Kalendarz liturgiczny
6 SIERPNIA. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Święto Przemienienie Pańskie.
Dn 7, 9-10. 13-14; 2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9;
Przemienienie Pańskie.
7 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
Lb 11, 4b-15; Mt 14, 22-36;
Jezus chodzi po jeziorze.
8 sierpnia. WTOREK.
Lb 12, 1-13; Mt 15, 1-2. 10-14;
Niebezpieczeństwo zaślepienia.
9 sierpnia. ŚRODA. Święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża.

Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Mt 25, 1-13;
Przypowieść o dziesięciu pannach.
10 sierpnia. CZWARTEK. Święto św.
Wawrzyńca.
Mdr 3, 1-9; J 12, 24-26;
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity.
11 sierpnia. PIĄTEK.
Pwt 4, 32-40; Mt 16, 24-28;
Konieczność wyrzeczenia.
12 sierpnia. SOBOTA.
Pwt 6, 4-13; Mt 17, 14-20;
Potęga wiary.

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. Zwrot za materiały budowlane - 2000 zł., 2. W.S. - 143 045.70 zł.
Wpłynęło - 145 045.70 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.
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
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
* Adres email: sawicki@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
CIĄG DALSZY Z POPRZEDNIEGO NUMERU.
Dzięki wsparciu parafian i środkom unijnym mogliśmy
przeprowadzić prace rekonstrukcyjne prezbiterium
kościoła. Prace te m.in. uchroniły kościół przed
zawaleniem, bowiem gdy w przeszłości kładziono w nim
boazerię, odcięto elementy nośne prezbiterium.
Odnowiliśmy również w kościele wszystkie drzwi
wejściowe.
Wsparcie Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody
i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni pozwoliło nam w 2012 r.
odrestaurować renesansowy obraz Girolamo Muziano „Opłakiwanie Jezusa”, znajdujący się
w ołtarzu głównym, a później cały ołtarz, łącznie ze złoceniem. Zakończenie prac związanych
z przywróceniem historycznego wystroju prezbiterium obchodziliśmy 11 listopada 2013 r.
10 sierpnia 2011 r. zabrzmiał nowy dzwon na wieży kościelnej w miejsce poprzedniego,
zniszczonego podczas burzy. Dokonaliśmy także nowego umeblowania zakrystii.
8 kwietnia 2012 r. powstała Fundacja na Rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła
w Ukcie.
W dniach 3 i 4 marca 2014 r. przeżyliśmy niezwykłą uroczystość nawiedzenia parafii
przez Maryję w Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej. Poprzedziły ją misje parafialne.
Również w 2014 r. Świętowaliśmy 150- lecie wybudowania kościoła.
21 sierpnia 2015 r. miała miejsce inauguracja i pobłogosławienie Kajakowego Szlaku
Papieskiego Apostołów Miłosierdzia z Krutyni do Pisza, której z inicjatywy ordynariusza J.E.
Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD dokonał J.Em. Ks. Kard. Gerhard Müller prefekt Kongregacji
Nauki Wiary w Watykanie. Wydarzenie to upamiętnia obelisk usytuowany nad brzegiem
Krutyni, którego współfundatorem jest społeczność Parafii Ukta.
W 2016 r. włączyliśmy się w diecezjalne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz
XXXI Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce.
14 września 2016 r. po raz pierwszy w w dziejach parafii przeżywaliśmy 40 - godzinne
Nabożeństwo - Adorację Najświętszego Sakramentu.
Wiosną 2017 r. została wymieniona w świątyni cała instalacja elektryczna.
Dzień 27 maja 2017 r. dotknął nas żałobą - zmarł ks. Henryk Frączkowski, długoletni
proboszcz tej parafii.
W parafii prowadzona jest katecheza będąca bezpośrednim przygotowaniem dzieci i ich
rodziców przed I Komunią Świętą i młodzieży przed Bierzmowaniem. Licznie gromadzimy
się na nabożeństwach majowych, październikowych, roratach, drodze krzyżowej i gorzkich
żalach. Dwa razy w roku - w Adwencie i Wielkim Poście - przeżywamy rekolekcje
przygotowujące do dobrego przeżycia Świąt.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie
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1.W dzisiejszą niedzielę przypada święto
Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to
było umocnieniem wiary Apostołów
przed męką Pana Jezusa. Jest ono również
zaproszeniem do prowadzenia
intensywnego życia wewnętrznego,
poznawania Pana Boga na drodze
sakramentów i modlitwy.
2. W liturgii rozpoczynającego się
tygodnia przypadają dwa święta. Już
w najbliższą środę, 9 sierpnia, oddamy
cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża,
dziewicy i męczennicy Edycie Stein.
Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie
żydowskiej. Studiowała filozofię we
Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę
z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła
chrzest. W 1933 roku wstąpiła do
karmelitanek w Kolonii. Ze względu na
prześladowania hitlerowskie przeniosła
się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam
została aresztowana, a następnie
wywieziona do obozu w Oświęcimiu,
gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku.
Kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1998
roku, a rok później ogłosił współpatronką
Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe
życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa,
są zadatkiem prawdziwie braterskiego
społeczeństwa, niezależnie od różnic
narodowych, kulturowych i religijnych.
3. W czwartek, 10 sierpnia, przypada
święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła
rzymskiego, męczennika (†258).
Przypuszcza się, że zginął za wiarę
w Chrystusa razem z papieżem
Sykstusem II tego samego dnia.
Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się
w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla
Chrystusa i Kościoła warto wycierpieć,
a z czego później rodzą się błogosławione
owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się
dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że
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ofiara, zwłaszcza krew męczeńska tych,
którzy poszli za Chrystusem, ich
przykład, rodzi następne pokolenia
wyznawców gotowych oddać wszystko
za Ewangelię. Przemienieni ich
przykładem idźmy i głośmy w świecie
Chrystusowe orędzie zbawienia. Siły do
tego łatwo czerpać z codziennej
i świątecznej Mszy Świętej,
sprawowanej w naszym kościele o godz.
8.00 i 17.00.
4. Przyszła niedziela będzie drugą
niedzielą sierpnia. Jak co roku, w tę drugą
sierpniową niedzielę, złożymy do puszek
ofiary na Fundusz Kapłański diecezji
ełckiej.
5. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM (oprócz wyżej wymienionych):
· 8 VIII św. Dominik (ok. 1170-1221),
p r e z b i t e r, z a ł o ż y c i e l Z a k o n u
Kaznodziejskiego dominikanów, który
do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie
słowa i świadectwo życia (wspomnienie
obowiązkowe);
· 11 VIII
św. Klara (1194-1253),
dziewica; idąc za wzorem św.
Franciszka, wybrała życie w ubóstwie
i założyła zakon sióstr zwanych od jej
imienia klaryskami.
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. Brakuje jeszcze tylko 2
osób, by zawiązać pierwszą różę
różańcową rodziców modlących się za
dzieci.
8. 12 sierpnia - pielgrzymka w intencji
trzeźwości do sanktuarium w Studzienicznej.

