiæ Ewangeliê.
3. Przed nami ostatnie dni nabo¿eñstw
m a j o w y c h . We Ÿ m y w n i c h u d z i a ³
i przedstawiajmy Maryi wszystkie nasze wa¿ne
sprawy.
4. 31 maja - rocznica œwiêceñ biskupich J. E. Ks.
Bp. Jerzego Mazura, Biskupa E³ckiego.
5. W tym tygodniu przypada:
- czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca
dzieñ, w którym adorujemy Najœwiêtszy

Sakrament i modlimy siê o powo³ania kap³añskie
i zakonne. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
rozpocznie siê po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00,
a zakoñczy o 21.00. ZAPRASZAM;
- pierwszy pi¹tek szczególna okazja do pojednania siê
z Bogiem;
- pierwsza sobota miesi¹ca
dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
6. W pi¹tek bêdziemy obchodziæ „Dzieñ Dziecka”.
Z tej okazji wszystkim dzieciom ¿yczê samych radoœci
w ich ¿yciu. W waszej intencji sprawowana bêdzie na tê
okolicznoœæ Msza Œwiêta o godzinie 17.00 .
ZAPRASZAM.
7. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
8. W dniach 8-9 czerwca organizowana jest Piesza
Pielgrzymka z Rucianego Nidy do Œwiêtej Lipki.
Pielgrzymi zatrzymaj¹ siê w godzinach porannych przy
naszym koœciele. Proszê o pomoc w zorganizowaniu
posi³ku dla pielgrzymów. Mile widziana pomoc przy
robieniu kanapek b¹dŸ pomoc w ofiarowaniu
produktów ¿ywnoœciowych.
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Duch Œwiêty uczy nas modliæ siê do
Boga Ojca i pokazuje nam, czym
jest prawdziwe ojcostwo.
Dziêki mocy dzia³aj¹cego w nas
Ducha na modlitwie mo¿emy siê
odnosiæ do Boga jak do naszego
Ojca, z ufnoœci¹ i czu³oœci¹, jak¹
dzieci okazuj¹ swym rodzicom –
stwierdzi³ Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Kontynuuj¹c cykl katechez o modlitwie
inspirowanej listami œw. Paw³a mówi³ o postawie
dzieciêctwa Bo¿ego. Uczy nas jej przede wszystkim
sam Jezus, który zawsze, nawet w najbardziej
dramatycznych chwilach swego ¿ycia, zwraca³ siê
do Boga tak, jak dzieci zwracaj¹ siê do swego taty:
„Abba-Ojcze” – powiedzia³ Papie¿.
„Zgodnie z zachêt¹ Jezusa równie¿ Koœció³ od
pocz¹tku swego istnienia modli siê do Boga,
przyzywaj¹c Go jako Ojca. Wierzy bowiem, ¿e
Duch Œwiêty, którego otrzymaliœmy jako Dar
Zmartwychwsta³ego, czyni nas dzieæmi Bo¿ymi i
wprowadza nas w synowsko-ojcowsk¹ relacjê z
Bogiem. Jak s³yszeliœmy, œw. Pawe³ pisa³ do
Galatów: «Na dowód tego, ¿e jesteœcie synami, Bóg
wys³a³ do serc naszych Ducha Syna swego, który
wo³a: Abba! Ojcze!» (4, 6). Rzymianom zaœ
uœwiadamia³: «Nie otrzymaliœcie ducha niewoli, ale
otrzymaliœcie ducha przybrania za synów, w którym
mo¿emy wo³aæ: Abba! Ojcze!» (8, 15)”.
1. W poniedzia³ek, 28 maja - rocznica œmierci S³ugi
Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego Prymasa Tysi¹clecia (1981)
2. 2 czerwca - 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. 2 czerwca - spotkanie m³odzie¿y w Lednicy.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 29 maja œwiêta Urszula Ledóchowska,
zakonnica, wychowawczyni dziewcz¹t, zwana
aposto³k¹ uœmiechu. Uœmiech
i radoœæ uwa¿a³a

