Kalendarz liturgiczny
30 LIPCA. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Krl 3, 5. 7-12; Rz 8, 28-30; Mt 13, 44-52;
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci.
31 lipca. PONIEDZIAŁEK. Św. Ignacego
z Loyoli.
Wj 32, 15-24. 30-34; Mt 13, 31-35;
Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie.
1 sierpnia. WTOREK. Św. Alfonsa Marii
Liguoriego.
Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Mt 13, 36-43;
Wyjaśnienie przypowieści o chwaście.
2 sierpnia. ŚRODA.

Wj 34, 29-35; Mt 13, 44-46;
Przypowieści o skarbie i perle.
3 sierpnia. CZWARTEK.
Wj 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53;
Przypowieść o sieci.
4 sierpnia. PIĄTEK. Św. Jana Marii
Vianneya.
Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Mt 13, 54-58;
Jezus lekceważony w Nazarecie.
5 sierpnia. SOBOTA.
Kpł 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12;
Śmierć Jana Chrzciciela.

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 - 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!
"Aby nasze życie w Panu Bogu było piękne, musimy zrobić wszystko, zaczynając od naszych
małych wspólnot - rodzinnych czy przyjacielskich - aby niedziela stała się trendy. To jest nasz styl,
to jest nasza niedziela, to jest nasze życie. To jest nasze bardzo konkretne schodzenie z kanapy". (...)
Wyznanie wiary w Jezusa, wiary w to, że jest Synem Bożym, nie jest tylko sprawą Piotra
i apostołów czy dziś kościoła hierarchicznego. Marta pokazuje, że jest to coś, co dotyka każdego
chrześcijanina" - abp Jędraszewski do młodych w czasie obchodów 1. rocznicy Światowych Dni
Młodzieży. .
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W tym roku mija dziesięć lat od dnia, gdy zgodnie z dekretem
Biskupa Ełckiego zostałem proboszczem w parafii p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Ukcie. Chciałbym z refleksją spojrzeć na te lata
i podsumować, co dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian udało nam się
zrobić.
Na początku mojego pobytu tutaj, Ksiądz Kanonik Henryk
Frączkowski przekazał notarialnie dom w którym mieszkał parafii w Ukcie. Budynek ten został
w 2013 r. sprzedany na rzecz spłaty wydatków związanych z budową nowego domu parafialnego,
usytuowanego przy kościele, którą rozpoczęliśmy w kwietniu 2009 r. Funkcję plebani nowy
budynek zaczął pełnić już w drugiej połowie 2011 r., chociaż nadal było w nim wiele do zrobienia.
19 sierpnia 2009 r. teren przy kościele został powiększony o 10 arów. Trzeba było nawieźć
ziemi i wszystko wyrównać, co wspólnie uczyniliśmy. Wykonaliśmy kamienny wjazd na posesję
kościoła i chodniki z kamienia polnego. Wybudowaliśmy budynek gospodarczy, a w ostatnim
czasie dwie wiaty. Przed nimi ułożyliśmy ponad sto metrów kostki starobrukowej.
W grudniu 2007 r. w naszej parafii powstał „Głos z Krzyża”- biuletyn parafialny wydawany
co tydzień. Jego nakład to 300 - 350 egzemplarzy. Biuletyn zawiera informacje o bieżących
wydarzeniach. Źródłem wiedzy o codziennym życiu parafii jest również prowadzona od 2011 r.
strona internetowa (www.parafiaukta.pl).
W parafii są Róże Różańcowe i Dziecięce Koło Różańcowe, Parafialna Rada Duszpasterska
i Parafialna Rada Ekonomiczna, Parafialny Zespół Caritas. Od maja 2008 r. gromadzi się grupa
modlitewna, która całym różańcem modli się każdego drugiego dnia miesiąca za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w parafii. Modlimy się też o nowe, liczne i święte powołania do
stanu kapłańskiego i zakonnego. Każdej środy przed Mszą Św. wieczorną są odprawiane
nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy też nabożeństwa pierwszych piątków,
pierwszych sobót i pierwszych niedziel miesiąca, a w każdy pierwszy czwartek miesiąca adorację
Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. W pierwsze piątki miesiąca chorzy, pozostający na stałe
w domach, mogą skorzystać z sakramentalnej posługi kapłana.
W parafii posługuje dwóch szafarzy Komunii Świętej i ministranci, pracują dwie panie
katechetki i pani organistka. Jest duża grupa dzieci i dorosłych zaangażowanych w procesje. Chór
„Ukta” często uświetnia śpiewem nabożeństwa.
Zawsze możemy również liczyć na pomoc Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Krutyni i Ukty. Każdego roku 4. maja odprawiana jest uroczysta Msza Święta za strażaków z OSP,
ich rodziny i za zmarłych druhów.
W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego (odpust parafialny), przybywają do nas
pielgrzymi z Mikołajek, którzy w ten sposób pragną wynagrodzić za grzechy przeciwko Krzyżowi
i Ewangelii.
W listopadzie i przed odpustem parafialnym polecamy Bogu naszych zmarłych sprawując
Mszę Św. na cmentarzu.
Co roku, na początku grudnia, dzieci z naszej parafii mają okazję spotkać się ze Św.
Mikołajem, który obdarowuje je prezentami. Cdn. Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie
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*

