Kalendarz liturgiczny
10 lipca. XV NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23
Wakacje, a zw³aszcza wakacyjne niedziele, to czas
szczególnie sprzyjaj¹cy pog³êbieniu relacji z
bliŸnimi i z Bogiem. A najlepsz¹ do tego okazj¹ jest
niedzielna Eucharystia.
11 lipca. Poniedzia³ek. Œwiêto œw. Benedykta z
Nursji, Patrona Europy.
Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
M¹droœæ polega na umiejêtnoœci ³¹czenia pracy i
modlitwy, dzia³ania i wypoczynku.
12 lipca. Wtorek. Œw. Brunona Bonifacego z
Kwerfurtu, Wspó³patrona Diecezji.
Wj 2,1-15a; Mt 11,20-24
£aska Bo¿a uzdalnia nas, byœmy nie bali siê mê¿nie
pod¹¿aæ za Bogiem.
13 lipca. Œroda. Œw. Pustelników Andrzeja
Œwierada i Benedykta.
Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27

Prostujmy dla Boga œcie¿ki naszego ¿ycia, aby
przez modlitwê, pracê i oddane serca otaczaj¹cy
nas œwiat by³ uœwiêcony.
14 lipca. Czwartek.
Wj 3,13-20; Mt 11,28-30
Nie bójmy siê braæ Jezusowego jarzma i
brzemienia, bo z Jezusem nasze drogi staj¹ siê
proste i lekkie do przebycia.
15 lipca. Pi¹tek. Œw. Bonawentury.
Wj 11,10-12.14; Mt 12,1-8
W ¿yciu niech cechuje nas mi³oœæ, pokora,
m¹droœæ i roztropnoœæ.
16 lipca. Sobota. Najœwiêtszej Maryi Panny z
Góry Karmel.
Wj 12,37-42; Mt 12,14-21
Starajmy siê iœæ przez ¿ycie jak Maryja,
rozpoznaj¹c i wype³niaj¹c wolê Bo¿¹, abyœmy
równie¿ byli tak bliscy Jezusowi. I niech Ona Dziewica z Góry Karmel, nam w tym pomaga.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Dziœ kolejna lipcowa niedziela, 15. w tak
zwanym okresie zwyk³ym roku liturgicznego.
W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o
œwiêtowaniu Dnia Pañskiego. Niech na trasach
wakacyjnych wêdrówek nie zabraknie œwi¹tyñ.
W ka¿dej z nich na spotkanie z nami czeka
Zbawiciel Jezus Chrystus. Pamiêtajmy, aby
nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania by³o
nacechowane powag¹ i nale¿n¹ czci¹ dla Boga
obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie.
Pamiêtajmy o godnym stroju, o ciszy i choæby
krótkiej modlitwie uwielbienia.
2. Za tydzieñ prosiæ bêdziemy o pomoc i
ofiary na budowê domu parafialnego.
3. W poniedzia³ek, 11 lipca, obchodzimy œwiêto
œwiêtego Benedykta (480-547), opata, patrona
Europy. Za³o¿ony przez niego zakon
benedyktynów przyczyni³ siê do znacznego
pog³êbienia ¿ycia religijnego w Koœciele, ale i
szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papie¿
Pawe³ VI w 1964 roku obwo³a³ œw. Benedykta
g³ównym patronem Europy. Ora et labora

