Kalendarz liturgiczny
28 sierpnia. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a;
Łk 14,1.7-14
Gromadzimy się przy Chrystusowym ołtarzu
w dzień Pański, aby celebrować najważniejsze
misteria naszej wiary.
29 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
Wspomnienie męczeństwa św. Jana
Chrzciciela.
Jr 1,17-19; Mk 6,17-29
Wierność do końca - tak można zatytułować
każde wspomnienie męczeńskiej śmierci, które
celebrujemy w liturgii Kościoła.
30 sierpnia. WTOREK.
1 Kor 2,10b-16; Łk 4,31-37
Pozwólmy Bożej łasce przenikać nasze życie.
31 sierpnia. ŚRODA.
1 Kor 3,1-9; Łk 4,38-44

Gromadzimy się przy Jezusie jak ewangeliczny
tłum w poszukiwaniu uzdrowienia naszych
zranień, pragnący przebaczenia
i błogosławieństwa.
1 września. CZWARTEK. Bł. Bronisławy.
1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11
Otoczmy modlitewną pamięcią tych, którzy
z wielkim poświęceniem bronili naszej
Ojczyzny.
2 września. PIĄTEK.
1 Kor 4,1-5; Łk 5,33-39
Każdy piątek przypomina nam, że zostaliśmy
odkupieni drogocenną Krwią Chrystusa, który
poniósł za nas śmierć na krzyżu.
3 września. SOBOTA. Św. Grzegorza
Wielkiego.
1 Kor 4,6-15; Łk 6,1-5
Jezus nie opuszcza tych, którzy Go wzywają.

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. Taca z ostatniej niedzieli - 3517.84 zł. Wpłynęło - 3517.84 zł. Wydano - 0 zł. Stan
kasy - zadłużenie - 189 780.54 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!
Zapowiedzi przedślubne
1. Hubert Sylwester Sater, kawaler, zam. Gąsior, par.tut. i Wioleta Borkowska, panna, zam. Pisz,
ul. Lipowa, par.Św. Jana Chrzciciela w Piszu;
2. Marin Trocki i Anna Magdalena Łukaszewicz, cywilnie związani, 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.
* 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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Niecierpliwość to cecha
charakterystyczna dla ludzi
młodych. Ile razy kazano nam
cierpliwie czekać na nadejście
czegoś miłego - Bożego
Narodzenia, urodzin, wakacji.
Wraz z wiekiem udaje nam się
nieco zapanować nad tą
niecierpliwością
w oczekiwaniu na przyjemności, ale pojawiają się
inne sytuacje - irytują nas kolejki u lekarza czy
w urzędzie, gdzie chcemy szybko załatwić naszą
sprawę. A już na pewno trudno jest zachować
spokój w sytuacji, gdy dzieje się nam krzywda.
A tymczasem dzisiaj mamy do rozważenia
uczynek miłosierdzia - Krzywdy cierpliwie znosić.
Cierpliwość to słowo oznaczające
zarówno umiejętność wytrwałego czekania, jak
i znoszenia ze spokojem przykrości. W obliczu
doznanej krzywdy potrzebna jest i wytrwałość,
i spokój. Nie jest łatwo w krzywdzicielu dostrzec
bliźniego, zwrócić się do niego z miłosierdziem.
Dać mu czas, aby mógł zmienić swoje
zachowanie, chociaż czasami może to trwać nawet
całe lata. Zachować w sercu miłość i pokój, nie dać
się opanować nienawiści. Taka postawa nie
zawsze spotka się z akceptacją otoczenia. Bywa
tak, że ofiara przemocy jest postrzegana jako ktoś
słaby, nieważny, a nawet nie zasługujący na

