Kalendarz liturgiczny
Nauczmy się skutecznie upominać i przyjmować
z pokorą upomnienia.
14 sierpnia. CZWARTEK. Św. Maksymiliana
Marii Kolbego.
Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1
Starajmy się szukać natchnień Bożych
w codzienności naszego życia i tam je realizować
dla Królestwa Bożego i dla dobra naszego.
15 sierpnia. PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP (M.B. Zielnej).
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 kor 15,20-26; Łk
1,39-56
Módlmy się za naszą Ojczyznę o zachowanie
wiary.
16 sierpnia. SOBOTA.
Ez 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15
Przyprowadzajmy do Jezusa dzieci i sami, jako dzieci
Boże, przychodźmy do Niego z prostotą i ufnością
serca po umocnienie na trudy i radości naszego życia.
A Ty i Twoja rodzina, czy już poprosiliście o odprawienie Mszy Świętej za siebie, za swoją
rodzinę, o zdrowie, bł. Boże w rodzinie, Mszę w rocznicę urodzin i w rocznicę ślubu?...
Czy pamiętaliście też o zamówieniu Mszy Świętej za swoich bliskich zmarłych?
Wiedz,że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest największym i najpiękniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

10 sierpnia. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-23
Dotknięcie Bożej łaski sprawia, że chcemy żyć
odważnie i pięknie.
11 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Św. Klary.
Ez 1,2-5.24-28a; Mt 17,22-27
Idąc drogą naszych codziennych obowiązków,
naśladujmy św. Klarę: jej szczerość, prostotę serca,
wierność Bogu, a także stosownie do naszego
powołania, ewangeliczną radę ubóstwa, bo ono
daje prawdziwą radość.
12 sierpnia. WTOREK.
Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
Bądźmy serdecznie ufni w stosunku do Boga. On
zna nasze serca i pragnie prowadzić nas swoim
słowem.
13 sierpnia. ŚRODA.
Ez 9,1-7;10,18-22; Mt 18,15-20

Ogłoszenia

*

1. Dzisiaj, w 19. niedzielę w ciągu roku, liturgia
stawia nas wobec pytania o to, jaki obraz Boga
nosimy w naszym sercu: czy jest to Bóg groźny,
miotający piorunami, czy raczej jest to Ten,
który przychodzi w podmuchu łagodnego
powiewu i nieustannie czuwa nad nami.
Poświęćmy na tę refleksję trochę czasu w ciągu
rozpoczynającego się tygodnia, zwłaszcza jeśli
jest to dla nas czas wypoczynku i oderwania od
codziennego zabiegania.
2. Starajmy się również w tym czasie wakacji
i urlopów pamiętać o tych, którzy nie mogą
sobie pozwolić na żaden wyjazd. Poświęćmy im
przynajmniej trochę troski i uwagi. Być może są
to nasi starsi rodzice albo też sąsiedzi, czy też
inne osoby potrzebujące pomocy czy
zainteresowania. Pozwólmy, aby nasza
„wyobraźnia miłosierdzia” została
uruchomiona.
3. W najbliższy piątek, 15 sierpnia, będziemy
przeżywać uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta

Bazylika zimą
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ukazuje wyniesienie naszej ludzkiej natury do
takiej godności, do jakiej każdego z nas
przeznaczył Bóg. A ponieważ liturgicznie
święto to ma rangę uroczystości, nie
obowiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych i hucznych zabaw.
Kościół daje nam tą dyspensę właśnie po to,
byśmy pełniej mogli doświadczyć miłości
Boga do nas. Pamiętajmy jednak, aby tego
dnia uczestniczyć we Mszy św. W naszym
k ościele będą one w następujących
godzinach: 8.30, 11.00 i 17.00. W Krutyni
- o godz. 9.40.
4. Dzisiaj prosimy o ofiary na Fundusz
Kapłański Diecezji Ełckiej.
5. 11 sierpnia - zakończenie XXII Ełckiej
Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.
6. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok.
7. 14 sierpnia - Dzień modlitw za
pomordowanych w obozach
koncentracyjnych, więzieniach i łagrach.
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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
W tym tygodniu przeżywać będziemy uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Choć dogmat ten został ogłoszony dopiero w roku
1950, to jednak przekonanie o tym, że Maryja po swoim ziemskim życiu została
z duszą i ciałem wzięta do nieba, było obecne wśród wierzących już od samego
początku chrześcijaństwa. Kościół wschodni nazywa tę uroczystość świętem
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Czyli panuje tam przekonanie, że Maryja
tak jak każdy człowiek doświadczyła śmierci i dopiero potem została zabrana do
nieba. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że skoro sam Jezus Syn Boży przeszedł
przez śmierć, to dlaczego owo doświadczenie miałoby zostać oszczędzone Jego
Matce. Nie wiemy, jak to było, jednak istotą dzisiejszej uroczystości jest
ukazanie, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia w jedności z Bogiem
w niebie z duszą i ciałem. Łączmy się również dziś, przynajmniej duchowo,
z duchową stolicą naszej ojczyzny z Jasną Górą, gdzie są celebrowane główne uroczystości ku czci
naszej Wniebowziętej Matki.
Uroczystość Wniebowzięcia NMP nosi ludową nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Związane jest to
ze zwyczajem błogosławienia tego dnia ziół zebranych z pól.
Tego dnia przypada również rocznica tzw. „cudu nad Wisłą” w 1920 roku. To właśnie dzięki
cudownej interwencji Matki Bożej, której postać ukazała się nad polem bitwy w Radzyminie koło
Warszawy, została powstrzymana inwazja bolszewicka na Polskę i Europę. Na pamiątkę tego
wydarzenia na dzień dzisiejszy ustanowiono już w wolnej Polsce święto Wojska Polskiego. Nie
zapominajmy w naszych modlitwach o tych, którzy nie tylko strzegą naszych granic, lecz również
niosą różnorodną pomoc podczas klęsk naturalnych.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 11 VIII św. Klara (1194-1253), dziewica,
zafascynowana życiem, które wybrał św.
Franciszek, poszła w jego ślady, stając się w ten
sposób założycielką drugiego zakonu św.
Franciszka, popularnie zwanego klaryskami;
siostry oddają się modlitwie wstawienniczej
i prowadzą bardzo surowy tryb życia
(wspomnienie obowiązkowe);
· 14 VIII św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-