Bazylika zim¹

Komunikaty

Módl siê i pracuj! to sposób œw. Benedykta na
dobre chrzeœcijañskie ¿ycie. Do Polski
benedyktyni przybyli wraz ze œw. Wojciechem
(†997). Najbardziej znanym opactwem
benedyktyñskim jest u nas Tyniec. Ale swoim
piêknem przyci¹ga te¿ niewielki benedyktyñski
klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te
miejsca odwiedziæ podczas letnich wêdrówek.
4. W sobotê, 16 lipca, w liturgii wspominamy
Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê z Góry Karmel i
historiê szkaplerza, która swymi korzeniami
siêga XII wieku. W³aœnie na Górze Karmel
(pó³nocno-zachodni Izrael) duchowi synowie
proroka Eliasza prowadzili gorliwe ¿ycie
modlitwy. Z powodu przeœladowañ przenieœli siê
do Europy i dali pocz¹tek nowemu zakonowi
karmelitów, który piêknie wpisa³ siê w historiê i
duchowe oblicze Koœcio³a. Œwiêci, których
wyda³y zakony karmelitañskie, nale¿¹ do
najpopularniejszych. W tym gronie znajduje siê
œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus, a spoœród
Polaków znany jest œwiêty Rafa³ Kalinowski.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu Przypomnijmy w zwi¹zku z tym klasyczny
dwuwiersz przedstawiaj¹cy relacjê miêdzy
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Sens dos³owny i sens duchowy
Jak stwierdzono podczas zgromadzenia
synodalnego, do przywrócenia w³aœciwej
hermeneutyki Pisma œwiêtego w znacz¹cy
sposób przyczynia siê tak¿e ws³uchiwanie siê na
nowo w Ojców Koœcio³a i przygl¹dniêcie siê ich
podejœciu egzegetycznemu. Teologia Ojców
Koœcio³a jeszcze dzisiaj ma bowiem wielk¹
wartoœæ, poniewa¿ w jej centrum znajduje siê
ca³oœciowe studium Pisma œwiêtego. Istotnie, s¹
oni przede wszystkim i zasadniczo
„komentatorami Pisma œwiêtego”. Ich przyk³ad
mo¿e „uczyæ wspó³czesnych egzegetów
naprawdê religijnego podejœcia do Pisma
œwiêtego, jak równie¿ interpretacji, która zawsze
spe³nia kryterium jednoœci z doœwiadczeniem
Koœcio³a, pielgrzymuj¹cego przez dzieje pod
przewodnictwem Ducha Œwiêtego». Chocia¿
oczywiœcie nie zna³a dorobku filologicznego i
historycznego, którymi dysponuje wspó³czesna
egzegeza, tradycja patrystyczna i
œredniowieczna, umia³a rozpoznawaæ ró¿ne
sensy Pisma, pocz¹wszy od dos³ownego, czyli
tego, który jest „oznaczany przez s³owa Pisma
œwiêtego i odkrywany przez egzegezê, która
opiera siê na zasadach poprawnej interpretacji”.
Na przyk³ad œw. Tomasz z Akwinu twierdzi³:
„wszystkie rodzaje sensu Pisma œwiêtego
powinny siê opieraæ na sensie dos³ownym”.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w czasach Ojców
Koœcio³a i œredniowiecznych ka¿da forma
egzegezy, równie¿ dos³owna, mia³a za podstawê
wiarê i niekoniecznie rozró¿nia³a sens dos³owny
i sens duchowy.

ró¿nymi sensami Pisma: „Littera gesta docet,
quid credas allegoria, Moralis quid agas, quo
tendas anagogia. Sens dos³owny przekazuje
wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary, Sens
moralny mówi, co nale¿y czyniæ, anagogia
dok¹d d¹¿yæ”. Zauwa¿amy tu jednoœæ i
powi¹zanie sensu dos³ownego i sensu
duchowego, w którym z kolei wyró¿nia siê trzy
sensy, s³u¿¹ce opisowi kwestii wiary, moralnoœci
i eschatologicznego celu. Ostatecznie wiêc,
uznaj¹c wartoœæ i koniecznoœæ - pomimo jej
ograniczeñ - metody historyczno-krytycznej,
uczymy siê od egzegezy patrystycznej, ¿e
„pozostajemy wierni intencjom zawartym w
tekstach biblijnych tylko w takiej mierze, w
jakiej staramy siê odkryæ, w ich
sformu³owaniach, rzeczywistoœæ wiary, któr¹
one wyra¿aj¹, i jeœli ³¹czymy tê rzeczywistoœæ z
doœwiadczeniami ludzi wierz¹cych naszych
czasów”. Jedynie w tej perspektywie mo¿na
uznaæ, ¿e s³owo Bo¿e jest ¿ywe i mówi do
ka¿dego w teraŸniejszoœci naszego ¿ycia. W tym
sensie zachowuje w pe³ni wa¿noœæ stwierdzenie
Papieskiej Komisji Biblijnej, definiuj¹ce sens
duchowy wed³ug wiary chrzeœcijañskiej jako
„sens wyra¿any przez teksty biblijne,
odczytywane pod natchnieniem Ducha Œwiêtego
w kontekœcie tajemnicy paschalnej Chrystusa i
nowego ¿ycia, któremu ta tajemnica daje
pocz¹tek. Taki kontekst rzeczywiœcie istnieje.
Nowy Testament w³aœnie w nim widzi
wype³nienie siê Pisma. Jest wiêc rzecz¹
normaln¹ odczytywaæ Pismo œwiête w œwietle
tego nowego kontekstu, którym jest ¿ycie w
Duchu Œwiêtym”.
cdn