szacunek. Pamiętajmy,
abyśmy w obliczu
krzywdy drugiego
człowieka, zawsze
stanęli po stronie dobra.
Każdy z nas zna
doskonale cierpienie,
jakie sprawia nam drugi
człowiek przez swoje
działania, słowa czy decyzje. Na pewno
wolelibyśmy ich nie doświadczać. A jednak to
cierpienie jest dla nas potrzebne, bo dzięki
niemu stajemy się wrażliwi na cierpienia
innych.
A oto kolejne świadectwa:
Opiekuję się chorą sąsiadką i pomagam jej
w czym mogę. Klaudia
Doradzam młodszej siostrze w różnych
sprawach. Często prosi mnie o radę, a ja
staram się, żeby nie podejmowała złych
decyzji. Dorota
Modlę się o pokój na świecie. Z.
W tym tygodniu po raz ostatni proszę
o nadsyłanie świadectw uczynków
miłosierdzia SMS-em na numer 694 603 996.
Zostaną one umieszczone w kolejnych
numerach biuletynu.
Ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie.

Słowo na dziś
Liturgia słowa mówi dziś o pokorze, która jest fundamentalną cnotą na drodze
rozwoju życia duchowego człowieka. Jej przeciwieństwem jest pycha.
Niejednokrotnie jednak dzisiaj pokora jest opacznie rozumiana. Jest ona po
prostu prawdziwym osądem siebie samego i właściwą oceną rzeczywistości.
Człowiek pokorny wie, że jest tylko stworzeniem, a nie panem swojego losu. Nie stawia się nigdy
na miejscu Stwórcy. Tylko Pan Bóg może powiedzieć pokornemu: „Przyjacielu, przesiądź się
wyżej”. Stańmy więc teraz z pokorą, bo jak usłyszymy w Księdze Syracydesa, tylko pokorny
„znajdzie łaskę u Pana”.
Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy
się z ostatnich wolnych dni, ze sprzyjającej
pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do
codziennych obowiązków w nowym roku
szkolnym i katechetycznym. Już dziś, podczas
wszystkich Mszy Świętych, podziękujmy za
piękne, szczęśliwe wakacje i poprośmy
o potrzebne łaski i dary w nowym roku pracy.
2. Jutro przypada wspomnienie męczeństwa
Świętego Jana Chrzciciela. To, poza Maryją,
jedyny Święty, którego w liturgii Kościoła
czcimy zarówno w dzień ziemskich, jak
i niebiańskich narodzin. Zapraszam na Msze
Święte o godz. 8.00 i 18.00.
3. W środę, w ostatni dzień sierpnia, przed
wieczorną Eucharystią zapraszam na nowennę
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. W czwartek 1 września, dzieci i młodzież
r o z p o c z y n a j ą n o w y r o k s z k o l n y.
Zatroszczmy się, by rozpoczęły go w imię
Boże. Zapraszamy najmłodszych parafian,
ich rodziców, nauczycieli i katechetów na
Eucharystię o godz. 9.00, podczas której
będziemy modlić się o światło i dary Ducha
Świętego w nowym roku.
5. To także pierwszy czwartek miesiąca.
Zapraszam wieczorem na nabożeństwo
eucharystyczne. Poza modlitwą o nowe i święte
powołania, będziemy prosić za wszystkich,
którzy rozpoczęli rok pracy i formacji oraz
w intencji pokoju na świecie i tych, którzy
oddali życie za Ojczyznę z racji przypadającej
77 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 21.00.
6. Wzbudźmy pragnienie
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego i katechetycznego
pojednani z Bogiem i braćmi.
Okazją do tego niech stanie się
spowiedź w pierwszy piątek
miesiąca, na pół godziny przed Mszami
Świętymi.
W pierwszy piątek po południu zapraszam na
nabożeństwo wynagradzające i Mszę Świętą
wotywną ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
7. W pierwszą sobotę po wieczornej Eucharystii
odmówimy różaniec. ZAPRASZAM.

