Kalendarz liturgiczny
7 sierpnia. XIX NIEDZIELA ZWYK£A.
1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
Niedziela - Dzieñ Pañski. Dziœ nic nie jest wa¿niejsze
ni¿ bycie z Bogiem. To On da³ nam dzieñ na radoœæ
przebywania blisko Niego i odpoczynek.
8 sierpnia. Poniedzia³ek. Œw. Dominika.
Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27
Eucharystia to lekcja mi³oœci,której udziela nam sam
Pan Bóg.
9 sierpnia. Wtorek. Œw. Teresy Benedykty od
Krzy¿a (Edyty Stein), Patronki Europy.
Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 lub Mt 16,24-27
“Kto szuka prawdy, szuka Boga,choæby o tym nie
wiedzia³”.
10 sierpnia. Œroda. Œw. Wawrzyñca.
Mdr 3,1-9 albo 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26
Zaufajmy Bogu do koñca, nawet po utratê w³asnego
¿ycia, jeœli mia³oby to przyczyniæ siê do Jego wiêkszej
chwa³y i naszego zbawienia.
11 sierpnia. Czwartek. Œw. Klary.

Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1
Chrystus w Eucharystii oddaje siê ka¿demu z nas.
Chciejmy z Nim ¿yæ na co dzieñ, poznawaæ Jego
mi³oœæ i wype³niaæ Jego wolê.
12 sierpnia. Pi¹tek.
Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
Jezus broni jednoœci ka¿dej rodziny. Zna nasze
cierpienia i ma³¿eñskie kryzysy. Pragnie, aby ka¿de
ma³¿eñstwo by³o “jednym cia³em” i daje potrzebne
wsparcie w sakramentach. Ka¿dego dnia b³ogos³awi
domowe ogniska, by stanowi³y jedno z Nim. Ka¿dy
kryzys w rodzinie mo¿na pokonaæ,trzeba tylko
wyzbyæ siê egoizmu i prosiæ Dawcê Mi³oœci o
pomoc.
13 sierpnia. Sobota.
Joz 24,14-29; Mt 19,13-15
Jezus ka¿dego dnia patrzy na nas z mi³oœci¹. Têskni i
czeka, a¿ przyjdziemy do Niego. Chce nam
b³ogos³awiæ. Modli siê za nas do Ojca. Chce przytuliæ
najs³abszych i bezbronnych.

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. Zdaje siê, jeszcze tyle przeró¿nych
niepokojów trapi nie tylko nasze dusze, ale
równie¿ ca³e nasze spo³eczeñstwo. Dlatego w
tym wirze codziennoœci warto zauwa¿yæ
nieocenion¹ rolê modlitwy, a tak¿e sens i
religijn¹ wartoœæ milczenia. Wykorzystajmy
nasze wakacyjne wêdrówki, pielgrzymki,
indywidualny odpoczynek na stworzenie
w³aœciwej duchowej atmosfery, niezbêdnej,
aby odczuæ blisk¹ obecnoœæ Boga i umocniæ
nasz¹ wiarê.
2. A pozostaj¹cych w domu proszê o
modlitewne wsparcie tych wszystkich, który z
ró¿nych stron Polski i Europy wyruszyli na
pielgrzymie szlaki prowadz¹ce na Jasn¹ Górê,
do naszego narodowego Sanktuarium.
3. 11 sierpnia koñczy siê XIX. Piesza
Pielgrzymka Diecezji E³ckiej na Jasn¹ Górê.
4. We wtorek, 9 sierpnia, przypada œwiêto
œwiêtej Teresy Benedykty od Krzy¿a Edyty
Stein (1891-1942), wspó³patronki Europy.
Urodzi³a siê we Wroc³awiu w rodzinie

