Kalendarz liturgiczny
11 sierpnia. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.
Należy pamiętać, aby “dobrze spełniać to,co ode
Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-12; Łk 12,35-40
mnie zależy, a dobrze znosić to,co ode mnie nie
Wiara pomaga nam z ufnością patrzeć zależy”.
w przyszłość, która nie jest ślepym losem, ale 15 sierpnia. CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ
darem Bożej opatrzności.
WNIEBOWZIĘCIA NMP (M.B. Zielnej).
12 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk
Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27
1,39-56
Człowiek o twardym sercu jest zamknięty “W n ie b ezpi ec ze ń st wa c h, w niedostatkach,
i nieprzystępny. Kiedy natomiast stajemy się w niepewnościach myśl o Maryi, wzywaj Maryję
ludźmi o wrażliwym sercu, pojawia się w nas (...)”. (Św. Bernard)
zdolność do odnowy, przemiany, nawrócenia.
16 sierpnia. PIĄTEK.
13 sierpnia. WTOREK.
Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
Pwt 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
Msza Święta jest najlepszą okazją, by złożyć Bogu
Prawda o dziecięctwie Bożym przypomina nam w ofierze nasze największe problemy.
o tym, byśmy w naszej codzienności polegali na 17 sierpnia . SOBOTA. Św. Jacka.
Bogu, a nie na sobie samych.
Joz 24,14-29; Mt 19,13-15
14 sierpnia. ŚRODA. Św. Maksymiliana Marii Sił i zapału do pracy szukajmy w adoracji
Kolbego.
Najświętszego Sakramentu i uczmy się łączyć
Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20
modlitwę z działaniem.
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.

Ogłoszenia
1. Zdaje się, jeszcze tyle przeróżnych niepokojów
trapi nie tylko nasze dusze, ale również całe nasze
społeczeństwo. Dlatego w tym wirze
codzienności warto zauważyć nieocenioną rolę
modlitwy, a także sens i religijną wartość
milczenia. Wykorzystajmy nasze wakacyjne
wędrówki, pielgrzymki, indywidualny
odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej
atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską
obecność Boga i umocnić naszą wiarę.
A pozostających w domu proszę o modlitewne
wsparcie tych wszystkich, który z różnych stron
Polski i Europy wyruszyli na pielgrzymie szlaki
prowadzące na Jasną Górę, do naszego
narodowego sanktuarium.
2. We czwartek obchodzimy liturgiczną
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. To najstarsze święto maryjne w Kościele.
Powstało na Wschodzie („Zaśnięcie Bożej
Rodzicielki”), a od VII wieku jest znane także na
Zachodzie. Ogłaszając dogmat o Wniebowzięciu
Najświętszej Maryi Panny w 1950 roku, papież
Pius XII w konstytucji apostolskiej
Munificentissimus Deus napisał: „[…] powagą
Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Apostołów Piotra i Pawła i naszą, ogłaszamy,
orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez
Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze
Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą
i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”. W ten
sposób została ukoronowana wielowiekowa tradycja
Kościoła i żywa do dziś wiara, że Maryja ze swego
miejsca w Niebie wciąż trwa przy nas, jest naszą
Pośredniczką, Opiekunką, Pocieszycielką, Nadzieją
i Królową.
2. Myślami i sercami podążamy tego dnia do
Częstochowy, na Jasną Górę, gdzie od pokoleń z głęboką
wiarą Polacy modlą się do Matki Bożej Królowej Polski,
oraz do innych maryjnych sanktuariów, które pięknie
oplatają naszą ojczystą ziemię. Dziękujemy Maryi za Jej
opiekę nad naszą Ojczyzną, nad rodzinami i wspólnotami
parafialnymi. Prosimy o pomoc w rozwiązywaniu
trudnych spraw naszej codzienności, w dochowaniu
wierności Bogu i Kościołowi wśród tylu współczesnych
zagrożeń i nieustannych ataków szatana. Z Maryją
łatwiej nam podążać ku niebu. Liturgiczny obchód
rozpoczniemy wieczorną Mszą Świętą wigilijną,
celebrowaną już 14 sierpnia o godzinie 17.00. Msze
w dzień uroczystości według porządku niedzielnego:
8.30, 9.40, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
6. Rok Wiary rozpoczął się w 50.rocznicę
otwarcia Soboru Watykańskiego II. Ta zbieżność
pozwala nam dostrzec, że Vaticanum II był
Soborem o wierze, ponieważ wezwał nas, byśmy
w centrum naszego życia kościelnego
i osobistego postawili prymat Boga