8. 2 września - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. Pierwsza część różańca o godz. 16.30.
Pozostałe po Mszy Świętej o godz. 17.00.
ZAPRASZAM.
9. 30 sierpnia (wtorek) po Mszy Świętej
o godz. 17.00 - zapraszam na spotkanie do
domu parafialnego wszystkich, którzy tworzą
procesję eucharystyczną, a także tych, którzy
chcieliby się włączyć w uczestnictwo
w procesji.
10. Przekazuję wszystkim obchodzącym
imieniny i urodziny najserdeczniejsze
życzenia. Zmarłych pragnę polecać Bożemu
miłosierdziu.
11. Gościom, którzy wśród nas wypoczywają,
życzę szczęśliwego powrotu do domu
i zapraszam, by każdą wolną chwilę spędzać
wśród nas i na Papieskim Szlaku Kajakowym
“Apostołów Miłosierdzia”.
12. Organizowana jest piesza pielgrzymka
z Mikołajek do Ukty, która wyruszy na
uroczystość odpustową w naszej parafii.
Pielgrzymka wyruszy w niedzielę 11 września
o godz. 6.00, spod kościoła MB Różańcowej
w Mikołajkach. Pielgrzymka ma charakter
ekspiacyjny za zniewagi wyrządzone
Krzyżowi Świętemu, Ewangelii i Kościołowi
Świętemu.
1 3 . W zakrystii są dostępne albumy
Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego
- Wędrówka śladami Jana Pawła II”, a także
księgi Pisma Świętego.
14. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 28 VIII św. Augustyn, Doktor i Ojciec
Kościoła, początkowo prowadził rozpustne
życie, ale nawrócił się pod wpływem
wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;
· 29 VIII św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał
Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził
Go również w męczeństwie;
· 1 IX bł. Bronisława, gorliwa norbertanka
spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem;
· 3 IX św. Grzegorz Wielki, papież i Doktor
Kościoła, o którym św. Izydor napisał:
„Biskup rzymskiej stolicy, pełen bojaźni Bożej
i najwyższej pokory, jaśniejący wielkim
światłem Ducha Świętego”.

Intencje
Poniedziałek - 29 sierpnia 2016 r.
8.00 - ................
18.00 - + Stanisława i Czesław Parzych, Józef
Dziczek
Wtorek - 30 sierpnia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Irena i Henryk Kozaccy w rocz.śm. int.od Krystyny i Henryka
Środa - 31 sierpnia 2016 r.
8.00 - .............
17.00 - w intencji wnuków Marzeny i Andrzeja
i w 10 urodziny Zuzanny
Czwartek - 1 września 2016 r.
8.00 - o bł. Boże dla Marii Worobiec z racji
urodzin
9.00 - Msza Święta na rozpoczęcie roku
szkolnego
17.00 - w urodziny Wojciecha - int.od matki
chrzestnej Izy
Piątek - 2 września 2016 r.
8.00 - + Lucjan Ropiak w 19 rocz.śm., Feliks
i Marianna - int.od brata z rodziną
17.00 - w 10 rocznicę ślubu Moniki i Marcina i za

mszalne
ich dzieci
Sobota - 3 września 2016 r.
8.00 - + Jan Krysiak w 11
rocz.śm., Stefania - int.od
córki z rodziną
17.00 - w 3 urodziny Antosi int.od rodziców
- + Gabriel Orowicz
XXIII Niedziela Zwykła 4 września 2016 r.
8.30 - + Witold, Czesława i Czesława
Zaniewscy, Katarzyna Mróz
- + Jan i Stefania Krysiak
- + z KR Śwignajno
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Pliszka
- w intencji Olafa i Emilii
- w rocznicę ślubu Edyty i Pawła Pieńkowskich
i o bł. Boże w nauce dla Niny i Norberta
17.00 - za parafię
- o bł. Boże dla mamy Stefanii Popielarz z racji
imienin
- + Dariusz Parzych, Eugenia i Edward

Ochrzczeni zostali
Michalina Pisera
córka Igora
Mateusza
i Agnieszki;
Aleksander
Trzciński,
syn
Karola
i Anny.
Rodzice i otoczenie niech będą dla nich świadkami wiary.
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 świętych i błogosławionych, które
pokazują nam, jak różnorodne i pociągające mogą być
oblicza chrześcijańskiego miłosierdzia.
Zachęcam do nabycia.

