Kalendarz liturgiczny
31 lipca. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Koh 1.2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21
Prawdziwe skarby gromadzimy sobie w niebie.
To, co posiadamy, ma służyć osiągnięciu tego
najważniejszego dla człowieka celu.
1 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Św. Alfonsa
Marii Liguoriego.
Jr 28,1-17; Mt 14,13-21
Pamiętajmy dziś o 72 rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego. Pielęgnujmy
w sobie pamięć wdzięczności o tym heroicznym
czynie.
2 sierpnia. WTOREK.
Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
Ustanawiając Eucharystię, Chrystus dał nam
pokarm na drodze wiary.
3 sierpnia. ŚRODA.
Jr 31,1-7; Mt 15,21-28

Niech uczestnictwo we Mszy Świętej umocni
naszą wiarę.
4 sierpnia. CZWARTEK. Św. Jana Marii
Vianneya.
Jr 31,31-34; Mt 16,13-23
Otoczmy dziś szczególną modlitwą kapłanów.
5 sierpnia. PIĄTEK.
Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
Uczestnictwo we Mszy Świętej jest dla nas
źródłem siły i Bożej łaski.
6 sierpnia. SOBOTA. Święto Przemienienie
Pańskie.
Dn 7,9-10.13-14 albo 2 P 1,16-19; Łk 9,28b-36
Msza Święta to w pewien sposób
doświadczenie góry Tabor. Zawierzając Panu
naszą codzienność, otwórzmy nasze serca, by
Jego łaska przemieniała to, co w nas grzeszne
i słabe na to, co Boże i święte.

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: 0 zł. Wpłynęło - 0 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!
* W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszam
w tym dniu na Msze Święte o godz. 8.00 i 17.00. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest
naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza. Po wieczornej
Mszy Świętej odprawimy nabożeństwo różańcowe.
* 2 sierpnia - RÓŻANIEC za niewierzących, o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej Parafii.
I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy Świętej. ZAPRASZAM.
* 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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„Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej
zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic
nie może jej zniszczyć”.(Antoine de SaintExupéry)
Moi Drodzy! Rok 2016 jest dla mnie
wyjątkowym, gdyż dzięki łasce Bożej dane
mi było obchodzić w czerwcu Jubileusz 25lecia kapłaństwa, a w lipcu - Jubileusz 50lecia urodzin.
Pragnę raz jeszcze bardzo serdecznie
podziękować za życzenia złożone z racji
srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa, jak i za te
złożone ostatnio, związane z urodzinami.
Dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie

towarzyszyli mi sercem i modlitwą.
Dziękuję za każdy przejaw dobroci
i życzliwości, za każde miłe słowo
i wsparcie. Dziękuję za wszystkie
życzenia, za te serdeczne i szczere
słowa. Są one dla mnie znakiem nie
tylko ludzkiej życzliwości, ale
i Bożego wsparcia.
Moi Drodzy! Bardzo serdecznie
wszystkich proszę o modlitwę, bym
sprostał zadaniom jakie zostały mi
powierzone. Abym - jak to napisał
w „Autobiografii” ks. Jan
Twardowski- „W świecie niewiary
próbował mówić o wierze, w świecie bez
nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości o miłości.”
Dziękuję za Waszą modlitwę, a Panu Bogu
dziękuję za moją obecność wśród Was, za
każde dobro, które się stało naszym
wspólnym udziałem. Niech dobry Bóg
wynagrodzi Wam obfitymi łaskami,
a Najświętsza Maryja Panna strzeże Was
i Wasze rodziny z matczyną miłością.
Ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie.

Słowo na dziś
Hebrajskie słowo „qahal”, od którego bierze swoją nazwę czytana dzisiaj księga,
oznacza „gromadzić”. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest „ecclesia”.
Dzisiejsze czytania mówią jednak nie o gromadzeniu rzeczy materialnych, ale
o wartościach duchowych. Przestrzegają przed nadmiernym pokładaniem nadziei w tym, co
doczesne i przemijające. Dobra materialne nie są złe same w sobie, ale mogą być źródłem pewnego
niebezpieczeństwa. Chodzi o zamknięcie serca ludzkiego na dobra duchowe. Najwyższym
i jedynym dobrem dla chrześcijanina winien być sam Chrystusa.
Prośmy Pana Boga, abyśmy słuchając Jego słowa, umieli ustalić właściwą hierarchię
wartości w naszym życiu.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1.Dobiega końca piękny festiwal wiary
i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni
przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie podczas
XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty
Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny
moment dni młodzieży, tzw. Msza Posłania pod
przewodnictwem papieża.
2. 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.
3 Dzisiaj 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.
4. Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech
wspomnienie tego patriotycznego zrywu
przypomina nam nieustannie o potrzebie
modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za
tych, którzy za jej wolność oddali życie oraz za
tych, którym powierzono odpowiedzialne
stanowiska.
5. Również jutro rozpoczyna się sierpień,
miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii
naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek

do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc
wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy
modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy
pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie
to również dar całkowitej lub czasowej
abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza
od alkoholu. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę
i ducha.
6. Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową
miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw.
Matki Bożej Anielskiej, zwaną Porcjunkulą,
której rocznica poświęcenia przypada 2
sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszek
otrzymał słynny odpust, który papieże
zatwierdzili i którym objęli cały Kościół
właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia.
Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie
kościoła parafialnego i odmówienie w nim
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga
oraz wypełnienie zwykłych warunków
odpustu, czyli stan łaski uświęcającej,
modlitwa w intencjach wyznaczonych przez
papieża oraz wyzbycie się przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego. Odpust można
zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy
2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze
zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania
kar doczesnych za grzechy już odpuszczone
nam w sakramencie pojednania.
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 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 TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 1 sierpnia św. Alfons Maria Liguori, biskup
i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia
redemptorystów;
· 4 sierpnia św., Jan Maria Vianney, patron
proboszczów, który przez swoją ascezę
i gorliwą działalność duszpasterską odrodził
duchowo i moralnie parafię w Ars, do której
został posłany.

Intencje
Poniedziałek - 1 sierpnia 2016 r.
8.00 - + Jan (z racji urodzin i rocz.śm.)
17.00 - w intencji Ewy i Mirosława z racji
rocznicy ślubu i za ich dzieci Zosię i Kubę
Wtorek - 2 sierpnia 2016 r.
8.00 - intencja dziękczynna za szczęśliwy pobyt
na wakacjach z prośbą o dalsze łaski,
a szczególnie o łaskę zdrowia dla Józia - int.od
rodziny Janików
17.00 - + Krystyna Samsel - int.od przyjaciół
i sąsiadów
Środa - 3 sierpnia 2016 r.
8.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy, Helena,
Anatol, Bożena i Michał Sawiccy, Halina
i Wiesław Listosz, Marian Kosakowski - int.od
rodziny Jana i Stanisławy Sawickich
17.00 - + Władysław i Marianna Bąba
Czwartek - 4 sierpnia 2016 r.
8.00 - + Franciszek i Zofia, cr. Kozackich
17.00 - o bł. Boże dla Marianny Zdun w 94
urodziny
Piątek - 5 sierpnia 2016 r.
8.00 - w urodziny Michała i za + Halinę i Stefana
17.00 - za dzieci i wnuków p. Niwińskich
Sobota - 6 sierpnia 2016 r.

Ochrzczony
został
Krzysztof
Golon
syn Michała
i Karoliny.
Rodzice
i otoczenie
niech będą dla
niego
świadkami
wiary.

mszalne
8.00 - + Władysława, Kazimierz i Władysław
Kozłowscy, Halina Ropiak
17.00 - w 25 rocznicę ślubu Doroty
i Grzegorza Wygnał i za ich dzieci
- + Anna Sadłowska
- + Maria Kapczyńska
XIX Niedziela Zwykła - 7 sierpnia 2016 r.
8.30 - intencja dziękczynna od r. Gruszka
- w urodziny Renaty i za jej rodzinę
- + Stanisław w rocz.śm., Irena, Henryk i Adam
Florczyk, cr. Kozłowskich
9.40 - Krutyń: - w 17 rocznicę ślubu Andrzeja
i Agnieszki, za ich dzieci i za dziadka Jurka w 73
urodziny
- o zdrowie i bł. Boże dla Mateusza w 25
urodziny
- + Eugeniusz Domurat, Stanisław i Stanisława
Wilkowscy, Andrzej Ruppel, Rafał Wasilewski
- + Władysław Konachowicz (w urodziny)
11.00 - w 17 urodziny Kasi Jerominek
- o bł. Boże w rodzinie Anny i za jej dzieci
- za dzieci Michała i Izabeli
- + Marianna i Julian Trzcińscy, Władysława
i Stefan Gołaś
17.00 - za parafię

Zapowiedzi przedślubne
1. Bartosz Wołk, kawaler i Parwicka
Izabela, panna, oboje zam. Ukta, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
zachodzących między tymi osobami do
z a w a rc i a z w i ą z k u m a ł ż e ń s k i e g o ,
zobowiązany jest w sumieniu do
powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Każdy katolik pamięta,
że w niedzielę i święta
najważniejsza jest Msza
i Komunia święta.

* W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę
ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. Adoracja
Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po Mszy Świętej o godz. 17.00 i trwać będzie do godz.
21.00. Zapraszam. Z racji pierwszego piątku zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania. Po Mszy Świętej wotywnej o Bożym Sercu o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego
Sakramentu, adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

