Kalendarz liturgiczny
14 sierpnia. XX NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Sercem niedzieli jest Eucharystia, spotkanie z
Bogiem. Bóg nie odmawia ³aski nikomu, kto prosi z
pokor¹ i wiar¹.
15 sierpnia. Poniedzia³ek. UROCZYSTOŒÆ
WNIEBOWZIÊCIA NMP (M.B. Zielnej).
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; £k
1,39-56
Otwarta i ufna postawa Maryi wobec wielkich dzie³
Bo¿ych niech bêdzie dla nas zachêt¹ do odgadywania
¿yczeñ Bo¿ych i chêtnego ich wype³niania.
16 sierpnia. Wtorek.
Sdz 6,11-24a; Mt 19,23-30
Bóg oczekuje od nas pe³nej gotowoœci do
pozostawienia wszystkiego i pójœcia za Nim. Bóg jest
najwa¿niejszy, a wszystko inne o tyle ma byæ naszym
udzia³em, o ile prowadzi nas do Niego.
17 sierpnia. Œroda. Œw. Jacka.

Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16a
Zastanówmy siê, czy robimy wszystko, co w naszej
mocy, aby chwa³a Bo¿a rozszerza³a siê w œwiecie?
18 sierpnia. Czwartek.
Sdz 11,29-39a; Mt 22,1-14
Eucharystia to uczta Boga. On j¹ wyprawia dla nas,
swoich dzieci.
19 sierpnia. Pi¹tek. Rocznica Poœwiêcenia
Koœcio³a Katedralnego.
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
Eucharystia, na któr¹ Chrystus nas zaprasza, jest
objawieniem niewys³owionej mi³oœci Boga ku nam.
Pan Bóg otwiera na oœcie¿ swoje serce i pragnie
wzajemnoœci. Pragnie, abyœmy mi³owali Go ca³ym
sercem, ca³ym umys³em i wszystkimi si³ami.
20 sierpnia. Sobota. Œw. Bernarda z Clairvaux.
Rt 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12
Mi³ujmy naszego Pana Jezusa Chrystusa dla Niego
samego, a bliŸnich ze wzglêdu na Niego.

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. W dniu dzisiejszym prosimy o ofiary na
Fundusz Kap³añski Diecezji E³ckiej.
2. Dzisiaj, 14 sierpnia, przypada 20. niedziela
zwyk³a w roku liturgicznym. Natomiast jutro
przypada uroczystoœæ Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny. Prawdê wiary o
tym, ¿e Maryja po ziemskim ¿yciu z cia³em i
dusz¹ zosta³a wziêta do chwa³y niebieskiej i
wywy¿szona przez Boga jako Królowa, og³osi³
papie¿ Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja
dogmatu by³a przypieczêtowaniem
starodawnej tradycji. Ju¿ w V wieku
obchodzono bowiem w Koœciele œwiêto
Wniebowziêcia w³aœnie 15 sierpnia.
3. W Polsce ta uroczystoœæ jest znana i
obchodzona jako œwiêto Matki Bo¿ej Zielnej.
Na jutrzejsz¹ liturgiê do koœcio³a przynosimy
bukiety zió³, kwiatów i warzyw, które zostan¹
tu pob³ogos³awione. Sam gest b³ogos³awienia
rzeczy jest okazj¹ do wychwalania Stwórcy za
wszelkie otrzymane dary. Jest tak¿e proœb¹, aby
b³ogos³awiony przedmiot zawsze przypomina³

