Kalendarz liturgiczny
21 sierpnia. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30
Niech nasze życie będzie wiernym kroczeniem
drogą wiary. Uczestnicząc w niedzielnej
liturgii, chciejmy podejmować na nowo trud
ukazywania wiary innym.
22 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
Najświętszej Maryi Panny Królowej.
2 Tes 1,1-5.11b-12; Mt 23,1.13-22
Pan Jezus na krzyżu powierzył Kościół opiece
Maryi, a nam dał ją za Matkę.
23 sierpnia. WTOREK.
2 Tes 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26
Każda Msza Święta jest dla wierzących
spotkaniem z przychodzącym Bogiem.
24 sierpnia. ŚRODA. Święto św. Bartłomieja
Apostoła.

Ap 21,9b-14; J 1,45-51
“Kto mało myśli, błądzi wiele” - Leonardo da
Vinci.
25 sierpnia. CZWARTEK.
1 Kor 1,1-9; Mt 24,42-51
“Właściwością człowieka mądrego jest
błądzić, głupiego - trwać w błędzie” - Cyceron.
26 sierpnia. PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ.
Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11
Od wieków Maryja daje każdemu z nas
niezmienną radę: “Uczyńcie wszystko,
cokolwiek wam powie mój Syn”.
27 sierpnia. SOBOTA. Św. Moniki.
1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30
Wielką moc posiada gorliwa modlitwa
człowieka sprawiedliwego - Jk 5,16b.

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.; 2. Dzienia Joanna - 50 zł.; 3. Anonimowo do skarbon - 243
zł. Wpłynęło - 493 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 193 298.38 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!
Blisko 2 tys. młodych katolików zgromadziło się w miejscowości Wendu w Papui-Nowej Gwinei,
by upamiętnić powstanie pierwszej misji ewangelizacyjnej. Chrześcijaństwo dotarło na te tereny
w 1905 r. wraz z przybyciem Misjonarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa.Czterodniowe spotkanie
poświęcone było także przygotowaniu młodych katolików do nadchodzących Indonezyjskich Dni
Młodzieży. Odbędą się one w październiku pod hasłem: „Biblijna radość różnorodnych wspólnot
w Indonezji”.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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Życie ludzkie nie jest wolne od
trosk. W rozwiązaniu problemów
niekiedy potrzebujemy pomocy
drugiego człowieka. Kościół
w uczynku „Strapionych
pocieszać” wzywa nas do
zauważania potrzeb ludzi
cierpiących.
Rzadko mamy możliwość
likwidowania strapień innych ludzi. Ale zawsze
możemy nieść pocieszenie. Czasami wystarczy
dobre słowo, prosty gest życzliwości. Człowiek
smutny powinien zyskać pewność, że jest ktoś
nieobojętny na jego ból. Nie bójmy się być razem
ze strapionymi. Pozwólmy im ujawnić smutek
i lęk przed cierpieniem. Nieraz tego właśnie
trzeba, aby przerażony zaistniałą sytuacją
człowiek wypowiedział na głos to, co nosi w sobie,
bo wtedy przychodzi ulga. Potrzeba tylko
drugiego człowieka, który wysłucha.
Przykładem spełnienia tego uczynku
miłosierdzia jest obecność Maryi na drodze
krzyżowej Jezusa. Maryja wyszła do cierpiącego
Syna, chociaż Ona też bardzo cierpiała. Wyszła
Mu naprzeciw wiedząc, że sprawi Jej to jeszcze
większy ból. Nie miała dla niego żadnej pociechy,
rozwiązania tej sytuacji. Ale czyż Chrystus
oczekiwał od Matki czegoś więcej niż
współczucia? Zatem nie słowa są ważne, ale

przekonanie osoby pocieszanej, że dla nas
ważne jest to, co przeżywa. Okazanie
bliskości. Możemy to uczynić również poprzez
modlitwę. Korzystajmy z orędownictwa Maryi
Pocieszycielki strapionych, która każdego
zrozumie, bo dla Niej żadne strapienie
człowieka nie jest obojętne.
Oto kolejne świadectwa uczynków
miłosierdzia:
Pomagam moim Rodzicom w pracy i staram się
jak najlepiej wypełniać IV Przykazanie Boże.
Katarzyna
Podwieźliśmy młodych ludzi do celu ich
podróży. Wojciech
Modlę się za chorych i cierpiących polecając
ich Maryi, która jest Uzdrowieniem chorych.
Jadwiga
Pod numerem 694 603 996 czekam na
kolejne SMS-y.
Ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie.