1. Mija połowa wakacji. Wraz z początkiem
obecnego tygodnia rozpoczniemy sierpień. To
miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie tak
religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze
wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy
pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się
w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia
na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką
modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla
wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii
kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować
Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję.
Naszym orędownikiem w modlitwie
o trzeźwość jest św. Maksymilian Maria Kolbe.
2. W najbliższy wtorek, 1 sierpnia, przypada 73.
rocznica wybuchu powstania warszawskiego.
W połowie miesiąca przedmiotem refleksji
staną się sierpniowe dni narodowego
przebudzenia na przełomie lat osiemdziesiątych
na polskim Wybrzeżu. Wspomnijmy też „Cud
nad Wisłą” z 1920 roku. Niech to bogactwo
sierpniowych rocznic i wielkich świąt utwierdzi
naszą wiarę i ufność w moc i potęgę Pana
wieków. Te ważne intencje przedłożymy Panu
Bogu podczas wieczornej Mszy Świętej o godz.
17.00.
3. W środę, 2 sierpnia, przypada odpust
Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka
z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest
wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski
uświęcającej, modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie
parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten
można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia
do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej
nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych
za grzechy odpuszczone w sakramencie
pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek,
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Podczas pierwszoczwartkowej adoracji
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do
21.00, a także pierwszopiątkowej przez
wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya,
patrona proboszczów, którego wspomnienie
liturgiczne przypada 4 sierpnia, akurat
w pierwszy piątek miesiąca, będziemy
dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii oraz
prosić o liczne i święte powołania kapłańskie,

Komunikaty

również z naszej wspólnoty parafialnej.
W pierwszy piątek podczas nabożeństwa
o godz. 17.00 będziemy przepraszać Serce
Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie
daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić
o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy
Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do
pierwszopiątkowej spowiedzi św. w naszym
kościele na pół godziny przed Mszami
Świętymi. Podobnie w pierwszą sobotę
miesiąca obok naszych osobistych intencji
będziemy prosić najświętsze Serce Maryi
o liczne i święte powołania do kapłaństwa,
wszak Maryja jest Matką wszystkich kapłanów
i najlepszą Wychowawczynią powołań
kapłańskich.
5. W przyszłą niedzielę, 6 sierpnia, będziemy
przeżywali święto Przemienienia Pańskiego.
W Kościele obchodzone jest już od VI wieku,
a w Polsce znane jest od XI wieku. Akt
przemienienia pozwala Apostołom i nam
zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze
wyobrażenia o Panu Bogu. To lekcja pokory
wobec majestatu Bożej potęgi. I dzisiaj
każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany.
Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować,
jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas
Pan Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili
się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się
do Niego modlili i służyli bliźnim.
Przemienienie Pańskie to święto radości
i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni
nas wszystkich. Porządek Mszy Świętych jak
w każdą wakacyjną niedzielę.
6. 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.
7. W dalszym ciągu zachęcam rodziców do
wstąpienia do Koła Różańcowego rodziców za
dzieci.
8. Ofiary składane podczas pierwszych piątków
miesiąca są przeznaczone na Fundusz Misyjny
diecezji ełckiej.
9. 2 sierpnia - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe
po Mszy Świętej o godz. 17.00. ZAPRASZAM

Intencje
Poniedziałek - 31 lipca 2017 r.
8.00 - + ks. Henryk Frączkowski
17.00 - + Stefania w rocz.śm.,
Cr. Skorupskich
Wtorek - 1 sierpnia 2017 r.
8.00 - w rocznicę ślubu Ewy
i Mirosława
17.00 - w 2 rocznicę ślubu Danuty i Władysława
i za ich dzieci
Środa - 2 sierpnia 2017 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy, Helena,
Anatol, Bożena i Michał Sawiccy, Wiesław
i Halina Listorz, Marian Kosakowski, Hubert
Kawecki, ks. Henryk Frączkowski
Czwartek - 3 sierpnia 2017 r.
8.00 - + ks. Henryk Frączkowski
17.00 - + Czesław Filipkowski w 20 rocz.śm.,
Rozalia Filipkowska, Elżbieta Cug w 20
rocz.śm.
Piątek - 4 sierpnia 2017 r.
8.00 - + ks. Henryk Frączkowski
17.00 - + Jan (w 81 urodziny)
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mszalne
Sobota - 5 sierpnia 2017 r.
8.00 - ...................
17.00 - w 1 urodziny Szymona Murzyna
- + Bożena Sawicka - int. od syna Pawła
Niedziela. Święto Przemienienie Pańskie 6 sierpnia 2017 r.
8.30 - w intencji Olafa i Emilii
- w 18 urodziny Magdaleny - int.od rodziców
i rodzeństwa
- + Stanisław w rocz.śm., Irena, Adam, Henryk,
cr. Florczyk i Kozłowskich
9.40 - Krutyń: w 18 rocznicę ślubu Agnieszki
i Andrzeja Ryś oraz za dziadka Jurka w 74
urodziny
- + Marianna Zdun (w 95 urodziny)
11.00 - w intencji Teresy, w 14 urodziny
Norberta oraz za + Tadeusza Rachubka
- w int. Kubusia w 6 urodziny, za Kasię i za ich
rodziców
- + Marianna i Julian Trzcińscy, Stefan
i Władysława Gołaś, Edward i Tadeusz
Wachowscy
17.00 - za parafię
- + Władysław i Marianna Bąba
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10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: · 31 VII św. Ignacy z Loyoli (1491-1556),
prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki
założyciel zakonu jezuitów (wspomnienie obowiązkowe);
· 1 VIII św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik,
misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenia
ojców redemptorystów (wspomnienie obowiązkowe);
· 4 VIII św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który
miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars koło
Lyonu.

Ochrzczeni zostali
Iga Sobaszek,
córka Huberta
i Eweliny;
Nadia Stachelek,
córka Sebastiana
i Natalii.
Rodzice
i otoczenie niech
będą dla nich
świadkami wiary.

