Kalendarz liturgiczny
10 lipca. XV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37
Chrystus pragnie dotknąć naszych serc
i sumień, abyśmy na nowo podjęli refleksję: co
jeszcze powinienem uczynić, aby osiągnąć
życie wieczne?
11 lipca. PONIEDZIAŁEK. Św. Benedykta
z Nursji.
Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
Módl się i pracuj.
1 2 l i p c a . W TO R E K . Ś w. B r u n o n a
Bonifacego z Kwerfurtu. Współpatrona
Diecezji.
Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
Trwajmy w wierze i stosujmy do niej swe życie.
13 lipca. ŚRODA. Św. Pustelników Świerada
i Benedykta.
Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Przypomnijmy sobie znaczenie praktyk
pokutnych: poście, modlitwie i jałmużnie.
14 lipca. CZWARTEK.
Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
Jezus uczy nas, że nie postawa roszczeniowa,
ale gotowość do ofiary jest drogą miłości.
15 lipca. PIĄTEK. Św. Bonawentury.
Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
Niech przykład Patrona dnia pobudza nas do
nieustannego postępu na drodze głębszego
pojmowania naszej wiary.
16 lipca. SOBOTA. Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel.
Mi 2,1-5; Mt 12,14-21
Niech przykład życia Maryi oraz Jej
orędownictwo stają się dla nas źródłem siły
i mocy w walce z przeciwnościami na drodze
do świętości.

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

rzym.kat. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski
B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Anonimowo - 200 zł. Wpłynęło - 200 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie
196 870.49 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!
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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

"Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić
się za umarłych, aby od grzechów swoich
byli uwolnieni" (2 Mch 12, 46). Te słowa
mówią nam, że zmarli oczekują naszej
modlitwy. Gdy odchodzimy do wieczności,
znajdujemy się w sytuacji żebraka. Nie
zabieramy ze sobą niczego innego, jak tylko
nasze dobre czyny. Pozostaje nam wiara
w miłosierdzie Boże i nadzieja na pomoc
bliskich. W takiej sytuacji znajdzie się
kiedyś każdy z nas. A dopóki żyjemy,
otaczajmy swoją troską tych, którzy odeszli
przed nami. Ofiarowujmy w ich intencji
Msze Święte, modlitwę, spełniajmy uczynki
miłosierdzia.
Oto świadectwo:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlę się za moich zmarłych Rodziców.
K.B.

Rozważamy uczynki miłosierdzia względem
ciała dotyczące zaspokojenia najważniejszych
życiowych potrzeb człowieka. Ostatni z nich Umarłych pogrzebać- świadczy, że pełnienie
dzieł miłosierdzia nie kończy się ze śmiercią
Proszę o SMS-owe dzielenie się swoimi
i obejmuje obowiązek pogrzebania ciała
ludzkiego. Grzebanie umarłych to wielki doświadczeniami w spełnianiu uczynków
i piękny obowiązek, to wyraz naszego miłosierdzia pod numerem 694 603 996.
ks. Waldemar Sawicki
człowieczeństwa. Ciało bliskiego zmarłego jest
Proboszcz w Ukcie
dla nas tak drogie jak ów człowiek.

