Kalendarz liturgiczny
2 czerwca. IX NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Kor 8,41-43; Ga 1,1-2.6-10; Mk 3,20-35
Dziękujmy Opatrzności Bożej za opiekę nad naszą
Ojczyzną i prośmy za nasz naród,aby idąc za
przykładem praojców, dochował wierności Bogu,
Kościołowi, Krzyżowi i Ewangelii.
3 czerwca. PONIEDZIAŁEK. Św. Męczenników
Karola Lwangi i Towarzyszy.
Tb 1,1a.2;1-9; Mk 12,1-12
Człowiek, który naprawdę kocha Boga, jest gotów
narazić się ziemskiemu władcy, byle nie obrazić
swego Stwórcy.
4 czerwca. WTOREK.
Tb 2,10-23; Mk 12,13-17
Pytanie o uczciwość wobec Boga jest ciągle
aktualne. Dlatego stawiajmy je sobie często.
5 czerwca. ŚRODA. Św. Bonifacego.
Tb 3,1-11.24-25; Mk 12,18-27
Nasza wiara jest umacniana uczestnictwem we

Mszy Świętej.
6 czerwca. CZWARTEK.
Tb 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10; Mk 12,28b-34
Przez udział w Ofierze Chrystusa wyrażamy naszą
miłość do Boga i bliźniego.
7 czerwca. PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7
Poruszeni bezgraniczną miłością Najświętszego
Serca Pana Jezusa, starajmy się na nią odpowiedzieć
modlitwą w intencji kapłanów, Komunią Świętą
wynagradzającą w pierwsze piątki miesiąca oraz
uczestnictwem w nabożeństwach czerwcowych.
8 czerwca . SOBOTA. Niepokalanego Serca
NMP.
Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
Wśród codziennych zajęć starajmy się pamiętać
o potrzebie upodobnienia naszych serc do Serc
Jezusa i Maryi.

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. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec
poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym
kościele codziennie po Mszy Świętej
o godzinie 17.00, a w niedziele po Mszy
Świętej o godzinie 11.00 będziemy
odprawiali nabożeństwa czerwcowe,
podczas których śpiewamy Litanię do Serca
Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te
nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu
wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa
modlitwa będzie też celebrowana w domach,
przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach.
Jest bowiem wyrazem naszej wiary
w wielkie Boże miłosierdzie.
2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego
księdza kardynała Kazimierza Nycza od
2008 roku pierwsza niedziela czerwca
obchodzona jest jako Święto
Dziękczynienia. Przede wszystkim
dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar
odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy

Bazylika zimą
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Komunikaty

sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci
i braterskiej solidarności.
Ofiary do puszek na budującą się Świątynię
Opatrzności Bożej.
3. Trwa tak zwana oktawa Bożego Ciała.
Codziennie o godzinie 17.00 gromadzimy się
w naszym kościele na Eucharystii, a po niej
celebrujemy czerwcowe nabożeństwo do Serca
Pana Jezusa i podążamy w procesji za Chrystusem
utajonym w Najświętszym Sakramencie.
Zachęcam wszystkich Parafian do udziału w tej
naszej wspólnotowej modlitwie!
4. W tym tygodniu również pierwszy czwartek
i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi
świętej pierwszopiątkowej
w naszym kościele na pół godziny
przed Mszą Świętą.
5. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w pierwszy czwartek
miesiąca rozpocznie się po Mszy
Świętej o godz. 17.00, a zakończy
o 21.00. ZAPRASZAM.

GŁOS z
KRZYŻA
2 CZERWCA 2013

ROK VII

Nr 277

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

W Boże Ciało wielbiliśmy Boga za sakrament
Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że 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, Dusza 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. Chrystus chce być obecny w naszym życiu
osobistym, rodzinnym zawodowym, społecznym i
narodowym nie tylko od święta, ale przede
wszystkim i na co dzień. 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. Do czwartku
uczestniczyć będziemy w tak zwanej oktawie
Bożego Ciała.
Pragnę gorąco podziękować za udział procesji,
zwłaszcza tym, którzy budowali i dekorowali cztery
ołtarze. Szczególne podziękowania kieruję również
do wszystkich, którzy pomogli w organizowaniu
procesji: ministrantom, asyście, niosącym

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, ze 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.

