Kalendarz liturgiczny
29 czerwca. NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ Pan Jezus ma władzę nad Szatanem. Dlatego
ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA.
w chwili pokus do grzechu zwracajmy się do Niego
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
o pomoc.
Wiara, którą otrzymaliśmy, ma swoje korzenie 3 lipca. CZWARTEK. Św. Tomasza Apostoła.
w Tradycji Apostolskiej. Mamy ją pogłębiać Ef 2,19-22; J 20,24-29
i przekazywać dalej.
Niewierność Tomasza okazała się pożyteczna,
30 czerwca. PONIEDZIAŁEK.
gdyż przyczyniła się do utwierdzenia wiary
Am 3,1-18;4,11-12; Mt 8,18-22
Apostołów i naszej w zmartwychwstanie
Jezus Chrystus nie obiecuje swoim uczniom Zbawiciela. Swoją niewierność św. Tomasz
łatwego życia. Ten, kto postanowił iść za Nim, musi wynagrodził Jezusowi wspaniałym wyznaniem
p r z y g o t o w a ć s i ę n a t r u d y z w i ą z a n e wiary.
z chrześcijańskim stylem życia.
4 lipca. PIĄTEK.
1 lipca. WTOREK.
Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
Am 2,6-10.13-16; Mt 8,23-27
Jezus przypomina nam, że nikogo nie wolno
Wiara we wszechmoc Pana Jezusa i Jego dobroć przekreślać.
dodaje nam sił do pokonywania napotkanych 5 lipca. SOBOTA.
trudności.
Am 9,11-15; Mt 9,14-17
2 lipca. ŚRODA.
Starajmy się dać świadectwo obecności Jezusa
Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
w Eucharystii ludziom, do których On nas posyła.
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. Uroczystość świętych Apostołów Piotra
i Pawła, którą dziś przeżywamy, przewyższa swą
rangą liturgiczną 13. niedzielę w ciągu roku, która
dziś przypada. Jak wiemy, święci Piotr i Paweł są
bowiem nazywani filarami Kościoła. A ponieważ
przez wieki panowało przekonanie, że zginęli
tego samego dnia w Rzymie, od starożytności
chrześcijańskiej obchodzono ich święto tego
samego dnia.
2. Uroczystość dzisiejsza kieruje nasz duchowy
wzrok na następcę św. Piotra na stolicy Piotrowej,
na Ojca Świętego Franciszka. Nie zapominajmy
o nim w naszych modlitwach, ale też starajmy się
pogłębiać naszą więź ze Stolicą Apostolską,
interesując się życiem Kościoła, zapoznając się
z dokumentami wydawanymi przez Ojca
Świętego, aby trwać w jedności z nim i w ten
sposób przyczyniać się do budowania
Chrystusowego Kościoła.
3. Dzisiejsza niedziela jest również ostatnią
niedzielą miesiąca czerwca tradycyjnie
poświęconego czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W miniony piątek przeżywaliśmy Jego

Bazylika zimą
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uroczystość, a jeszcze dziś i jutro będziemy
przeżywali nabożeństwo czerwcowe. Zapraszamy
serdecznie do udziału w nim, tym bardziej jeśli
przez cały miesiąc nie znaleźliśmy czasu, lub też
nie mieliśmy możliwości w nim uczestniczyć.
Zechciejmy choć w te dwa ostatnie dni dziękować
Boskiemu Sercu za Jego miłosierdzie wobec nas
i wypraszać dla siebie, dla swoich bliskich i dla
całego świata potrzebne łaski.
4. Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci
i młodzieży, rozpoczął się czas zasłużonego
wypoczynku po trudach roku szkolnego. Starajmy
się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas,
niech nie będzie on pozbawiony obecności Boga
ani też wrażliwości na drugiego człowieka.
Uczmy nasze dzieci szacunku do drugiego
człowieka spotykanego na ścieżkach życia, jak też
do całego świata stworzonego, który jest
widzialnym znakiem miłości Boga do nas.
Wszystkim rozpoczynającym urlopy i czas
wypoczynku od codziennych zajęć życzymy
udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń.
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Wiarą żyć, wiary bronić ...
Wczoraj, 28.06.2014 r. o godz.
17:00 młodzież z naszej parafii
przyjęła Sakrament
Bierzmowania. Do sakramentu
przystąpiło 40 osób. Życzmy im
z całego serca aby w pełni
otwarli się na Dary Ducha
świętego i by mężnie wyznawali
wiarę i według niej żyli,
życzymy radosnego
przeżywania tego wydarzenia
i odważnego świadczenia o tym,
że Jezus jest PANEM Ich życia....
Sakramentu bierzmowania
naszej młodzieży udzielił Ksiądz Infułat Antoni Kochański.

