Kalendarz liturgiczny
24 lipca. XVII NIEDZIELA ZWYK£A.
1 Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
Chrystus jest Ÿród³em mocy i œwiat³a. Tych darów
potrzebujemy nie tylko do pracy, ale i do
wypoczynku, do regeneracji si³ fizycznych i
duchowych.
25 lipca. Poniedzia³ek. Œwiêto œw. Jakuba
Aposto³a.
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
Choæ cierpimy to nie poddajmy siê zw¹tpieniu.
26 lipca. Wtorek. Œw. Joachima i Anny, rodziców
NMP.
Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17
“Wielka jest ³aska Pana dla Jego czcicieli”.
27 lipca. Œroda.
Wj 34,29-35; Mt 13,44-46
Naszym najdro¿szym skarbem jest Jezus Chrystus i
Jego Królestwo. Niech nigdy nie ustanie nasza
radoœæ ze znalezienia tego skarbu i gorliwoœæ w

s³u¿bie Bogu.
28 lipca. Czwartek.
Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53
Jesteœmy wspólnot¹ - œwi¹tyni¹ Bo¿¹, i ka¿dy z
nas jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego.
29 lipca. Pi¹tek. Œw. Marty.
Kp³ 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
S³owo Bo¿e zachêca nas, byœmy mieli czas dla
Boga na szczer¹ modlitwê, i byœmy mieli czas na
wys³uchanie naszych najbli¿szych i tych, których
spotykamy na naszej drodze.
30 lipca. Sobota.
Kp³ 25,1.8-17; Mt 14,1-12
My chrzeœcijanie, codziennie mamy powód do
œwiêtowania, do wielkiej radoœci. Bóg jest wœród
nas. Œwiêtowanie to czas radosnej refleksji nad
¿yciem. To czas zwracania siê do Boga i czas
odpoczynku i okazywania w sposób szczególny
mi³oœci bliŸniemu.

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. Trwa pe³nia lata, wakacji, urlopów. Bywa, ¿e
zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych,
którzy pozostali na uboczu, którzy mo¿e w
szczególny sposób potrzebuj¹ naszej pomocy.
Nie wszyscy maj¹ radosne wakacje.
Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, czêsto
dotkniêtych bezrobociem, rozbitych,
patologicznych, nie pojecha³o na wakacyjny
wypoczynek. Ich los nie mo¿e byæ dla nas
obojêtny. Pamiêtajmy te¿ o ciê¿kim trudzie
rolników podczas ¿niw; pamiêtajmy, ¿e ka¿da
kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej
pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im
¿yczyæ: Szczêœæ Bo¿e!
2. Jutro, w poniedzia³ek, 25 lipca, obchodzimy
œwiêto œwiêtego Jakuba Aposto³a. Zosta³
powo³any jako jeden z pierwszych uczniów
Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, st¹d
Jakub Starszy albo Wiêkszy. Spoœród
Aposto³ów jest pierwszym, a po Szczepanie
drugim mêczennikiem Koœcio³a. Ju¿ w 44 roku
na rozkaz Heroda zosta³ œciêty mieczem (Dz

Bazylika zim¹

Komunikaty

12,1-2). Jego krótkie ¿ycie nie jest pora¿k¹, a
raczej œwiadczy o tym, ¿e tylko mi³oœæ i pokorna
s³u¿ba s¹ drog¹ do prawdziwej wielkoœci.
3. Jutro czcimy te¿ 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 odbywa siê dziœ, w niedzielê 24
lipca, po wszystkich Mszach Œwiêtych.
Ofiary sk³adane podczas poœwiêcenia pojazdów
przeznaczymy na zabezpieczenie obrazu.
Dziêkujemy za dary serca - BÓG ZAP£AÆ!
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Verbum Domini - o
wie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd

S³o natomiast widoczne powi¹zania miêdzy nimi.