1941), franciszkański kapłan i męczennik
obozu w Auschwitz, który oddał życie za
współwięźnia; jest to jeden z najbardziej
znanych świętych na świecie; ogarnięty
pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi,
szerzył Jej cześć wszelkimi możliwymi
środkami, wykorzystując również najnowsze
zdobycze techniki;. beatyfikowany jako
wyznawca, a kanonizowany jako męczennik
(wspomnienie obowiązkowe).
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I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone ofiary
i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na prace przy kościele można składać osobiście do Ks. Proboszcza, do
skarbon w kościele lub na tacę w kopercie z zapisanym imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( jeżeli
ofiarodawca zastrzega sobie anonimowość z dopiskiem “anonimowo”), bądź na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 286 636.45 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce
i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
P o n i e d z i a ł e k - Śniciekowskiej
11.00 - + Stanisław, Stanisława, Ryszard,
11 sierpnia 2014 r.
Zdzisław
Gruszczyńscy, Edward Suchecki
8.00 - w 41 rocznicę ślubu
Celiny i Józefa Krysiak 11.00 - + Zdzisław Ochenkowski
17.00 - + Ewald, Ruta 17.00 - w urodziny Jakuba Ropiaka
17.00 - + Marianna i Stanisław Gacioch
i Piotr Wróbel
17.00
- + Marianna i Jan Napora, Czesława
Wtorek - 12 sierpnia
i Stanisław Małż
2014 r.
8.00 - + Stanisław Sobota - 16 sierpnia 2014 r.
Sakowski w rocz.śm., 8.00 - ................
16.00 - ślub: Magda Kozakiewicz i Radosław
Rozalia i Zygmunt
Łuszczyk
17.00 - + Jadwiga Misiewicz - int.od męża
17.00 - + Henryk Szok w 8 rocz.śm., Zdzisław,
Środa - 13 sierpnia 2014 r.
Mieczysław, Wiesław Jakubiak
8.00 - ..............
17.00 - + Henryka Olszewska w rocz.śm.,
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Franciszek,
Piotr, Weronika i Anatol
17.00 - + Władysława i Józef Nadolni
Łukaszewicz
Czwartek - 14 sierpnia 2014 r.
8.00 - o bł. Boże w rodzinach Marka, Tomasza XX Niedziela Zwykła - 17 sierpnia 2014 r.
8.30 - + Robert
i Przemysława
17.00 - za dzieci i wnuków Teresy i Bogdana 8.30 - + Eleonora i Józef Jaksina, Konstanty
9.40: Krutyń - w int. Małgorzaty Szyszuk z racji
Niwińskich
urodzin i za cr. Szyszuk
17.00 - + Marcin Sater w rocz.śm.
17.00 - + Józef Samsel w 46 rocz.śm., Marianna 9.40:Krutyń - int.dziękczynna od rodziny Ireny
i Janusza Krysiak
i Józef Staciwa
9.40:Krutyń - + Anna, Aleksander i Antoni
Piątek - 15 sierpnia 2014 r.
Laskowscy
8.30 - + Władysław Olszewski w rocz.śm.
11.00 - w 23 rocznicę ślubu Tadeusza i Teresy
8.30 - + Maria, Irena, Piotr i Stanisław
Rachubka i za ich dzieci i wnuka Filipa
8.30 - + Marcin Sater w 6 rocz.śm.
11.00
- + Eleonora Sakowska w 2 rocz.śm.
9.40:Krutyń - intencja dziękczynna od rodziny
11.00 - + Edward Tydelski w 11 rocz.śm.,
Krysiak
Zmarłych rodziców z obojga stron, dziadków,
9.40:Krutyń - + z KR z Krutyni
9.40:Krutyń - + Eugeniusz Domurat, Stanisława brata, chrzestnych, Robert Krysiak, Stanisława
i Mieczysław Farys
i Stanisław Wilkowscy, Andrzej Ruppel
11.00 - w dniu urodzin Teresy Niwińskiej - int.od 17.00 - za parafię
17.00 - + Tomasz Parzych w 8 rocz.śm. - int.od
siostry z rodziną
11.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Marianny rodziców

