Kalendarz liturgiczny
7 czerwca. X NIEDZIELA ZWYKŁA.
Rdz 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; Mt 3,20-35
Niedziela to szczególna okazja do pielęgnowania
więzi rodzinnych. Niedzielna Eucharystia
i wspólna modlitwa niech będą w centrum życia
rodzinnego.
8 czerwca. PONIEDZIAŁEK. Św.Jadwigi
Królowej
2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12
Umacniajmy nasze serca udziałem we Mszy
Świętej, Abyśmy nie lękali się podejmować
dobrych natchnień.
9 czerwca. WTOREK.
2 Kor 1,18-22; Mt 5,13-16
Udział w Eucharystii pozwala, o ile przychodzimy
z otwartym sercem, coraz bardziej zbliżać się do
Boga.
10 czerwca. ŚRODA. Bł. Bogumiła
2 Kor, 3,4-11; Mt 5,17-19

Umocnieni przykładem bł. Bogumiła i wsparci
Bożą łaską pragnijmy z nową gorliwością podjąć
drogę Bożych przykazań.
11 czerwca. CZWARTEK. Św. Barnaby
Apostoła
Dz 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13
Przeżyjmy Mszę Świętą tak, abyśmy stali się dla
świata apostołami i posłańcami samego Boga.
12 czerwca. PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Oz 11,1.3-4.8c-9; J19,31-37
Objawiona na krzyżu miłość jest dla nas nauką,
dzięki której właściwie odczytamy każdy gest
i każde słowo naszego Zbawiciela.
1 3 c z e r w c a . S O B O TA . W s p o m n i e n i e
Niepokalanego Serca NMP
Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
W sercu Maryi Bóg znalazł odpowiedź i przestrzeń
dla planów zbawienia człowieka.
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Boże Ciało w naszej parafii

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.

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: 1. Anonimowo - 300 zł.
Wpłynęło - 300 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 252 022.07 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!
Już niebawem dnia 14 lipca o godz. 21.00 uroczystym Apelem Jasnogórskim w parafii pw. Matki
Bożej Miłosierdzia w Suwałkach rozpocznie się Jubileuszowa XXV Międzynarodowa Piesza
Pielgrzymka Suwałki-Wilno. Grupa ok. tysiąca pątników wyruszy na szlak pielgrzymkowy, aby
przez ręce Maryi podziękować Bogu za otrzymane łaski, poprosić go w określonej intencji.
Wyruszy aby zaświadczyć o swojej wierze i miłości do Boga. Miłości do Boga i bliźniego.

Bazylika zimą
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Słowo
Myślą przewodnią łączącą czytania
z dzisiejszej liturgii słowa jest wiara. Oto już
pierwsi rodzice w Księdze Rodzaju, słysząc po
swoim grzechu obietnicę o zwycięstwie Boga
mimo wszystko, muszą z wiarą spojrzeć na
swoją przyszłość. Św. Paweł z kolei
przepełniony jest wiarą, która staje się dla
niego siłą napędową do podjęcia apostolstwa
w świecie. I wreszcie Maryja, Pierwsza

