Kalendarz liturgiczny
17 lipca. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Rdz 18,1-10a; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42
Niech otwarte drzwi naszych serc i domów
pomagają nam w spotkaniu z Bogiem.
18 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
Szukamy cudów i znaków. Wielkim jest, gdy
ktoś po wielu latach się nawraca, zrywa
z nałogiem, grzesznym życiem.
19 lipca. WTOREK.
Mi 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
W wiernym wypełnianiu woli Ojca przejawia
się synowska postawa wobec Boga.
20 lipca. ŚRODA. Bł. Czesława.
Jr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
Módlmy się za rozpoczynające się XXXI
Światowe Dni Młodzieży.

21 lipca. CZWARTEK.
Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
Przychodzimy do Chrystusa, bo tylko On
swoją łaską może sprawić, byśmy nie
zatykali naszych uszu na głos Boga ani
zatykali oczu na Jego obecność i działanie.
22 lipca. PIĄTEK. Św. Marii Magdaleny.
Jr 3,14-17; Mt 13,18-23
Umiejmy okazywać miłosierdzie bliźnim,
skoro sam Bóg nieustannie nam je okazuje.
23 lipca. SOBOTA. Święto św. Brygidy
Szwedzkiej Patronki Europy.
Ga 2,19-20; J 15,1-8
Rozważajmy mękę Jezusa. Szukajmy
mądrości Krzyża i we wszystkim szukajmy
Jezusa.

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 - 50 zł. Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie
196 820.49 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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i miłość. Tak jak rodzice upominają swoje
dziecko, aby zachowywało się właściwie.
Robią to dla bezpieczeństwa i szczęścia
dziecka. Zwróćmy uwagę na to, aby potępić
czyn, nie osobę. Możemy powiedzieć: Ty
jesteś dobry, ale twój czyn był zły. Takie
upomnienie będzie na pewno skuteczniejsze,
niż bezpośrednie oskarżanie i potępianie, które
może przynieść odwrotny skutek - utwierdzić
w grzechu. Jednak milczenie w obliczu zła
może być współwiną i prowadzić do
zniszczenia miłości. Im bardziej kogoś
kocham, tym lepiej go znam i tym bardziej za
niego odpowiadam. I tym większe mam prawo
i obowiązek upomnienia.
Oto kolejne świadectwa uczynków
miłosierdzia:
Zrobiłem dobry uczynek, bo pokazałem komuś,
gdzie jest obelisk nad rzeką. Krystian
Modliliśmy się w intencji naszego ks.
Proboszcza, który obchodził jubileusz
kapłaństwa. B. N. A.
Proszę o dzielenie się swoimi
doświadczeniami w spełnianiu uczynków
miłosierdzia. Pod numerem 694 603 996
czekam na SMS-y, w których krótko
opiszecie, co dobrego uczyniliście dla
drugiego człowieka.

Uczynki miłosierdzia względem duszy otwiera
upominanie grzeszących. Wiemy, że wprawdzie
grzech jest nieodłączną częścią naszego życia, ale
Boże Miłosierdzie, które nam towarzyszy, jest od
niego silniejsze. Zawsze możemy, ale nie zawsze
chcemy prosić Boga o przebaczenie win. Niekiedy
potrzebujemy drugiego człowieka, aby
uświadomił nam naszą grzeszność i zachęcił do
powrotu. Upominanie drugiego człowieka jest
trudne dla obu stron. Narażamy się na utratę
sympatii czy przyjaźni. Każdy z nas ma obowiązek
upominania grzeszących, ale jak należy to zrobić?
Pomyśl, jak ty chciałbyś być upominany? Na
pewno ważna jest w tej sytuacji łagodność ks. Waldemar Sawicki Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Pan Bóg przychodzi do człowieka w różny sposób i w różnym czasie.
Niejednokrotnie przychodzi jako człowiek jako przyjaciel, ale i jako ktoś obcy,
jako ktoś, kto jest nam pomocny, ale też jako ktoś ubogi i potrzebujący. Najczęściej
przychodzi jednak niespodziewanie i nie w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli. Przekonał się
o tym Abraham, ale także przekonały się o tym Marta i Maria. Święty Paweł w dzisiejszym Liście do
Kolosan wskaże nam też na cierpienie, które bardzo często staje się udziałem człowieka. Bóg
nawiedza nas również w tym trudnym doświadczeniu. Powinniśmy być wrażliwi na
„przychodzenie” Boga, aby nie zmarnować danej łaski.
Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, w którym Pan Bóg przychodzi dziś do nas.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Jakże ważne jest w naszym życiu
rozpoznawanie przychodzącego Boga.
Przypominają o tym dzisiejsze czytania
mszalne. Prośmy Pana, byśmy z Jego
obecności i bliskości czerpali siłę do
codziennego działania, by On nam udzielał
potrzebnych darów. Niech Pan Bóg
towarzyszy swoją łaską rozpoczynającym się
już w tę środę, 20 lipca, XXXI Światowym
Dniom Młodzieży. Niech będą one
umocnieniem wiary tych, którzy będą w nich
uczestniczyć, oraz tych, którzy będą ich
przyjmować.
2. Od środy w ramach XXXI Światowych
Dni Młodzieży - Tydzień Misyjny w diecezji
ełckiej.
3. W sobotę 23 lipca młodzież z terenu całej
diecezji wraz z gośćmi przyjedzie do stolicy
diecezji - Ełku, aby wspólnie
zamanifestować swoją przynależność do
Chrystusa i Kościoła.
Wszystko odbywać się będzie w ramach
Tygodnia Misyjnego w Diecezji.
Niżej podajemy program tego dnia.
Serdecznie zapraszam wszystkich na
wspólne uwielbienie Pana Boga!!!
23.07 (sobota)Dzień wspólnoty i posłania.
8.00 - Śniadanie u rodzin
10.30 - Przybycie do poszczególnych
Parafii w Ełku
11.00 - Różaniec w Parafiach
13.00 - Przemarsz ulicami Ełku na Plac
JPII, przejście przez Bramę Miłosierdzia,
przygotowanie do Eucharystii
14.00 - Spektakl: U źródeł przyszłej
chwały
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
(śpiewana)
15.30 - Msza Św. z posłaniem misyjnym
17.00 - Agapa
18.00 - Koncert zespołów młodzieżowych
20.30 - Adoracja Najświętszego
Sakramentu i powrót do miejsc
zamieszkania
4. Dzisiejsze ofiary składane na tacę
przeznaczamy na prace prowadzone

