Kalendarz liturgiczny
9 czerwca. X NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17
Przychodzimy w dzień Pański na Mszę Świętą,
bo my, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, nie
możemy żyć bez niedzielnej Eucharystii.
10 czerwca. PONIEDZIAŁEK. Św. Bogumiła.
2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12
Otaczamy ołtarz Chrystusowy z uczuciami
głębokiej wdzięczności w sercu wobec Boga za
okazane nam miłosierdzie.
11 czerwca. WTOREK. Św. Barnaby Apostoła.
Dz 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13
Zaangażujmy się aktywnie w dzieło nowej
ewangelizacji.
12 czerwca. ŚRODA.
2 Kor 3,4-11; Mt 5,17-19
Idźmy do świata, aby zaświadczyć o Chrystusie
przez wypełnienie przykazań Bożych,

potwierdzonych przez Niego w Ewangelii,
i pouczanie o nich innych.
13 czerwca. CZWARTEK. Św. Antoniego.
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26
Tak jak św. Antoni, próbujmy zanieść do naszych
domów i środowisk ducha miłości Boga
i bliźniego oraz troski o Kościół.
14 czerwca. PIĄTEK. Bł. Michała Kozala.
2 Kor 4,7-15; Mt 5,27-32
Za przyczyną bł. Michała prośmy o siłę do
odważnego wyznawania wiary i dźwigania
codziennego krzyża.
15 czerwca . SOBOTA. Bł. Jolanty.
2 Kor 5,14-21; Mt 5,33-37
W osobie św. Jolanty widzimy wzór żony i matki,
a także chrześcijanki zatroskanej o sprawy
Kościoła. Wzywając jej orędownictwa u Boga,
polecajmy Mu nasze rodziny oraz Kościół.

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. Dziś przypada 10. niedziela w ciągu roku.
W czerwcu zachęcamy do udziału
w nabożeństwach czerwcowych, by być jeszcze
bliżej Jezusowego Serca, które jest
najpełniejszym wyrazem Bożej miłości
miłosiernej, Bożego miłosierdzia.To
wyjątkowa okazja do wynagrodzenia Bogu za
grzechy swoje i świata. Częściej odmawiajmy
Litanię do Serca Pana Jezusa i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Może warto też uważniej
wczytać się w Dzienniczek Świętej Siostry
Faustyny, wielkiej apostołki Bożego
miłosierdzia. Podczas każdego czerwcowego
nabożeństwa adorujemy Pana Jezusa Miłość
Miłosierną ukrytą w Eucharystii.
2. Zapatrzeni w przebite dla wszystkich Serce
Jezusowe, bardziej otwórzmy nasze serca na
potrzeby bliźnich i spieszmy im
z bezinteresowną pomocą. Chrystus uczy nas,
że błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek,
który jest miłosierny. On też miłosierdzia
dostąpi. Mamy tyle możliwości, choćby
poprzez dar modlitwy, zaangażowanie
w działalność grup parafialnych, Parafialnego

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Zespołu Caritas czy wprost materialne wsparcie kogoś
bardzo potrzebującego pomocy.
3. Pamiętajmy, że autentyczną wspólnotą miłości
Boga i ludzi stajemy się na Eucharystii. Starajmy się
uczestniczyć w niej jak najczęściej, nie tylko
w niedziele i święta.
Właśnie podczas Mszy
Świętej uczymy się, jak
przekładać doświadczenie
wiary na nasze codzienne
życie. Naszym zadaniem
jest przemienienie świata
miłością miłosierną.
4. Przypominam, że w czerwcu codziennie
o godzinie 17.00 w naszym kościele celebrujemy
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a w niedziele po
Mszy Świętej o godz.11.00, na które serdecznie
wszystkich parafian zapraszam. Przypatrzmy się, czy
nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe,
gdyż na mało wpatrują się w otwarte Serce
Zbawiciela? Prośmy jak najczęściej, nie tylko
w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca
Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem
Bogiem!
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To, czego Bóg przez proroka Eliasza oszczędził
wdowie w Sarepcie sydońskiej i czego przez
Jezusa oszczędził wdowie z Nain, nie oszczędził
Maryi. Przeżycie śmierci dziecka jest
wyjątkowym doświadczeniem dla matki.
Ewangelista powie: „Na jej widok Pan użalił się
nad nią”. To wskrzeszenie zmarłego chłopca jest
zapowiedzią, że Bóg w niebie otrze każdą naszą
łzę. Jak On zwyciężył śmierć, tak i my przez
Niego będziemy mieli udział w

zmartwychwstaniu. Ta prawda z całą mocą
została objawiona przez Chrystusa Świętemu
Pawłowi, dlatego
radykalnie zmienił
swoje życie i z radością
je poświęcił na
głoszenie Dobrej
Nowiny po całym
świecie. Z uwagą słuchajmy, co Pan chce dzisiaj
objawić nam przez swoje słowo.

