Kalendarz liturgiczny
31 lipca. XVIII NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 55,1-3a; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Niedzielna Eucharystia to najlepszy chrzeœcijañski
sposób na udane ¿ycie, bo tu sam Bóg pragnie byæ
naszym pokarmem.
2 sierpnia. Poniedzia³ek. Œw. Alfonsa Marii
Liguoriego.
Lb 11,4b-15; Mt 14,22-36
Œwiêtoœæ cz³owieka polega na mi³owaniu Jezusa
Chrystusa.
2 sierpnia. Wtorek.
Lb 12,1-13; Mt 15,1-2.10-14
Pan Bóg zachêca nas, abyœmy pobo¿ne praktyki
wykonywali z potrzeby mi³uj¹cego serca.
3 sierpnia. Œroda.
Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
Silna wiara prowadzi do uzdrowienia.
4 sierpnia. Czwartek. Œw. Jana Marii Vianney’a,
Patrona Kap³anów.

Lb 20,1-13; Mt 16,13-23
Pan Bóg nie pozostawi³ nas samych na ziemi. Jest
z nami w swoim s³owie, Eucharystii i
sakramentach, a tak¿e w pos³udze kap³anów.
5 sierpnia. Pi¹tek.
Pwt 4,32-40; Mt 16,24-28
Jezus przypomina nam, ¿e liczy siê przede
wszystkim perspektywa ¿ycia wiecznego. Ka¿dy
¿yciowy wybór ma konsekwencje w wiecznoœci.
Nasze ¿ycie zmierza ostatecznie do spotkania z
Jezusem w Królestwie Jego Ojca.
6 sierpnia. Sobota. Œwiêto Przemienienia
Pañskiego.
Dn 7,9-10.13-14 albo 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9
Jezus chcia³, aby uczniowie byli œwiadkami Jego
modlitwy i cudownego przemienienia. Nas
równie¿ zaprosi³ na Eucharystiê, abyœmy trwali w
kontemplacji Jego przemienionego Cia³a i Krwi,
aby móg³ nas nasyciæ piêknem swego Bóstwa.

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. 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.

Bazylika zim¹

Komunikaty

Za wszelk¹ ofiarnoœæ i ¿yczliwoœæ
sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ. Na owocne
prze¿ywanie czasu urlopowego, z serca
b³ogos³awiê.
+ Jerzy Mazur SVD
2. Z pocz¹tkiem obecnego tygodnia
przekroczymy progi sierpnia. To miesi¹c dla nas
szczególny na p³aszczyŸnie religijnej, jak i
historycznej. W tym miesi¹cu ze wszystkich
stron Polski i Europy setki tysiêcy pielgrzymów
zd¹¿aj¹ na Jasn¹ Górê. £¹czmy siê w modlitwie z
tymi, którzy podjêli trud wyjœcia na p¹tnicze
szlaki. W³¹czmy siê te¿ w wielk¹ modlitwê o
trzeŸwoœæ naszego narodu. Mo¿e dla wyrwania z
na³ogu pijañstwa czy narkomanii kogoœ
bliskiego, znajomego warto ofiarowaæ Panu
Bogu czasow¹ lub ca³kowit¹ abstynencjê!?
Naszym poœrednikiem w modlitwie o trzeŸwoœæ
jest œwiêty Maksymilian Maria Kolbe.
3. 2 sierpnia - 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.
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Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd
Relacja miêdzy Starym i Nowym
Testamentem Odnoœnie do jednoœci Pism w
Chrystusie jest rzecz¹ konieczn¹, by zarówno
teologowie, jak i duszpasterze byli œwiadomi
relacji miêdzy Starym i Nowym Testamentem.
Przede wszystkim jest oczywiste, ¿e sam Nowy
Testament uznaje Stary Testament za s³owo Bo¿e
i dlatego przyjmuje autorytet œwiêtych Pism
narodu ¿ydowskiego. Uznaje je implicite,
pos³uguj¹c siê tym samym jêzykiem i nawi¹zuj¹c
czêsto do fragmentów owych Pism. Uznaje je w
sposób wyraŸny, przytacza bowiem wiele jego
fragmentów i pos³uguje siê nimi w argumentacji.
Tak wiêc argumentacja opieraj¹ca siê na tekstach
Starego Testamentu stanowi w Nowym
Te s t a m e n c i e d e c y d u j ¹ c ¹ w a r t o œ æ ,
przewy¿szaj¹c¹ rozumowanie czysto ludzkie. W
czwartej Ewangelii Jezus stwierdza, ¿e „Pisma
nie mo¿na odrzuciæ” (J 10, 35), a œw. Pawe³
precyzuje w szczególnoœci, ¿e Objawienie
Starego Testamentu jest nadal aktualne dla nas
chrzeœcijan (por. Rz 15, 4; 1 Kor 10, 11).132
Ponadto stwierdzamy, ¿e „Jezus z Nazaretu by³
¯ydem, a Ziemia Œwiêta jest macierzyst¹ ziemi¹
Koœcio³a”; korzenie chrzeœcijañstwa znajduj¹ siê
w Starym Testamencie i chrzeœcijañstwo zawsze

