Kalendarz liturgiczny
17 lipca. XVI NIEDZIELA ZWYK£A.
Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
Ka¿da Niedziela jest dniem radoœci ca³ego Koœcio³a
i dziêkczynienia za wszystko, co Bóg nam uczyni³.
Jest wejœciem w nowy tydzieñ z Pokarmem z Nieba
i Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.
18 lipca. Poniedzia³ek.
Wj 14,5-9a.10-18; Mt 12,38-42
B¹dŸmy otwarci na ³askê. Módlmy siê tak, jakby
wszystko zale¿a³o od Boga, a dzia³ajmy tak, jakby
wszystko zale¿a³o od nas. Niech ¿adna chwila nie
zostanie zmarnowana.
19 lipca. Wtorek.
Wj 14,21-15,1; Mt 12,46-50
Rêka Bo¿a pe³na jest Jego ³ask, Jego
b³ogos³awieñstwa dla cz³owieka.
20 lipca. Œroda. Œw. Czes³awa.
Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9
S³owo Bo¿e i Cia³o Chrystusa powinno byæ naszym

codziennym po¿ywieniem na ¿ycie wieczne i
umocnieniem na trudy ¿ycia.
21 lipca. Czwartek.
Wj 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17
Uwa¿ajmy na to, by obecnoœæ Boga nam nie
spowszednia³a.
22 lipca. Pi¹tek. Œw. Marii Magdaleny.
Pnp 8,6-7 albo 2 Kor 5,14-17; J 1,11-18
Mi³oœæ nadaje sens ludzkiemu ¿yciu. Mi³oœæ jest
wyborem dobra drugiego cz³owieka ponad swoje
w³asne w sposób wolny, wspania³omyœlny i
radosny.
23 lipca. Sobota. Œw. Brygidy Szwedzkiej.
Patronki Europy.
Ga 2,19-20; J 15,1-8
Starajmy siê tak ¿yæ, by by³o ono znakiem, jak
wiele Bóg dokonuje przez tego, który mo¿e
wyznaæ: “ju¿ nie ja ¿yjê, ale ¿yje we mnie
Chrystus”.

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 bardzo serdecznie
proszê o ofiarn¹ pomoc na budowê domu
parafialnego. Za ka¿dy dar, za ¿yczliw¹
pomoc - BÓG ZAP£AÆ!
2. Pamiêtajmy o w³aœciwym wykorzystaniu
podarowanego nam czasu wakacji. To nie
jest czas wolny od przykazañ Bo¿ych i
koœcielnych! Niech sprzyja pog³êbieniu
naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary,
nawróceniu. Temu w³aœnie s³u¿y ka¿da
niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z
tego najcenniejszego spotkania z Panem
Jezusem, tak ³atwo zastawiaj¹c siê
wakacjami, oddaleniem œwi¹tyni. Wierzyæ
w Chrystusa to znaczy byæ Jego œwiadkiem
wobec bliŸnich i œwiata!
2. W naszych modlitwach pamiêtajmy o tych
z naszych rodzin i z naszej wspólnoty
parafialnej, którzy wakacyjnie wyjechali w
ró¿ne zak¹tki œwiata, zw³aszcza dzieci i
m³odzie¿. Niech po dobrym wypoczynku i

Bazylika zim¹

Komunikaty

bez uszczerbku na duchu szczêœliwie wróc¹
do domu.
3. W sobotê, 23 lipca, w kalendarzu
liturgicznym przypada œwiêto œwiêtej
Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy.
Warto spojrzeæ na jej piêkne ¿ycie (¿ony,
matki, a potem zakonnicy). Jest ono
œwiadectwem, ¿e ka¿dy stan mo¿e byæ
przestrzeni¹ spotkania z Bogiem. Wpatruj¹c
siê w tê szlachetn¹ postaæ, widzimy, ¿e los
ka¿dego cz³owieka, tak¿e wspó³czesnego,
jest drog¹ szukania Boga albo raczej drog¹, na
której jesteœmy przez Niego odnajdywani.
Uznaj¹c aktualnoœæ jej przyk³adu, Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II w 1999 roku og³osi³
Brygidê wspó³patronk¹ Europy. Jak ona
trwajmy w Tym, który nas tak umi³owa³.
4. 23 lipca - zakoñczenie XXI.
Miêdzynarodowej Pieszej Pielgrzymki do
Matki Mi³osierdzia w Wilnie. Msza Œwiêta w
Ostrej Bramie.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu które w mocy Ducha dokonuje siê w nim,
nieuchronnie wi¹¿e siê tak¿e z wolnoœci¹
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Koniecznoœæ wznoszenia siê ponad „literê”
W odtwarzaniu zwi¹zków miêdzy ró¿nymi
sensami Pisma decyduj¹ce znaczenie ma
uchwycenie przejœcia od litery do ducha. Nie jest
to przejœcie automatyczne i spontaniczne;
konieczne jest raczej wzniesienie siê ponad
literê: „S³owo Bo¿e nie jest bowiem nigdy po
prostu obecne w samej literackiej warstwie
tekstu. Aby do niego dotrzeæ, potrzebne jest
wzniesienie siê wy¿ej i proces zrozumienia
kierowany przez wewnêtrzn¹ dynamikê ca³ego
zbioru tekstów, a zatem musi to byæ proces
¿ywy”. I tak odkrywamy, dlaczego autentyczny
proces interpretacji nie jest nigdy procesem
jedynie intelektualnym, ale równie¿ ¿yciowym,
w którym wymagane jest pe³ne w³¹czenie siê w
¿ycie koœcielne, jako ¿ycie „wed³ug ducha” (Ga
5, 16).
W ten sposób staj¹ siê jaœniejsze kryteria ukazane
w numerze 12 Konstytucji dogmatycznej Dei
verbum: to wznoszenie siê nie mo¿e dotyczyæ
poszczególnego fragmentu literackiego, lecz
musi odbywaæ siê w odniesieniu do ca³oœci
Pisma. Jedno jest bowiem S³owo, ku któremu
mamy siê wznosiæ. W tym procesie wznoszenia
siê jest g³êboki dramatyzm, poniewa¿ przejœcie,