Intencje
Poniedziałek - 7 sierpnia 2017 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Władysław Konachowicz
Wtorek - 8 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Stanisław, Rozalia,
Zygmunt Sakowscy
17.00 - w urodziny Andrzeja, za
jego żonę Marzenę i za ich dzieci i wnuków
Środa - 9 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Henryk Chaberek w 11 rocz.śm., Teresa,
Aleksander, Marianna
17.00 - + Józef Zubrycki w rocz.śm., Maria,
Henryk
Czwartek - 10 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Henryk i Anna Florczyk, Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - + Czesław, Stanisława, Józef,
Franciszek, Józef i Anna
Piątek - 11 sierpnia 2017 r.
8.00 - w 46 rocznicę ślubu Celiny i Józefa
Krysiak
17.00 - w 1 urodziny Jasia Wasilewskiego
Sobota - 12 sierpnia 2017 r.
8.00 - + Henryk i Anna Florczyk, Jadwiga
i Czesław Szczech, Edward Kuzia, Lucjan
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mszalne
Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - + Władysław Konachowicz w 4 rocz.śm.
- + Stanisław, Edward, Józef, Andrzej, Danuta
Ejdys
XIX Niedziela Zwykła - 13 sierpnia 2017 r.
8.30 - o bł. Boże dla Hani i Rafała i ich rodziny
- + Bolesława, Józef, Jan, Henryka, Janina
Pieloch, Teresa i Bolesław Pupek, Piotr
Chrzanowski
- + Helena i Józef Kulas, Władysław i Jan Turscy
9.40 - Krutyń: w rocznicę ślubów Jolanty
i Ryszarda, Gabrysi i Krzysztofa, Klaudii
i Rafała oraz za ich dzieci Szymusia i Marysię
- + Andrzej Ruppel, Eugeniusz Domurat, Rafał
Wasilewski
- + Ruta w 5 rocz.śm., Ewald i Piotr Wróbel
11.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
- + Władysława, Andrzej i Józef Nadolni
- + Marcin Sater w rocz.śm.
- + Kazimierz Wygnał
17.00 - za parafię
- o bł. Boże dla wnucząt Celiny i Jana Małż
- za dzieci i wnuków Teresy i Bogdana
Niwińskich
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9. 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.

Słowo na dziś
Określenie Pana Boga tytułem „Przedwieczny”, który usłyszymy
w Księdze proroka Daniela, ma uwydatnić Jego odwieczne istnienie
i panowanie nad czasem. Natomiast wyrażenie „Syn Człowieczy”
posiadało różnie interpretacje. Oznaczało istotę obdarzoną Boską
mocą lub było uosobieniem przyszłego ludu mesjańskiego. Jednak tradycja żydowska
zawsze przypisywała je indywidualnemu mesjaszowi. W Nowym Testamencie Pan Jezus
odniósł ten tytuł bezpośrednio do siebie. W tym kontekście przemienienie na górze Tabor
było teofanią, czyli objawieniem się Pana Boga, który w ten sposób wyjaśnił, że Pan Jezus
jest nie tylko oczekiwanym Chrystusem, ale również Bogiem. Jego słowa mają gwarancję
prawdziwości. Dla uczniów był to znak, że należy wierzyć Mistrzowi nawet, gdy mówi
o rzeczach trudnych do zrozumienia i do zaakceptowania, o czym powie Święty Piotr
w swoim liście. Wysłuchajmy z wiarą słów pochodzących od samego Boga.