O zagrożeniach naszej wiary.
cd
Istotą chrześcijaństwa jest wiara w Jezusa
Chrystusa
jako Wcielonego Boga, który
przyniósł ludzkości pełnię Bożej prawdy oraz
dokonał dzieła odkupienia i zbawienia ludzi
wszystkich czasów. W Nim więc jest pełnia
prawdy i pełnia Bożej łaski. On jest jedynym
Pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem,
jedyną Drogą do Ojca; On jest pełnią i wzorem
życia religijnego. Wywodząca się od Niego
religia, uobecniona w Chrystusowym Kościele,
jest religią najdoskonalszą i w pełni zbawczą.
Jest więc nie do pogodzenia z chrześcijaństwem
szukanie jakiejkolwiek namiastki życia
religijnego poza Chrystusem i Kościołem,
ponieważ nie da się połączyć Ewangelii
z tajemną pseudowiedzą, sakramentalnej
działalności Kościoła z magią, wiary
w zmartwychwstanie z wiarą w reinkarnację.
Takie zachowanie nie ma nic wspólnego
z chrześcijaństwem i de facto stawia człowieka
poza Kościołem. Chrześcijanin, kierując się
wskazaniami własnej wiary, zdecydowanie
odrzuca wszystko, co jest z nią sprzeczne lub co
jej zagraża. Katechizm Kościoła Katolickiego
stwierdza jednoznacznie: „Należy odrzucić

wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się
do Szatana lub demonów, przywoływanie
zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo
odsłaniać przyszłość. Korzystanie
z horoskopów, astrologia, chiromancja,
wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska
jasnowidztwa, posługiwanie się medium są
przejawami chęci panowania nad czasem, nad
historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie
pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy.
Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem
połączonym z miłującą bojaźnią które należą się
jedynie Bogu. Wszystkie praktyki magii lub
czarów, przez które dąży się do pozyskania
tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać
nadnaturalną władzę nad bliźnim nawet w celu
zapewnienia mu zdrowia
są w poważnej
sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te
należy potępić tym bardziej wtedy, gdy
towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu
człowiekowi lub uciekanie się do interwencji
demonów. Jest również naganne noszenie
amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą
praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego
Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się
ich” (2116-2117).
cdn.

Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale Pierwsza radość dziecka to poczucie,że jest
być tego świadomym - to nasza nadzieja.
kochane.
(Św. Jan Bosko)
(Bp Fulton Sheen)

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. Puchalski Jerzy (Ukta) - 100 zł.; 2. Bujanowski Antoni (Gałkowo) - 100zł.
Wpłynęło - 200 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 637 646.20 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 - 10 czerwca 2013 r.
8.00 - w rocznicę ślubu Ireny i Jerzego Wnuk
17.00 - + Stanisław i Marianna, Stanisław i Anna,
Marek, Henryk, Stefan
17.00 - + Elżbieta Krzemińska, Irena Urbańska int.od sąsiadów i koleżanek z pracy
Wtorek - 11 czerwca 2013 r.
8.00 - o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wacława z
racji urodzin
17.00 - intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
dzieci i wnuków Danisławy i Kazimierza
17.00 - + Mieczysław i Stanisława Farys - int.od
córki Małgorzaty z rodziną i za + Robert Krysiak
Środa - 12 czerwca 2013 r.
8.00 - o bł. Boże dla Izabeli i Grzegorza Turskich i o
szczęśliwe rozwiązanie dla Izy - int.od rodziców
17.00 - w int. Marianny Ejdys, intencja dziękczynna
za jej dzieci i ich rodziny
17.00 - + Zofia Kalinowska w rocz.śm., Zygmunt,
Anna i Mieczysław Sobczak
Czwartek - 13 czerwca 2013 r.
8.00 - + Stanisław i Stanisława Gruszczyńscy,
Zdzisław i Ryszard - int.od Ireny z rodziną
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - + Antoni Worobiec
Piątek - 14 czerwca 2013 r.
8.00 - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Wojciecha, Anny, Małgorzaty i Barbary
Krysiak
17.00 - w urodziny Ani Domurat

Odeszła od nas

17.00 - + w I-szą rocz.śm. brata
Antoniego Szewczyka, Antoni i Józefa
- int.od Eugeniusza z żoną
17.00 - + Antoni Szewczyk w I-szą
rocz.śm. - int.od córki z rodziną
Sobota - 15 czerwca 2013 r.
8.00 - .......................
17.00 - + Leonard Kruszelnicki w I-szą rocz.śm.
17.00 - + Eugeniusz i Maksym Sak, Ryszard
Gorczyca
XI Niedziela Zwykła - 16 czerwca 2013 r.
8.30 - o zdrowie dla Małgorzaty
8.30 - w rocznicę ślubu Emilii i Pawła, Radka
i Sylwi, i w 30-tą Małgorzaty i Jana Turskich
8.30 - + Konstanty Drężek, Idel Norbert, Ignacy
i Anna
8.30 - + Stanisław i Stanisława, Eugeniusz, Ryszard
i Zdzisław Gruszczyńscy, Edward Suchecki, cr.
Dobrowolskich
11.00 - intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
dzieci i wnucząt - int.od mamy Danuty
11.00 - + Janina Śmigielska w rocz.śm., Adam,
Józefa, Halina, Wiesław, Feliks
11.00 - + Antoni i Bronisława Filipkowscy
11.00 - + Alina Barcikowska
17.00 - w rocznicę ślubu Stefanii i Władysława
Kręciewskich
17.00 - w intencji rodziny Bożeny i Aleksandra
Kuźmickich, za nich i ich dzieci z rodzinami
Ochrzczony został