Bazylika zim¹
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o Bogu i Jego dobroci, o Bo¿ej opiece. Dlaczego
w³aœnie w tê uroczystoœæ w koœciele
b³ogos³awimy zio³a i kwiaty? Bo dziêkujemy za
dar pierwszych zbiorów w³aœnie w dniu, w
którym osi¹ga pe³niê zbawienia Maryja
Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkoœci.
Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud
przybli¿ania siê do Boga. Przecie¿ na wzór
Maryi mamy staraæ siê byæ ludŸmi
wniebowziêcia
tymi, którzy œwiadomie i
zdecydowanie pod¹¿aj¹ ku Niebu.
Msze Œwiête o godz. 8.30, 11.00 i 17.00 i w
Krutyni o godz. 9.40.
4. Gdyby dzisiaj nie przypada³a niedziela, w
liturgii wspominalibyœmy kap³ana i mêczennika,
franciszkanina, œwiêtego Maksymiliana Marii
Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym
czasom, dobrze znamy jego ¿ycie i okolicznoœci
mêczeñskiej œmierci w oœwiêcimskim obozie
koncentracyjnym. Niech jego heroiczna mi³oœæ
Boga i bliŸniego bêdzie dla nas zobowi¹zuj¹cym
przyk³adem.
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Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd
. „Mroczne” karty Biblii
W kontekœcie relacji miêdzy Starym i Nowym
Testamentem Synod zaj¹³ siê równie¿ kwesti¹
tych stronic Biblii, które wydaj¹ siê mroczne i
trudne ze wzglêdu na opisywan¹ w nich niekiedy
przemoc i niemoralnoœæ. W odniesieniu do tego
trzeba przede wszystkim pamiêtaæ, ¿e
Objawienie biblijne jest g³êboko zakorzenione w
historii. Zamys³ Bo¿y ods³ania siê w niej
stopniowo i urzeczywistnia siê powoli na
kolejnych etapach pomimo oporu ludzi. Bóg
wybiera lud i cierpliwie go wychowuje.
Objawienie jest dostosowane do kulturowego i
moralnego poziomu odleg³ych epok, a zatem
relacjonuje fakty i zwyczaje, jak na przyk³ad
podstêpne zabiegi, przemoc, rzezie ludnoœci, nie
mówi¹c wyraŸnie, ¿e s¹ one niemoralne;
wyjaœnieniem tego jest kontekst historyczny, ale
mo¿e to zaskakiwaæ dzisiejszego czytelnika,
zw³aszcza gdy zapomina siê o licznych

Zapowiedzi przedœlubne
1. Serafin Karol Marek, stan wolny, zam.
£adne Pole, par. tut. i Gemza³a Dominika, stan
wolny, zam. Œwignajno, par. tut.
2. Sakowski Karol, stan wolny, zam. £aczki, par.
Zalas i Ksepka Ma³gorzata, stan wolny, zam.
Zameczek, par. tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w
sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

«mrocznych» zachowaniach ludzi, których
nigdy nie brakowa³o na przestrzeni wieków i nie
brak równie¿ w naszych czasach. W Starym
Testamencie przepowiadanie proroków atakuje
wszelkiego rodzaju niesprawiedliwoœæ i
przemoc, zbiorow¹ lub indywidualn¹, i w ten
sposób staje siê narzêdziem wychowawczym,
które Bóg daje swojemu ludowi jako
przygotowanie do Ewangelii. Dlatego by³oby
b³êdem nie braæ pod uwagê tych fragmentów
Pisma, które wydaj¹ siê nam problematyczne.
Raczej trzeba byæ œwiadomym, ¿e lektura tych
stronic wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy
poprzez formacjê, która odczytuje teksty w ich
kontekœcie historyczno-literackim i w
perspektywie chrzeœcijañskiej, dla której
ostatecznym kluczem hermeneutycznym jest
„Ewangelia oraz nowe przykazanie Jezusa
Chrystusa, urzeczywistnione w Misterium
Paschalnym». Dlatego zachêcam uczonych i
duszpasterzy, by pomagali wszystkim wiernym
w poznawaniu tak¿e tych stronic dziêki lekturze,
która pozwoli odkryæ ich znaczenie w œwietle
misterium Chrystusa.
cdn

NA SPRZEDA¯
DOMParafia
w Ukcie ma na
sprzeda¿ zabudowan¹
dzia³kê gruntu oznaczon¹
numerem geodezyjnym
328/2 o powierzchni ok.
3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek
mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa
gara¿e murowane w zabudowie szeregowej.
Cena do negocjacji.