ka¿dego. Œw. Pawe³ w pe³ni doœwiadczy³ w
swoim ¿yciu, czym jest to przejœcie. Co znaczy
wznieœæ siê ponad literê i zrozumieæ j¹ jedynie
przy uwzglêdnieniu ca³oœci, wyrazi³ on w sposób
radykalny w zdaniu: «litera bowiem zabija, Duch
zaœ o¿ywia” (2 Kor 3, 6). Œw. Pawe³ dokonuje
odkrycia, ¿e „wyzwalaj¹cy Duch ma imiê, a
zatem, ¿e wolnoœæ ma g³êbok¹ miarê: „Pan zaœ
to Duch, a gdzie jest Duch Pañski tam wolnoœæ”
(2 Kor 3, 17). Wyzwalaj¹cy Duch nie jest po
prostu ide¹, osobist¹ wizj¹ interpretuj¹cego.
Duch to Chrystus, a Chrystus jest Panem,
wskazuj¹cym nam drogê”.

Wiemy, ¿e równie¿ dla œw. Augustyna to
przejœcie by³o jednoczeœnie dramatyczne i
wyzwalaj¹ce; uwierzy³ w Pisma, które na
pocz¹tku wydawa³y mu siê bardzo wewnêtrznie
zró¿nicowane, a czasem pe³ne prostactw, w³aœnie
dziêki wznoszeniu siê na inny poziom poprzez
interpretacjê typologiczn¹, której nauczy³ siê od
œw. Ambro¿ego, wed³ug której ca³y Stary
Testament jest drog¹ ku Jezusowi Chrystusowi.
W przypadku œw. Augustyna wzniesienie siê
ponad literê uwiarygodni³o sam¹ literê i
pozwoli³o mu wreszcie znaleŸæ odpowiedŸ na
g³êboki niepokój jego duszy spragnionej
prawdy.
cdn

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 20 VII b³. Czes³aw (ok. 1180-ok. 1242), prezbiter, duchowy syn œw. Dominika,
od którego przyj¹³ habit dominikañski (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 22 VII œw. Maria Magdalena, która swoje ¿ycie na zawsze zwi¹za³a z
Chrystusem po tym, jak wyrzuci³ z niej siedem z³ych duchów i której
zawdziêczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwsta³ego Pana
(wspomnienie obowi¹zkowe).

Ka¿dy ma
wady i tym
wiêcej - im
mniej ich
w sobie widzi.
(Œw. Maksymilian
Maria Kolbe)

* 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 - 100 z³.; 2. Anonimowo - 300 z³.; 3. Krêciewski
Wladys³aw i Stefania (Wojnowo) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 500 z³. Wydano -14 990 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 543 403.75 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. 25 lipca czcimy œwiêtego Krzysztofa, mêczennika z po³owy III wieku, patrona kierowców i
podró¿uj¹cych, orêdownika w œmiertelnych niebezpieczeñstwach. Mo¿e warto pamiêtaæ o nim
podczas wakacyjnych woja¿y, prosiæ go o opiekê, aby szczêœliwie i ca³o powróciæ do domu! Z racji
wspomnienia tego Œwiêtego, mimo wakacji, pob³ogos³awimy nasze pojazdy mechaniczne i
bêdziemy siê modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza siê do
jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozs¹dku i wyobraŸni na drodze.
B³ogos³awieñstwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbêdzie siê w
niedzielê 24 lipca po wszystkich Mszach Œwiêtych.
Ofiary sk³adane podczas poœwiêcenia pojazdów przeznaczymy na zabezpieczenie obrazu.
6. W czasie wakacyjnym korzystajmy z sakramentu pokuty. W naszym koœciele okazja do
spowiedzi œwiêtej na pó³ godziny przed Mszami Œwiêtymi.
7.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.
8. Wszystkim te¿ przypominam, ¿e nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy siê
manifestowaæ naszej przynale¿noœci do Chrystusa i Koœcio³a.
9.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.
10. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 2870 z³.
11. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 1340 z³.
Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!
Odeszli od nas