Słowo na dziś

Myśl zawarta w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Hebrajczyków jest
zaskakująca. Pan Bóg wymierza karę tym, których kocha. Nie możemy jednak
rozumieć kary w sposób dosłowny. Jest to raczej swoistego rodzaju próba,
którą Bóg zsyła na wierzącego, aby oczyścić to, co musi zostać oczyszczone
na drodze rozwoju duchowego człowieka. Powołaniem wszystkich ludzi jest bowiem zbawienie.
Usłyszymy o tym tak w Księdze Proroka Izajasza, jak i w Ewangelii według Świętego Łukasza.
Do nieba nie może wejść nikt, kto jest dotknięty grzechem i słabością. Dlatego też trudne
doświadczenia, przeżywane tu na ziemi, należy rozpatrywać w kategoriach łaski.
Bądźmy więc wdzięczni słowu Bożemu, że nas oczyszcza.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Pan Bóg wszystkich nas powołuje do
wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawienia.
Ten dar, który jest ofiarowany każdej
i każdemu z nas, staje się jednocześnie
zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba
nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”,
nieustannie podejmować trud życia
zgodnego z Chrystusową Ewangelią.
Wytrwale módlmy się o łaskę wierności
i o potrzebne siły.
2. Zapraszam na środową nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00,
przed wieczorną Eucharystią.
3. Zachęcam do udziału we Mszach
Świętych w tygodniu. Znajdźmy czas, by
przyjść na Eucharystię i karmić się Bożym
słowem i Ciałem Pańskim.
4. W tym tygodniu towarzyszy nam
szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej
Matki i Królowej. Jutro, w poniedziałek 22
sierpnia, przypada wspomnienie NMP
Królowej, a w piątek 26 sierpnia,
uroczystość NMP Częstochowskiej.
Na kartach Ewangelii zapisanych jest
niewiele słów wypowiedzianych przez
Maryję. Te, które usłyszymy w uroczystość
NMP Częstochowskiej: „zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie”, są zachętą, aby być
posłusznym Bożym planom. Ona, nasza
Matka i Królowa, stanowi wzór
posłuszeństwa Bożej woli. Prośmy Ją
o pomoc w codziennym wypełnianiu tego,
czego Bóg od nas żąda.
5. Uczestnicząc w piątkowej uroczystości
dziękujmy Maryi za Jej pomoc, opiekę nad
naszym narodem. Jasnogórskie sanktuarium
jest świadkiem macierzyńskiej opieki
Maryi. Wystarczy wspomnieć cudowną
obronę Jasnej Góry podczas potopu
szwedzkiego. Jest ono również świadkiem
licznych cudów, nade wszystko cudów
przemiany życia „przechodzenia - jak
mówił św. Jan Paweł II podczas pobytu na
Jasnej Górze w 1983 roku - od złego do
dobrego użycia swojej wolności”.