By otaczał opieką...
26 czerwca zakończyła się Oktawa Bożego Oktawy Bożego Ciała na procesji eucharystycznej.
Ciała, czyli okres ośmiu dni szczególnej łaski, Po zakończonej liturgii odbyła się wspólna agapa.
podczas których po Mszy Świętej odbywały
się procesje wokół kościoła z Najświętszym
Sakramentem.
Parafianie wraz z kapłanem prosili Boga, aby
otaczał swoją opieką łąki, pola, lasy
i pozwolił im wydać obfite zbiory. Zostały
poświęcone przyniesione wianki
sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych,
które są symbolem ludzkiej pracy, a także
utożsamiają dar Boży służący ludziom
i wszelkim stworzeniom.
Odbyło się również błogosławieństwo dzieci,
które wytrwale gromadziły się w czasie
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
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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 290 890.63 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 30 czerwca 2014 r.
8.30 - + Paweł Brzóska,
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla cr. Soliwoda
Wiesława Młynarczyk,
17.00 - w intencji dzieci i ich rodzin p. Wyrwas
8.30 - + Józef Lenkiewicz
Wtorek - 1 lipca 2014 r.
w rocz.śm., cr. Lenkiewicz
8.00 - + s. Modesta Stanisława Paprota
i Butwid
17.00 - + Władysław Ropiak w I rocz.śm., 8 . 3 0 - +
Zdzisław
Marianna, Stanisław i Anna
Ochenkowski
17.00 - + Wacław Bałdyga w 11 m-c po śm. - 9.40 :Krutyń - w int.
int.od pracowników i podopiecznych z Betesdy dziękczynnej od KR z Krutyni
Środa - 2 lipca 2014 r.
9.40:Krutyń - + rodziców Zubek i Bąkowskich 8.00 - ....................
int.od syna i córki
17.00 - ..................
9.40:Krutyń - + Katarzyna i Jadwiga Kosak,
Czwartek - 3 lipca 2014 r.
Zofia Konowrocka, Władysław Kosak
8.00 - + Feliks i Janina Śmigielscy, Bożena 11.00 - + Bolesława, Bolesław, Bronisław,
Sawicka
Halina, Antoni i Zofia Dąbkowscy - od córki
17.00 - ....................
Jadwigi Florczyk
Piątek - 4 lipca 2014 r.
11.00 - + Stanisław, Aleksandra, Ewa Cesarek
8.00 - + Brunon i Wiesław Śniecikowscy, Marek i dziadków z obojga stron
Serafin
11.00 - + Anastazja i Aleksander Parzych,
17.00 - ................
Julianna i Błażej Ruszczyk
Sobota - 5 lipca 2014 r.
11.00 - + Antoni i Pelagia Moroz, Stanisława
8.00 - + Celina, Marianna i Bronisław Gadomscy, i Władysław Juszko
Helena Zęgota
17.00 - za parafię
17.00 - w 12 urodziny Krzysztofa Pliszki
17.00 - w rocznicę ślubu Agaty i Piotra Zając i za
17.00 - + Rozalia i Faustyn Stachelek, Franciszek ich dzieci
i Henryka Olszewscy, Zofia i Stefan Florczyk
17.00 - + Kazimierz, Franciszek, Marianna
XIV Niedziela Zwykła - 6 lipca 2014 r.
Murawscy, Józef Mysiorski
8.30 - + cr. Ogonowskich i Miksza

Zapowiedzi przedślubne
1. Ksepka Paweł, stan wolny, zam. Ładne Pole, par. tut. i Jędrzejczyk Sylwia, stan wolny, zam.
Myszyniec, ul. Kadzidlańska, par. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.
2. Ochenkowski Arkadiusz, stan wolny, zam. Wojnowo i Soltek Klaudia Anna, stan wolny, zam.
Chostka, oboje par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Słowo

na

Dzieje Apostolskie opisują historię
pierwszych wspólnot chrześcijańskich.
Wydarzenie, którego opis dziś usłyszymy,
miało miejsce około 40 roku po Chrystusie,
w kontekście prześladowania chrześcijan
przez Heroda Agryppę. Oto na przykładzie
św. Piotra spełnia się obietnica, którą dał
wcześniej Jezus o odrzuceniu
i prześladowaniu uczniów. Dlatego św. Piotr,
Ogłoszenia

