Kalendarz liturgiczny
23 LIPCA. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Mdr 12, 13. 16-19; Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43;
Przypowieść o chwaście wśród zboża.
24 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Wj 14, 5-9a. 10-18; Mt 12, 38-42;
Znak Jonasza.
25 lipca. WTOREK. Święto św. Jakuba,
Apostoła.
2 Kor 4, 7-15; Mt 20, 20-28;
Kielich mój pić będziecie.
26 lipca. ŚRODA. Wspomnienie św.
Joachima i Anny, rodziców Najświętszej

Maryi Panny.
Wj 16, 1-5. 9-15; Mt 13, 1-9;
Przypowieść o siewcy.
27 lipca. CZWARTEK.
Wj 19, 1-2. 9-11. 16-20b; Mt 13, 10-17;
Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?
28 lipca. PIĄTEK.
Wj 20, 1-17; Mt 13, 18-23;
Wyjaśnienie przypowieści o siewcy.
29 lipca. SOBOTA.
1 J 4, 7-16; Łk 10, 38-42;
Jezus w gościnie u Marty.

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: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 3354.41 zł. Wpłynęło - 3354.41 zł. Wydano 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 145 045.70 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
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Trzecią z cnót Boskich jest miłość. To
ona sprawia, że życie człowieka ma sens.
Jest siłą napędową naszego działania, daje
motywację do podejmowania wyzwań,
wnosi w życie najwięcej radości. Katechizm
Kościoła Katolickiego definiuje ją
w następujący sposób: „Miłość jest cnotą
teologalną, dzięki której miłujemy Boga
nade wszystko dla Niego samego, a naszych
bliźnich jak siebie samych ze względu na
miłość Boga”.
Miłość jako cnota Boska daje nam więc
zdolność nie tylko do kochania Pana Boga,
ale pozwala w sposób bezinteresowny i doskonały kochać innych ludzi. To jedno
z najtrudniejszych zadań, jakie stawia przed nami życie- wyzbyć się egoizmu, zapomnieć
o sobie, z miłości stawiać dobro drugiego człowieka ponad swoim dobrem. Tak, to trudne,
ale nie niemożliwe. Świadczą o tym liczne przykłady świętych, którzy strzegli
przykazania miłości aż do swojej śmierci.
„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość”
(1 Kor 13, 13). Trzy cnoty Boskie pomagają zachować w nas dziecięctwo Boże. Dzięki
nim możemy w pełni otworzyć się na działanie Trójcy Świętej kierującej nas zawsze
w stronę świętości, czyli zjednoczenia z Bogiem, który jest Miłością.
Zapamiętajmy: Miłość sprawia, że już teraz możemy żyć po Bożemu,
a w przyszłości z Bogiem w pełni się zjednoczyć.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś

Dzisiejsze pierwsze czytanie i Ewangelia uczą nas prawdy o sprawiedliwości
Bożej, która zostanie wymierzona w czasie, o którym zadecyduje Pan Bóg.
Ewangeliczny obraz chwastu i pszenicy symbolizuje ludzi złych i dobrych,
którzy żyją obok siebie. Kościół na ziemi obejmuje sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Dlatego chrześcijanin nie powinien nikogo potępiać, bo ostatecznego osądu
dokona Pan Bóg po śmierci każdego z nas. Abyśmy jednak byli zdolni do nieustannego
przebaczenia i pełnienia dobrych czynów, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który modli się w nas
i wstawia za nami u Pana Boga, o czym powie Święty Paweł w Liście do Rzymian.
Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, które uzdolni nas, by nie osądzać innych, zanim nie
dokona tego Pan Bóg.
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1. Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa,
że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy tych,
którzy pozostali na uboczu, którzy może
w szczególny sposób potrzebują naszej
pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje.
Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin,
często dotkniętych bezrobociem, rozbitych,
patologicznych, nie wyjechało na wakacyjny
wypoczynek. Ich los nie może być nam
obojętny. Pamiętajmy też o trudzie rolników
podczas żniw; pamiętajmy, że każda kromka
chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy.
Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć:
szczęść Boże.
2. Dzisiejsza niedziela przykrywa
przypadające 23 lipca święto św. Brygidy (ok.
1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć
na jej piękne życie (żony, matki, a potem
zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy
stan może być przestrzenią spotkania z Panem
Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać
widzimy, że los każdego człowieka, także
współczesnego, jest drogą szukania Pana
Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy
przez Niego odnajdywani. Uznając
aktualność jej przykładu, papież św. Jan
Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Jak ona trwajmy
w Tym, który nas tak umiłował.
3. W najbliższy wtorek, 25 lipca, obchodzimy
święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany
jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa
wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub
Starszy albo Większy. Spośród Apostołów
jest pierwszym, a po Szczepanie drugim
męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na
rozkaz Heroda został ścięty mieczem
(Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy
o tym, że tylko miłość i pokorna służba są
drogą do prawdziwej wielkości.
4. Pod tą samą datą czcimy też 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
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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 dzisiaj
po każdej Mszy Świętej.
5. W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy
św. Joachima i św. Annę, rodziców
Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych
trudnych czasach pomniejszania roli rodziny
warto zwrócić się w modlitwie do tych
świętych małżonków, prosząc o pomoc
w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny.
Módlmy się też za naszych rodziców
i dziadków tych żyjących i tych powołanych
już do wieczności. Uczynimy to we
wspólnocie parafialnej podczas Mszy
Świętej o godz. 17.00.
6. Przypominam, że
wakacyjny porządek
nabożeństw w naszym
parafialnym kościele
jest następujący:
w
n i e d z i e l e
i uroczystości: 8.30,
11 . 0 0 i 1 7 . 0 0 o r a z
w Krutyni - 9.40, a w dni
powszednie: 8.00 i 17.00.
7. W dalszym ciągu zachęcam rodziców do
wstąpienia do Koła Różańcowego rodziców
za dzieci.
8. Dzisiaj w naszej parafii gościmy ks. kan.
dra Dariusza Kruczyńskiego, dyrektora
Caritas Diecezji Ełckiej.
9.W piątek, 28 lipca - rozpoczęcie Ełckiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Msza
Święta na rozpoczęcie o godz. 6.00
w katedrze ełckiej.
10.W piątek - zakończenie
Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymki do
Matki Miłosierdzia w Wilnie. Msza Święta
w Ostrej Bramie.

Intencje
Poniedziałek - 24 lipca 2017 r.
8.00 - ....................
17.00 - + cr. Wyrwas, Pardów,
Wicików
Wtorek - 25 lipca 2017 r.
8.00 - .................
17.00 - + Anna i Stanisław
Dąbrowscy, Jan i Małgorzata Kubiccy
Środa - 26 lipca 2017 r.
8.00 - + Anna (w dniu imienin)
17.00 - w 20 rocznicę ślubu Beaty i Jacka
Czwartek - 27 lipca 2017 r.
8.00 - + Władysław Jaworski w 7 rocz.śm.,
Edward Kuzia, Lucjan Ropiak, Marianna
i Roman Bielewscy
17.00 - w intencji Marty i cr. Krysiak
Piątek - 28 lipca 2017 r.
8.00 - .................
17.00 - + Tadeusz Paradowski, Wacław
Pieńkowski
Sobota - 29 lipca 2017 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Zygmunt i Katarzyna Twardeusz
- + Franciszek i Rozalia Stankiewicz i za ich

Ogłoszenia
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mszalne
rodziców - int. od córki Agnieszki
XVII Niedziela Zwykła - 30 lipca 2017 r.
8.30 - w 80 urodziny Anny Brzostek i za cr.
Brzostek
- + Stefan Nalewajek w rocz.śm.
- + Marianna w rocz.śm., Józef Staciwa - int. od
córki z rodziną
9.40 - Krutyń: w urodziny Beaty Prochackiej int. od córek z rodzinami
- za Aleksandrę i Henryka Kadej i ich dzieci
z rodzinami
- + Mieczysław, Władysława, Kazimierz,
Edward i Stanisław Rutkowscy
- + Adolf, Anna, Czesław i Władysław Klik
- + Jadwiga Kosakowska
11.00 - w 18 urodziny Filipa i 71 urodziny
Tadeusza
- za Apolonię i jej dzieci z rodzinami
- za dzieci Teresy i Stanisława Sekścińskich
w rocznice ślubów i za ich rodziny
17.00 - za parafię
- + Mieczysław Orleańczyk, cr. Orleańczyk,
Jadwiga i Edward Kowalczyk, Krystyna i Jerzy
Słowikow
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11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: · 24 VII św. Kinga (1234-1292), córka króla
węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża
wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII
przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1999 roku
(wspomnienie obowiązkowe);
· 26 VII św. Joachim i św. Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny (wspomnienie
obowiązkowe);
· 29 VII św. Marta, siostra Łazarza i Marii (wspomnienie obowiązkowe).
12. 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
Związek małżeński zawarli daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą
świadomość przynależności do Chrystusowego
Kościoła.

Sandra Marchlewicz i Michał Król
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