Słowo na dziś
Człowiek został stworzony z miłości i do miłości. Miłość
więc jest fundamentalnym prawem życia każdego
człowieka. Starotestamentalna Księga Powtórzonego
Prawa powie nam dziś, że realizacja tego przykazania nie
leży poza możliwościami człowieka. Uzdalnia nas do tego
sam Bóg przez Jezusa Chrystusa, który objawił pełnię
miłości. Chrystus jak powie Święty Paweł jest początkiem
wszystkiego, a zatem również początkiem miłości. O tym, w jaki sposób winniśmy ją realizować w
naszym życiu, możemy usłyszeć w perykopie ewangelicznej o miłosiernym Samarytaninie.
Z uwagą wsłuchajmy się w słowo Boże.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Jezus przypomina dziś w Ewangelii
o największym przykazaniu - przykazaniu
miłości oraz w prosty sposób wyjaśnia, jak
należy je wypełniać. W każdym człowieku
należy dostrzegać brata, który może
potrzebować naszej pomocy. Już za 10 dni
będziemy mieli okazję zaoferować
chrześcijańską gościnność i życzliwość wobec
młodych, którzy przybędą do naszego kraju na
wspólne spotkanie i modlitwę.
2. W poniedziałek przypada święto Świętego
Benedykta, opata i patrona Europy. Zapraszam
w tym dniu na Msze Święte o godz. 8.00 i 17.00,
i do wspólnej modlitwy za kontynent
europejski, by Europejczycy nie odwracali się
od swoich chrześcijańskich korzeni i chcieli
budować swoją przyszłość na wartościach
płynących z Ewangelii.
3. Środowe nabożeństwo nowennowe przed
Mszą Świętą o godz. 17.00.
4. W sobotę 16 lipca przypada wspomnienie
NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest
nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem
obrony wiary w jedynego Boga przez proroka
Eliasza.
W średniowieczu powstał na niej zakon
karmelitański. Z tym dniem i z karmelitańską
rodziną zakonną, wiąże się również tradycja
noszenia szkaplerza. Matka Boża
w objawieniach danych Szymonowi Stockowi,
przełożonemu generalnemu karmelitów,
obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed
ogniem piekielnym i innym
niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze
znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej
tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować
Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu Słowu
i obietnicom.
Koronka do Matki Bożej Szkaplerznej o godz.
16.15. Po niej Msza Święta w intencji
modlących się koronką.
5. Pozdrawiam korzystających z wakacji
i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego
wypoczynku. Solenizantom i jubilatom

tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia.
Zmarłych polecam Bożemu miłosierdziu.
6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 11 VII św. Benedykt, opat i patron Europy,
autor słynnej Reguły, uważany za duchowego
ojca mnichów Kościoła Zachodniego;
· 12 VII - św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu,
biskup i męczennik, autor żywota św.
Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników,
przyjaciel Polski, występujący w jej obronie
u cesarza Henryka II;
· 13 VII - święci pustelnicy Andrzej Świerad
i Benedykt, którzy jako drogę swojego
uświęcenia obrali surowe życie
w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne;
· 15 VII św. Bonawentura, biskup i Doktor
Kościoła, duchowy syn św. Franciszka
z Asyżu, który ułożył pierwsze konstytucje dla
zakonu jako wykładnię reguły Ojca
Założyciela, co dało mu tytuł drugiego „Ojca
Zakonu”.
7. W zakrystii są dostępne albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”, a także księgi Pisma
Świętego. Do nabycia jest także kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
8. W następną niedzielę ofiary składane na tacę
przeznaczamy na prace prowadzone w parafii.
Prosząc o hojne wsparcie dziękuję całym
sercem i zapewniam o wdzięcznej modlitwie.
BÓG ZAPŁAĆ!
9. Jesienią tego roku (październik)
organizowana jest Narodowa Pielgrzymka do
Rzymu jako dziękczynienie za wielkie
inicjatywy tego roku: 1050-lecie Chrztu
Polski, Światowy Dzień Młodzieży, wizytę
Ojca Świętego Franciszka w Polsce oraz
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
Zapraszamy do udziału w Oficjalnej
diecezjalnej grupie samolotowej (17-24.10)
Koszt ok. 2400 zł. Zapisy do 15 lipca w Kurii
Biskupiej (tel. 87 621 68 02; pl. Katedralny 1;
19-300 Ełk).