Benedykt XVI wyjaœni³, ¿e Bóg jest naszym
ojcem z dwóch wzglêdów. Przede wszystkim jako
Stworzyciel, dla którego nikt z nas nie jest
anonimowy, bo zna nas po imieniu. Dzieæmi Boga
jesteœmy jednak równie¿ dziêki usynowieniu w
Chrystusie, poprzez udzia³ w ¿yciu Trójcy Œwiêtej.
Papie¿ przyzna³ jednak, ¿e w dzisiejszym œwiecie
obraz ojca bywa problematyczny. Dlatego trzeba
go kszta³towaæ na wzór ojcostwa Boga.
„Byæ mo¿e wspó³czesny cz³owiek nie dostrzega
piêkna, wielkoœci i g³êbokiego ukojenia zawartego
w s³owie «ojciec», którym mo¿emy zwracaæ siê do
Boga w modlitwie – zauwa¿y³ Papie¿. – Czêsto
dziœ bowiem postaæ ojca nie jest wystarczaj¹co
obecna w ¿yciu codziennym ani nie jest odbierana
pozytywnie. Brak ojca, ojciec, który jest ma³o
obecny w ¿yciu dziecka, to powa¿ny problem
naszych czasów. Z tego wzglêdu coraz trudniej jest
zrozumieæ do g³êbi, co to znaczy, ¿e Bóg jest
naszym ojcem. Od samego Jezusa, z Jego
synowskiej relacji z Ojcem, mo¿emy poznaæ
w³aœciwe znaczenie s³owa ojciec, prawdziw¹
naturê Ojca, który jest w niebie. Krytycy religii
twierdz¹, ¿e nazywanie Boga ojcem jest projekcj¹
naszych ojców na niebo. Ewangelia Chrystusa
pokazuje nam jednak, ¿e jest wrêcz odwrotnie.
Objawia nam, kto jest ojcem i jaki jest prawdziwy
ojciec, dziêki czemu my równie¿ mo¿emy siê
uczyæ prawdziwego ojcostwa” – mówi³ Papie¿.
za istotny element g³oszenia Dobrej Nowiny.
Starajmy siê o nie w naszych codziennych, oby
coraz bardziej ¿yczliwych relacjach;
· w czwartek, 31 maja œwiêto Nawiedzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny. Ona jest œwi¹tyni¹
Ducha Œwiêtego od chwili Zwiastowania i niesie go
innym, jak swojej krewnej El¿biecie podczas
nawiedzenia, aby móg³ dalej rozlewaæ siê na ca³e
stworzenie.
· w pi¹tek, 1 czerwca œwiêty Justyn, ¿yj¹cy w II
wieku mêczennik i wybitny obroñca wiary
chrzeœcijañskiej.