w Chrystusie. Kościół nie zakłada bowiem nigdy
w iary jako faktu oczywistego, lecz jest
świadomy, że ten Boży dar trzeba karmić
i umacniać, by nadal wskazywał mu drogę. Sobór
Watykański II ukazał blask wiary w ludzkim
doświadczeniu, przemierzając tym samym drogi
współczesnego człowieka. W ten sposób stało się
jasne, że wiara ubogaca ludzkie istnienie we
wszystkich jego wymiarach. Ciąg dalszy nastąpi

Wśród wielu gości spędzających wakacje lub urlopy, czy to indywidualnie, czy
rodzinnie bądź w zorganizowanych grupach, na
naszej pięknej ukciańskiej ziemi, znaleźli się
harcerze z 14 Poznańskiej Drużyny
Wędrowników i Wędrowniczek i 3 Krakowskiej
Drużyny Wędrowników. Dziękujemy im za
świadectwo wiary i oprawę liturgiczną Mszy
Świętej. A także młodzież z Niemiec z Opus Dei
przeżywająca rekolekcje. Wszystkim naszym
Gościom życzymy radosnego pobytu wśród nas, pokoju i dobra.
miłość Boga. Nie ma większej nagrody niż
Ojciec świadek wiary i trzeźwości cd.
Inni mówią o nas: pijany jak Polak. Mówią świadomość, że wiarą i modlitwą oraz codziennym
tak nawet ci, którzy piją dużo więcej, gdyż przykładem życia, pomogło się dziecku tworzyć
widocznie obnosimy się z naszą słabością, prawdziwy obraz Boga.
Niestety wielu ojców nie wypełnia
a niekiedy nawet absurdalnie się nią szczycimy!
Oswoiliśmy się z tą wadą, uważamy ją za oczywistą. właściwie swojej misji: nie zachowują umiaru,
Niestety dotyczy to także wielu młodych, którym ulegają towarzyskiemu przymusowi picia. Nic nie
poprzez nieustanną promocję wmówiono, że bez usprawiedliwia społecznej tolerancji dla upijania
alkoholu nie ma dobrej zabawy. Dlatego się, naszego łaskawego przyzwolenia na to
szczególnie młodym przypominamy, że kompromitujące zachowanie. Zwłaszcza jeśli
w problemy alkoholowe wpada się łatwo i szybko, dotyczy to ojców, opiekunów, wychowawców,
a wychodzi z nich z wielkim trudem, a często duszpasterzy i innych osób obdarzonych
społecznym autorytetem. Co jest dumnego
przegrywa się życie.
W Apostolstwie Trzeźwości przeżywamy w chwiejącym się po alkoholu Polaku, zwłaszcza
ten rok pod hasłem: „Ojciec świadek wiary jeśli jest to ojciec rodziny? Czy jego dzieci mogą
i trzeźwości.” Pierwszym krokiem na drodze do być z niego dumne, czy czują się przez niego
dojrzałego ojcostwa jest naśladowanie Boga w Jego ochraniane? Czy czują się przez niego kochane?
miłości. W miłości wiernej i ofiarnej, ale Swoim uwikłaniem w alkohol ojcowie wytyczają
jednocześnie mądrej, to znaczy nie tolerującej zła, dzieciom ścieżkę do nałogów i innych ryzykownych
lecz stawiającej wymagania. Nie ma nic zachowań. Eksperci ostrzegają: jeżeli dziecko ma
piękniejszego dla ojca, niż możliwość powiedzenia uzależnionego rodzica, to prawdopodobieństwo
o sobie: moja miłość, troska i odpowiedzialność jego uzależnienia jest czterokrotnie wyższe, niż
Ciąg dalszy nastąpi
pomogły mojemu dziecku poznać i zrozumieć rówieśników.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: -1. Rodzina Bąba (Nowy Most) - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 628 439.81 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 12 sierpnia 2013 r.
11.00 - w rocznicę ślubu Ireneusza
8.00 - + Henryk Florczyk w 13 rocz.śm., Anna, i Małgorzaty i za ich córkę oraz w 10
