Kalendarz liturgiczny
28 sierpnia. XXII NIEDZIELA ZWYK£A.
Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27
Jezus uœwiadamia nam bezcenn¹ wartoœæ duszy.
Posiadaæ czyst¹ duszê znaczy wiêcej, ni¿ posi¹œæ ca³y
œwiat.
29 sierpnia. Poniedzia³ek. Wspomnienie
Mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela.
Jr 1,17-19; Mk 6,17-29
Zadajmy sobie pytanie o nasz¹ duchow¹ kondycjê: czy
czujemy siê ludŸmi wewnêtrznie wolnymi, zdolnymi
do ewangelicznych wyborów? Czy czasami nie
jesteœmy uwik³ani w ¿¹dze cia³a, które odbieraj¹ nam
wolnoœæ serca?
30 sierpnia. Wtorek.
1 Tes 5,1-6.9-11; £k 4,31-37
S³owo Bo¿e ma moc przemieniæ nasze serca i
uzdrowiæ cia³a.
31 sierpnia. Œroda.
Kol 1,1-8; £k 4,38-44
Nasz Dobry Ojciec, który jest w Niebie, gromadzi nas

przy swoim o³tarzu, aby objawiæ swoj¹ mi³oœæ
poprzez ofiarê Jezusa, umi³owanego Syna.
1 wrzeœnia. Czwartek. B³. Bronis³awy.
Kol 1,9-14; £k 5,1-11
“Wyp³yñ na g³êbiê” - te s³owa to skierowane do
ka¿dego z nas zaproszenie do intensywniejszego
¿ycia duchowego.
2 wrzeœnia. Pi¹tek.
Kol 1,15-20; £k 5,33-39
Pi¹tek jest pami¹tk¹ dnia, kiedy “zabrano nam Pana
M³odego” i dlatego naznaczony jest postem, ofiar¹ i
wyrzeczeniem.
3 wrzeœnia. Sobota. Œw. Grzegorza Wielkiego.
1 Tes 4,9-11; Mt 25,14-30
Zapatrzeni w postaæ œw. Grzegorza, cz³owieka
wielkiego umys³u i serca, proœmy Boga o dar
b³ogos³awieñstwa, które pomo¿e nam uczyniæ z
naszego ¿ycia hymn pochwalny ku czci Tego, który
nas gromadzi przy o³tarzu.

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. Wakacje, urlopy dobieg³y koñca. Na progu
nowego roku szkolnego Koœció³ apeluje o
do³o¿enie wszelkich starañ, aby uczestnictwo
dzieci i m³odzie¿y w katechezie szkolnej by³o
od samego pocz¹tku pe³ne œwiadomego
zaanga¿owania. Wzrost wiary i wra¿liwoœæ na
prawo Bo¿e nie dokonuje siê okazjonalnie, ale
przez systematyczne s³uchanie i rozwa¿anie
s³owa Bo¿ego na katechezie i podczas
niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste
spotkanie z Panem na £amaniu Chleba.
2. Dlatego zapraszamy dzieci i m³odzie¿,
rodziców, nauczycieli i wychowawców na
specjaln¹ Mszê Œwiêt¹ w naszym koœciele 1
wrzeœnia o godz. 9.00, podczas której
bêdziemy prosiæ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo na
czas zdobywania wiedzy i kszta³towania
charakterów, na czas budowania naszej
komunii z Panem Bogiem i z bliŸnimi.
Msza Œwiêta dla dzieci,rodziców, nauczycieli i
wychowawców ze Szko³y Podstawowej w
Krutyni 1 wrzeœnia o godz. 8.00 w budynku

Bazylika zim¹

Komunikaty

szko³y.
3. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, ¿e
edukacja szkolna i katechetyczna powinna byæ
przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest
pierwszym miejscem, w którym dzieci
zdobywaj¹ wychowanie tak¿e religijne. Szko³a,
katecheza i Koœció³ nigdy nie zast¹pi¹ rodziców.
Podczas sakramentalnego œlubow ania
ma³¿onkowie zobowi¹zywali siê do katolickiego
wychowania potomstwa. Bêdziemy modliæ siê,
aby wszyscy rodzice temu podo³ali.
4. W poniedzia³ek, 29 sierpnia, w liturgii
wspominamy Mêczeñstwo œw. Jana Chrzciciela.
Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu
liturgicznym tego Œwiêtego po czerwcowej
uroczystoœci jego narodzenia (24 VI). Za swoj¹
bezkompromisow¹ postawê Jan Chrzciciel,
podobnie jak inni prorocy, a póŸniej
Aposto³owie, zap³aci³ najwy¿sz¹ cenê. Tego dnia
bêdziemy prosiæ go o ³ad moralny w naszych
rodzinach, wspólnotach i w naszym ca³ym
Narodzie.
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Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt
X V I )
c d
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Fundamentalistyczna interpretacja Pisma
œwiêtego
Rozwa¿ania na temat hermeneutyki biblijnej w jej
ró¿nych aspektach, które prowadziliœmy do tej pory,
pozwalaj¹ nam zaj¹æ siê problemem
fundamentalistycznej interpretacji Pisma
œwiêtego,[145] który wielokrotnie pojawia³ siê
podczas debaty synodalnej. Papieska Komisja Biblijna
w dokumencie Interpretacja Biblii w Koœciele
sformu³owa³a odnoœnie do tego tematu wa¿ne
wskazania. W tym kontekœcie chcia³bym zwróciæ
uwagê zw³aszcza na te sposoby odczytywania, które
nie szanuj¹ autentycznej natury œwiêtego tekstu, daj¹c
pocz¹tek subiektywistycznym i arbitralnym
interpretacjom. Broniony przez lekturê
fundamentalistyczn¹ «literalizm» w rzeczywistoœci
stanowi zdradê zarówno sensu dos³ownego, jak i
duchowego, otwieraj¹c drogê ró¿nego rodzaju
instrumentalizacjom, na przyk³ad szerz¹c
antykoœcielne interpretacje Pism. Problematycznym