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie W czasie wakacyjnym w niedziele i œwiêta o godz. 9.40
o godz. 8.00 i 17.00. * W niedziele i œwiêta Msze Œwiête sprawowana jest tak¿e Msza Œwiêta w Krutyni w
odprawiane s¹ w godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
budynku Szko³y Podstawowej.

I Ty mo¿esz pomóc
Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na
sk³adaæ osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym
imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z
dopiskiem “anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15 9364
0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 1. anonimowo - 200 z³.; 2. Anonimowo - 100 z³.; 3. Anonimowo - 50 z³.;
4. Lenkiewicz Janina (Ukta) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 450 z³. Wydano -0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 528 913.75 z³.
Ofiara na okna do domu parafialnego:
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest
wielk¹ pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹
ofiarnoœæ, ¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Og³oszenia

*

Komunikaty

5. To wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym
wa¿nym rysie duchowoœci chrzeœcijañskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Bo¿a objawi³a go
genera³owi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obieca³a te¿
ka¿demu, kto bêdzie go nosi³ do œmierci, ¿e nie zazna ognia piekielnego i ¿adnego innego
niebezpieczeñstwa. Szkaplerz obok ró¿añca sta³ siê jednym z podstawowych nabo¿eñstw
maryjnych. Dziœ wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie by³a to tylko
dekoracja stroju. Niech to bêdzie znak naszej religijnoœci, noszony z wiar¹ i mi³oœci¹. Proœmy te¿
Matkê Bo¿¹, abyœmy mogli dojœæ szczêœliwie do naszej Góry Karmel, któr¹ jest Chrystus. Jak
Maryja, ws³uchujmy siê w s³owo Bo¿e, rozwa¿ajmy je i zachowujmy w swoich sercach.
6. 15 lipca - rozpoczêcie XXI. Miêdzynarodowej Pieszej Pielgrzymki do NMP Ostrobramskiej Matki Mi³osierdzia z Suwa³k do Wilna.
7. 16 lipca - Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Rajgrodu.
8. 16 lipca - GODZINA ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego Sakramentu po³¹czona z medytacj¹.
ZAPRASZAM.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 12 VII œw. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogañskich
S³owian zachodnich (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 13 VII œw. œw. Andrzej Œwierad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeñ Benedykt
(†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadz¹cy niezwykle surowe ¿ycie na terenie dzisiejszych
Wêgier, przez co wskazali na najwy¿sz¹ wartoœæ ¿ycia duchowego (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 15 VII œw. Bonawentura (1218-1274), biskup i Doktor Koœcio³a, jeden z najwybitniejszych
teologów œredniowiecza (wspomnienie obowi¹zkowe).
9. W czasie wakacyjnym korzystajmy z sakramentu pokuty. W naszym koœciele okazja do
spowiedzi œwiêtej na pó³ godziny przed Mszami Œwiêtymi.
10.Wszystkim przyje¿d¿aj¹cym w nasze strony ¿yczê, aby wakacje, czy te¿ czas urlopu by³ mi³ym
wypoczynkiem, ale te¿ czasem pe³nym dobra i wzrostu duchowego.
11. Wszystkim te¿ przypominam, ¿e nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy siê
manifestowaæ naszej przynale¿noœci do Chrystusa i Koœcio³a.
12.Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 1. Lenkiewicz Janina (Ukta) - 30 z³.
Zebraliœmy ju¿ 2870 z³.
13. Na nowy dzwon do koœcio³a: Stanis³awa Zalega (Ukta) - 100 z³. Zebrano ju¿ - 1340 z³.
Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 11 lipca 2011 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla
Wojciecha i o znalezienie dobrej pracy
17.00 - w int. S. Julitty
17.00 - + Kazimierz Duda w 18-t¹ rocz.œm.
17.00 - Gr. + Franciszek
Wtorek - 12 lipca 2011 r.
8.00 - ...............
17.00 - w rocz. œlubu Anety i Miros³awa
Waszkiewiczów i za ich dzieci
17.00 - Gr. + Franciszek
Œroda - 13 lipca 2011 r.
8.00 - ................
17.00 - + Elzbieta Duda w 22-g¹ rocz. œm.
17.00 - Gr. + Franciszek
Czwartek - 14 lipca 2011 r.
8.00 - .................
17.00 - w int. Maksymiliana w I-sze urodziny i
cr. Ma³¿ i Niwiñskich oraz za + Stanis³aw i
Krystyna
17.00 - Gr. + Franciszek
Pi¹tek - 15 lipca 2011 r.
8.00 - .......................
17.00 - w 60-te urodziny Danuty
17.00 - + Jadwiga Migura - int. od córki
17.00 - Gr. + Franciszek
Sobota - 16 lipca 2011 r.
8.00 - ...................
Zapowiedzi przedœlubne