Bazylika zim¹

Komunikaty

¿ydowskiej. Studiowa³a filozofiê u Husserla we
Fryburgu. Miêdzy innymi pod wp³ywem lektury
autobiografii œwiêtej Teresy z Avila, mimo
p r o t e s t ó w r o d z i n y, p r z y j ê ³ a c h r z e s t .
Przet³umaczy³a na jêzyk niemiecki dzie³a
œwiêtego Tomasza z Akwinu. W 1933 roku
wst¹pi³a do karmelitanek w Kolonii. Ze wzglêdu
na przeœladowania hitlerowskie przenios³a siê do
klasztoru w Echt w Holandii. Tam aresztowana, a
nastêpnie wywieziona do obozu w Oœwiêcimiu,
zginê³a 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizowa³ j¹
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w 1998 roku, a w rok
póŸniej og³osi³ wspó³patronk¹ Europy,
podkreœlaj¹c, ¿e jej wyj¹tkowe ¿ycie i ofiara,
jak¹ z³o¿y³a dla Chrystusa, s¹ zadatkiem
prawdziwie braterskiego spo³eczeñstwa,
niezale¿nie od ró¿nic narodowych, kulturowych
i religijnych.
5. 13 sierpnia - IX. Pielgrzymka w intencji
trzeŸwoœci do Sanktuarium w Studzienicznej.
6. Za tydzieñ prosiæ bêdziemy o ofiary na
Fundusz Kap³añski Diecezji E³ckiej.
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zapominaæ, ¿e zachowuje on swoj¹ wartoœæ
Objawienia, potwierdzonego przez samego
naszego Pana (por. Mk 12, 29-31). Dlatego
„tak¿e Nowy Testament wymaga, by by³ czytany
Powy¿sze rozwa¿ania ukazuj¹ niezast¹pion¹ w œwietle Starego. Czyni³a to nieustannie
wartoœæ Starego Testamentu dla chrzeœcijan, a pierwotna katecheza chrzeœcijañska (por. 1 Kor
jednoczeœnie uwydatniaj¹ oryginalnoœæ lektury 5, 6-8; 10, 1-11)”.[136] Z tego wzglêdu ojcowie
chrystologicznej. Koœció³ ju¿ w czasach synodalni stwierdzili, ¿e „¿ydowskie rozumienie
apostolskich, a póŸniej w ¿ywej Tradycji Biblii mo¿e pomóc w rozumieniu i badaniu Pism
ukazywa³ jasno jednoœæ planu Bo¿ego w obydwu przez chrzeœcijan”. „Nowy Testament jest ukryty
Testamentach za poœrednictwem typologii, która w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaœnienie
nie ma charakteru arbitralnego, lecz wpisana jest w Nowym”[138] tak mówi³ o tym z przenikliw¹
w wydarzenia opisywane przez œwiêty tekst, a m¹droœci¹ œw. Augustyn. Jest wiêc wa¿ne, aby
zatem odnosi siê do ca³ego Pisma. Typologia zarówno w duszpasterstwie, jak i w krêgach
„rozpoznaje w dzie³ach Bo¿ych Starego akademickich ukazywaæ w³aœciwie g³êbok¹
Testamentu figury tego, czego Bóg dokona³ w relacjê miêdzy dwoma Testamentami,
pe³ni czasów w Osobie swego wcielonego przypominaj¹c za œw. Grzegorzem, ¿e „to, co
Syna”. Tak wiêc chrzeœcijanie czytaj¹ Stary Stary Testament obieca³, Nowy Testament
Testament w œwietle Chrystusa, który umar³ i ukaza³; co tamten g³osi skrycie, ten wyznaje
zmartwychwsta³. Lektura typologiczna ods³ania otwarcie jako ju¿ obecne. Dlatego Stary
niewyczerpan¹ treœæ Starego Testamentu w Testament jest proroctwem Nowego Testamentu;
odniesieniu do Nowego, nie nale¿y jednak a najlepszym komentarzem do Starego
Testamentu jest Nowy Testament”.
cdn
Ka¿dego drugiego dnia miesi¹ca i w pierwsze niedziele miesi¹ca zbiera siê kilkanaœcie lub
kilkadziesi¹t osób, by modlitwa wype³ni³a wiekowe mury naszej œwi¹tyni. Niektórzy gromadz¹ siê
w domach,by wymieniæ “tajemniczki”. P³yn¹ wtedy s³owa „Zdrowaœ Maryjo” i nios¹ do Nieba
westchnienia i proœby, czêsto niewypowiedziane, p³ynie wo³anie zatroskanego serca. Dla
zgromadzonych ta modlitwa jest codziennym pokarmem duchowym. ¯ywy Ró¿aniec. Jego
cz³onkowie przychodz¹ tak od lat, by modliæ siê na ró¿añcu. Dziœ na nowo trzeba nam uklêkn¹æ
przed o³tarzem i prosiæ o o¿ywienie idei ¯ywego Ró¿añca. Stoj¹ przed nami nowe wyzwania.
Trzeba podj¹æ ducha i ideê o¿ywienia wiary. Wyra¿aj¹c Matce Bo¿ej wdziêcznoœæ za obecnoœæ
¯ywego Ró¿añca w naszej parafii powinniœmy zrobiæ wszystko, by zachêciæ naszych znajomych do
przy³¹czenia siê do ¯ywego Ró¿añca, aby ka¿da ró¿a mia³a po dwadzieœcia osób. Zachêcajmy
naszych s¹siadów do utworzenia nastêpnej ró¿y. Szczególnie mi³ym podarunkiem by³yby ró¿e
¯ywego Ró¿añca dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e mê¿czyzn. Oby z naszego koœcio³a nie znikn¹³ obraz
modl¹cych siê o nawrócenie grzeszników i za Koœció³.

