Kalendarz liturgiczny
9 LIPCA. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Za 9, 9-10; Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30;
Jezus cichy i pokornego serca.
10 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Rdz 28, 10-22a; Mt 9, 18-26;
Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki
Jaira.
11 lipca. WTOREK. Święto św. Benedykta,
opata, patrona Europy
Prz 2, 1-9; Dz 4, 32-35; Mt 19, 27-29;
Porzucić wszystko dla Chrystusa.
12 lipca. ŚRODA.

Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Mt 10,
1-7;
Rozesłanie Dwunastu.
13 lipca. CZWARTEK.
Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Mt 10, 7-15;
Wskazania na pracę apostolską.
14 lipca. PIĄTEK.
Rdz 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23;
Apostołowie będą prześladowani.
15 lipca. SOBOTA.
Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Mt 10, 24-33;
Nie bójcie się ludzi.

GŁOS z
KRZYŻA
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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

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!

Św. Paweł Apostoł w zakończeniu
1 Listu do Koryntian wskazuje trzy ważne
cechy: wiarę, nadzieję i miłość. Są to tak
zwane cnoty teologalne, czyli cnoty Boskie.
Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia,
że „są to cnoty, których początkiem,
motywem i przedmiotem bezpośrednim jest
sam Bóg. Wszczepione wraz z łaską
uświęcającą, uzdalniają do życia
w obcowaniu z Trójcą Świętą oraz kształtują
i ożywiają cnoty moralne. Stanowią one
rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka”. Cnoty te
odnoszą się zatem bezpośrednio do Pana Boga, który jest zarówno ich źródłem jak i celem.
Pierwszą cnotą Boską jest wiara. To dzięki niej człowiek może wejść na drogę
zbawienia. Uczy nas tego bezpośrednio Jezus Chrystus, który niejednokrotnie, od
początku swojej publicznej działalności, mocno podkreślał znaczenie wiary w życiu
człowieka: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Również Apostołowie
stawiali wiarę w centrum nauczając, że ma ona prowadzić do chrztu, dającego z kolei
odpuszczenie grzechów i włączenie do grona dzieci Bożych.
Każdy człowiek, w obecnych czasach również, potrzebuje kogoś, komu wierzy
trudno bowiem żyć nie ufając nikomu. Szczęśliwi są ci, którzy uwierzyli Bogu ponieważ
Bóg jest samą prawdą. Człowiek wierzący stara się poznawać Go coraz bardziej i żyć
w taki sposób, aby swymi uczynkami świadczyć o wierze.
Zapamiętajmy: Wiara uzdalnia nas do myślenia po Bożemu.
Ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Wieczór „Z Maryją Na Jeziorach” w Mikołajkach pięknie wpisuje się w 100. rocznicę objawień
fatimskich, 140. rocznicę objawień gietrzwałdzkich i 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej, 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 25-lecia powstania
naszej Diecezji Ełckiej. Podczas tego wieczoru, z inicjatywy Jego Ekscelencji Księdza Biskupa
Jerzego Mazura, odbędzie się wspólna modlitwa w Krainie Tysiąca Jezior Mazurskich. Mieszkańcy
diecezji modlić się będą w intencjach żeglarzy, podróżujących, i przebywających w czasie
wakacyjnym na terenie diecezji ełckiej. Zapraszamy wszystkich kapłanów, mieszkańców diecezji,
i turystów 15 lipca 2017r. o godzinie 17.00 na Eucharystię.
* Redakcja Biuletynu - ks. prob. Waldemar * Tel. do organistki - 500595242
Sawicki
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Powołaniem Narodu Wybranego było oczekiwanie na Mesjasza. Izraelici
doświadczani licznymi niepowodzeniami wyczekiwali czasu pokoju
i chwały, który miał nastać dzięki sprawiedliwemu i skromnemu królowi,
przybywającemu na osiołku, a nie na koniu, jak dumni władcy tego świata.
Prawdopodobnie zapowiedź ta stanowiła krytykę rządów kapłanów, którzy często niegodnie
w tamtym czasie sprawowali władzę polityczną. Proroctwo z Księgi Zachariasza, będące
orędziem nadziei, wypełniło się w osobie Jezusa, łagodnego i pokornego Baranka, który oddał
swoje życie za życie świata. Dzięki temu otrzymaliśmy życie w Duchu Świętym, które wyraża się
w postawach i czynach odpowiadających godności dziecka Bożego, o czym powie Święty Paweł
w Liście do Rzymian. Prośmy Pana Boga, aby otworzył nasze serca na swoje słowo.

