Kalendarz liturgiczny
30 czerwca. XIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Kor 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62
Msza Święta zajmuje centralne miejsce w
świętowaniu niedzieli - Dnia Pańskiego.
1 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22
Obfitość darów Bożych jest nieskończona.
2 lipca. WTOREK.
Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27
Eucharystia to uprzywilejowane miejsce i czas, w
którym wszystko przypomina nam o
najcenniejszym dla nas wydarzeniu: śmierci i
zmartwychwstaniu Jezusa.
3 lipca. ŚRODA. Święto św. Tomasza Apostoła.
Ef 2,19-22; J 20,24-29
Błogosławieni, którzy nie widzą, a jednak wierzą.
4 lipca. CZWARTEK.
Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
Na Eucharystię wprost do stóp Jezusa przynosimy

siebie samych, drogie nam osoby i wszystkie te
sprawy, które pragniemy, aby zostały przez Pana
oczyszczone, przemienione i uświęcone.
5 lipca. PIĄTEK.
Rdz 23,1-4.19;24,1-8.10.48.59.62-67; Mt 9,9-13
Nasz Bóg otacza grzesznika spojrzeniem, które
potrafi z niego wydobyć najgłębsze pokłady dobra i
ofiarności.
6 lipca . SOBOTA. Bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej.
Rdz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
Bł. Maria Teresa Ledóchowska od 1976 roku jest
patronką współpracy misyjnej w Polsce. Prośmy
Boga za jej wstawiennictwem, aby prowadziła nas
swoimi apostolskimi śladami, abyśmy włączyli się
we współpracę misyjną, ofiarując na potrzeby misji
swoje talenty, czas, modlitwę oraz pomoc
materialną.

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. Kończy się czerwiec miesiąc
naszej szczególnej modlitwy do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Jednak nadal pamiętajmy
o
powinności wynagradzania
Bożemu Sercu za popełniane
grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki
w wierze, nadziei i miłości.
2. W najbliższą środę, 3 lipca, obchodzimy
święto kolejnego Apostoła, Świętego
Tomasza, który pokonał niemoc własnej
wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę
Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią
męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy
modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi.
Będzie to nasza odpowiedź na wezwanie
Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody…” także, a może przede wszystkim w
wakacje. Wszyscy i wszędzie jesteśmy
odpowiedzialni za Kościół! Warto o tym
pamiętać szczególnie w trwającym ciągle
Roku Wiary!
3. 2 lipca - RÓŻANIEC za niewierzących,

Bazylika zimą

*

Komunikaty

o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej parafii.
I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy
Świętej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek,
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii
i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do
pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty
parafialnej. Trwamy na adoracji Najświętszego
Sakramentu do godz. 21.00. Początek po Mszy
Świętej o godz. 17.00. W piątek pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy
Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej
opiece całą naszą codzienność.
5. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto
skorzystać z sakramentu pokuty. W naszym kościele
okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od
godzinie 7.30 i 16.30 Wszystkim wyjeżdżającym
i przyjeżdżającym do nas życzę, aby wakacje, urlop,
o b o j ę t n i e g d z i e s p ę d z a n y, b y ł m i ł y m
wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra
i wzrostu duchowego.
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Czy Bóg jedzie na wakacje?
Ks. Tomasz Kopiczko

Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale
pod warunkiem że zamiast zostawić
Go w domu, zabierzemy Go ze sobą.
Pewnego razu, w czasie kazania do
dzieci na temat wakacji, ośmioletni Piotrek zapytał
mnie: „Czy Pan Bóg jeździ na wakacje?”.
Wywołało to falę śmiechu w całym kościele.
Koledzy i koleżanki Piotrka śmiali się tak głośno i
długo, że nie można było kontynuować kazania.
Ubawieni byli nawet rodzice obecni na Mszy św.
Tylko kolega Piotrka, dziewięcioletni Łukasz,
kiedy wszyscy się śmiali, podniósł rękę. Podałem
mu więc mikrofon, a on stwierdził, że pytanie, które
zadał Piotrek, nie jest wcale takie śmieszne. Co
więcej, stanowczym głosem oznajmił, że zna
odpowiedź. W całym kościele zaległa cisza.
Wszyscy byli zdumieni i zastanawiali się, co też
powie dziewięciolatek. Tymczasem Łukasz nabrał
w płuca powietrza i z całych sił, głośno i odważnie
udzielił odpowiedzi, mówiąc: „Owszem, Pan Bóg
jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze
sobą zabierzemy, a nie zostawimy w domu!”. W
całym kościele wszyscy pospuszczali głowy i
trwała cisza. Tylko rodzice Łukasza byli dumni, że
mają tak mądrego syna. Choć pozornie pytanie
mogło wydawać się śmieszne, to już odpowiedź na
nie może zmusić nas do zastanowienia.
„Idźcie i odpocznijcie nieco”

