Kalendarz liturgiczny
24 lipca. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13
Radujmy się obecnością młodych z całego
świata na Światowych Dniach Młodzieży
i oczekujmy na pielgrzymkę Ojca Świętego.
25 lipca. PONIEDZIAŁEK. Święto
św. Jakuba Apostoła.
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał krew
za Chrystusa. Niech jego opieka stale
towarzyszy Kościołowi.
26 lipca. WTOREK. Św. Joachima i Anny,
rodziców NMP.
Jr 14,17-22; Mt 13,36-43
Doniosłą rolę w procesie przekazywania wiary
odgrywa rodzina.
27 lipca. ŚRODA.

Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
Królestwo Boże jest największym skarbem,
który trzeba odszukać.
28 lipca. CZWARTEK.
Jr 18,1-6; Mt 13,47-53
Pozwólmy, by to Pan Bóg kształtował nas:
nasze serca, zamiary i pragnienia, według
swego zamysłu.
29 lipca. PIĄTEK. Św. Marty.
Jr 26,1-9; Mt 13,54-58
Uczmy się od św. Marty ufnej wiary oraz
postawy gościnności i zatroskania, by tym,
których podejmujemy, niczego nie brakowało.
30 lipca. SOBOTA.
Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
Prawda stawia wymagania, a sprostanie jej
jest związane z nawróceniem.

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 - 100 zł., 2. Taca z ostatniej niedzieli - 2929.11zł. Wpłynęło 3029.11 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 193 791.38 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!
Prezydent Andrzej Duda z małżonką powita Papieża 27 lipca na lotnisku w podkrakowskich Balicach 27 lipca o godz. 16.00. Godzinę później
zaplanowane jest spotkanie Papieża z władzami państwowymi oraz korpusem dyplomatycznym na dziedzińcu Zamku Królewskiego w
Krakowie. Podczas spotkania o godz. 17.00 na Wawelu przewidziane jest przemówienie Papieża Franciszka oraz Prezydenta Andrzeja Dudy.
Następnie Prezydent uda się na rozmowę z Ojcem Świętym w reprezentacyjnej królewskiej sali "pod ptakami". W czwartek 28 lipca Prezydent
weźmie udział w Eucharystii na Jasnej Górze. O godz. 10.30 Pierwsza Para uczestniczyć będzie w papieskiej Mszy św. z okazji 1050-lecia
Chrztu Polski. Prezydent wraz z małżonką uczestniczyć będzie w głównych uroczystościach Światowych Dni Młodzieży w Brzegach 31
lipca. Rozpoczęcie Mszy św. pod przewodnictwem Papieża w Campusie Misericordiae zaplanowane jest w niedzielę na godz. 10.00.
Wieczorem 31 lipca o godz. 18.15 Para Prezydencka weźmie udział w oficjalnej ceremonii pożegnania Ojca Świętego na lotnisku w Balicach.
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W przygotowywanym od wielu miesięcy
programie diecezjalnym Światowych Dni
Młodzieży dzień 23 lipca był
szczególny. Został nazwany Dniem
Wspólnoty i Posłania. Przeżywaliśmy
go w Ełku. W tym programie wzięły
udział wszystkie parafie ełckie, które
do południa wspomnianego dnia
gościły delegacje z wyznaczonych
dekanatów. Po ugoszczeniu obiadem
zgromadzona młodzież przeszła na
Plac Jana Pawła II. Wejście na miejsce
spotkania odbyło się przez Bramę
Miłosierdzia, gdzie przedstawiciele
młodzieży Diecezji Ełckiej powitali
wszystkich Gości. Później mieliśmy

okazję obejrzeć spektakl ewangelizacyjnohistoryczny „U źródeł przyszłej chwały”,
nawiązujący do 1050 rocznicy Chrztu
Polski, Roku Miłosierdzia i Światowych Dni
Młodzieży. Po spektaklu odśpiewaliśmy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia
i rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.
Po zakończeniu części modlitewnej czekał
nas poczęstunek (agapa) i w tym samym
czasie rozpoczął się koncert, przygotowany
przez ełckie zespoły i zaproszonych Gości.
Spotkanie zakończyło się adoracją
Najświętszego Sakramentu
i błogosławieństwem.