Leon Józef Kowalczyk
Msza Œwiêta od
uczestników pogrzebu - 13 sierpnia
2011 r. - godz. 8.00
Edward Suchecki
Msza Œwiêta od uczestników
pogrzebu - 17 sierpnia 2011 r. godz. 17.00
Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie ...

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 18 lipca 2011 r.
8.00 - .........................
17.00 - w int. Magdaleny w 11-te urodziny
17.00 - Gr. + Franciszek
Wtorek - 19 lipca 2011 r.
8.00 - + Dariusz Szerenos w 4-t¹ rocz. œm. - int.
od brata z rodzin¹
17.00 - w 18-te urodziny Damiana, za Kamilê,
Olê i Juliê, Tomasza i wnuczkê Lenê
17.00 - + Wac³awa Leokadia Czajka w 2-g¹ rocz.
œm. i Stanis³aw Czajka
17.00 - Gr. + Franciszek
Œroda - 20 lipca 2011 r.
8.00 - w rocznicê œlubu Bogusi i Stanis³awa Ma³¿
8.00 - + Czes³awa Dylakowska
8.00 - + Czes³aw, Zenon, Dariusz, Stefania
Zawrotni
17.00 - + Czes³aw i Stanis³awa Parzych, Józef i
Anna Rudnik
17.00 - Gr. + Franciszek
Czwartek - 21 lipca 2011 r.
8.00 - .................
17.00 - w 32-g¹ rocznicê œlubu Renaty i
Waldemara Bzura i w int. ich córki Kamili z
rodzin¹
17.00 - w I-sze urodziny Filipa Nadolnego
17.00 - Gr. + Franciszek
Pi¹tek - 22 lipca 2011 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
dla Marianny Zdun
8.00 - w 50-te urodziny Reginy, w 30-t¹ rocz.
œlubu Reginy i Ryszarda Ropiak i za ich dzieci
17.00 - w 18-te urodziny Magdy Krysiak - int. od
babci Stefanii

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
s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w
zabudowie szeregowej.
Cena do negocjacji.

Zapowiedzi przedœlubne

1. Szustak Rados³aw, stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
i Biernat Marta, stan wolny, zam. Pisz, ul. Piaskowa,
par. Œw. Jana Chrzciciela w Piszu.
2. Mazurek Maciej Stanis³aw, stan wolny, zam. Dachnow Os.,
37-611 Cieszanów i Samsel Aleksandra, stan wolny, zam.
£adne Pole, 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.

17.00 - Gr. + Franciszek
Sobota - 23 lipca 2011 r.
8.00 - + Katarzyna i Antoni Wnuk w rocz. œm.
8.00 - + W³adys³awa i Stefan Zyœk
17.00 - w 3-ci¹ rocz. œlubu Justyny i Arkadiusza
Grzybowskich i za ich córkê Ameliê, w 2-g¹
rocz. œlubu Marty i Paw³a Hermanowskich i za
ich syna Franciszka
17.00 - + Roman Bielewski w rocz. œm., Anna i
Antoni
17.00 - Gr. + Franciszek
XVII Niedziela Zwyk³a - 24 lipca 2011 r.
8.30 - w 40-t¹ rocz. œlubu Krystyny i Wac³awa
Pieñkowskich
8.30 - w 14-t¹ rocz. œlubu Ma³gorzaty i Piotra
Zadro¿nych - int. od dzieci
8.30 - + Wac³aw Ksepka - int. od syna Stanis³awa
z rodzin¹
9.40 Krutyñ: + Stanis³aw, W³adys³awa,
Stanis³aw, Marianna
9.40 Krutyñ: + W³adys³aw Skrocki
11.00 - w int. wnucz¹t £ucji, Alicji i Judyty
Ko³pak - int. od babci Jasi
11.00 - w int. Haliny Tobojko w 60-te urodziny i
w int. + Czes³awy
11.00 - + Kazimierz, Anna, Boles³aw Florczak,
Zofia, Andrzej i Jan Wojtyñscy
11.00 - + Stefan Stachelek
11.00 - Gr. + Franciszek
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla dzieci i wnuków
Danuty Szok
17.00 - w int. Aleksandry Deptu³a w 18-te
urodziny - int. od rodziców
17.00 - w intencji znanej ofiarodawcy

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
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* Tel do ks. Henryka - 507 116 545
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* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
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