Kalendarz liturgiczny
21 sierpnia. XXI NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 22,19-23; Rz 11,33-362; Mt 16,13-20
Ka¿da Eucharystia jest spotkaniem z Chrystusem,
który pyta: “Za kogo Mnie uwa¿asz?Kim dla Ciebie
jestem?”.
22 sierpnia. Poniedzia³ek. Wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej.
1 Tes 1,1-5.8b-10; Mt 23,1.13-22
Maryja zgodzi³a siê na Bo¿y plan, aby zostaæ Matk¹
Zbawiciela. Po ludzku wszystko by³o dla niej
niezrozumia³e, ale zaufa³a Bogu.
23 sierpnia. Wtorek.
1 Tes 2,1-8; Mt 23,23-26
Do religijnej ob³udy prowadzi zwracanie uwagi na
zewnêtrzne szczegó³y, a zaniedbywanie w³asnego
wnêtrza. Prawdziwa pobo¿noœæ rodzi siê w czystym
sercu.
24 sierpnia. Œroda. Œw. Bart³omieja Aposto³a.
Ap 21,9b-14; J 1,45-51

Na drodze ¿ycia ka¿dego Jezus stawia ludzi, którzy
pomagaj¹ zmierzaæ do Niego. B¹dŸmy wdziêczni
za naszych spowiedników i kierowników
duchowych.
25 sierpnia. Czwartek.
1 Tes 3,7-13; Mt 24,42-51
Eucharystia jest dotykiem mi³uj¹cego Boga.
Okazujmy mi³oœæ i dobroæ tym, poœród których
stawia nas Pan Bóg.
26 sierpnia. Pi¹tek. UROCZYSTOŒÆ NMP
CZÊSTOCHOWSKIEJ.
Prz 8,22-35 lub Iz 2, 2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11
Wiara rodzi siê ze s³uchania s³owa Bo¿ego.
27 sierpnia. Sobota. Œw. Moniki.
1 Tes 4,9-11; Mt 25,14-30
Pan Bóg ka¿dego z nas powo³uje do wyj¹tkowej
relacji. Ka¿dego wyposa¿a w potrzebne dary,
talenty i cnoty, aby objawi³ œwiatu jakiœ odblask
Jego Œwiêtoœci.

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 ofiarn¹
pomoc w budowie domu parafialnego.
Wszystkie ofiary sk³adane w dniu
dzisiejszym przeznaczamy na ten cel. Za
ka¿dy dar serca, za ofiarn¹ pomoc
dziêkujemy modlitw¹ i sercem.
2. Dziœ koñcz¹ siê XXVI. Œwiatowe Dni
M³odzie¿y w Madrycie.
3. W dniu dzisiejszym po raz ostatni w czasie
wakacji sprawowana jest Msza Œwiêta w
Krutyni w budynku Szko³y Podstawowej.
4. W sierpniu tak czêsto nasze myœli i modlitwy
kierujemy do Matki Bo¿ej. W ubieg³ym
tygodniu celebrowaliœmy jedn¹ z najwiêkszych
uroczystoœci w Koœciele: Wniebowziêcie
Najœwiêtszej Maryi Panny. Jutro, 22 sierpnia,
bêdziemy siê radowali Maryj¹ Królow¹. Od
najwczeœniejszych wieków Koœció³ wierzy³ w
królowanie Maryi. Wiele narodów i pañstw
obra³o Maryjê za swoj¹ Królow¹. Tak¿e i nasz
Naród, odczytuj¹c znaki czasu, powierzy³ Jej
swoje losy. Tak uczyni³ w³aœnie król Jan