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.
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1. Dziś kolejna lipcowa niedziela, 14. w tak
zwanym okresie zwykłym roku
liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów
nie zapominajmy o świętowaniu dnia
Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych
wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej
z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel
Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze
zachowanie w czasie ich zwiedzania było
nacechowane powagą i należną czcią dla
Pana Boga obecnego w Najświętszym
Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju,
o ciszy i choćby krótkiej modlitwie
uwielbienia.
2. 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.
3. We wtorek, 11 lipca, przypada święto św.
Benedykta (480-547), opata, patrona
Europy. Założony przez niego zakon
benedyktynów przyczynił się do znacznego
pogłębienia życia religijnego w Kościele,
ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji
papież bł. Paweł VI w 1964 roku ogłosił św.
Benedykta głównym patronem Europy. Ora
et labora - Módl się i pracuj! - to sposób św.
Benedykta na dobre chrześcijańskie życie.
Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św.
Wojciechem (†997). Najbardziej znanym
opactwem benedyktyńskim jest u nas
Tyniec. Swoim pięknem przyciąga też
niewielki benedyktyński klasztor
w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca
odwiedzić podczas letnich wędrówek.
Zapraszam też na świąteczną Eucharystię
o godz. 8.00 i 17.00, podczas której przez
wstawiennictwo św. Benedykta będziemy
prosili Bożą Opatrzność o wszelkie
potrzebne łaski.
4. Przyszła niedziela, 16 lipca, przykrywa
liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z góry Karmel i historię

Komunikaty

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.
5. 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 w przyszłą niedzielę na Mszę
Świętą o godz. 17.00.
6. Za tydzień, jak w każdą trzecią
niedzielę miesiąca, ofiary składane na
tacę przeznaczone są na prace
prowadzone w naszej parafii. Proszę
o pomoc i życzliwe wsparcie.

Intencje
Poniedziałek - 10 lipca 2017 r.
8.00 - + Czesław, Aleksandra,
Eugeniusz i Henryk Dziekońscy
17.00 - + Piotr, rodzice z obojga
stron, Edward
Wtorek - 11 lipca 2017 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla
Czesława i Jadwigi Chaberek
17.00 - w intencji s. Julitty
- + Kazimierz Duda
Środa - 12 lipca 2017 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Maria w rocz.śm., Józef i Henryk
Zubryccy
Czwartek - 13 lipca 2017 r.
8.00 - + Edward Suchecki w 6 rocz.śm.
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Piątek - 14 lipca 2017 r.
8.00 - za rządzących p. Prezydenta Andrzeja Dudę
i p. Premier Beatę Szydło o bł. Boże i siły do
dalszego sprawowania urzędu i o zdrowie dla Anny
Kosewskiej - int.od Kazimierza
17.00 - + Leon w rocz.śm., Regina, Jan i rodzice
Sobota - 15 lipca 2017 r.
8.00 - + Henryk Markowski z Pionek - int.od
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mszalne
Kazimierza
17.00 - w imieniny Henryka Nalewajek
- intencja dziękczynna od rodziny Cesarków, za ich
dzieci, wnuków i prawnuków
- o bł. Boże dla Wiktora, Antka, Hani i za ich
rodziców Iwonę i Roberta
XV Niedziela Zwykła - 16 lipca 2017 r.
8.30 - + cr. Ogonowskich i Miksza
- + Adrian Ropiak
- + Bronisława Puchalska w 6 rocz.śm., Stanisław
9.40 - Krutyń: o bł. Boże i zdrowie dla dzieci
i wnuczków Danuty Prajs
- w 86 urodziny Władysława i w 80 urodziny
Stefanii Pliszka
- + Antoni Puchalski w 30 dzień po śm.
- + Stefania, Władysław, Franciszek i Rozalia
Stankiewicz, Stanisław i wacława Czajka
11.00 - w 25 rocznicę ślubu Elżbiety i Zdzisława
Staniszewskich i za ich dzieci
- + ks. Henryk Frączkowski - int.od dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodziców
17.00 - za parafię
- + Krystian Samsel - int.od siostry z rodziną
- + Franciszek i Helena Sobczak

Komunikaty cd.

7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 12 VII św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita
pogańskich Słowian zachodnich (wspomnienie obowiązkowe);
· 13 VII św. Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń św.
Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy prowadzący niezwykle surowe życie na terenie
dzisiejszych Węgier, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego
(wspomnienie obowiązkowe);
· 15 VII
św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden
z najwybitniejszych teologów średniowiecza (wspomnienie obowiązkowe).
8. W dalszym ciągu zachęcam rodziców do wstąpienia do Koła Różańcowego rodziców za
dzieci.
9. 15 lipca - 10. Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Rajgrodu.
10. 16 lipca, po Mszy Świętej o godz. 17.00 - koronka do Matki Bożej Szkaplerznej.
Zapraszam do wspólnej modlitwy , a szczególnie tych, którzy noszą szkaplerze.
11. 16 lipca - 72. rocznica Obławy Augustowskiej w Gibach.
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.