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. Adamscy Jolanta i Witold (Ukta) - 500 z³.; 2. Taca - 3421.40 z³.
Wp³ynê³o - 3921.40 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 659 582.94 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 - 28 maja 2012 r.
8.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla cr.
Kaczmarczyk
11.00 - pogrzeb + Czes³aw Banach
17.00 - w 18-te urodziny Patrycji Wasilewskiej
17.00 - w 2-gie urodziny Kacpra i za Zuziê
17.00 - + Jadwiga Ryœ i Jadwiga Szmyt - z racji
Dnia Matki i za + Stanis³aw Ryœ - z racji Dnia Ojca
Wtorek - 29 maja 2012 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jadwigi, Janiny,
Eugeniusza i ich rodzin i za rodzinê Henryka
13.00 - pogrzeb + Zofia Zadro¿na
17.00 - + cr. Gwarów i Niksów
17.00 - + cr. Kokoszków i Piaœcików
17.00 - + Regina Kowalczyk - int. od kole¿anek z
pracy
Œroda - 30 maja 2012 r.
8.00 - ................
17.00 - w int. Zuzi, Mai, Wojtka i Magdaleny
Gruszczyñskich z racji Dnia Dziecka
17.00 - + Józef i Teresa Szczube³ek
Czwartek - 31 maja 2012 r.
8.00 - ...................
17.00 - + W³adys³awa i Józef Borkowscy, Zygfryd
Osiecki
17.00 - + Micha³, Stefan i Anastazja Konachowicz,
Micha³ i Teodozja Wandyk
Pi¹tek - 1 czerwca 2012 r.
8.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - w 11-t¹ rocznicê œlubu Krystyny i Dariusza i
za ich dzieci
17.00 - w int. Katarzyny, Dominiki, Pauliny i
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Patryka Pupek - int. od rodziców
17.00 - w int. Helenki i Andrzejka o b³. Bo¿e,
opiekê Matki Bo¿ej i zdrowie - int. od dziadków
Sobota - 2 czerwca 2012 r.
8.00 - + Tadeusz Paradowski
11.00 - I Komunia Œwiêta
17.00 - z racji urodzin Weroniki i Urlicha
17.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
17.00 - + Leokadia, Czes³aw i Mieczys³aw -int. od
wnuczki
17.0 0 - + Marianna Bielewska
Niedziela. Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy - 3
czerwca 2012 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Tomka, Micha³a oraz
w rodzinach Janka, Paw³a i Ani i za ich dzieci
8.30 - + za zmar³ych z rodzin Ko³a Ró¿añcowego
Œwignajno i za wszystkie dusze w czyœæcu
cierpi¹ce
8.30 - + Józef Go³aœ w 19-t¹ rocz. œm., Stanis³awa
8.30 - + Boles³awa i Franciszek Gawrych
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Ma³gosi i Dariusza
Olender i ich dzieci
11.00 - w int. Oli z racji I Komunii Œwiêtej i za jej
rodzinê
11.00 - Gr. + Stanis³aw Pisow³ocki
11.00 - + Bronis³aw Rachunka w 8-m¹ rocz. œm. i
jego rodziców Franciszkê i Franciszka
17.00 - w rocznicê œlubu Marianny i Tadeusza
Ropiak - int. od córki z rodzin¹
17.00 - + Genowefa i Bronis³aw Baranowscy,
Stanis³aw Wilk, Jan i Maria Konopka, Józef i
Katarzyna, Zygmunt i Edward Banach
* 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

1. Domañski Jan i Pociejko Urszula, oboje
stanu wolnego, zam. £adne Pole, par. tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany
jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks.
Proboszcza.

Odszeszli od nas

Kazimierz Wies³aw Dziewulski
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 22 czerwca 2012 r. - godz. 17.00
Mieczys³aw Machnowski
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 25 czerwca - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie ...