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

* 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. Ropiak Krystyna i Józef (Œwignajno) - 600 z³.; 2. Grajko Anna
(Chostka ) - 60 z³.; 3. Skrajna Jadwiga (Ukta) - 100 z³.; 4. Anonimowo - 80 z³.; 5. Anonimowo - 50
z³.; 6. Anonimowo - 50 z³.
Wp³ynê³o - 940 z³. Wydano - 41 323.37 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 579 410.40 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 œrodê, 10 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada œwiêto œwiêtego Wawrzyñca, diakona

Koœcio³a rzymskiego, mêczennika (†258). Przypuszcza siê, ¿e zgin¹³ za wiarê w Chrystusa razem z
papie¿em Sykstusem II tego samego dnia. Zw³aszcza dzisiaj warto wpatrywaæ siê w jego ¿ycie, aby
dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Koœcio³a da siê wycierpieæ, a z czego póŸniej rodz¹ siê
b³ogos³awione owoce. Gdy dobrze przypatrzymy siê dziejom Koœcio³a, wyraŸnie widaæ, ¿e ofiara,
zw³aszcza krew mêczeñska tych, którzy poszli za Chrystusem, ich przyk³ad rodzi nastêpne
pokolenia wyznawców gotowych oddaæ wszystko za Ewangeliê. Czêsto z tych „skarbów
Koœcio³a”, jakimi s¹ œwiêci mêczennicy, po latach wyrastaj¹ jeszcze piêkniejsze kwiaty wiary,
nadziei i mi³oœci, a Chrystusowy Koœció³ staje siê silniejszy. Tak siê dzieje do dzisiaj. Choæby
wspominaj¹c wspó³czesnego polskiego mêczennika, b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszkê.
Mo¿e nasze pokolenie jeszcze doczeka b³ogos³awionych owoców jego mêczeñstwa dla Koœcio³a w
Polsce i dla naszej utrudzonej Ojczyzny. Wpatrujmy siê w te przyk³ady, a wtedy i nasze ¿ycie stanie
siê bardziej œwiête!
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 roku mija 100 lat od powstania na ziemiach polskich pierwszej dru¿yny harcerskiej - dlatego
pragniemy gor¹co zaprosiæ na wspólne œwiêtowanie wszystkich, którym idea harcerstwa jest szczególnie
cenna: harcerzy, instruktorów, seniorów, sympatyków harcerstwa i wszystkich organizacji harcerskich.
Miejscem spotkania bêdzie Sanktuarium Matki Bo¿ej w Studziennicznej. Czas: 25 sierpnia 2011 roku,
rozpoczêcie o godzinie 9.30, w kaplicy Matki Bo¿ej. W imieniu organizatorów Ks. hm Tadeusz BIA£OUS