czerpie pokarm z tych korzeni. Dlatego zdrowa
nauka chrzeœcijañska zawsze odrzuca³a wszelkie
odradzaj¹ce siê formy marcjonizmu, który na
ró¿ne sposoby przeciwstawia Stary Testament
Nowemu.
Ponadto sam Nowy Testament mówi o swojej
zgodnoœci ze Starym i g³osi, ¿e w tajemnicy
¿ycia, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa
œwiête Pisma narodu ¿ydowskiego znalaz³y
swoje doskona³e wype³nienie. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, ¿e pojêcie wype³nienia siê Pism jest
z³o¿one, poniewa¿ zawiera trzy wymiary:
podstawowy aspekt ci¹g³oœci w stosunku do
Objawienia Starego Testamentu, aspekt
zerwania oraz aspekt spe³nienia i przewy¿szania.
Co do zamys³u tajemnica Chrystusa jest
kontynuacj¹ ofiarniczego kultu Starego
Testamentu; dokona³a siê jednak w sposób
bardzo odmienny, odpowiadaj¹cy wielu
przepowiedniom proroków, i w ten sposób
osi¹gnê³a doskona³oœæ, która nigdy wczeœniej nie
zosta³a osi¹gniêta. W Starym Testamencie
istniej¹ bowiem liczne napiêcia miêdzy
aspektami instytucjonalnymi i aspektami
prorockimi. Misterium Paschalne Chrystusa jest
w pe³ni zgodne jednak¿e w sposób, który by³ nie
do przewidzenia z proroctwami i aspektem
prefiguratywnym Pism; jednak¿e zawiera
wyraŸne aspekty braku ci¹g³oœci wzglêdem
instytucji Starego Testamentu. cdn.