na

dziś

Wierząca, jak nazywa Ją Tradycja Kościoła,
musiała z wiarą i ufnością podejść do trudnej
odpowiedzi swego Syna, o której usłyszymy
z kolei w Ewangelii.
Przyjmijmy i my dziś słowo Boże z wiarą, abyśmy
nie postawili się w gronie osób zamkniętych na
działanie Ducha Świętego, a nawet grzeszących
bluźnierstwem.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś dziesiąta niedziela w ciągu roku,
a zarazem Dzień Dziękczynienia za opiekę Bożą
nad naszą Ojczyzną, narodem polskim
i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami
i ofiarami wspieramy budowę świątyni pod
wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie,
wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków.
Przewiduje się, że jej poświęcenia dokona
papież Franciszek, gdy przybędzie do naszego
kraju na Światowe Dni Młodzieży. U nas Msze
Święte o godz. 8.30,11.00 i 17.00. Po Mszy
Świętej celebrowanej o godz. 11.00 wyruszy
procesja eucharystyczna wokół kościoła.
2. W poniedziałek, wtorek i środę Msze Święte
z procesją eucharystyczną o godz. 17.00.
Ponadto w środę przed Mszą Świętą wieczorną
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W czwartek, w ostatni dzień tak zwanej
„oktawy” uroczystości Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. Msza Święta z procesją
o godz. 17.00. Po Mszy Świętej wieczornej
i następującej po niej procesji
błogosławieństwo wianków i dzieci. Prosimy
rodziców, aby wszystkie dzieci dotarły na to
spotkanie z Panem Jezusem.
4. W piątek uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa, a zarazem 21 Światowy Dzień
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Msze Święte
o godz. 8.00 i 17.00. W ten piątek ze względu na
uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od spożywania mięsa.
5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte u nas
o godz. 8.00 i 17.00.
6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 8 VI św. Jadwiga, królowa znana z hojności dla

Związek małżeński zawarli
Joanna Sobczak i Adam Niedbała
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.
Z racji na bezpieczeństwo budynku kościoła
parafialnego w ostatnim tygodniu zostały zakupione
wszystkie elementy do montażu hydrantu przy
kościele. Koszt zakupu wszystkich elementów 2161.42 zł. W najbliższym czasie hydrant zostanie
zainstalowany. Dziękuję wszystkim, którzy
wspierają prace prowadzone w parafii.

ubogich, dzięki małżeństwu
z Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do
nawrócenia Litwy. Własną biżuterię
przeznaczyła na rozwój Akademii
Krakowskiej (wspomnienie obowiązkowe);
· 10 VI bł. Bogumił, biskup. Żył w XII wieku.
Po rezygnacji z arcybiskupstwa w Gnieźnie
został pustelnikiem. Zasłynął z daru modlitwy
i nauczania ubogiej ludności (wspomnienie
obowiązkowe);
· 11 VI św. Barnaba, apostoł rodem z Cypru,
bliski współpracownik św. Pawła i towarzysz
jego pierwszej podróży misyjnej
(wspomnienie obowiązkowe).
7. Bardzo serdecznie dziękuję za
przygotowanie procesji eucharystycznej
w uroczystość Bożego Ciała. Dziękuję za
przygotowanie ołtarzy: pierwszego
mieszkańcom Ukty ul. Pocztowa, drugiego
mieszkańcom Ukty ul. Mrągowska,trzeciego
mieszkańcom Ukty ul.Szkolna, czwartego
szafarzom Komunii Świętej.
8. Do nabycia jest kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
9. 8 czerwca - XVI rocznica wizyty św. Jana
Pawła II w Diecezji Ełckiej.
10. 9 czerwca- Rocznica Ingresu J.E. ks. bp.
Jerzego Mazura do Katedry Ełckiej
11. 12 czerwca - 14 czerwca IV Ogólnopolski
Kongres Misyjny
12. 14 czerwca - 27 czerwca Peregrynacja
Krzyża Światowych Dni Młodzieży w naszej
diecezji.
13. W następną niedzielę, z racji wspomnienia
św. Antoniego z Padwy - dzielić się będziemy
pobłogosławionym chlebem św. Antoniego.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 8 czerwca 2015 r.
8.00 - W 40 rocznicę ślubu Celiny i Stanisława
Ropiak, za ich dzieci i wnuków
17.00 - + Władysława, Józef, Zygfryd
Wtorek - 9 czerwca 2015 r.
8.00 - + Renata Bugnacka w 4 rocz.śm.,Lucyna
Szyszka w 3 rocz.śm.
17.00 - W 8 urodziny Maksymiliana i Anastazji intencja od dziadków
Środa - 10 czerwca 2015 r.
8.00 - W rocznicę ślubu Jerzego i Ireny
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik,
- W urodziny Urlicha, za jego żonę, dzieci, wnuki
i prawnuki - o pokój serca.
Czwartek - 11 czerwca 2015 r.
8.00 - W 40 ur. Mariusza oraz za Roberta i
Adriannę z rodzinami - intencja od rodziców
17.00 - + Bogumiła Rutkowska i Halina
Sakowska w 30 dzień po śm.
- + Danuta Trzcińska w 20 rocz.śm., Leszek
Tobojko w 19 rocz.śm.,
Piątek - 12 czerwca 2015 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Stefani i
Władysława Kręciewskich z racji rocznicy ślubu