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 8 VIII œw. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, za³o¿yciel Zakonu Kaznodziejskiego
dominikanów, który do dziœ szerzy Ewangeliê poprzez g³oszenie s³owa i œwiadectwo ¿ycia
(wspomnienie obowi¹zkowe);
· 11 VIII œw. Klara (1194-1253), dziewica; id¹c za wzorem œw. Franciszka, wybra³a ¿ycie w
ubóstwie i za³o¿y³a zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 8 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 9-te urodziny Jakuba Or³owskiego
17.00 - + Brunon i Wies³aw Œniciekowscy,
Marek Serafin
Wtorek - 9 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 - + Henryk Florczyk w 11-t¹ rocz. œm.,
Anna, Czes³aw i Jadwiga Szczech, Edward
Kuzia, Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski
17.00 - + Henryk Chaberek w 5-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Czes³aw Ptak
Œroda - 10 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 - + Henryk Florczyk w 11-t¹ rocz. œm.,
Anna, Edward Kuzia, Lucjan Ropiak,
W³adys³aw Jaworski
17.00 - + Czes³aw, Stanis³awa, Józef
Czwartek - 11 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 - w 38-m¹ rocznicê œlubu Celiny i Józefa
Krysiak
17.00 - w intencji dzieci i wnuków p. Niwiñskich
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla dzieci, wnuków i
prawnuków p. Lucyny KuŸmickiej
Pi¹tek - 12 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 int. Macieja Waszkiewicza z racji
urodzin
17.00 - + Jadwiga Misiewicz - int. od mê¿a
Sobota - 13 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 - + Leon Józef Kowalczyk w 30-ty dzieñ po
œm. - int. od uczestników pogrzebu
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla dzieci i wnucz¹t
p. Stanis³awa i Alicji Ruszczyk
17.00 - + Marianna Gacioch
XX Niedziela Zwyk³a - 14 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 œlubu Ani i Damiana i za ich
dzieci Kacpra i Czarka
8.30 - + Jan i Marianna Napora, Czes³awa i
Stanis³aw Ma³¿
8.30 - + Maria, Irena, Piotr, Stanis³aw
9.40 Krutyñ: w 15-t¹ rocz. œlubu Iwony i
S³awomira i za ich dzieci
9.40 Krutyñ: + Stanis³aw, Antonina,
W³adys³awa, Czes³aw, Stanis³aw, Irena, Teresa,
Czes³awa z rodz. Sad³owskich
11.00 - w rocznicê œlubu Zofii i Aleksandra
Zawrotnych
11.00 - w 70-te urodziny Mariana i za Janinê
¯yha³ko - int. od córki Doroty z rodzin¹
11.00 - + Kazimierz Wygna³ w rocz. œm.
11.00 - + Marcin Sater w 3-ci¹ rocz. œm.
17.00 - w int. Stefanii Œcibek w dniu urodzin int. od wnuków
17.00 - w int. Teresy Niwiñskiej w dniu urodzin int. od siostry z rodzin¹

Odszed³ od nas
NA SPRZEDA¯
Ryszard Krajza
Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê
Msza Œwiêta od
gruntu oznaczon¹ numerem geodezyjnym 328/2 o
uczestników
powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina
Ruciane Nida, powiat piski. Na dzia³ce posadowione pogrzebu - 03 wrzeœnia
2011 r. - godz. 8.00
s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
Wieczny odpoczynek
u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w
racz mu daæ Panie ...
zabudowie szeregowej.
Cena do negocjacji.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
* Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545
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