Bazylika zim¹

Komunikaty

Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze
lwowskiej, dziêkuj¹c za ocalenie podczas
najazdu szwedzkiego. Uroczyœcie uzna³ ten fakt
papie¿ Pius XII w 1954 roku. Pamiêtajmy, ¿e
Maryja jest Królow¹ wszystkich, gdy¿ wyda³a na
œwiat Syna Króla i Pana wszystkiego.
5. W wielu parafialnych œwi¹tyniach i
sanktuariach dziêkujemy za tegoroczne zbiory.
Zwyczaj ten spotykamy w Koœciele ju¿ od IX
wieku. Dojrza³e owoce, kwiaty i zbo¿a s¹
symbolem dojrza³oœci duchowej Maryi i pe³ni
³ask, jakimi Pan Bóg J¹ obdarzy³. Podczas tego
dziêkczynienia prosimy Ojca w Niebie, aby
zebrane p³ody ziemi s³u¿y³y wspólnemu dobru.
Dlatego te¿ modlitewn¹ pamiêci¹ obejmujemy
wszystkich, którzy w³asn¹ prac¹ zadbali o ich
obfitoœæ, ale równie¿ tych, od których bêdzie
zale¿a³ sprawiedliwy podzia³ tych dóbr.
6. W œrodê, 24 sierpnia, w liturgii przypada
œwiêto œwiêtego Bart³omieja, Aposto³a. Tradycja
g³osi, ¿e zaniós³ Ewangeliê a¿ do Indii, gdzie
poniós³ œmieræ mêczeñsk¹.
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¿ydowskiego jest jedyn¹ postaw¹
naprawdê chrzeœcijañsk¹ w tej sytuacji,
która w sposób tajemniczy stanowi czêœæ
ca³kowicie pozytywnego planu Bo¿ego».
Chrzeœcijanie i ¿ydzi wobec Pism
Œw. Pawe³ bowiem stwierdza, ¿e ¿ydzi
œwiêtych. Gdy rozwa¿amy œcis³e powi¹zania „gdy (...) chodzi o wybranie, s¹ (...) ze wzglêdu
Nowego Testamentu ze Starym, w sposób na praojców umi³owani. Bo dary ³aski i
naturalny uwaga kieruje siê teraz na szczególn¹ wezwanie Bo¿e s¹ nieodwo³alne” (Rz 11, 28-29).
wiêŸ miêdzy chrzeœcijanami i ¿ydami, jaka z tego
siê rodzi, wiêŸ, o której nigdy nie powinno siê Ponadto œw. Pawe³ opisuje bardzo œcis³e relacje
zapominaæ. Jan Pawe³ II powiedzia³ do ¿ydów: miêdzy chrzeœcijanami i ¿ydami, pos³uguj¹c siê
jesteœcie „naszymi „umi³owanymi braæmi” w piêknym obrazem drzewa oliwnego: porównuje
wierze Abrahama, naszego patriarchy”. Koœció³ pogan do dziczki oliwnej wszczepionej
Oczywiœcie stwierdzenia te nie oznaczaj¹ w szlachetne drzewo oliwne, którym jest lud
lekcewa¿enia zerwania, potwierdzonego w Przymierza (por. Rz 11, 17-24). Czerpiemy wiêc
Nowym Testamencie, z instytucjami Starego pokarm z tych samych korzeni duchowych.
Testamentu, a tym bardziej wype³nienia siê Pism „Spotykamy siê jako bracia - bracia, których
w misterium Jezusa Chrystusa, uznanego za stosunki w pewnych okresach historii by³y
Mesjasza i Syna Bo¿ego. Jednak ta g³êboka i napiête, teraz jednak s¹ mocno zaanga¿owani w
radykalna ró¿nica bynajmniej nie musi budowanie mostów trwa³ej przyjaŸni”. Papie¿
powodowaæ wzajemnej wrogoœci. Przyk³ad œw. Jan Pawe³ II powiedzia³ równie¿: „Wiele nas
Paw³a (por. Rz 9-11) pokazuje, ¿e - przeciwnie - ³¹czy. Bardzo wiele mo¿emy wspólnie uczyniæ
«postawa respektu, szacunku i mi³oœci do narodu dla pokoju i sprawiedliwoœci, aby zbudowaæ
œwiat bardziej ludzki i braterski”. cdn

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym
w ¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd
.

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. £¹czki,
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.

DOM NA SPRZEDA¯

Parafia 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. Kadej Aleksandra (Krutyñ) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 100 z³. Wydano - 2290 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 591 400.40 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

*

Komunikaty

7. W pi¹tek, 26 sierpnia, ponownie nasze myœli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczciæ
Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê Czêstochowsk¹. W wielu naszych koœcio³ach trwa specjalna nowenna
przed t¹ uroczystoœci¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to bardzo polskie œwiêto. Czym jest i czym
powinna byæ dla nas Jasna Góra, przypomina³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, gdy mówi³: „Na Jasn¹
Górê przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym ju¿ depozytem naszego zawierzenia, które
jest dziedzictwem ca³ych pokoleñ”.
Msze Œwiête o godz. 8.30, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
8. 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.
9. W tym tygodniu, we wtorek, zosta³y naprawione dzwony. Wreszcie brzmi¹. Koszt naprawy
dzwonów - 7500 z³.
10. 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.
Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: Ko³o Ró¿añcowe z Rosochy - 200 z³.
Zebraliœmy ju¿ 4100 z³. (Wydano - 8094 z³.). Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!
W XIX E³ckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasn¹ Górê, która dotar³a do Czêstochowy 11sierpnia
uczestniczy³o blisko 420 p¹tników. Ka¿dy z uczestników mia³ "w nogach" oko³o 500 kilometrów
(w zale¿noœci od grupy z któr¹ wyruszyli). Tradycj¹ E³ckiej Pielgrzymki jest to, ¿e w przedostatni
dzieñ, tu¿ przed wejœciem do Czêstochowy z pielgrzymami spotyka siê Biskup z E³ku.
W tym roku na takie spotkanie do Mykanowa przyby³ Ks. Biskup Romuald Kamiñski, który
podczas wieczornej Mszy Œwiêtej w homilii zachêci³ do refleksji nad realizacj¹ zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z pielgrzymki: zakotwiczenie siê w Bogu, refleksja nad powo³aniem. Mówi³ o
szczególnej odpowiedzialnoœci rodzin za trzeŸwoœæ w narodzie i kulturê codziennego bycia.
Zauwa¿y³, ¿e poziom kultury tak¿e, w wymiarze czysto zewnêtrznym ostatnio bardzo siê obni¿y³:
czêsto mo¿na spotkaæ ludzi, którzy o siebie nie dbaj¹ - s¹ niedomyci, nieogoleni, widaæ tez jakiœ
ba³agan w instytucjach publicznych - wp³ywa to ogólnie na jakoœæ ¿ycia narodu na wielu
p³aszczyznach.
Ci¹g dalszy s. 3

