Kalendarz liturgiczny
13 SIERPNIA. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Krl 19, 9a. 11-13a; Rz 9, 1-5; Mt 14, 22-33;
Jezus chodzi po jeziorze.
14 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Wspomnienie
św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Pwt 10, 12-22; Mt 17, 22-27;
Podatek na świątynię.
15 sierpnia. WTOREK. Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; 1 Kor 15, 54-57;
Łk 11, 27-28;
Błogosławione łono, które Cię nosiło.

16 sierpnia. ŚRODA.
Pwt 34, 1-12; Mt 18, 15-20;
Braterskie upomnienie.
17 sierpnia. CZWARTEK.
Joz 3, 7-10a. 11. 13-17; Mt 18, 21 19, 1;
Przypowieść o niemiłosiernym słudze.
18 sierpnia. PIĄTEK.
Joz 24, 1-13; Mt 19, 3-12;
Nierozerwalność małżeństwa.
19 sierpnia. SOBOTA.
Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15;
Jezus błogosławi dzieci.

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
Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł. Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - 0 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!

Zapowiedzi przedślubne
1. Grala Edwin, stan wolny, zam. Gałkowo, par.tut. i Olga Maria Parda, stan wolny, zam.
Zgon, par. Św. Józefa w Nawiadach.
2. Budnicki Rafał Dominik, kawaler, zam. Warszawa, ul. Sarmacka, par. Opatrzności Bożej
w Warszawie i Zapolska Joanna, panna, zam. Ładne Pole, par.tut.
3. Wasilewski Arkadiusz, kawaler, zam. Ukta, par.tut. i Zieniewicz Justyna, panna, zam.
Białystok, ul. Wł. Broniewskiego, par. Św. Floriana w Białymstoku.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia
związku małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
* Redakcja Biuletynu - ks. prob. Waldemar * Adres Parafii : UKTA 34.
Sawicki
12-220 Ruciane Nida
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„Wszystko ma swój czas, i jest
wyznaczona godzina na wszystkie
sprawy pod niebem” (Koh 3, 1-2)
Nadszedł czas zakończenia
dziesięciu lat mojej posługi jako
proboszcza Parafii p. w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Ukcie. Dzisiaj
staję przed Wami, aby wypowiedzieć
trzy najważniejsze słowa: przepraszam,
dziękuję i proszę.
Przepraszam każdą i każdego
z Was, jeśli z mojego powodu
poczuliście się niezauważeni lub
zaniedbani. Nie było to moją intencją,
ale zdaję sobie sprawę, że przez tyle lat
wspólnego życia mogły zdarzyć się
sytuacje trudne. Proszę, nie chowajcie
w sercu urazy i wybaczcie mi.
Dziękuję każdej i każdemu
z Was za wszelkie dobro skierowane do
mnie osobiście oraz za pomoc
i zrozumienie dla prac podejmowanych
w parafii. Było tego wiele. Teraz ja
odchodzę, ale to co wspólnie
zrobiliśmy pozostaje tutaj. Mam
nadzieję, że patrząc na zmiany
wewnątrz kościoła, na nowy budynek parafialny, na jego otoczenie wspomnicie czasem
i mnie. Zrobiliśmy to wszystko razem, bo kościół w Ukcie jest tak samo bliski i ważny dla
Was jak i dla mnie.
Niejednokrotnie zwracałem się do Was z różnymi prośbami. Nigdy mnie nie
zawiedliście. Dziś proszę każdą i każdego z Was o modlitwę. Przede mną kolejne lata
pracy, nowe zadania. Bez modlitewnego wsparcia, trudno jest wyruszać w drogę.
Zwracam się więc do Was, bo ostanie dziesięć lat życia uczyniło z Was moich
najbliższych. Módlcie się za mnie.
Polecam Was opiece Matki Najświętszej i z serca błogosławię.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Ogłoszenia

*

1.Dzisiaj, 13 sierpnia, przypada 19. niedziela
zwykła w roku liturgicznym. Natomiast
w najbliższy wtorek, 15 sierpnia, będziemy
obchodzić uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym,
że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą
została wzięta do chwały niebieskiej
i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa,
ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta
proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem
starodawnej tradycji. Już w V wieku
obchodzono bowiem w Kościele święto
Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Obchód tej
uroczystości rozpoczniemy już w poniedziałek,
wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godz. 17.00.
2. W Polsce ta uroczystość znana jest
i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej.
Na jutrzejszą i wtorkową liturgię do kościoła
przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw,
które zostaną tu pobłogosławione podczas
świątecznych Mszy Świętych o godz.
8.30,11.00 i 17.00, a w Krutyni o godz. 9.40.
Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do
wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane
dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony
przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu
i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego
właśnie w tę uroczystość w kościele
błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za
dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu,
w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości.
Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud
przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi
mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia,
tymi, którzy świadomie i zdecydowanie
podążają ku niebu.
3. W najbliższy poniedziałek w liturgii
wspominamy też kapłana i męczennika,
franciszkanina, św. Maksymiliana Marię
Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym
czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności
męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie
koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość
Pana Boga i bliźniego będzie dla nas
zobowiązującym przykładem.
4. Przez ostatnie dni myśli i serca nas, Polaków
podążają razem z tłumami pielgrzymów na
Jasną Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą

Komunikaty

wspólnie zanosimy do Matki Bożej, Królowej
Polski, nasze sprawy narodowe, sprawy
naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle
dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą
Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii,
także tej najnowszej. Wszystkich, którzy nie
m o g ą w y ru sz yć n a p ie lg rz ym i e szlaki,
zachęcam do pielgrzymki duchowej, choćby
poprzez nawiedzenie naszej parafialnej
świątyni, adorację, modlitewny przystanek
przy rozsianych po naszej okolicy krzyżach,
figurach świętych - możliwości mamy
naprawdę wiele.
5. Wraz z wtorkowym świętem maryjnym
tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej
historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą”
z 1920 roku, a także myślimy o naszych siłach
zbrojnych, o polskim wojsku, które tego dnia
ma swoje święto. Pamiętajmy, że zmagania
o właściwe miejsce Polski wśród narodów
Europy i świata ciągle jeszcze trwają,
doświadczamy tego naocznie. Polecajmy
Królowej Polski losy naszego narodu.
6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 14 VIII św. Maksymilian Maria Kolbe (18941941), franciszkański kapłan i męczennik
obozu w Auschwitz, który oddał życie za
współwięźnia; jest to jeden z najbardziej
znanych świętych na świecie; ogarnięty
pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi
szerzył Jej cześć wszelkimi możliwymi
środkami, wykorzystując również najnowsze
zdobycze techniki; beatyfikowany jako
wyznawca, a kanonizowany jako męczennik
(wspomnienie obowiązkowe);
· 17 VIII św. Jacek Odrowąż (1200-1257),
polski dominikanin, który poświęcił się misjom
w różnych częściach naszego kraju; jego życie
było przepełnione czcią do Matki Bożej
(wspomnienie obowiązkowe).
7. 16 sierpnia, po Mszy Świętej o godz. 17.00 Koronka do Matki Bożej Szkaplerznej.
ZAPRASZAM.
8. Dziś składamy ofiary na Fundusz Kapłański
diecezji ełckiej.
9. 14 sierpnia - dzień modlitw za
pomordowanych w obozach koncentracyjnych,
więzieniach i łagrach, a 19 sierpnia - święto
Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego

Intencje
Poniedziałek - 14 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Ruta Wróbel
17.00 - + Jan i Irena Rohra
Wtorek - 15 sierpnia 2017 r.
8.30 - za wnuków Aliny Ochenkowskiej
- w dniu urodzin Teresy Niwińskiej
- + Władysław Olszewski w rocz.śm.
- + Maria, Irena, Piotr, Stanisław, Leon
9.40 - Krutyń: w intencji znanej ofiarodawcy
- za Ks. Proboszcza i Księży Macieja i Tomasza
- + KR Krutyń
11.00 - w 5 urodziny Jakuba
- + Józef i Eleonora Jaksina
- + Miron Jaźwiński
- + Stanisław i Marianna Turscy - int.od
Władysława
17.00 - w 96 urodziny Marianny Śniciekowskiej
- + Marianna i Jan Napora, Czesława i Stanisław
Małż
- + Marianna i Stanisław Gacioch
Środa - 16 sierpnia 2017 r.
8.00 - o bł. Boże w rodzinach Marka, Tomasza
i Przemysława
17.00 - + Władysław, Apolinary i Anna Samsel
Czwartek - 17 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Edward w 14 rocz.śm., Rodzice z obojga
stron, Stanisława, Jan, Małgorzata, Mieczysław,

mszalne
Robert, ks. Henryk Frączkowski,
Stanisława i Mieczysław Farys
17.00 - w 18 urodziny Patrycji
Drężek
Piątek - 18 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Robert
17.00 - + Tomasz Parzych w 11 rocz.śm.
Sobota - 19 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Czesława Maciora w rocz.śm.
17.00 - + Henryk Szok, Zdzisław, Krystyna,
Mieczysław i Wiesław Jakubiak
XX Niedziela Zwykła - 20 sierpnia 2017 r.
8.30 - w intencji mieszkańców Wojnowa
- w intencji rodziców: za Waldemara i Wiesławę
oraz za Alinę i za + Zdzisława
- + Władysława, Władysław i Kazimierz
Kozłowscy, Halina Ropiak
9.40 - Krutyń: w 18 urodziny Emilii Bałdyga int.od dziadków
- + Józef i Krystyna Kuprajtys
- + Stanisław Puchalski i rodziców z obojga stron
11.00 - o bł. Boże dla dzieci i wnuków Teresy
i Mariana Norowskich
- w 1 rocznicę ślubu Moniki i Mariusza
17.00 - za parafię
- o bł. Boże dla Natalki z racji 1 Komunii Świętej
i o zdrowie dla Michaliny

Ochrzczeni zostali
Julia Car,
córka Rafała Waldemara
i Emilii;
Hanna Wołk,
córka Bartosza i Izabeli.
Rodzice i otoczenie
niech będą dla nich
świadkami wiary.

Słowo na dziś
Pan Jezus chodzący po wzburzonym jeziorze, o którym powie
dzisiejsza Ewangelia, jawi się jako władca panujący nad żywiołami. Łódź z uczniami i Piotrem jest
obrazem Kościoła, który wśród wzburzonych fal tego świata często znajduje się
w niebezpieczeństwie. Jednak w takich momentach należy pamiętać, że Pan Jezus jest
Zbawicielem nie tylko każdego człowieka, ale i całego Kościoła, któremu nie pozwoli zginąć.
Dawał temu wielokrotnie wyraz, posyłając kolejnych proroków, jak Eliasz z dzisiejszego
pierwszego czytania, którzy przewodzili ludowi Izraela. W Liście do Rzymian Święty Paweł
powie nawet, że żaden inny naród nie otrzymał tylu czytelnych znaków potwierdzających
szczególną Bożą opiekę i upodobanie.