O zagrożeniach naszej wiary.
cd
Celem naszym jest wezwanie do ostrożności
i roztropności; do odpowiedzi na pytanie, czy
zawsze jesteśmy w stanie odróżnić człowieka
uczciwego od szarlatana, sport od jego
filozoficznego czy religijnego zaplecza.
Niejeden guru czy „cudotwórca”, przekonany
o własnej wszechmocy, popada w pychę, stając
się bardziej z tego powodu narzędziem złego
ducha, niż ze względu na wykonywane praktyki.
Sytuacja, o której mówimy, nie jest niczym
nowym w Kościele. Szczególnie bliską analogię
do współczesności znaleźć możemy
w chrześcijaństwie pierwszych wieków, które
Quod fieri potest per pauca, non fieri debet
per plura.

rozwijało się w pogańskim świecie Cesarstwa
Rzymskiego, będącego tyglem wszelkiego
rodzaju politeistycznych religii, sekt, prądów
filozoficznych, misteriów. Tworzyły one złożoną
mozaikę wierzeń, przesyconą elementami magii
i ezoteryzmu. Chrześcijaństwo nie tylko
przetrwało w tych warunkach, zachowując swą
integralność w stanie nienaruszonym, ale
rozprzestrzeniło się na całe Imperium dzięki
wierze swych wyznawców. Jak wówczas, tak
i dziś, chrześcijanin staje bowiem wobec
wyboru: dobra lub zła, prawdy lub fałszu,
Chrystusa lub fikcyjnych bóstw czy nawet złego
ducha.
Cdn.
Nie należy przeciągać tego, co można było
zrobić prędko.

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 - 50 zł.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 637 846.20 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 - 3 czerwca 2013 r.
8.00 - + Robert w I-szą rocz.śm., Grzegorz
17.00 - w 12-tą rocznicę ślubu Krystyny i Dariusza
Kulis i za ich dzieci
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Krzysztofa z racji
urodzin, dla jego dzieci i wnuczki Zuzi
Wtorek - 4 czerwca 2013 r.
8.00 - intencja dziękczynna od Kazimierza
Gruszczyńskiego z prośbą o bł. Boże dla rodziny
17.00 - o bł. Boże dla Marty Krysiak
17.00 - w rocznicę ślubu Celiny i Jana Małż - int.od
córek
Środa - 5 czerwca 2013 r.
8.00 - o bł. Boże dla dzieci z rodzin Dziczek, Mazur,
Rydel
17.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Dominiki
17.00 - intencja dziękczynna za otrzymane łaski
a szczególnie za poprawę zdrowia z prośbą o dalszą
opiekę i bł. Boże
Czwartek - 6 czerwca 2013 r.
8.00 - ....................
17.00 - o bł. Boże w rodzinie Maciora
17.00 - + Elżbieta Krzemińska, Irena Urbańska int.od sąsiadów i koleżanek
17.00 - + Wanda Sulewska
Piątek - 7 czerwca 2013 r.

8.00 - + Feliks Śmigielski
17.00 - + Feliks Śmigielski - int.od
siostry Sabiny
17.00 - + Kazimiera Strękowska,
Czesław Stachelek
Sobota - 8 czerwca 2013 r.
8.00 - + Piotr Wróbel w 9-tą rocz.śm., Ruta i Ewald
Wróbel
17.00 - w 40-tą rocznicę ślubu Teresy i Antoniego
Banach - int. od dzieci i wnucząt
17.00 - + Stanisław i Czesława Kiernozek
X Niedziela Zwykła - 9 czerwca 2013 r.
8.30 - w 10-tą rocznicę ślubu Agaty i Piotra Bastek
8.30 - w 6-te urodziny Maksymiliana i za jego
rodziców
8.30 - o bł. Boże dla Anastazji
8.30 - + Zofia Kalinowska w rocz.śm., Zygmunt
8.30 - + Apolonia, Franciszek, cr. Krajza
11.00 - + Adrian Ropiak, Eugeniusz Jakubczyk w 8mą rocz.śm.
11.00 - + Jadwiga w 3-cią rocz.śm., Czesław
Gwiazda w 5-tą rocz.śm., Mieczysław Radomski
w w 18-tą rocz.śm. - int.od dzieci i wnucząt
11.00 - + Aleksander, Katarzyna i Jan Nadolni
17.00 - w int. Zofii i Waldemara i ich dzieci
17.00 - w 83-cie urodziny Jadwigi Domurat

Po raz kolejny grupa dzieci z naszej parafii wraz
z opiekunami udała się do Ełku na Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Wyjazd zorganizowały Panie
Katechetki: Stanisława Sawicka i Małgorzata
Szyszuk. Koszty wyjazdu pokrył Ks. Proboszcz.
Festyn w Ełku zorganizowany został przez Caritas
Diecezji Ełckiej już po raz ósmy. Na placu bł.Jana
Pawła II dla dzieci z całej Diecezji czekały liczne
atrakcje. Odbyły się występy artystyczne i sportowe,

popisy taneczne przedszkolaków oraz zabawy
i turnieje. Dla najmłodszych niezwykłą frajdą były
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, trampoliny oraz
namioty z zabawami. Na scenie były prowadzone

konkursy i quizy edukacyjne przeplatane
wspólnym śpiewem oraz pogadanki na temat
bezpieczeństwa. Dla wszystkich lubiących
rywalizację nauczyciele oraz kluby sportowe
przygotowali zabawy i zawody...