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 22 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 - za s. Modestê Paprota i za ++ rodziców z
obojga stron: Kaczmarczyków i Paprotów
17.00 - o b³. Bo¿e dla Piotra Skrajnego z racji Iszych urodzin oraz za jego rodziców i rodziców
chrzestnych, aby swoim ¿yciem dawali
œwiadectwo wiary
Wtorek - 23 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 - + Anna i Henryk Florczyk, Lucjan Ropiak,
Edward Kuzia, W³adys³aw Jaworski
17.00 - + Ewald i Georg Wróbel - int. od Elwiry
Krysiak
Œroda - 24 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 Koz³owski w rocz. œm., cr.
Koz³owskich
17.00 - + W³adys³aw Koz³owski, Aleksandra i
Stanis³aw Sekœciñscy
Czwartek - 25 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 - w rocznicê œlubu Józefa i Janiny
Stankiewicz, za ich dzieci z rodzinami
17.00 - w rocznicê œlubu Marioli i Paw³a
Dziekoñskich i za ich dzieci
Pi¹tek - 26 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 - + Jan Czerwiñski w 11-t¹ rocz. œm., Anna,
Barbara, Ewa, Zbigniew, Krystyna i Józef
11.00 - w int. Feliksa Œmigielskiego z racji 86tych urodzin - int. od wnuczków i prawnuczków
17.00 - w 22-g¹ rocznicê œlubu Beaty i Jana
Szlachetka i o zdrowie dla Ma³gorzaty
17.00 - + Józef Kuprajtys
Sobota - 27 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 - + Boles³awa, Cecylia, Eugenia,
Marianna, Helena, Dominik i Rozalia
Grzybowscy
XXII Niedziela Zwyk³a - 28 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 rocznicê urodzin Ireny Ba³dyga
8.30 - w 18-te urodziny Karoliny Kowalczyk
8.30 - + Helena Sobczak w 17-t¹ rocz. œm., i
rodzeñstwa Franciszek, W³adys³aw, Stefan,
Marian, Mieczys³aw - int. od córki Zofii
11.00 - w 20-t¹ rocznicê œlubu Tadeusza i Teresy
Rachubka i za ich dzieci
11.00 - w 3-ci¹ rocznicê œlubu Gabrysi i
Krzysztofa
11.00 - w int. Feliksa Œmigielskiego
11.00 - + Jan i Katarzyna Pisow³occy
17.00 - o b³. Bo¿e dla zmartwionej matki, o
pocieszenie i w pewnej intencji rodziny
17.00 - + Teresa Mazgo³a - int. od mê¿a i syna z
rodzin¹

11 sierpnia o godzinie 11.00 w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Ks. biskup Romuald
Kamiñski przewodniczy³ uroczystej Mszy Œwiêtej na zakoñczenie pielgrzymki. W refleksji nad
S³owem Bo¿ym hierarcha mówi³ o os³abieniu wiêzi rodzinnych we wspó³czesnym œwiecie.
Nawi¹za³ do ostatnich dramatycznych wydarzeñ w Norwegii, i do ciekawego felietonu Barbary
Fedyszak Radziejowskiej na temat samotnoœci zabójcy, która tak bardzo nowoczesna i modna
doprowadzi³a do niesamowitej tragedii. Brak wiêzi rodzinnych prowadzi do niebezpiecznych
tendencji, do izolacji a w efekcie do niew³aœciwych wyborów. Jako ludzie wierz¹cy jesteœmy
zobowi¹zani do pielêgnowania najcenniejszych wartoœci w naszych domach - podkreœli³ Biskup.
Po zakoñczonych uroczystoœciach pe³ni duchowych wra¿eñ pielgrzymi wrócili do swoich domów.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
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