dziś

a wraz z nim i inni uczniowie, muszą być pewni, że
zrealizuje się również obietnica, którą
wypowiedział Chrystus pod Cezareą Filipową,
a która dotyczyła wiecznego trwania Kościoła.
Wspólnota wierzących jest wspólnotą należącą do
Chrystusa, dlatego nie może ją pokonać żadne zło.
Umocnijmy się tą prawdą, płynącą z dzisiejszej
liturgii słowa.
*
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5. 7 lipca organizowana jest pielgrzymka - odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie
wycieczka do Augustowa, Studzienicznej, Sejn i nauczajcie wszystkie narody…” także, a może
i na Wigry. Do udziału zachęcam dzieci przede wszystkim w wakacje.
pierwszokomunijne, obchodzące rocznicę 8. W tym tygodniu też pierwszy czwartek
I Komunii Świętej, ich rodziców, a także miesiąca, dzień dziękczynienia za dar
wszystkich chętnych.
Eucharystii i modlitwy o nowe powołania
6. 2 lipca - RÓŻANIEC za niewierzących, kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej Adoracja w tej intencji rozpocznie się
parafii. I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe o godz.17.00 i będzie trwała do godz.21.00.
po Mszy Świętej o godz. 17.00.
A w pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do
7. W najbliższy czwartek, 3 lipca, obchodzimy skorzystania ze spowiedzi, co będzie możliwe na
święto kolejnego Apostoła, świętego Tomasza, pół godziny przed Mszą Świętą, i udziału we
który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi M s z y ś w. w y n a g r a d z a j ą c e j k u c z c i
tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.17.00.
gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas W pierwszosobotniej liturgii będziemy czcili
Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Niepokalane Serce Najświetszej Maryi Panny.
Kościoła na całej ziemi. Będzie to nasza
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd. nieznanego Bóstwa. Wobec takiego stanowiska,
Co jest sekretem tej jedności? Przede wszystkim które nadal pociąga i ma swoich zwolenników
wiara jest jedna ze względu na jedność Boga, także w naszych czasach, św. Ireneusz
którego zna i wyznaje. Wszystkie prawdy wiary potwierdza, że wiara jest jedna, ponieważ dotyka
odnoszą się do Niego, są drogami do poznania zawsze konkretnego faktu Wcielenia, nie
Jego istoty i Jego działania, dlatego odznaczają odrywając się nigdy od ciała i historii Chrystusa,
się wyższą jednością niż jakakolwiek inna, jaką skoro Bóg w nich chciał się w niej w pełni
możemy osiągnąć naszą myślą, posiadają objawić. Dlatego nie ma różnicy w wierze
ubogacającą nas jedność, ponieważ jest nam między «tym, który potraf mówić o niej dłużej»
przekazywana i czyni z nas jedno.
i «tym, który mówi o niej niewiele», między tym,
Ponadto, wiara jest jedna, bo odnosi się do który jest wyższy i tym mniej zdolnym: ani
jednego Pana, do życia Jezusa, do Jego pierwszy nie może jej poszerzyć, ani drugi
konkretnej historii, którą dzieli z nami. Św. pomniejszyć.
Ireneus z z Lyonu w yjaś nił to przez Wreszcie, wiara jest jedna, ponieważ podziela ją
przeciwstawienie się gnostyckim heretykom. cały Kościół, będący jednym ciałem i jednym
Twierdzili oni, że istnieją dwa rodzaje wiary: Duchem. W komunii jednego podmiotu, którym
wiara prymitywna, wiara ludzi prostych, jest Kościół, przyjmujemy wspólne spojrzenie.
niedoskonała, pozostająca na poziomie ciała Wyznając tę samą wiarę, opieramy się na tej
Chrystusa i kontemplacji Jego tajemnic; i wiara samej skale, jesteśmy przemieniani przez tego
innego rodzaju, głębsza i doskonała, wiara samego Ducha miłości, promieniujemy jednym
prawdziwa, zastrzeżona dla wąskiego kręgu światłem i mamy jedno spojrzenie, by
wtajemniczonych, która dzięki intelektowi przeniknąć rzeczywistość.
wznosiła się ponad ciało Jezusa, ku tajemnicom
Ciąg dalszy nastąpi.