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.

aspektem lektury fundamentalistycznej jest to, ¿e
«nieuwzglêdnianie historycznego charakteru
Objawienia biblijnego powoduje niezdolnoœæ do
przyjêcia w pe³ni prawdy o Wcieleniu.
Fundamentalizm pomija œcis³¹ relacjê tego, co Bo¿e, z
tym, co ludzkie, w stosunkach z Bogiem. (...) Z tego
powodu sk³ania siê do traktowania tekstu biblijnego,
jak gdyby zosta³ podyktowany przez Ducha s³owo po
s³owie, i nie uznaje, ¿e s³owo Bo¿e zosta³o
sformu³owane w jêzyku i frazeologii
uwarunkowanych przez dan¹ epokê”.[146]
Przeciwnie, «chrzeœcijañstwo widzi w s³owach jedyne
S³owo, sam Logos, który odkrywa swoj¹ tajemnicê
poprzez ow¹ wieloœæ i realia ludzkiej historii”.
Prawdziw¹ odpowiedzi¹ na interpretacjê
fundamentalistyczn¹ jest „lektura Pisma œwiêtego
przenikniêta wiar¹”. Praktykowana od czasów
staro¿ytnych w Tradycji Koœcio³a, szuka ona zbawczej
prawdy dla ¿ycia poszczególnych wiernych i dla
Koœcio³a. Lektura ta uznaje wartoœæ historyczn¹
tradycji biblijnej. W³aœnie ze wzglêdu na tê wartoœæ
historycznego œwiadectwa pragnie ona odkryæ na
nowo ¿ywe znaczenie Pism œwiêtych odnosz¹cych siê
tak¿e do ¿ycia dzisiejszego wierz¹cego”, nie
zapominaj¹c zatem o ludzkim wymiarze tekstu
natchnionego i o jego rodzajach literackich.
cdn

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 godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

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. Wieczorek Eugeniusz (Krutyñ) - 50 z³.; 2. Anonimowo - 300 z³.; 3.
Anonimowo - 800 z³.; 4. Rodzina p.Szczêsnych (Wojnowo) - 150 z³.;5. Taca z ostatniej niedzieli 3542.51 z³.
Wp³ynê³o - 4842.51 z³. Wydano - 490 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 587 047.89 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!
KOMUNIKAT Z SESJI RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH ORAZ UROCZYSTOŒCI
NA JASNEJ GÓRZE
Dnia 25 sierpnia, w przeddzieñ Uroczystoœci Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej, odby³o siê na
Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierowa³ Przewodnicz¹cy
Konferencji, abp Józef Michalik. W sesji wzi¹³ udzia³ tak¿e Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp
Celestino Migliore.
1. Od beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w dniu 1 maja 2011 roku ca³y Koœció³ trwa w
dziêkczynieniu za nowego B³ogos³awionego i za dzie³o jego wielkiego pontyfikatu. Tak¿e Koœció³ w
Polsce, we wszystkich parafiach i wspólnotach, dziêkuje oraz prze¿ywa na nowo nauczanie
B³ogos³awionego.
Po Krakowie i Warszawie, tak¿e na Jasnej Górze, w uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny
Czêstochowskiej, mia³o miejsce ogólnopolskie dziêkczynienie za beatyfikacjê Wielkiego Papie¿a. By³o
ono poprzedzone dwoma tygodniami modlitwy pielgrzymów, którzy ze wszystkich diecezji polskich i z
zagranicy przychodzili do tronu Jasnogórskiej Królowej Polski. Biskupi dziêkuj¹ wszystkim za trud
pielgrzymowania oraz za modlitwê w intencji Koœcio³a i Ojczyzny.
2. Dwudziesty szósty Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y, prze¿ywany w dniach od 16 do 21 sierpnia w
Madrycie, by³ wielkim œwiêtem wiary. By³ te¿ dla m³odzie¿y wspania³ym doœwiadczeniem tajemnicy
Koœcio³a Powszechnego. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI kontynuuje dzie³o spotkañ z m³odzie¿¹,
zapocz¹tkowane przez b³. Jana Paw³a II. Biskupi dziêkuj¹ rodzicom, duszpasterzom, katechetom oraz
osobom pracuj¹cym w Krajowym Biurze Organizacyjnym Œwiatowych Dni M³odzie¿y za
przygotowanie m³odych Polaków do udzia³u w tym wielkim wydarzeniu. W spotkaniu tym
uczestniczy³o ok. 20 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy. Naszej m³odzie¿y towarzyszy³o 15 biskupów,
w tym 3 kardyna³ów – oraz 700 ksiê¿y.
Piêkna postawa m³odzie¿y uczestnicz¹cej w spotkaniach modlitewnych i katechezach jest znakiem
wiary m³odego pokolenia. Szczególne wyrazy uznania sk³adamy ponad tysi¹cu polskich wolontariuszy,
którzy w trudnych warunkach ofiarnie pracowali dla dobra uczestników spotkania w Madrycie. Trzeba
te¿ podziêkowaæ Telewizji „Trwam” oraz rozg³oœniom katolickim za bogat¹ obs³ugê medialn¹ spotkañ
m³odzie¿y z Ojcem Œwiêtym.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
* 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