W dniu 27 czerwca 2013 r. w godzinach
nocnych, w domu rodzinnym
w Hawłowicach, zmarła śp. Władysława
Mazur (l. 85), Mama Biskupa Jerzego
Mazura, Ordynariusza Diecezji Ełckiej.
Główne uroczystości żałobne i Msza Św.
pogrzebowa odbyły się dnia 29 czerwca 2013 r.,
w Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła, w kościele
Qui nescit orare, discedat in mare.
Kto nie umie się modlić, niech wypuści się w

Na koniec czerwca dzwonek w szkołach obwieścił
wakacje! A więc czas bez szkoły, bez nauki, bez
książek, bez pracy domowej, bez dźwigania
każdego ranka ciężkiego plecaka i co najważniejsze
— bez porannego wstawania. Pewnie każdy zgodzi
się, że te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu to
chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie
zaplanował, że po całorocznym wysiłku należy się
odpoczynek. Łatwo wtedy cytować słowa Jezusa z
szóstego rozdziału Ewangelii wg św. Marka:
„Idźcie i odpocznijcie nieco”. Apostołowie, po
trudzie ewangelizowania, wrócili do Jezusa i
opowiadali o swoich osiągnięciach. Mimo
entuzjazmu musieli wyglądać na zmęczonych,
skoro Jezus odsyła ich, aby poszli odpocząć. Kiedy
uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum
wraca ostatniego dnia ze szkoły, niesie w ręku
swoje świadectwo, wie też, że czeka go zasłużony
odpoczynek. Eksplozja szczęścia niesie go na
górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie,
ciepłe kraje. Niektórzy marzą o spływie kajakowym
lub o wędkowaniu. Różne mamy pomysły na
wakacje i w różne miejsca jedziemy. Wakacje to
taki piękny czas mający jedną wadę — kiedyś
muszą się skończyć. Wtedy wracamy do naszej
codzienności, do szkoły, do różnych innych zajęć.
Myślę, że warto już na samym początku wakacji
pomyśleć o tym, co mówili Piotrek i Łukasz: czy
Pan Bóg też jedzie na wakacje? Owszem, Pan Bóg
jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze
sobą zabierzemy!
cdn.

parafialnym pw. św. Mikołaja w Pruchniku,
o godz. 12.00.
Wyrażając słowa współczucia naszemu
Pasterzowi, Biskupowi Jerzemu oraz całej
Rodzinie pogrążonej w żałobie, proszę
wszystkich o modlitwę za śp. Władysławę
Mazur.
Requiescat In Pace
morze (to się nauczy).

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 - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 634 013.03 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 - 1 lipca 2013 r.
8.00 - + Halina Kozacka i o zdrowie dla Haliny
Bałdyga
17.00 - o bł. Boże dla Beaty i Waldemara Nosek i ich
dzieci
17.00 - int.dziękczynna od p. Zofii Duda
Wtorek - 2 lipca 2013 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Feliks Śmigielski - int.od modlących się na
różańcu
Środa - 3 lipca 2013 r.
8.00 - ......................
17.00 - o zdrowie duszy i ciała, nawrócenie, łaskę
wiary, dary Ducha Świętego dla męża i syna
17.00 - + Franciszek w 44-tą rocz.śm.
Czwartek - 4 lipca 2013 r.
8.00 - ..................
17.00 - ................
Piątek - 5 lipca 2013 r.
8.00 - + Henryk i Władysława Dobrowolscy, Stefan i
Czesław
8.00 - + Marianna, Celina, Bronisław i Piotr Popow
17.00 - + Faustyn i Rozalia Stachelek, Franciszek
i Henryka Olszewscy, Zofia i Stefan Florczyk
Sobota - 6 lipca 2013 r.
8.00 - + Antoni i Pelagia Moroz, Stanisława
i Władysław Juszko
17.00 - int.dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
rodziny Dariusza i Małgorzaty Kamińskich

Potrzebujemy niedzieli nie
tylko po to, by być
chrześcijanami, lecz by
pozostać ludźmi. (Bp Hugon
Anfderbeck)

17.00 - + Bolesława, Bolesław,
Bronisław, Halina, Antoni i Zofia int.od Jadwigi Florczyk
17.00 - + Stanisława Bejger w 30-ty
dzień po śm. - int.od uczestników
pogrzebu
XIV Niedziela Zwykła - 7 lipca
2013 r.
8.30 - w rocznicę ślubu Katarzyny i Rafała Rokojżo
i za ich córki Zosię i Tosię
8.30 - w 18-te urodziny Filipa i Aleksandry Parzych int.od babci i dziadka
8.30 - w 13-tą rocznicę ślubu Justyny i Andrzeja i za
ich dzieci
9.40 - Krutyń: w 30-te urodziny Łukasza Czajki
9.40 - Krutyń: o bł. Boże w rodzinie Żabińskich
9.40 - Krutyń: +Leokadia i Stanisław Kaczmarczyk int.od córki Zofii
9.40 - Krutyń: + Paweł Brzóska, Wiesława
Młynarczyk
11.00 - o bł.Boże i zdrowie dla Iwony i Marka
Rachubka i dla ich dzieci Amelii i Laury
11.00 - za dzieci i wnuków Jadwigi i Mieczysława
Korwek
11.00 lub 17.00 + Rafał Koch
17.00 - w 7-mą rocznicę ślubu Agaty i Zbigniewa
Filipkowskich i za ich dzieci - int.od rodziców
17.00 - + Leokadia, Czesław, Mieczysław, Leokadia