Edward Kuzia, Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski rocz.śm. + Edwarda
17.00 - + Magdalena, Edmund, Sabina i Michał
11.00 - w 75 urodziny Marii Skorupskiej
17.00 - + Jadwiga Misiewicz - int.od syna z rodziną
17.00 - + Henryk Szok, Anna, Józef, Zdzisław,
Wtorek - 13 sierpnia 2013 r.
Mieczysław i Wiesław Jakubiak
8.00 - + Henryk Florczyk w 13 rocz.śm., Anna, 17.00 - + cr. Łuszczyk, Ogonowskich, Rymarczuk,
Lucjan Ropiak, Edward Kuzia, Władysław Jaworski - Sadownikow, Kasia Brzozowa - int.od Bożeny
int.od Janiny
Łuszczyk z rodziną
8.00 - + Kazimierz Wygnał w rocz.śm.
Piątek - 16 sierpnia 2013 r.
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
8.00 - + Marianna i Jan Napora, Stanisław i Czesława
17.00 - za Laurę i Paulinę
Małż
17.00 - o bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla dzieci, 17.00 - + Czesław Ptak i Katarzyna - int.od córki
wnuków i prawnuków p. Lycyny Kuźmickiej
17.00 - + Janina, Feliks, Władysława, Jan, Marianna,
Środa - 14 sierpnia 2013 r.
Halina, Wiesław
8.00 - w urodziny Teresy Niwińskiej i a jej męża i syna 17.00 - + Henryka i Franciszek Olszewscy w rocz.śm.
Adama - int.od siostry
Sobota - 17 sierpnia 2013 r.
17.00 - + Marcin Sater w 5 rocz.śm.
8.00 - w intencji znanej ofiarodawcy
17.30 - + Eugeniusz Skorupski i w urodziny Marianny 17.00 - w urodziny Mai Leszczyńskiej i za jej
Czwartek - 15 sierpnia lipca 2013 r.
rodziców
8.30 - o bł. Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinach 17.00 - + Eleonora i Józef Jaksina - int.od syna
Marka, Tomka i Przemka
Czesława
8.30 - o bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki XX Niedziela Zwykła - 18 sierpnia 2013 r.
Bożej dla Ilony
8.30 - + Czesława Maciora
8.30 - + Władysław Olszewski
8.30 - + Robert Krysiak
8.30 - + Maria, Irena, Stanisław, Piotr
8.30 - + Tomasz Parzych w 7 rocz.śm.
9.40 - Krutyń: int.dziękczynna od Elwiry i Leszka 9.40 - Krutyń: w int. Małgorzaty Szyszuk w urodziny
Krysiak
i za jej rodzinę
9.40 - Krutyń: o bł. Boże w rodzinie Sławek 9.40 - Krutyń: za Ewę i Marcina Sokołowskich i za
z Ostrowca i za ich dzieci
ich dzieci
9.40 - Krutyń: + Puchalskich i Dziekońskich 9.40 - Krutyń: + Józef Kuprajtys i Krystyna
(rodziców z obojga stron)
11.00 - int.dziękczynna od rodziny Zaborowskich
9.40 - Krutyń: Bolesław i Stanisława Szmigiel
11.00 - + Władysław, Apolinary i Anna Samsel
9.40 - Krutyń: + Józef Sobiech, Piotr i Stefania Mróz 17.00 - w 1 urodziny Jakuba Ropiak
11.00 - int.dziękczynna od rodziny Gruszka
17.00 - + Adam, Stanisław, Henryk, cr. Florczyk,
11.00 - w urodziny Marianny Śniciekowskiej
Władysława, Władysław i Wacław Kozłowscy
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki *Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
email: sawicki@parafiaukta.pl
Ruciane Nida
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W TYM TYGODNIU
PATRONUJE NAM:
· 14 VIII Święty Maksymilian
Maria Kolbe (1894-1941),
franciszkański kapłan
i męczennik obozu w Auschwitz,

który oddał życie za współwięźnia
(wspomnienie obowiązkowe);
· 17 VIII Święty Jacek Odrowąż (1200-1257),
polski dominikanin, który poświęcił się misjom;
jego życie było przepełnione czcią do Matki
Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