* 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 - 150 z³.; 2. Wojdak Krystyna (Krutyñ) - 50 z³.; 3.
Kubaccy Cezary i Maria (Galindia) - 3000 z³.; 4. Filipkowska Rozalia - 50 z³.
Wp³ynê³o - 3250 z³. Wydano - 13 050 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 589 210.40 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

*
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5. Przez ostatnie dni myœli i serca nas, Polaków, pod¹¿aj¹ razem z t³umami pielgrzymów na Jasn¹ Górê, gdzie
od wieków z g³êbok¹ wiar¹ wspólnie zanosimy do Matki Bo¿ej Królowej Polski wszystkie nasze sprawy
narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Dziêkujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad
nasz¹ Ojczyzn¹ wœród wielu zawirowañ historii, tak¿e tej najnowszej.
6. Z jutrzejszym œwiêtem maryjnym tradycyjnie pamiêci¹ siêgamy do naszej historii, aby wspominaæ „Cud
nad Wis³¹” z 1920 roku. Pamiêtajmy, ¿e zmagania o w³aœciwe miejsce Polski wœród narodów Europy i œwiata
ci¹gle jeszcze trwaj¹. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu.
7. 16 sierpnia - GODZINA ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego Sakramentu po³¹czona z medytacj¹.
ZAPRASZAM.
8. Za tydzieñ w niedzielê 21 sierpnia prosiæ bêdziemy o ofiarn¹ pomoc w budowie domu parafialnego.
Ofiary sk³adane w tym dniu przeznaczamy na cele budowlane.
9. 16- 21 sierpnia - XXVI Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Madrycie.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 17 VIII œw. Jacek Odrow¹¿ (1200-1257), polski dominikanin, który poœwiêci³ siê misjom w ró¿nych
czêœciach naszego kraju; jego ¿ycie by³o przepe³nione czci¹ do Matki Bo¿ej (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 20 VIII œw. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i Doktor Koœcio³a, wielki myœliciel,
teolog i mistyk, nazywany „wyroczni¹ Europy” (wspomnienie obowi¹zkowe).
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. Wszystkim te¿ przypominam, ¿e nie ma
czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy siê manifestowaæ naszej przynale¿noœci do Chrystusa i Koœcio³a.
Pamiêtajmy, aby nasze zachowanie w czasie, gdy jesteœmy w koœciele by³o nacechowane powag¹ i nale¿n¹
czci¹ dla Boga obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie. Pamiêtajmy te¿ o godnym stroju, gdy wchodzimy
do koœcio³a, o ciszy i powadze, a tak¿e choæby krótkiej modlitwie uwielbienia, zanim wyjdziemy z koœcio³a.
11. W tym tygodniu, we wtorek, zostan¹ naprawione dzwony. Wreszcie znów zabrzmi¹. Koszt naprawy
dzwonów - 7500 z³.
12. Do koñca wrzeœnia zostanie odlany dzwon na wie¿ê koœcio³a. Zast¹pi on dzwon z roku 1863 zniszczony
podczas wy³adowañ atmosferycznych. Nowy dzwon zostanie wykonany w odlewni dzwonów braci
Kruszewskich w Wêgrowie. Koszt ok. 8000 z³. Mo¿e znalaz³by siê hojny ofiarodawca, który chcia³by
sfinansowaæ zakup tego dzwonu?
13. Chcia³bym podzieliæ siê tak¿e smutn¹ informacj¹, ¿e w ostatnim czasie na cmentarzu komunalnym w
Ukcie zosta³y zniszczone krzy¿e nagrobne. Nieznani sprawcy zniszczyli i rozrzucili kilka krzy¿y. Nie jest to
pierwszy akt wandalizmu na naszym cmentarzu, gdy¿ wczeœniej zosta³ przewrócony i zniszczony zabytkowy
nagrobek na jednej z mogi³ ewangelickich. Apelujê, by osoby, które widzia³y i wiedz¹, kto dokona³ tego aktu
wandalizmu zg³osi³y to na policjê. Mo¿na tylko mieæ nadziejê, sprawcy tego chuligañskiego wybryku zostan¹
szybko ujêci i ukarani. Wszystkich te¿ uwra¿liwiam, by zwracaæ baczn¹ uwagê na to, co dzieje siê na
cmentarzu, by uchroniæ miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich od aktów wandalizmu.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 15 sierpnia
2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e dla Moniki i
Tomka i proœba o uzdrowienie
dla Moniki przez
wstawiennictwo b³. Jana Paw³a II
8.30 - w 90-te urodziny Marianny Œniciekowskiej
8.30- w int. Ma³gorzaty i Andrzeja Samsel i ich
dzieci, w int. Moniki i Kazimierza Œniadek i ich
dzieci i w urodziny Ady
8.30 - + W³adys³aw Olszewski
9.40 Krutyñ - int. dziêkczynna od r. Krysiak
9.40 Krutyñ - int. dziêkczynna za b³. Jana Paw³a
II i o b³. Bo¿e, zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla
cz³onkiñ Ko³a Ró¿añcowego z Rosochy
9.40 Krutyñ - w int. Mateusza Samsela z racji
urodzin - int. od cioci Ma³gosi
11.00 - + Józef Zubrycki w rocz. œm. i syna
Henryka - int. od Mariusza z rodzin¹
11.00 - + Józef i Eleonora Jaksina
11.00 - + Henryk Szok w 5-t¹ rocz. œm., i jego
rodziców oraz cr. Jakubiak: Zdzis³aw,
Mieczys³aw, Wies³aw
11.00 - + Czes³aw Wyrwas, z rodz. Wyrwas i
Parda i o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jadwigi
17.00 - + Pelagia Moroz w 13-t¹ rocz. œm., Antoni
Moroz, Stanis³awa i W³adys³aw Juszko
17.00 - + Celina Gadomska w 25-t¹ rocz. œm.
Wtorek - 16 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Mariusza w 18-te
urodziny - int. od matki chrzestnej
17.00 - w I-sze urodziny Mai Leszczyñskiej
17.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina i Wies³aw
Œroda - 17 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II
8.00 - + W³adys³aw Jaworski , Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, Roman Bielewski, Henryk i
Dariusz Jaworscy
17.00 - + Henryka i Franciszek Olszewscy