1. W pi¹tek rozpoczyna siê czerwiec miesi¹c, w którym czcimy Najœwiêtsze Serce Jezusowe.
Nabo¿eñstwa czerwcowe w tym tygodniu o godz. 17.00 .
2. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy prze¿ywaæ uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej.
3. Z inicjatywy metropolity warszawskiego pierwsza niedziela czerwca jest obchodzona jako Dzieñ
Dziêkczynienia. Chcemy przez to uczyæ siê postawy wdziêcznoœci dla Opatrznoœci Bo¿ej za troskliw¹
opiekê nad nami. Przy tej okazji, w nastêpn¹ niedzielê, mo¿emy wesprzeæ naszymi ofiarami budowê
Œwi¹tyni Opatrznoœci w Warszawie.
4.Znów oszukuj¹ na "wnuczka". Sprawcy wykorzystuj¹ najczêœciej naiwnoœæ, nieporadnoœæ oraz dobre
serce osób starszych. Oszuœci dzwoni¹ do samotnie mieszkaj¹cych osób na numer telefonu stacjonarnego i
podaj¹ siê za dawno niewidzianego cz³onka rodziny np. wnuka, b¹dŸ siostrzeñca. Udaj¹, ¿e maj¹ chrypkê i
dlatego nie mo¿na rozpoznaæ ich g³osu. Nastêpnie prosz¹ o szybk¹ po¿yczkê. Pieni¹dze s¹ im potrzebne
np. na okazyjny zakup samochodu albo op³aty z nim zwi¹zane, lub nag³e kosztowne zdarzenie. Dzwoni¹cy
rzekomy wnuczek czy syn mówi: "mia³em wypadek samochodowy, aby unikn¹æ konsekwencji inie
powiadamiaæ Policji potrzebujê pieniêdzy, ¿eby zap³aciæ pokrzywdzonym za spowodowan¹ szkodê." Co
charakterystyczne dla tego rodzaju przestêpstw, rzekomy wnuczek nie prosi o konkretn¹ kwotê, tylko
próbuje dowiedzieæ siê, jakimi oszczêdnoœciami osoba pokrzywdzona dysponuje. B³êdem jest, ¿e starsze
osoby chc¹c pomóc, informuj¹ rozmówcê o tym, ile maj¹ pieniêdzy. Oszust zawsze prosi o dyskrecjê
przed innymi cz³onkami rodziny i obiecuje szybko zwróciæ d³ug. Kiedy ju¿ osoba starsza gotowa jest
przekazaæ pieni¹dze, rzekomy wnuczek prosi j¹ o przes³anie gotówki na podane przez niego konto
bankowe lub przes³anie pieniêdzy szybkim przelewem pocztowym. W³aœnie w taki sposób, czêsto
oszczêdnoœci ca³ego ¿ycia, znikaj¹ bezpowrotnie.
Policja radzi zachowaæ podczas rozmowy telefonicznej rozwagê. Nie powinniœmy informowaæ rozmówcy
o posiadanych oszczêdnoœciach. Na pewno nie powinniœmy w takich okolicznoœciach udzielaæ po¿yczek,
tylko skontaktowaæ siê z rodzin¹ osoby, za któr¹ podawa³ siê oszust. Ta prosta czynnoœæ czêsto demaskuje
przestêpcê.
Ka¿da osoba, która podejrzewa, ¿e ma do czynienia z fa³szywym wnuczkiem lub innym cz³onkiem
swojej rodziny, powinna natychmiast powiadomiæ najbli¿sz¹ komendê policji pod numerem
telefonu 997 lub 112.
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym
W tych s³owach ojcowie synodalni nawi¹zali do
w ¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt
stwierdzenia z Konstytucji dogmatycznej Dei
XVI) cd .
verbum: „Wszyscy wierni niech wiêc ochotnie
przystêpuj¹
do œwiêtego tekstu, czy to za
Modlitewne czytanie Pisma œwiêtego i „lectio
divina” Synod wielokrotnie k³ad³ nacisk na poœrednictwem œwiêtej liturgii obfituj¹cej w Bo¿e
potrzebê modlitewnego podejœcia do œwiêtego s³owa, czy te¿ poprzez pobo¿ne czytanie, czy
tekstu jako podstawowego elementu ¿ycia wreszcie przez odpowiednie instytucje i inne
duchowego wszystkich wierz¹cych w ró¿nych pomoce, które za przyzwoleniem i pod opiek¹
pos³ugach i stanach ¿ycia, ze szczególnym pasterzy Koœcio³a chwalebnie upowszechniaj¹ siê
uwzglêdnieniem lectio divina. S³owo Bo¿e le¿y w naszych czasach. Niech jednak pamiêtaj¹, ¿e
bowiem u podstaw ka¿dej autentycznej czytaniu Pisma œwiêtego powinna towarzyszyæ
cdn
d u c h o w o œ c i c h r z e œ c i j a ñ s k i e j . modlitwa”.
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.