1. Czwartkową uroczystość lud polski zwykł nazywać
świętem Matki Bożej Zielnej. Zazwyczaj na tę porę
przypada koniec żniw. Wdzięczni Maryi za opiekę,
przynosimy więc bukiety z ziół, kłosówi kwiatów,
a rolnicy składają u Jej stóp dożynkowe wieńce.
Kościół je błogosławi, aby stały się znakiem naszego
dziękczynienia. Przypomnijmy, że liturgiczny gest
błogosławienia rzeczy ma być okazją do wychwalania
Boga Stwórcy za wszelkie otrzymane dary.
Jednocześnie jest prośbą, aby błogosławiony
przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci,
o Bożej opiece. Pobłogosławione wiązanki zanieśmy
do domu, niech umieszczone przy wizerunku Maryi,
ciągle przypominają nam o wielkich rzeczach, jakie
Pan Bóg czyni dla nas.
2. Naszą modlitewną pamięcią obejmujemy także
doniosłe wydarzenie w naszej narodowej historii: tak
zwany „Cud nad Wisłą”, kiedy to nasze wojska oparły
się przeważającej sile wojsk bolszewickich w 1920
roku. „Cud nad Wisłą” uważa się za zwrotny punkt w
historii XX-wiecznej Europy, gdyż powstrzymał
„czerwoną inwazję” na Zachód i pozwolił uniknąć
kolejnego rozbioru Polski. Czy to nie jest kolejny
dowód na to, że nasza Królowa pamięta o swoim
narodzie?
3. Przez ręce Maryi polecamy tego dnia Bożej

opatrzności nasze współczesne polskie wojsko,
wszelkie wysiłki polskich żołnierzy zmierzające do
zachowania pokoju i bezpieczeństwa nie tylko
w naszej Ojczyźnie, ale i wszędzie tam, gdzie szerzy
się terroryzm, gdzie dzieje się krzywda. Pamiętajmy
o nich w ich doroczne święto!
4. 16 sierpnia - GODZINA ŚWIĘTA - adoracja
Najświętszego Sakramentu z medytacją. Zapraszam.
5. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
6. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato opisaną
historię naszego parafialnego obrazu z ołtarza
głównego, a także kalendarzy na przyszły rok
i modlitewnika wydanego przez Caritas Diecezji
Ełckiej.
7. Dzisiaj prosimy o ofiary na Fundusz Kapłański
Diecezji Ełckiej.
8. Przyjeżdżającym do nas życzę, aby wakacje, urlop,
był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym
dobra i wzrostu duchowego.
9. Za tydzień prosić będziemy o dalszą pomoc,
wsparcie i ofiary na prace prowadzone w naszej
parafii. Taca na ten cel.

Słowo na dziś...
Zapowiedź tego, co czekało Izraelitów, dodała im
otuchy, by czas próby przeżyli w ufności. Ważnym
elementem budowania otuchy była wspólna
modlitwa. Wiara spowodowała, że Abraham i inne
osoby przymierza podjęły drogę ku obietnicy danej
przez Boga. Pokonali odcinek konieczny dla
dalszej realizacji obietnicy, chociaż za swojego
życia nie osiągnęli celu. Chrystus zachęca swoich
uczniów do rozbudzenia swojej wyobraźni,

by podjęli dzieło królestwa niebieskiego. Jego
rozwój domaga się zaangażowania na podstawie
wiary, bo sam uczestnik dzieła zbawienia często nie
widzi skutków swej pracy. Realizacja obietnicy
przychodzi w momencie najmniej spodziewanym i
w formie zupełnie nieoczekiwanej. Dzisiejsza
liturgia słowa daje nam kolejną okazję do
umocnienia w nadziei ku rzeczom przyszłym.

Zapowiedzi przedślubne

1.Zachłowski Andrzej, stan wolny, zam.Zawady, par.Narodzenia NMP w Kumielsku i Rudnik Natalia, stan
wolny, zam. Ukta, par. tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
Ochrzczona została
Związek małżeński zawarli

Zofia Nadolna,
córka Rafała
i Justyny.
Rodzice i otoczenie
niech będą dla niej
świadkami wiary.

Malwina Drabińska
i Maciej Zapert
Nowej rodzinie życzymy
obfitości darów Bożych.
Szczęść Wam Boże!