w parafii. Prosząc o hojne wsparcie
dziękuję całym sercem i zapewniam
o wdzięcznej modlitwie. BÓG ZAPŁAĆ!
5.
Na początku minionego tygodnia
modliliśmy się w intencji Europy. Pod
koniec tego tygodnia ponownie wzbudzimy
tę intencję, obchodząc święto kolejnego
patrona Starego Kontynentu, Świętej
Brygidy Szwedzkiej. Zapraszamy do
udziału w Eucharystii.
6. W przyszłą niedzielę po Mszach
Świętych pobłogosławimy mechaniczne
pojazdy i ich użytkowników z racji
przypadającego w Poniedziałek 25 lipca
wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona
kierowców.
7. Pozdrawiam korzystających z wakacji
i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego
wypoczynku. Solenizantom i jubilatom
tygodnia składam najserdeczniejsze
życzenia. Zmarłych polecam Bożemu
miłosierdziu.
8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 20 VII bł. Czesław, jeden z pierwszych
polskich dominikanów, który zakonny habit
otrzymał od samego założyciela zakonu;
· 22 VII św. Maria Magdalena, uczennica
Pańska, jedna z pierwszych zwiastunek
radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa;
· 23 VII św. Brygida Szwedzka, wzorowa
żona i matka, a także zakonnica i mistyczka,
która spisała swoje mistyczne spotkania
z Jezusem, stanowiące i dziś inspirację dla
wielu chrześcijan.
9. 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”.
10. 18 lipca o godz. 17.00 - spotkanie
młodzieży przygotowującej się do
Bierzmowania.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 18 lipca 2016 r.
8.00 - .....................
17.00 - w 33 rocznicę ślubu Reginy i Ryszarda i
za ich dzieci z rodzinami
Wtorek - 19 lipca 2016 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Władysław, Anna i Marianna Jurczak
Środa - 20 lipca 2016 r.
8.00 - w 25 rocznicę ślubu Bogusławy i
Stanisława Małż oraz za cr. Wachowskich,
Rokojżo, Ochenkowskich, Sawiel, Prajsner,
Kowalczyk, Małż
17.00 - int.od p. Wyrwas
Czwartek - 21 lipca 2016 r.
8.00 - + Czesława Maciora (z racji imienin), za
jej córkę + Beatę i męża + Mieczysława
17.00 - w urodziny s. Teresy Urszuli
Piątek - 22 lipca 2016 r.
8.00 - + Antoni, Katarzyna w rocz.śm., cr. Wnuk
17.00 - + Tomasz Parzych - int.od siostry
z rodziną
Sobota - 23 lipca 2016 r.
8.00 - ......................
19.00 - w 18 urodziny Oktawiana - int.od
rodziców i rodzeństwa

XVII Niedziela Zwykła - 24
lipca 2016 r.
8.30 - w rocznicę ślubu Ewy i
Andrzeja i za ich dzieci
- w 1 urodziny Liliany i w 2
rocznicę ślubu Klaudii i
Arkadiusza
- + Bronisława Puchalska w 6
rocz.śm., Stanisław
- + Jan i Helena Kręciewscy
9.40 - Krutyń: - w urodziny Księdza Proboszcza
- + cr. Żabińskich
- + Stanisław i Rozalia Bałdyga
11.00 - w urodziny Księdza Proboszcza
- w rocznicę ślubu Kasi i Rafała i za ich dzieci
Zosię, Tosię i Julkę
- + Edward, Tadeusz, Jerzy i Stefan Wachowscy
- + Jan, Maria, Mieczysław Kobus
- o powrót do zdrowia dla Elżbiety
17.00 - za parafię
- w urodziny Księdza Proboszcza
- w rocznicę ślubu Bożeny i Leszka i za ich
dzieci i wnuczki
- o bł. Boże, zdrowie i zgodę w rodzinie Pyzioł

Związek małżeński
zawarli

15 lipca pod hasłem: „Miłosierdzie
źródłem nadziei” rozpoczęła się 26
Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza
Suwałki – Wilno. Po porannej Mszy św.
w suwalskim kościele pw. Matki Bożej
Miłosierdzia, której przewodniczył bp
Jerzy Mazur, na pielgrzymkową trasę
liczącą 256 kilometrów, wyruszyło ponad
sześciuset pątników z kraju i zza granicy.
Po dziesięciu dniach dotrą do Wilna, gdzie
w Ostrej Bramie wszyscy będą modlić się
przed cudownym obrazem Matki Bożej.

Natalia
Ochenkowska
i
Paweł
Grzegorczyk.
Nowej rodzinie
życzymy obfitych
łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

Zapowiedzi przedślubne
1. Mariusz Jaźwiński, kawaler, zam. Ełk, ul Tuwima, par. Św. Tomasza Apostoła
w Ełku i Monika Stankiewicz, panna, zam. Ukta, par.tut.
2. Bartosz Wołk, kawaler i Parwicka Izabela, panna, oboje 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.