Stanisława Bejger
Msza Święta od uczestników
pogrzebu 06 lipca 2013 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ...
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres
email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego

Seweryn Korpusik, syn
Michała i Sylwii.
Rodzice i otoczenie niech będą
dla niego świadkami wiary.

w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
Ruciane Nida
***
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

1. Dzisiaj, 10-ta rocznica ingresu
J.E.Ks.Bpa Jerzego Mazura do
Katedry Ełckiej.
2. 15 czerwca - Diecezjalny Dzień
Młodzieży w Ełku.
3. Za tydzień ofiary składane na
tacę przeznaczone są na prace
prowadzone w naszej parafii.
4. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
5. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 10 VI Błogosławiony Bogumił (ok. 113513 czerwca obchodzimy wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, kapłana, doktora
Kościoła). Antoni to wyjątkowa postać
w historii Kościoła. Już bowiem 11 miesięcy po
śmierci został zaliczony w poczet świętych. Był
Portugalczykiem. Urodził się w1195 r. Lizbonie,
w bogatej, szlacheckiej rodzinie. Na chrzcie
otrzymał imię Fernando. W 1212 r. wstąpił do
zakonu kanoników regularnych, ale po kilku
latach, na wieść o męczeństwie pięciu
franciszkanów w Maroku, został
franciszkaninem. Święcenia przyjął w 1219 r.
W zakonie przyjął imię Antoni. Gdy przebywał
na misjach w Maroku zapadł na ciężką chorobę,
która zmusiła go do powrotu. Wskutek burzy
wiozący go statek zawinął na Sycylię, dzięki
czemu Antoni trafił do Asyżu, na odbywającą się
wówczas kongregację swego zakonu (1221 r.).
Wówczas spotkał się ze św. Franciszkiem.
Dalsze koleje jego życia związane były już
z Italią. I to te lata okazały się najbardziej
znamiennym i owocnym okresem. W Padwie
zasłynął jako wybitny kaznodzieja i wywarł
wpływ na życie wielu osób. Zabiegał
o zaprzestanie wojen, jakich wiele toczyło się

1204), biskup poznański i gnieźnieński
(wspomnienie obowiązkowe);
· 11 VI
Święty Barnaba Apostoł, bliski
współpracownik Świętego Pawła (wspomnienie
obowiązkowe);
· 13 VI Święty Antoni z Padwy (1195-1231),
franciszkański prezbiter i doktor Kościoła,
czczony i kochany od wieków na całym świecie
(wspomnienie obowiązkowe).
· 14 VI Błogosławiony Michał Kozal (18931943), biskup i męczennik obozu w Dachau
(wspomnienie obowiązkowe);
· 15 VI Błogosławiona Jolanta (ok. 1244-1298),
zakonnica, klaryska, a wpierw żona Bolesława
Pobożnego, księżna kaliska (wspomnienie
obowiązkowe).
wówczas na Półwyspie Apenińskim. Ta
działalność wyczerpała go tak dalece, że zmarł
w czasie jednej ze swych podróży
duszpasterskich w klasztorze sióstr klarysek
w Arcelli k. Padwy (13 czerwca 1231 r.). Miał
zaledwie 36 lat. Jego grobowiec znajduje się w
Padwie, w tamtejszej bazylice.
O wielkości człowieka nie decyduje liczba
przeżytych lat, lecz jakość życia. Dzisiaj jest
w szczególny sposób patronem, do którego
zwracamy się o pomoc w znalezieniu
zaginionych osób i rzeczy. Ku jego czci powstało
wiele bractw. W XIX w. w Tuluzie powstało
dzieło pod nazwą „chleb św. Antoniego”, czyli
cały rok trwająca jałmużna. Wzywano też jego
pomocy przed narodzinami dzieci. Czczono go
jako patrona narzeczonych i małżonków. Na
obrazach przedstawia się św. Antoniego
z ogniem, sercem (symbole gorliwości w służbie
bliźnim) lub z chlebem w ręku. Niekiedy Święty
trzyma też na ręku Dzieciątko Jezus.
Za tydzień, w niedzielę, na pamiątkę
tego wielkiego świętego w naszym kościele
rozdawany będzie chleb św. Antoniego.

Dzisiaj, w niedzielę 9 czerwca, Kościół w Polsce będzie przeżywał uroczystość beatyfikacji
dwóch Służebnic Bożych: Matki Zofii z Maciejowskich Czeskiej i Matki Małgorzaty Łucji
Szewczyk. Uroczystości z udziałem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard.
Angelo Amato będą miały miejsce w krakowskich Łagiewnikach.
Zapowiedzi przedślubne

1. Puchalski Mateusz, 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.