17.00 - W 84 ur. Marianny Ejdys
- intencja od syna
Sobota - 13 czerwca 2015 r.
8.00 - Za dzieci i bliskich Teresy
i Bogdana
17.00 - W 80 ur. Heleny Olender
- Antoni, Bronisława, Czesław,
Rozalia Filipkowscy
-Antoni Worobiec
XI Niedziela Zwykła - 14 czerwca 2015 r.
8.30 - w 35 rocz.ślubu Jadwigi i Czesława
- w 8 ur. Błażeja Wieczorka
- w ur. Jadwigi Domurad
- w 50 ur. Jarosława - intencja od żony
- + Antoni Tomasik -intencja od syna z rodziną
11.00 - w intencji Zosi w 2 ur. i za całą rodzinę
Nadolnych
- w intencji Reginy Tydelskiej, za Wiesława i
Ireneusza z rodzinami i za chrześniaków,
-+ Adrian Ropiak
17.00 - za parafię
- + Stanisław Wiszowaty
- Konstanty Drężek, Norbert Idel

Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
.Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają,
ukazują coś jedynego i niepowtarzalnego. Znaki,
które czyni przede wszystkim w stosunku do
grzeszników, do biednych, wyłączonych,
chorych i cierpiących, są naznaczone
miłosierdziem. Wszystko w Nim mówi
o miłosierdziu. Nie ma też w Nim czegoś, co
byłoby pozbawione współczucia.
Jezus, wobec rzeszy ludzi, którzy szli za Nim,
widząc, że byli zmęczeni i strudzeni,
zdezorientowani i bez przewodnika, odczuł
w głębi serca silne dla nich współczucie (por. Mt
9, 36). Mocą tej właśnie miłości współczującej
uzdrowił chorych, których mu przyniesiono
(por. Mt 14, 14) oraz kilkoma chlebami i rybami
nakarmił tłum do sytości (por. Mt 15, 37). To, co
poruszało Jezusa we wszystkich
okolicznościach, to nic innego jak miłosierdzie,
dzięki któremu czytał w sercach swoich
rozmówców, dając im odpowiedzi, które
korespondowały z ich najprawdziwszymi
potrzebami. W ten sam sposób, gdy Jezus

spotkał wdowę z Nain, której syna niesiono do
grobu, odczuł wielkie współczucie z powodu
przejmującego bólu płaczącej matki
i przywrócił jej syna, wskrzeszając go
z martwych (por. Łk 7, 15). Po uwolnieniu
opętanego w kraju Gerazeńczyków, powierza
mu tę misję: «Opowiadaj im wszystko, co ci
Pan uczynił i jak ulitował się nad tobą»
(Mk 5, 19). Również powołanie Mateusza
wpisuje się w ten horyzont miłosierdzia.
Przechodząc obok komory celnej, spojrzenie
Jezusa spotkało się ze wzrokiem Mateusza.
Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, które
przebaczyło grzechy tego człowieka oraz,
zwyciężając opory innych uczniów, wybrało
jego, grzesznika i celnika, aby stał się jednym
z Dwunastu. Św. Beda Czcigodny, komentując
tę scenę z Ewangelii napisał, że Jezus spojrzał
na Mateusza z „uczuciem miłości i wybrał go”:
miserando atque eligendo. Te słowa zawsze
robią na mnie wrażenie, dlatego wybrałem je na
moje zawołanie biskupie.
Ciąg dalszy w następnym numerze