Słowo na dziś
Liturgia słowa, której dziś wysłuchamy, uczy modlitwy, a raczej wskazuje na
istotny jej element. Jest nim wytrwałość. Modlitwa Abrahama, zamieszczona
w Księdze Rodzaju, jest najlepszym świadectwem, że Pan Bóg oczekuje wręcz
naszego zmagania się z Nim. Podobną myśl przedstawia uczniom Jezus w Ewangelii według
Świętego Łukasza. W ten sposób Bóg chce wzmocnić wiarę proszącej osoby. Wiara, którą
otrzymujemy na chrzcie świętym, jest niejako jeszcze w zalążku. Potrzebuje rozwoju i umocnienia,
by stała się silna i niezachwiana. Święty Paweł powie dziś, że dojrzała wiara w Jezusa Chrystusa
będzie nie tylko pomocą w modlitwie, ale stanie się źródłem przebaczenia grzechów.
Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Od minionej środy trwają XXXI Światowe
Dni Młodzieży, których hasłem są słowa
jednego z ewangelijnych błogosławieństw:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). We wtorek 26
lipca nastąpi ich oficjalne otwarcie w Krakowie,
a od czwartku przewodzić im będzie Ojciec
Święty. Otaczajmy modlitwą to wydarzenie, by
dla wszystkich stało się ono umocnieniem
w wierze, nadziei i miłości. Proszę o modlitwę
w tej intencji.
2. Dzisiaj po Mszach Świętych pobłogosławimy
mechaniczne pojazdy i ich użytkowników
z racji przypadającego jutro, 25 lipca,
wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona
kierowców.
3. Jutro przypada święto Świętego Jakuba
Apostoła. Zapraszam do wspólnej modlitwy
podczas Mszy Świętej o godz. 17.00. W sposób
szczególny będziemy modlić się w intencji
kierowców, podróżujących i pielgrzymów,
którym patronuje Apostoł, wraz ze
wspominanym także w tym dniu Świętym
Krzysztofem.
4. We wtorek, 26 lipca, w liturgiczne
wspomnienie dziadków Pana Jezusa, Świętych
Anny i Joachima, na wieczorną Eucharystię
zapraszamy naszych seniorów. Będzie to
specjalny dzień modlitwy i wdzięczności za
nasze babcie i dziadków.
5. Zachęcam w tym tygodniu młodzież, która
pozostała w domu, do oglądania transmisji ze
Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się
w Krakowie, i do wspólnej modlitwy z następcą
św. Piotra i z młodymi z całego świata.
6. Pozdrawiam korzystających z wakacji
i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego
wypoczynku. Solenizantom i jubilatom
tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia.
Zmarłych polecam Bożemu miłosierdziu.
7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 25 VII św. Jakub, Apostoł zwany Starszym lub
Wi ę k s z y m , b r a t ś w. J a n a A p o s t o ł a
i Ewangelisty, który jako pierwszy z Apostołów
poniósł śmierć męczeńską;
· 25 VII św. Krzysztof, którego imię oznacza
„niosący Chrystusa”; patron kierowców
i podróżujących;

