Kalendarz liturgiczny
16 LIPCA. XV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Iz 55, 10-11; Rz 8, 18-23; Mt 13, 1-23;
Przypowieść o siewcy.
17 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Wj 1, 8-14. 22; Mt 10, 34 11, 1;
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje.
18 lipca. WTOREK.
Wj 2, 1-15a; Mt 11, 20-24;
Jezus gromi oporne miasta.
19 lipca. ŚRODA.
Wj 3, 1-6. 9-12; Mt 11, 25-27;
Tajemnice królestwa objawione prostaczkom.

20 lipca. CZWARTEK.
Wj 3, 13-20; Mt 11, 28-30;
Chrystus pokrzepia utrudzonych.
21 lipca. PIĄTEK.
Wj 11, 10-12, 14; Mt 12, 1-8;
Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
22 lipca. SOBOTA. Święto św. Marii
Magdaleny.
Pnp 8, 6-7; J 20, 1. 11-18;
Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się
Magdalenie.

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 - zadłużenie - 148 400.11 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. Mariusz Florczyk, kawaler, zam. Wojnowo, par.tut. i Magda Wdziękońska, panna, zam. Poryte
Jabłoń, par. Ducha Świętego w Zambrowie.
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
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl

* Adres Parafii : UKTA 34.
12-220 Ruciane Nida
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
* Tel. do organistki - 500595242
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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

Kolejna cnota Boska to
nadzieja. Katechizm Kościoła
Katolickiego tak o niej mówi:
„odpowiada dążeniu do szczęścia,
złożonemu przez Boga w sercu
każdego człowieka (…) chroni
przed zwątpieniem; podtrzymuje
w każdym opuszczeniu; poszerza
serce w oczekiwaniu szczęścia
wiecznego”. Zwróćmy uwagę na
to, że w definicji nadziei
chrześcijańskiej aż dwukrotnie
pojawia się słowo „szczęście”.
Możemy się zatem spodziewać, że trwając w nadziei jesteśmy na dobrej drodze do
szczęścia.
Nadzieja jest skierowana ku przyszłości, pozwala człowiekowi na życie w ufności
wobec Bożych obietnic. Natomiast codzienność każdego z nas jest naznaczona różnego
rodzaju problemami, nieraz wydawałoby się, że ponad nasze siły. Starajmy się także
w tych trudnych chwilach dostrzegać rękę Boga. Nawet jeśli sytuacja wydaje się
beznadziejna, Bóg nas w niej nie opuszcza. Św. Paweł w Liście do Rzymian mówi:
„A nadzieja zawieść nie może”(Rz 5,5). Jeśli jesteś w szczególnie trudnym położeniu, tym
ufniej wzywaj pomocy Pana. On pomoże przetrwać każdy ból. Dziękujmy Mu także za te
trudne dni, bo dzięki nim możemy wzmocnić naszą nadzieję.
Zapamiętajmy: Prawdziwa nadzieja jest jedynie w Bogu.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie
Słowo na dziś
Dzisiejsze teksty biblijne mówią o istocie słowa Bożego, które posiada moc
przemiany świata. Jednak człowiek może go nie przyjąć. Jak deszcz, który
nawadnia ziemię, ale niewykorzystany przez rolnika okazuje się
bezużyteczny, tak również słowo Pana może zostać zlekceważone i nie
wydać owocu. Człowiek wiary, który wsłuchuje się w słowo Boże i kształtuje
według niego swoje życie, może być pewny obfitego plonu, nawet jeśli w danym momencie nie
rozumie dokonujących się wydarzeń. Święty Paweł w Liście do Rzymian powie nawet, że choć
ludzie nie mogą uniknąć cierpień na ziemi, a ucieczka przed nimi jeszcze bardziej wzmaga ich siłę,
to tym, co pozwala nam zachować spokój, jest wiara, że Pan Bóg, zabierając nas do siebie, położy
kres cierpieniu.
Otwórzmy nasze serca dla ziarna słowa Bożego, aby wydało w nas obfity owoc.

Ogłoszenia

*

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu
podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest
czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych.
Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji
z Panem Bogiem, umocnieniu wiary,
nawróceniu. Temu właśnie służy każda
niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego
najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem,
tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem
świątyni. Wierzyć w Chrystusa to znaczy być
Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.
Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie
i głoście”!
2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na
pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez
lekturę prasy katolickiej, dobrych książek
wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie
wartościowych programów telewizyjnych.
Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w
naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się
w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej
wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele
powszechnym. Mądrze korzystajmy ze
środków, jakie daje nam współczesna technika,
aby pogłębiać naszą świadomość
przynależności do Chrystusowego Kościoła.
3. Przypominam, że wakacyjny porządek
nabożeństw w naszym parafialnym kościele
jest następujący: w niedziele i uroczystości:
8.30, 11.00 i 17.00 oraz w Krutyni - 9.40,
a w dni powszednie: 8.00 i 17.00.
4. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch
pielgrzymkowy. W niektórych diecezjach
trwają stosowne przygotowania do podjęcia
drogi przez pątników. Cały nasz kraj opleciony
jest sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi
szczególnej Bożej obecności. Warto zastanowić
się, czy nie podjąć takiej formy w ożywieniu
osobistego życia religijnego. Chrześcijanin jest
człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest
pewnym i ważnym etapem jego wędrówki.
Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna
ojczyzna jest w niebie.
5. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych
z naszych rodzin i z naszej wspólnoty
parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki
świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży.
Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku
na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