Zapowiedzi przedœlubne
1. 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.
* 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.; Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.
Wp³ynê³o - 150 z³. Wydano -290 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 539 027.03 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. Jutro, 1 sierpnia, przypada 67. rocznica powstania warszawskiego. Zaœ w po³owie miesi¹ca
przedmiotem refleksji stan¹ siê sierpniowe dni narodowego przebudzenia na prze³omie lat
osiemdziesi¹tych na polskim Wybrze¿u. Wspomnimy te¿ „Cud nad Wis³¹” z 1920 roku. Niech to
bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich œwi¹t utwierdzi nasz¹ wiarê i ufnoœæ w moc i potêgê Pana
wieków.
5. We wtorek, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, zwi¹zany z postaci¹ œwiêtego Franciszka z
Asy¿u. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie w³aœciwej intencji, stan ³aski uœwiêcaj¹cej,
modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papie¿a oraz nawiedzenie parafialnego koœcio³a. Dok³adnie
odpust ten mo¿na uzyskaæ w czasie od po³udnia 1 sierpnia do pó³nocy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej
nadzwyczajnej ³aski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a
jeszcze przez nas nie naprawione.
6. W pierwszy czwartek miesi¹ca, przez wstawiennictwo œw. Jana Marii Vianneya, patrona wszystkich
proboszczów, którego wspomnienie liturgiczne przypada akurat tego dnia, w modlitwach bêdziemy
dziêkowaæ Bogu za dar Eucharystii oraz prosiæ o liczne i œwiête powo³ania kap³añskie. W pierwszy
pi¹tek miesi¹ca bêdziemy przepraszaæ Bo¿e Serce za wszelki brak mi³oœci, za lekcewa¿enie daru
Bo¿ego Mi³osierdzia. Bêdziemy prosiæ o ³askê nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga
przepraszaæ nie chc¹. Okazja do pierwszopi¹tkowej spowiedzi œwiêtej w naszym koœciele na pó³ godziny
przed Msz¹ Œwiêt¹.
7. W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca, 6 sierpnia, przypada œwiêto Przemienienia Pañskiego. W Koœciele
obchodzone jest ju¿ od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Aposto³om i
nam zrozumieæ, jak mizerne i niepe³ne s¹ nasze wyobra¿enia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu
Bo¿ej potêgi. I dzisiaj ka¿dego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, ¿e bêdziemy razem z Nim
królowaæ, jeœli tylko bêdziemy pamiêtali o tym, co dla nas Bóg przygotowa³, jeœli bêdziemy karmili siê
Jego s³owem i Cia³em, ufnie i wytrwale siê do Niego modlili i s³u¿yli bliŸnim. Przemienienie Pañskie to
œwiêto radoœci i nadziei, ¿e przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.
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. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 1. Krzysztof i Danuta Worobiec - 300 z³.,
2. Podczas œwiêcenia samochodów - 630 z³. 3. Anonimowo - 100 z³. Zebraliœmy ju¿ 3900 z³. (Wydano
- 8094 z³.). Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
17.00 - + Bo¿ena Sawicka w I-sz¹ rocz. œm. - int.
Poniedzia³ek - 1 sierpnia 2011 r.
od mê¿a z dzieæmi
8.00 - w intencji znanej ofiarodawcy
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o 18.00 - œlub: Anita Ptak i £ukasz Emil Ma³¿
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo Sobota - 6 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
b³. Jana Paw³a II
17.00 - w 2-g¹ rocz. œlubu Ewy i Miros³awa uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo
b³. Jana Paw³a II
Ropiak i w int. Zosi
17.00
- œlub: Judyta Tyc i Maciej Liedtk
Wtorek - 2 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o XIX Niedziela Zwyk³a - 7 sierpnia 2011 r.
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo 8.30 - za mieszkañców Wojnowa
8.30 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o
b³. Jana Paw³a II
uzdrowienie
dla Moniki przez wstawiennictwo
17.00 - w 3-ci¹ rocz. œlubu Magdaleny i Micha³a
b³. Jana Paw³a II
Sekœciñskich i w int. Kacpra
8.30 - int. dziêkczynna od rodziny Gruszka
Œroda - 3 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o 8.30 - + Bo¿ena Sawicka w I-sz¹ rocz. œm.
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo 9.40 Krutyñ: w rocz. œlubu Agnieszki i Andrzeja
Ryœ i za ich dzieci
b³. Jana Paw³a II
9.40 Krutyñ: w int. Mateusza Samsela w 20-te
17.00 - + W³adys³aw B¹ba w I-sz¹ rocz. œm.
17.00 - + Rozalia i Stefan Sakowscy - int. od syna urodziny - int. od babci
9.40 - + Szyszuk i Samsel
z rodzin¹
11.00
- w int. Kasi o œwiat³o Ducha Œwiêtego dla
Czwartek - 4 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o niej i o zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo Steckiewicz
11.00 - o ³aski dla cz³onków Ko³a Ró¿añcowego
b³. Jana Paw³a II
i
ich rodzin ze Œwignajna i w int. Ireny
17.00 - w 55-te urodziny Reginy i o powrót do
Tydelskiej w 80-te urodziny
zdrowia - int. od chrzeœnicy z rodzin¹
11.00 - w int. Ksiêdza Proboszcza
17.00 - Gr. + Franciszek
11.00 - + Stanis³aw Florczyk w rocz. œm.,
Pi¹tek - 5 sierpnia 2011 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla Moniki i Tomka i proœba o Henryk Florczyk
uzdrowienie dla Moniki przez wstawiennictwo 17.00 - + Leokadia Kaczmarczyk - int. od córki
b³. Jana Paw³a II
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
(wspomnienie obowi¹zkowe);
· 1 VIII œw. Alfons Maria Liguori (1696-1787), · 4 VIII œw. Jan Maria Vianney (1786-1859),
biskup i Doktor Koœcio³a, gorliwy spowiednik,
prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik,
misjonarz i kaznodzieja, jeden z najwiêkszych
który mi³oœci¹, surow¹ pokut¹ i wytrwa³¹
pisarzy chrzeœcijañskich, za³o¿yciel
modlitw¹ dokona³ cudu nawrócenia swojej
zgromadzenie ojców redemptorystów
parafii w Ars ko³o Lyonu.

SPRZEDA¯
DOM Parafia wNA
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.
* 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