Msze Święte w uroczystość NMP
Częstochowskiej o godz. 8.30, 11.00
i 17.00. W Krutynii o godz. 9.40.
6. W piątek, z racji uroczystości, nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
7. We wtorek, w kolejną rocznicę
podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow,
obchodzimy ustanowiony przez Parlament
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów
Totalitarnych. To dobra okazja, aby modlić
się o pokój na świecie oraz za tych, którzy
ucierpieli wskutek nazistowskiej
i komunistycznej ideologii oraz by
ludzkość została zachowana od podobnych
zagrożeń.
8. W środę 24 sierpnia, obchodzimy święto
Świętego Bartłomieja Apostoła.
9. Dzisiaj ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii. Serdecznie proszę
o pomoc i wsparcie. BÓG ZAPŁAĆ!
10. Choć większość czasu wakacji już poza
nami, to wszystkim, którzy korzystają
z wypoczynku, pragnę życzyć, by był on
piękny i bezpieczny.
11. Solenizantom i jubilatom tygodnia
składam najserdeczniejsze życzenia.
Zmarłych polecam Bożemu miłosierdziu.
12. W zakrystii są dostępne albumy
Wal de m ar a B z ur y “Kajakowe Szlaki
Świętego - Wędrówka śladami Jana Pawła
II”, a także księgi Pisma Świętego.
13. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 24 VIII
św. Bartłomiej Apostoł
(Natanael) z Kany Galilejskiej, który
według tradycji głosił Dobrą Nowinę
w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską
obdarty ze skóry;
· 27 VIII
św. Monika, matka św.
Augustyna, jej łzy, a nade wszystko
gorliwa i wytrwała modlitwa oraz święte
życie, doprowadziły do nawrócenia męża
i syna.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 22 sierpnia 2016 r.
17.00 - o bł. Boże i zdrowie w rodzinie
8.00 - ................
i gospodarstwie Wiesławy i Mariusza Banach
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Władysława i za ich dzieci
Kręciewskiego - int.od żony
- w 15 rocznicę ślubu Marioli i Pawła
- + Tadeusz Paradowski
Dziekońskich i za ich dzieci Sandrę, Huberta
Wtorek - 23 sierpnia 2016 r.
i Maję
8.00 - ...............
XXII Niedziela
17.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz Zwykła - 28 sierpnia
Kozłowscy, Aleksandra i Stanisław Sekścińscy, 2016 r.
Halina Ropiak
8.30 - o bł. Boże
Środa - 24 sierpnia 2016 r.
i zdrowie w rodzinie
8.00 - .............
i gospodarstwie
17.00 - Władysław w rocz.śm, Władysława Kręciewskich
i Kazimierz Kozłowscy, Halina Ropiak
- o bł. Boże i zdrowie
Czwartek - 25 sierpnia 2016 r.
w r o d z i n i e
8.00 - .............
Staniszewskich
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Janiny 9 .4 0 - K ru t yń : i za + Józefa Stankiewicza (w rocznicę ślubu)
+ Marianna i Tadeusz Cekała
Piątek - 26 sierpnia 2016 r.
11.00 - w urodziny Damiana
8.30 - ...............
- w 15 rocznicę ślubu Marioli i Pawła i za ich
9.40 - Krutyń - w intencji rodziny Ewy i Jurka dzieci
Potrubacz - intencja dziękczynna z prośbą - + Helena Sobczak, Franciszek, Władysław,
o bł. Boże
Stefan, Marian, Mieczysław i Anna - int.od Zosi
11.00 - + Kazimiera i Czesław Plona, Marian, 17.00 - za parafię
Zofia i Czesława
- w 50 urodziny Teresy - int.od mamy
17.00 - + Krzysztof Serek
- + Anna Druchniak, Tadeusz - int.od siostry
Sobota - 27 sierpnia 2016 r.
Ireny
8.00 - ...................
W zakrystii do nabycia są dwie
książki. Jedna traktuje o pięknie
naszej ełckiej diecezji. Warto
zapoznać się
z wieloma
ciekawymi i pięknymi zakątkami
naszej diecezji, by z czasem
zobaczyć je naocznie, bo często
bywa tak, że “cudze chwalicie,
a swego nie znacie”. A może to
będzie również okazja do
połączenia wypoczynku
i poznawania Pana Boga, historii
i przyrody naszej pięknej ziemi?
Druga książka ukazuje sylwetki
Monika Stankiewicz
świętych i błogosławionych,
i
które pokazują nam, jak
Mariusz Jaźwiński
różnorodne i pociągające mogą
być oblicza chrześcijańskiego Nowej rodzinie życzymy obfitych łask
miłosierdzia.
Bożych.
Zachęcam do nabycia.
Szczęść Wam Boże.

Związek
małżeński
zawarli