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 29 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 - + Franciszek Staœkiewicz, Czes³aw
Dawidczyk
Wtorek - 30 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 Damiana i Marysi
17.00 - + Stanis³awa, Czes³aw, Józef, Józefa
Œroda - 31 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 - + za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Czwartek - 1 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + Lucjan Ropiak w 14-t¹ rocz. œm.,
Marianna i Feliks
8.00 - Msza Œwiêta na rozpoczêcie roku
szkolnego (Szko³a Podstawowa w Krutyni)
9.00 - Msza Œwiêta na rozpoczêcie roku
szkolnego
17.00 - + Gabriel Orowicz
17.00 - + Dariusz Parzych, Eugenia i Edward
17.00 - + Daniel Karol Mazgo³a - int. od
bratanków z rodzicami

Og³oszenia

Pi¹tek - 2 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + Jan Krysiak w 6-t¹ rocz. œm. i Stefania int. od syna z rodzin¹
17.00 - w rocznicê œlubu Jana i Bo¿eny Rokoj¿o i
za ich dzieci z rodzinami
17.00 - w 5-t¹ rocznicê œlubu Marcina i Moniki i
w int.ich syna Jakuba
17.00 - + Ryszard, cr. Skrajnych i Zêgotów
Sobota - 3 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + Jan Krysiak w 6-t¹ rocz. œm. i Stefania int. od córki Krystyny z rodzin¹
8.00 - Ryszard Krajza w 30-ty dzieñ po œm. - int.
od uczestników pogrzebu
17.00 - w int. Krystyny i Wies³awa intencja
dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla nich i córki
Gabrieli z racji nowego roku szkolnego
XXIII Niedziela Zwyk³a - 4 wrzeœnia 2011 r.
8.30 - o b³. Bo¿e dla Ani Niwiñskiej w
rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym - int. od
rodziców i siostry
8.30 - + Stanis³aw i W³adys³awa Krêciewscy
8.30 - + W³adys³aw Filipkowski
11.00 - w 25-t¹ rocznicê œlubu Jerzego i Haliny
Pliszka - int. od dzieci
11.00 - za parafiê
11.00 - + Lucjan Ropiak w 14-t¹ rocz. œm.
17.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Wioletty i
Krzysztofa i ich dzieci
17.00 - + Dariusz KuŸmicki w 2-g¹ rocz. œm.

*

Komunikaty

5. W czwartek przypada 1 wrzeœnia, a zatem 72. rocznica wybuchu drugiej wojny œwiatowej. Nasz¹
powinnoœci¹ jest pamiêtaæ o poleg³ych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o
pomordowanych przez braci po skoñczonej wojnie w wiêzieniach politycznych. Proœmy Pana, aby ofiara ich
¿ycia nie by³a daremna.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. Zachêcam
wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocz¹æ nowy rok szkolny i
katechetyczny. A w naszych modlitwach w te dni proœmy o dobr¹ pogodê dla pracuj¹cych na roli, aby mogli
kontynuowaæ zbiory plonów. Modlimy siê tak¿e za misje i misjonarzy.
7. 2 wrzeœnia RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej parafii. I czêœæ
ró¿añca o godz. 16.30, pozosta³e po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 1 IX b³. Bronis³awa (1204-1259), dziewica, norbertanka pochodz¹c¹ z polskiego rodu Odrow¹¿ów
(wspomnienie obowi¹zkowe);
· 3 IX œw. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papie¿, wybitny teolog i reformator, Doktor Koœcio³a (wspomnienie
obowi¹zkowe).
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: Domurat Jadwiga (Krutyñski Piecek) - 100 z³.; 2.
Anonimowo - 200 z³.; 3. Anonimowo - 100 z³. Zebraliœmy ju¿ 4500 z³. (Wydano - 8094 z³.). Dziêkujemy
ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!