* 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, 6 czerwca,
zakończenie oktawy uroczystości
Bożego Ciała. W tym dniu przypada
też rocznica uroczystej beatyfikacji
księdza Jerzego Popiełuszki w
Warszawie. Przez wstawiennictwo
tego polskiego Błogosławionego
ostatnich czasów będziemy prosić o
sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz
o mądrość i roztropność dla rządzących naszym
narodem.
2. Zaś w pierwszy piątek miesiąca przypada
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
jednocześnie obchodzona w Kościele jako
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
A w sobotę, 8 czerwca, w liturgii będziemy czcili
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Gorąco zachęcam do licznego udziału w liturgii
tych najbliższych uroczystych dni.
4. Błogosławieństwo wianków i ziół w czwartek na
zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
5. W piątek w uroczystość Najświętszego Serca
Ochrzczone zostały

Nela Pieńkowska, córka
Jacka i Marleny.
Anastazja Zaborowska,
córka
Jarosława
i Wioletty.
Rodzice i otoczenie
niech będą dla nich
świadkami wiary.

Pana Jezusa post nie obowiązuje. Po Mszy Świętej
o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego
Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Akt wynagrodzenia. Odpust zupełny za
publiczne odmówienie Aktu wynagrodzenia
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
6. 8 czerwca - XIV-ta rocznica wizyty bł. Jana
Pawła II w Diecezji Ełckiej (1999)
7. 9 czerwca - X-ta rocznica ingresu J.E. Ks.Bpa
Jerzego Mazura do Katedry Ełckiej.
8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 3 VI Święci Karol Lwanga i jego towarzysze
(†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy
również oddali życie dla Chrystusa (wspomnienie
obowiązkowe);
· 5 VI Święty Bonifacy (673-754), biskup i
męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł
Niemiec (wspomnienie obowiązkowe).
9. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

Ojciec Święty Franciszek zaprosił wszystkich chrześcijan na
całym świecie do wspólnej modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem w niedzielę 2 czerwca o godz. 17.00. W tym
czasie w Bazylice św. Piotra w Watykanie, w łączności ze
wszystkimi biskupami oraz ich wspólnotami diecezjalnymi na
całym świecie, Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył
godzinnej adoracji eucharystycznej. Wszystkich wiernych
zachęcam do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu
w łączności z Ojcem Świętym.
W adorację Kościoła z Biskupem Rzymu mogą włączyć się
także chorzy. Mogą zapalić świecę i uwielbiać Boga tam, gdzie
się znajdują.
Adoracja rozpocznie się po Mszy Świętej o godz. 17.00.

„Nie, nie chcemy więcej niż jednego dziecka, bo nie
możemy wyjechać na wakacje, nie możemy pojechać tu czy
tam, nie możemy kupić domu. Gotowi jesteśmy iść za
Panem, ale tylko do pewnego momentu. To właśnie
powoduje dobrobyt: wszyscy dobrze wiemy, na czym
polega dobrobyt, ale rzuca on nas na kolana, odziera z tej
odwagi, mocnej odwagi, by iść tuż koło Jezusa. To pierwsze
bogactwo naszej współczesnej kultury, kultury dobrobytu”
– powiedział Papież.
Kolejnym bogactwem naszych czasów, stojącym na
przeszkodzie spotkaniu z Jezusem, jest fascynacja tym, co
chwilowe. Papież wskazał, że tymczasowość nie jest
pójściem za Jezusem.

„To On jest Panem czasu, a my panami chwili. Dlaczego?
Bo w danej chwili jesteśmy władcami: idę za Panem
jedynie do tego punktu, a później zobaczę... Słyszałem o
kimś, kto chciał zostać księdzem, ale jedynie na dziesięć lat,
i ani chwili dłużej... Jak wiele par zawiera małżeństwo, i
choć tego nie mówią, to w sercu mają: «dopóki trwać będzie
miłość, a potem zobaczymy...». Fascynacja przelotną
chwilą: to jest bogactwo. Musimy stać się panami czasu.
Właśnie te dwa bogactwa przeszkadzają nam iść do przodu.
Myślę o tak wielu, bardzo wielu mężczyznach
i
kobietach, którzy zostawili swą ziemię, aby stać się
misjonarzami aż do śmierci: oto decyzja ostateczna” –
powiedział Papież Franciszek.

Zapowiedzi przedślubne

1. Nadrowski Rafał, stan wolny, zam. Rybno, ul. Kościelna, par. Św. Bonifacego w Rybnie i Kosak Klaudia
Agnieszka, stan wolny, zam. Krutyński Piecek, par. tut.
2. Puchalski Mariusz, stan wolny, zam.Ukta, par.tut.i Lewandowska Katarzyna, stan wolny, zam.
ul.Zielona, par. Świętej Trójcy w Rucianem Nidzie.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