Ogłoszenia

*

8. Czas trwających wakacji i urlopów sprzyja
zbliżaniu się do Boga poprzez zachwyt nad tym,
co On stworzył. Odpoczynek jednak może nam
pomóc również w zbliżaniu się do ludzi.
Wykorzystajmy zatem dobrze ten czas,
przeznaczając go na rozwój naszych relacji
z Bogiem i z drugim człowiekiem, jak też na
dobrą lekturę, medytację słowa Bożego i inne
praktyki, które pomogą nam pogłębić znajomość
naszej wiary i wzmocnić nasze życie duchowe.
Wszystkim rozpoczynającym i kontynuującym
letni wypoczynek życzymy dobrego i owocnego,
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szczególnie duchowo, przeżycia tego
czasu. A tym, dla których on się już
skończył, również życzymy pogodnego
i pełnego pokoju ducha powrotu do
codziennych obowiązków.
9. Za tydzień prosić będziemy o ofiary
na prace prowadzone w naszej
parafii. Proszę o życzliwą pomoc
i wsparcie. Zapewniam o wdzięcznej
i życzliwej pamięci w modlitwie.
10. Szukamy sponsora na lichtarz pod
paschał - 2100 zł.

Zapowiedzi przedślubne
1.Pliszka Sebastian Kamil, stan wolny, zam. Nowe Kiełbonki, par. Św. Józefa w Nawiadach
i Deptuła Kamila Edyta, stan wolny, zam. Rosocha, par.tut.
3. Zuzelski Piotr Łukasz, stan wolny, zam. Surmówka, par. Św. Józefa i Wniebowzięcia NMP
Stanclewo i Grykień Natalia Lucyna, stan wolny, zam. Gałkowo, par.tut.
4. Łuszczyk Radosław, stan wolny, zam. Bobrówko i Kozakiewicz Magda, stan wolny, zam. Ukta,
oboje par.tut.
5. Wysocki Marcin, stan wolny, zam. Ostrołęka, ul. Wincentego Pola, par. Św. Franciszka z Asyżu
w Ostrołęce i Dąbkowska Jolanta Anna, stan wolny, zam. Ukta, par.tut.
6. Kłos Karol, stan wolny i Łuszczyk Anna, stan wolny, oboje zam. Bobrówko, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Słowo
Pan Bóg, objawiając się człowiekowi,
zawsze pokazuje, że jest potężniejszy od
wszystkiego i że jest Panem wszystkiego.
Tak było z Eliaszem, gdy przebywał na górze
Horeb, która utożsamiana jest z górą Synaj,
i podobnie było z Chrystusem, gdy chodził po
wodzie jeziora Genezaret. Teofanie, czyli
objawienia się potęgi Boga, zawsze w Biblii

na dziś
mają umocnić wiarę ludzi, przypomnieć im
o bliskości i dobroci Boga, a także o opiece, jaką ich
darzy. Prorok Eliasz z dzisiejszego pierwszego
czytania, i Apostołowie, których losy przedstawia
Ewangelia, doświadczyli zarówno potęgi Boga, jak
i Jego miłosierdzia.
Przybliżmy się więc i my z ufnością do słowa
Bożego, by doświadczyć, jak dobry jest Pan.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
53. W rodzinie wiara towarzyszy wszystkim
okresom życia, poczynając od dzieciństwa:
dzieci uczą się pokładać ufność w miłości swoich
rodziców. Dlatego jest ważne, aby rodzice dbali
o wspólne praktykowanie wiary w rodzinie,
towarzyszyli dojrzewaniu wiary dzieci.
Zwłaszcza młodzież przeżywająca tak
skomplikowany, bogaty i ważny dla wiary okres
życia, musi czuć bliskość i troskę rodziny oraz
wspólnoty kościelnej na swej drodze
dojrzewania w wierze. Wszyscy widzieliśmy, że
podczas Światowych Dni Młodzieży ludzie
młodzi okazują radość wiary, zobowiązują się do

życia wiarą w sposób coraz trwalszy i bardziej
wielkoduszny. Młodzież pragnie życia
wielkiego. Spotkanie z Chrystusem, pozwolenie,
by nas ujęła i prowadziła Jego miłość, poszerza
horyzont życia, daje mu mocną nadzieję, która
nie zawodzi. Wiara nie jest ucieczką dla ludzi
mało odważnych, lecz poszerzaniem przestrzeni
życia. Pozwala ona odkryć wielkie wezwanie,
powołanie do miłości, i daje pewność, że ta
miłość jest godna zaufania, że warto się jej
powierzyć, ponieważ jej fundamentem jest
wierność Boga, mocniejsza od wszystkich
naszych słabości.
Ciąg dalszy nastąpi.