Komunikaty

6. Dzisiejsza niedziela, 16 lipca, przykrywa
liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z góry Karmel i historię szkaplerza,
która swymi korzeniami sięga XIII wieku.
Właśnie na górze Karmel (północno-zachodni
Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza
prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu
prześladowań przenieśli się do Europy i dali
początek nowemu zakonowi karmelitów, który
pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze
Kościoła. Święci, których wydały zakony
karmelitańskie, należą do najpopularniejszych.
W tym gronie znajduje się św. Teresa od
Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest
św. Rafał Kalinowski.
7. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z góry Karmel przypomina nam o jeszcze
innym ważnym rysie duchowości
chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu.
Matka Boża objawiła go generałowi
karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi
Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu,
kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna
ognia piekielnego i żadnego innego
niebezpieczeństwa. Szkaplerz, obok różańca,
stał się jednym z podstawowych nabożeństw
maryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki
szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to
tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak
naszej religijności, noszony z wiarą i miłością.
Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść
szczęśliwie do naszej góry Karmel, którą jest
Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo
Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich
sercach. Wszystkich pragnących przyjąć
szkaplerz zapraszam dzisiaj na Mszę Świętą o
godz. 17.00.
8. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 17.00 koronka do Matki Bożej Szkaplerznej.
Z a p r a s z a m d o w s p ó l n e j m o d l i t w y,
a szczególnie tych, którzy noszą szkaplerze.

9. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii. Proszę o pomoc
i życzliwe wsparcie. BÓG ZAPŁAĆ!
10. W piątek, 28 lipca - rozpoczęcie Ełckiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Intencje
Poniedziałek - 17 lipca 2017 r.
8.00 - w urodziny Leny i Moniki i za cr. Ropiak
17.00 - ...............
Wtorek - 18 lipca 2017 r.
8.00 - .................
17.00 - w 36 rocznicę ślubu Reginy i
Ryszarda, za ich dzieci i wnuków
Środa - 19 lipca 2017 r.
8.00 - o bł. Boże dla rodziców Teresy i Stanisława
Sekścińskich
17.00 - + Tadeusz Rachubka
Czwartek - 20 lipca 2017 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz
Kozłowscy, Halina Ropiak
Piątek - 21 lipca 2017 r.
8.00 - .................
17.00 - ślub: Sandra Marchlewicz i Michał Król
Sobota - 22 lipca 2017 r.
8.00 - + Antoni w rocz.śm., Katarzyna, cr. Wnuk

Ogłoszenia

*

mszalne
17.00 - + Anna i Łucja Wachowskie
XVI Niedziela Zwykła - 23 lipca 2017 r.
8.30 - w 3 rocznicę ślubu Klaudii i Arkadiusza
i w 2 urodziny Liliany
- + Dariusz Szerenos w 10 rocz.śm.
- + cr. Kręciewskich, Kamińskich
- + Stanisław i Józef - int.od siostry z rodziną
9.40 - Krutyń: w 7 urodziny Filipa Nadolnego
- + Kamil i Anna Sadłowscy
- + Anna, Aleksander, Antoni Laskowscy, Raja
Krotowa
- + Władysław, Rozalia i Czesław Pliszka
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Izabeli i Michała
- w 25 rocznicę ślubu Danuty i Jacka Radomskich
- o bł. Boże w rodzinie Wygnał
17.00 - za parafię
- w int. Ks. Proboszcza z racji urodzin
- + Tadeusz Rachubka w 30 dzień po śm.
- + Wiesław Szlachetka w 30 dzień po śm.

Komunikaty cd.

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 20 VII bł. Czesław (ok. 1180 - ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego
przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe);
· 22 VII św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak
wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu
zmartwychwstałego Pana (wspomnienie obowiązkowe).
12. W dalszym ciągu zachęcam rodziców do wstąpienia do Koła Różańcowego rodziców za dzieci.
13.W następną niedzielę w naszej parafii gościć będziemy ks. Dariusza Kruczyńskiego, dyrektora
Caritas Diecezji Ełckiej.
14. 25 lipca czcimy św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców
i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim
podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby
szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji
wspomnienia tego świętego, mimo wakacji,
pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne
i będziemy modlili się o roztropne ich
wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się
do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie
rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo
kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej
parafii będzie miało miejsce w następną niedzielę po
wszystkich Mszach Świętych.
13 lipca ks. Proboszcz Waldemar Sawicki poświęcił
kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej przy domu Teresy
i Bogdana Skrajnych. To kolejna kapliczka
przydomowa poświęcona w ostatnim czasie w naszej
parafii. Czekamy na kolejne, bo to piękne świadectwo
wiary i przykład godny naśladowania.