Zapowiedzi przedślubne

1. Mariusz Jaźwiński, kawaler, zam. Ełk, ul Tuwima, par. Św. Tomasza Apostoła w Ełku
i Monika Stankiewicz, panna, zam. Ukta, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 11 lipca 2016 r.
8.00 - .....................
17.00 - w intencji s. Weroniki Julitty Ejdys
Wtorek - 12 lipca 2016 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Maria w 2 rocz.śm., Józef i Henryk
Zubryccy
Środa - 13 lipca 2016 r.
8.00 - + Edward Suchecki w 5 rocz.śm.
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Czwartek - 14 lipca 2016 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Tomasz Parzych, Błażej Ruszczyk,
Mieczysław Jabłoński
Piątek - 15 lipca 2016 r.
8.00 - .......................
17.00 - w intencji Krystyny i Henryka Nalewajek
- + Regina, Eleonora i Stanisław Pupek, Tadeusz
Zając
Sobota - 16 lipca 2016 r.
8.00 - w 28 rocznicę ślubu Doroty i Zbigniewa
Szczubełek - int.od dzieci
17.00 - w intencji modlących się Koronką do MB
Szkaplerznej
18.00 - ślub : Natalia Ochenkowska i Paweł
Grzegorczyk

XVI Niedziela Zwykła 17 lipca 2016 r.
8.30 - + Dariusz Szerenos w 9
rocz.śm.
- + Bronisława i Bogumił
Gruszka, Anna i Józef
Rudnik
- + Stanisław Szafraniec w 3
rocz.śm., Jan i Florentyna Wejs, Augustyn,
Marta i Agnieszka Szafraniec
9.40 - Krutyń: - w 1 urodziny Leny
- + Stanisław Puchalski, Puchalskich
i Dziekońskich
- + Aleksandra i Czesław Młynarczyk, Czesława
Nowak
11.00 - o bł. Boże dla Iwony i Marka w 25
rocznicę ślubu i za ich dzieci Amelię i Laurę
- w 1 rocznicę ślubu Natalii i Bartosza i za ich
syna Mikołaja
- w urodziny Moniki i Leny i za całą rodzinę
Ropiak
17.00 - za parafię
- o bł. Boże dla Marianny Szurc i jej córek
z rodzinami
- + Leon Kowalczyk w rocz.śm.

W niedzielę 17 lipca w Gibach odbędą się główne
obchody 71. rocznicy Obławy Augustowskiej.
Uroczystej Mszy św. o godz. 11.30 będzie
przewodniczył bp Romuald Kamiński. W obławie
zginęło około sześciuset działaczy podziemia
niepodległościowego. Zbrodnia wciąż pozostaje
niewyjaśniona. Trwa śledztwo IPN w tej sprawie.
W Gibach znajduje się Krzyż-pomnik symboliczny grób ofiar obławy. Nie wiadomo
bowiem dotychczas, gdzie spoczywają
pomordowani. Odnalezienia ich szczątków chcą
m.in. bliscy ofiar, którzy od lat są zaangażowani
w poszukiwanie grobów oraz ustalenie

wszystkich szczegółów mordu. Śledztwo ws.
obławy prowadzi też IPN. Dotyczy ono
zbrodni komunistycznej przeciwko ludzkości.
W lipcu 1945 r. w nieustalonym dotychczas
miejscu zginęło ok. 600 osób zatrzymanych
w powiatach: augustowskim, suwalskim
i sokólskim. Zatrzymali ich żołnierze
sowieckiego Kontrwywiadu Wojskowego
„Smiersz” III Frontu Białoruskiego Armii
Czerwonej, przy współudziale
funkcjonariuszy polskich organów
Bezpieczeństwa Publicznego, MO oraz
żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Związek małżeński zawarli
Magdalena Skrajna
i
Marcin Lewandowski.
Nowej rodzinie życzymy
obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

Już po raz 28 na Międzynarodowych
Finałach Parafiady Dzieci i Młodzieży
spotkają się przedstawiciele 8 krajów
z Europy. Do Warszawy przyjedzie 1500
młodych ludzi z całej Polski oraz z Litwy,
Łotwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Niemiec
i Słowacji. Wezmą oni udział w konkursach
i zawodach sportowych, plastycznych,
wokalnych i teatralnych. Parafiada startuje
10 lipca i potrwa tydzień.