17.00 - + Edward Suchecki w 30-ty dzieñ po œm. int. od uczestników pogrzebu
Czwartek - 18 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II
17.00 - + W³adys³aw, Apolinary i Anna Samsel
17.00 - + Tomasz Parzych - int. od brata z rodzin¹
Pi¹tek - 19 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II
8.00 - + Irena Paradowska w rocz. œm., Stanis³aw
i Tadeusz Paradowscy
17.00 - + Tomasz Parzych - int. od siostry z
rodzin¹
Sobota - 20 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II
8.00 - o zdrowie dla Lusi Sobiech - int. od
kole¿anek
17.00 - + Józef Duda (w dniu urodzin)
XXI Niedziela Zwyk³a - 21 sierpnia 2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II
8.30 - w I-sz¹ rocznicê œlubu Daniela i Wiolety
Banach i w int. Ich córki
8.30 - + W³adys³aw Filipkowski - int. od KR
Wojnowo
8.30 - + Zofia Plona w 20-t¹ rocz. œm., Aleksander
8.30 - + W³adys³aw Koz³owski
9.40 Krutyñ: o zdrowie i b³. Bo¿e dla wnuków p.
Stanis³awa i Marianny Kulas
9.40 Krutyñ: + Boles³aw Szmigiel w 23-ci¹ rocz.
œm. i Stanis³awa Szmigiel
9.40 Krutyñ: + Marianna Ceka³a w 3-ci¹ rocz. œm.
11.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla r.
Zaborowskich
11.00 - + Stanis³awa, Ignacy, Rozalia,
W³adys³aw, Leokadia - int. od siostry
11.00 - + Edward Tydelski w 8-m¹ rocz. œm. i
zmar³ych rodziców z obojga stron i brata
17.00 - + Kazimiera Rokoj¿o
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