Odnosi siê to ju¿ do zawartoœci Biblii Izraela,
któr¹ my, chrzeœcijanie, nazywamy Starym
Testamentem. Jest tak tym bardziej, kiedy my,
chrzeœcijanie, ³¹czymy Nowy Testament i jego
W e w n ê t r z n a j e d n o œ æ B i b l i i pisma - niczym klucz hermeneutyczny z Bibli¹
Wielka Tradycja Koœcio³a uczy nas dostrzegaæ w Izraela, interpretuj¹c j¹ jako drogê ku
przejœciu od litery do ducha tak¿e jednoœæ ca³ego Chrystusowi.
Pisma œwiêtego, poniewa¿ jedno jest S³owo
Bo¿e, które apeluje do naszego ¿ycia, wzywaj¹c W Nowym Testamencie na ogó³ nie u¿ywa siê
je nieustannie do nawrócenia. W tym zakresie s¹ okreœlenia „Pismo” (por. Rz 4, 3; 1 P 2, 6), lecz
dla nas bezpiecznym przewodnikiem s³owa „Pisma” (por. Mt 21, 43; J 5, 39; Rz 1, 2; 2 P 3,
Hugona ze œw. Wiktora: „Ca³e Pismo œwiête jest 16), „które jednakowo¿ jako ca³oœæ bêd¹
jedn¹ ksiêg¹, a t¹ jedn¹ ksiêg¹ jest Chrystus, nastêpnie traktowane jako jedyne s³owo Boga
poniewa¿ ca³e Pismo œwiête mówi o Chrystusie i skierowane do nas”. To pokazuje jasno, ¿e
wype³nia siê w Chrystusie”. Z pewnoœci¹ Biblia, w³aœnie osoba Chrystusa nadaje jednoœæ
rozpatrywana z czysto historycznego lub wszystkim „Pismom” w powi¹zaniu z jedynym
literackiego punktu widzenia, nie jest po prostu „S³owem”. W ten sposób mo¿emy zrozumieæ, co
ksiêg¹, lecz zbiorem tekstów literackich, których mówi Konstytucja dogmatyczna Dei verbum w
redagowanie trwa³o ponad tysi¹c lat i której n. 12, gdy wskazuje na wewnêtrzn¹ jednoœæ ca³ej
poszczególnych ksi¹g nie da siê ³atwo Biblii jako decyduj¹ce kryterium dla poprawnej
cdn
wyodrêbniæ jako wewnêtrzne ca³oœci; istniej¹ hermeneutyki wiary.
Tr¹ba powietrzna, która w ostatnich dniach przesz³a przez Polskê, najbardziej
dotknê³a trzy powiaty województwa mazowieckiego: przy suski, bia³obrzeski i radomski.
Wielu ludzi zosta³o pozbawionych dachu nad g³ow¹, uszkodzone zosta³y budynki
gospodarcze oraz ok. 2 tys. tuneli ogrodniczych.
Caritas Polska przekaza³a ju¿ 200 tys. z³otych dla poszkodowanych, a tak¿e 10 palet
papy na przykrycie domów, z których wiatr zerwa³ dachy.
Maj¹c na uwadze tragiczne w skutkach efekty burz i nawa³nic oraz solidaryzuj¹c siê
z wszystkimi poszkodowanymi proszê o modlitwê, jak równie¿ o przeprowadzenie w
parafiach zbiórki do puszek na rzecz ofiar tego kataklizmu.
W diecezji e³ckiej taka zbiórka powinna odbyæ siê w XVIII Niedzielê Zwyk³¹, tj. dnia
31 lipca 2011 r., we wszystkich koœcio³ach i kaplicach parafii po ka¿dej Mszy œw.
Za wszelk¹ ofiarnoœæ i ¿yczliwoœæ sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ. Na owocne
prze¿ywanie czasu urlopowego, z serca b³ogos³awiê.
+ Jerzy Mazur SVD
* 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. Taca z ostatniej niedzieli - 4306.72 z³.; 2. Krysiak Leszek i Elwira
(Krutyñ) - 200 z³.; 3. Rudnik Roman i Anna (Ukta) - 100 z³.; 4. Anonimowo - 200 z³.
Wp³ynê³o - 4806.72 z³. Wydano -290 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 538 887.03 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