1. Nadolny Rafa³, stan wolny, zam. w
Ukcie, par.tut. i Miciñska Justyna, stan wolny,
zam. w parafii MB Ró¿añcowej w Pieckach
2. Liedtke Maciej Arkadiusz, cyw. zw., zam.
Gdañsk, ul. Góralska, par. MBN Pomocy w
Gdañsku i Tyc Judyta Beata, cyw. zw., zam.
Krutyñ, par. Tut.
3. Ma³¿ £ukasz Emil, stan wolny, zam. Ruciane
Nida, ul. Kwiatowa, par. Trójcy Œwiêtej w Nidzie
i Ptak Anita, stan wolny, zam. Iznota, par. tut.
4. Szustak Rados³aw, stan wolny, zam. Ukta,
par. tut. i Biernat Marta, stan wolny, zam. Pisz,
ul. Piaskowa, par. Œw. Jana Chrzciciela w Piszu.

16.00 - œlub: Ma³gorzata Ma³¿ i Karol
Brzozowski
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla cr.
Kochanowskich
17.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina, Wies³aw
17.00 - Gr. + Franciszek
XVI Niedziela Zwyk³a - 17 lipca 2011 r.
8.30 - w int. Leny w I-sze urodziny
8.30 - w int. Grzegorza Zadro¿nego w 9-te
urodziny
8.30 - + Dariusz Szerenos w 4-t¹ rocz. œm. - int.
od rodziców
8.30 - + Waleria Grala
8.30 - + Czes³aw Zawrotny, Stefania w rocz. œm.,
Dariusz, Zenon, S³awomir, Stanis³aw, Tadeusz
9.40 Krutyñ: w 18-te urodziny Mateusza Tubaja
- int. od rodziców
9.40 Krutyñ: + z rodz. Cesarków, Stanis³aw,
Aleksandra, Marian, Stanis³aw, Czes³awa i z
rodz. Niezgoda
11.00 - w 80-te urodziny W³adys³awa Pliszki
11.00 - za rodzinê Wygna³
11.00 - Gr. + Franciszek
17.00 - + Bronis³awa i Bogumi³ Gruszka, Anna i
Józef Rudnik
17.00 - + Aleksandra, Anna, Józef, Grzegorz z
rodz. Chmielewskich

DOM

NA
SPRZEDA¯

Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê
gruntu oznaczon¹ numerem geodezyjnym 328/1 o
powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina
Ruciane Nida, powiat piski. Na dzia³ce posadowione
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu
zabudowie szeregowej.
Cena do negocjacji.
do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