· 26 VII święci Anna i Joachim, rodzice NMP
i dziadkowie Pana Jezusa;
· 29 VII św. Marta, siostra Marii i Łazarza
z Betanii; patronka życia domowego:
gospodyń, kucharek, służących, pomocy
domowych, hotelarzy.
8. 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”.
9. W czwartek 28 lipca - rozpoczęcie Ełckiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki
o godz. 6.00 w katedrze ełckiej.
10. Z Komunikatu Biskupa Ełckiego
w sprawie daru młodzieży z okazji
Światowych Dni Młodzieży i Roku
Miłosierdzia na budowę studni głębinowej
w Kamerunie.
Kościół w Roku Miłosierdzia zachęca swoich
wiernych do dzieł miłosierdzia. Młodzież
naszej diecezji i młodzież, która przybyła do
diecezji na Tydzień Misyjny, pragnie sama
złożyć ofiary i zbierać je na budowę studni
w Balengou, w Kamerunie, na misji
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św.
Michała Archanioła.
Obecnie mieszkańcy Balengou muszą
pokonywać odległość 4 km., aby zaczerpnąć
wodę pitną. Zbudowanie własnej studni
głębinowej sprawi im wielką radość i pozwoli
na funkcjonowanie przedszkola, szkoły
i ośrodka zdrowia. Koszt realizacji budowy
studni głębinowej to 10.000 USD.
Dlatego też ofiary zbierane na tacę podczas
Mszy św. na Placu Jana Pawła II w Ełku 23
lipca br. (sobota), będą stanowić dar młodzieży
na ten cel.
11. Natomiast w niedzielę 31 lipca br. w naszej
parafii przeprowadzimy zbiórkę do puszek,
aby pomóc zebrać wyżej wymienioną sumę
w czasie Tygodnia Misyjnego w diecezji.
Wyrażam podziękowanie za gotowość
podjęcia aktu miłosierdzia wobec
potrzebujących, a Ksiądz Biskup udziela nam
z serca pasterskiego błogosławieństwa.

Intencje
Poniedziałek - 25 lipca 2016 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Krzysztof Serek, Witold - int.od córki
Julii
Wtorek - 26 lipca 2016 r.
8.00 - + Anna Drężek
17.00 - w 3 urodziny Rozalii Turskiej
Środa - 27 lipca 2016 r.
8.00 - + Władysław Jaworski w rocz.śm.,
Edward Kuzia, Lucjan Ropiak, Maria i Roman
Bielewscy
17.00 - + Franciszek i Rozalia Stankiewicz
Czwartek - 28 lipca 2016 r.
8.00 - .................
17.00 - w 18 urodziny Huberta Skrajnego
Piątek - 29 lipca 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - w 55 rocznicę ślubu Bolesławy i Józefa
Dziekońskich
- + Stefan Nalewajek w rocz.śm., Aleksandra,
Józef
Sobota - 30 lipca 2016 r.
8.00 - w urodziny Eugenii Szczubełek
17.00 - + Zygmunt Twardeusz w rocz.śm.,
Katarzyna Twardeusz w 1 rocz.śm.
- + Maria Kapczyńska

Ochrzczeni
zostali

mszalne
XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2016 r.
8.30 - w intencji
mieszkańców Wojnowa
- w rocznicę ślubów dzieci
p. Sekścińskich
- + Mieczysław, Józef
i Józefa Orleańczyk, Jadwiga
i Edward Kowalczyk
- + Marianna i Józef Staciwa
9.40 - Krutyń: - o bł. Boże dla Ryszarda Strus
- + Stanisław Rutkowski w 1 rocz.śm.
- + Jadwiga, Katarzyna, Władysław Kosak,
Zofia Konowrocka
- + Władysław Konachowicz w rocz.śm.
11.00 - w 5 urodziny Kubusia Tarasewicza,
za jego siostrę Kasię i za rodziców - int.od
dziadków
- o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie Danuty
i Władysława Kaczmarczyk, za ich dzieci
i rodziców
- + Stefania w rocz.śm., cr. Skorupskich
17.00 - za parafię
- w urodziny Jakuba, Ani i Jana
- w intencji Agnieszki i Maćka w urodziny
i w intencji dziękczynnej za szczęśliwy poród

Julia Rokojżo
córka Rafała
i Katarzyny Anny
i
Mia Wygnał
Lalka,
córka Pawła
Marka
i Marceli.
Rodzice
I otoczenie niech będą dla nich
świadkami wiary.

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.