4. W sobotê, 26 lipca, w liturgii wspominamy œwiêtych Joachima i Annê, rodziców Najœwiêtszej
Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwróciæ siê w
modlitwie do tych œwiêtych ma³¿onków, prosz¹c o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej
rodziny. Módlmy siê te¿ za naszych rodziców i dziadków ¿yj¹cych i powo³anych ju¿ do wiecznoœci.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 26 VII œw. œw. Joachim i Anna, rodzice Najœwiêtszej Marii Panny (wspomnienie obowi¹zkowe,
zob. wy¿ej);
· 29 VII œw. Marta, siostra £azarza i Marii (wspomnienie obowi¹zkowe).
5. W czasie wakacyjnym korzystajmy z sakramentu pokuty. W naszym koœciele okazja do
spowiedzi œwiêtej na pó³ godziny przed Mszami Œwiêtymi.
6.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.
7. Wszystkim te¿ przypominam, ¿e nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy siê
manifestowaæ naszej przynale¿noœci do Chrystusa i Koœcio³a.
8.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. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 2870 z³.
10. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 1340 z³.
Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!
IX Diecezjalna Pielgrzymka w intencji trzeŸwoœci
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Studzienicznej
sobota, 13 sierpnia 2011
Program pielgrzymki:
10.00 – Rozpoczêcie spotkania i powitanie przyby³ych
grup. 10.15 – Ró¿aniec (w czasie Ró¿añca mo¿liwoœæ
skorzystania ze Spowiedzi)
11.00 – Msza Œwiêta sprawowana pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Ksiêdza Biskupa Romualda Kamiñskiego
12.30 – Ognisko. 13.00 – Otwarty miting. 15.00 – Koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia. 15.30 – B³ogos³awieñstwo na
zakoñczenie pielgrzymki.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 25 lipca 2011 r.
8.00 - + Leokadia, Antoni i Stanis³aw z
rodz. Kubraków i Pupków
17.00 - w int. Rodzin: D¹browskich Andrzeja i
Ewy, Sekœciñskich, Sad³owskich, Glebów,
Gibalskich i Vandak w rocznicê œlubów i ich
dzieci
17.00 - + Bronis³awa Puchalska w I-sz¹ rocz. œm.
i Stanis³aw
17.00 - Gr. + Franciszek
Wtorek - 26 lipca 2011 r.
8.00 - + Anna Czerwiñska
8.00 - + Anna ( w dniu imienin)
17.00 - + Bronis³aw Dêbowski w I-sz¹ rocz. œm. int. od siostry W³adys³awy
17.00 - + Anna Wachowska (w dniu imienin) int. od córek
17.00 - Gr. + Franciszek
Œroda - 27 lipca 2011 r.
8.00 - + W³adys³aw Jaworskiw I-sz¹ rocz. œm. int. od ¿ony i dzieci
17.00 - w 13-te urodziny Natalii
17.00 - Gr. + Franciszek
Czwartek - 28 lipca 2011 r.
8.00 - w intencji wnuków Mateusza i Tomka int. od babci Lusi
8.00 - + W³adys³aw Jaworski w I-sz¹ rocz. œm. int. od siostry
17.00 - + Rozalia i Franciszek Stankiewicz w
rocz. œm.
17.00 - Gr. + Franciszek
Pi¹tek - 29 lipca 2011 r.
8.00 - + Regina Pupek, Stanis³aw i Eleonora
17.00 - + Zygmunt Twardeusz w rocz. œm. - int.

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.

od syna Ryszarda z rodzin¹
17.00 - + Rozalia i Franciszek Stankiewicz w
rocz. œm.
17.00 - Gr. + Franciszek
Sobota - 30 lipca 2011 r.
8.00 - Gr. + Franciszek
17.00 - w 50-t¹ rocznicê œlubu Józefa i
Boles³awy Dziekoñskich z Rosochy
XVIII Niedziela Zwyk³a - 31 lipca 2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie
Dobrowolskich
8.30 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie
Ryszarda i Celiny Filipkowskich
8.30 - o b³. Bo¿e dla rodziny Grzybowskich, za
dzieci i wnuków
8.30 - + Stanis³aw Kozio³
9.40 Krutyñ: + W³adys³aw Waszkiewicz
9.40 Krutyñ: + Anna i Aleksander, Antoni,
Stanis³aw i Antonina
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
Jab³kowskich oraz dla Patrycji i Karoliny
11.00 - w int. Ilony i Jana Pianka w 7-m¹ rocz.
œlubu i za ich córkê Kasiê
11.00 - w int. Nadin i Marcina i ich córki,
Magdaleny i Patryka i ich córki, Magdy i
Micha³a i ich syna
11.00 - + Stefania w rocz. œm., Czes³aw i Józef
Skorupscy
17.00 - w int. Doroty i Krzysztofa Sad³owskich i
ich dzieci, Ewy i Andrzeja D¹browskich i ich
dzieci, Jolanty i Dariusza Gleba i ich dzieci,
Micha³a i Magdaleny Sekœciñskich i ich syna z
racji rocznic œlubów
17.00 - + Mieczys³aw Orleañczyk w rocz. œm., z
rodz. Orleañczyk, Kowalczyk, S³owikow
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