Związek małżeński zawarli
Izabela Wojciechowska i Tomasz
Połeć
Nowej rodzinie życzymy obfitości
darów Bożych. Szczęść Wam Boże!
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1. W sobotę, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie
3. Do nabycia są kalendarze na 2014
Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej,
r.
przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych.
W T Y M T Y G O D N I U
Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również
PATRONUJE NAM:
tych, którzy starają się pomagać duchowo
· 6 VII Błogosławiona Maria Teresa
wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej
Ledóchowska (1863-1922), dziewica
wspólnoty parafialnej.
i zakonnica, która założyła pismo
2. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW Sodalicja Świętego Piotra Klawera, patronka dzieł
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe).
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
Nadzwyczajny szafarz

Po Leszku Krysiaku nowym nadzwyczajnym
szafarzem Komunii Świętej w naszej parafii
zostanie Hubert Sawicki. 6 lipca br.w
Studzienicznej Biskup Ełcki ustanowi go
szafarzem Komunii Świętej.
Zwyczajnymi, konsekrowanymi szafarzami
Komunii świętej są biskupi, prezbiterzy
i diakoni. Jednakże do rozdawania Ciała
Pańskiego nie jest konieczne otrzymanie
święceń kapłańskich. W uzasadnionych
sytuacjach, tam gdzie zachodzi taka potrzeba

oraz doradza wielki pożytek duchowy wiernych,
Kościół ustanawia akolitów, którzy są
nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej,
a także błogosławi starannie wybranych
i odpowiednio przygotowanych wiernych
świeckich, upoważniając ich do tego, by mogli
podawać innym Chleb życia. Motywem tej
decyzji była troska o to, aby wierni, którzy znajdują
się w stanie łaski, kierując się właściwą i pobożną
intencją, pragną uczestniczyć w Świętej Uczcie, nie
byli pozbawieni sakramentalnej pomocy
i pociechy.
cdn.

W poniedziałek,24 czerwca, została poświęcona
przez ks. Proboszcza piękna drewniana kapliczka
Matki Bożej u p. Gruszczyńskich
w Ukcie.
Gratulujemy pięknej inicjatywy godnej
naśladowania i życzymy Rodzinie ciągłej opieki
Matki Bożej.

Krzyż nie jest
tylko znakiem, jest
także mocnym
orężem Chrystusa.
(Św. Edyta Stein)

Konkurs dla dzieci „MOJE PREZBITERIUM”
Przy okazji prac konserwatorskich prowadzonych
w prezbiterium naszej Świątyni pragniemy ogłosić
dla dzieci z naszej Parafii konkurs pod nazwą
„Moje Prezbiterium”. Prace prowadzone w
prezbiterium mają na celu przywrócenie
oryginalnego wyglądu sprzed 160 lat, który był
wynikiem pracy i kunsztu cesarskich warsztatów
malarskich. Pierwotny wystrój prezbiterium
opierał się na projekcie wybitnego mistrza
malarskiego, który wykorzystał stare,
średniowieczne motywy tworząc na ścianach
ornamenty w królewskiej kolorystyce: złota
(pięknej żółcieni), ultramaryny (ciemny błękit)
oraz czerwieni. Takie kolory prezentuje także
środkowy witraż w prezbiterium. Korzystając ze
wsparcia Pani konserwator dzieł sztuki,
prowadzącej prace w naszym Kościele,
zapraszamy nasze dzieci do konkursu, w którym
będą mogły wykazać się inwencją i twórczymi
pomysłami. Do wyboru są dwa tematy: 1. „Mistrz
Malarski z XIX wieku” - namalowanie według

własnych wyobrażeń naszego Prezbiterium. 2.
„Konserwator Dzieł Sztuki”
odtworzenie
wystroju malarskiego Prezbiterium - zabawa w
konserwatora, polegająca na odtworzeniu
malowideł (tzn. wystroju malarskiego) według
opisanej wyżej kolorystyki oraz ornamentów, które
można obejrzeć na starej fotografii umieszczonej w
„Głosie z Krzyża” z dnia…. …Każde dziecko może
brać udział w konkursie zarówno w jednym
wybranym przez siebie temacie, jak też i dwóch
jednocześnie. Dzieci, które chcą wziąć udział w
konkursie, zapraszamy do pobrania w Kościele
papieru formatu A3, na którym należy wykonywać
prace. Podpisane prace (imię, nazwisko, wiek i
adres) należy oddawać Proboszczowi w każdą
niedzielę po Mszy Świętej do 16 sierpnia. Nie
zapomnijmy o podpisaniu pracy ! Rozstrzygnięcie
konkursu dla tematu 1 i 2 odrębnie nastąpi do końca
sierpnia a ogłoszenie wyników na pierwszej
wrześniowej Mszy Św. dla dzieci. Za najlepsze
prace przewidujemy nagrody-niespodzianki!
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

