Kalendarz liturgiczny
12 lipca. XV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Świadomość bycia posłanym może być zachętą,
aby rozwijać swoją wiarę.
13 lipca. PONIEDZIAŁEK. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta.
Wj 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
Każdego dnia potrzebujemy siły ducha, aby na
nowo powstawać i żyć dobrze.
14 lipca. WTOREK.
Wj 2,1-15a; Mt 11,20-24
Nieustannie musimy w sobie rozwijać wiarę
i działanie łaski, aby spoglądać na miniony czas
oczami Boga i umieć zauważać Jego
opatrznościowe działanie.
15 lipca. ŚRODA. Św. Bonawentury.
Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27
Jesteśmy zaproszeni do budowania dobrej

przyszłości na fundamencie modlitwy i radości
w działaniu.
16 lipca. CZWARTEK. Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel.
Wj 3,13-20; Mt 11,28-30
Szkaplerz to święty znak czci Maryi.
17 lipca. PIĄTEK.
Wj 11,10-12.14; Mt 12,1-8
Podczas Mszy Świętej wchodzimy w Boży plan
zapowiadany w Starym Przymierzu,
a urzeczywistniany i wypełniony podczas
każdej Eucharystii.
18 lipca. SOBOTA.
Wj 12,37-42; Mt 12,14-21
Eucharystia jest pokarmem ludzi w drodze,
przestrzenią nadającą sens naszej często
niełatwej codzienności.

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.

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 249 238.69 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!
Zapowiedzi przedślubne
1. Szmigiel Arkadiusz Marcin, stan wolny, zachodzących między tymi osobami do zawarcia
zam. Piecki, ul. Oś. 35lecia PRL, par. MB związku małżeńskiego, zobowiązany jest
Różańcowej w Pieckach i Krajza Iwona, stan w sumieniu do powiadomienia o tym Ks.
wolny, zam. Majdan, par.tut.
Proboszcza.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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Komunikat Prezydium KEP
po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie
ws. ustawy dotyczącej procedury „in vitro”
Wyniki głosowania w Senacie w sprawie ustawy dotyczącej procedury „in vitro”
pod pozorem leczenia niepłodności legalizują m.in. niszczenie ludzkich
embrionów. Wyrażamy temu zdecydowany sprzeciw. Cel nigdy nie uświęca
środków; tak jest i tym razem.
To wiedza medyczna a nie światopogląd religijny każe chronić każde życie ludzkie
od chwili poczęcia.
Osoby wierzące w Chrystusa nie mogą pod żadnym pozorem popierać godzącej
w życie ludzkie ustawy o „in vitro”, jeżeli chcą pozostać w pełnej wspólnocie
wiary. Zwracamy na to raz jeszcze uwagę, aby nikt nie zasłaniał się niewiedzą czy
niezrozumieniem co do konsekwencji podejmowanych decyzji, które zaprzeczają
godności i wartości życia ludzkiego.
Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący KEP
Bp Artur G. Miziński Sekretarz Generalny KEP
Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki Zastępca Przewodniczącego KEP
Zbliża się 70 rocznica tragicznych wydarzeń Obławy Augustowskiej
w lipcu 1945 roku. Jest to największa sowiecka zbrodnia dokonana na Polakach po zakończeniu
II wojny światowej. Główne uroczystości rocznicy Obławy Augustowskiej odbędą się 19 lipca
w Gibach, gdzie o godz. 12.00 będzie sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.
W ubiegły czwartek Sejm RP ustanowił 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
z lipca 1945 roku. Inicjatorem tej ustawy był poseł Jarosław Zieliński i klub parlamentarny Prawo
i Sprawiedliwość.

Słowo na dziś
W dzisiejszej Ewangelii mamy kontynuację
opisu wydarzeń sprzed tygodnia, gdy
słyszeliśmy o tym, że Chrystus nie był przyjęty
przez swoich. I właśnie w kontekście tych
zajść zostali rozesłani Apostołowie, aby głosić
Dobrą Nowinę. Chrystus w ten sposób chciał
im pokazać, że misja przepowiadania nie jest
łatwa i napotyka nieraz na sprzeciw. Przekonał
się o tym również prorok z pierwszego

czytania. Amos, bo o nim mowa, był człowiekiem
wyrwanym ze swego środowiska i posłany przez
Jahwe, aby wytykał bezprawie, jakie zapanowało
w Izraelu. Jego działania nie przynosiły
widocznych efektów, jednakże w ostatecznym
rozliczeniu pozorna porażka Amosa była
potrzebna, aby objawiła się moc Boga.
Przyjmijmy z wiarą Słowo, które dziś wybiera nas
i rozsyła.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś, w piętnastą niedzielę w ciągu roku,
liturgia słowa zwróciła naszą uwagę na
obowiązek apostołowania przez wszystkich
członków Kościoła, w tym także przez ludzi
świeckich. Spotkania naszych parafian z gośćmi
przybyłymi do nas na wypoczynek stanowią
dobrą okazję do wypełniania tego zadania.
2. W miesiącach letnich wielu ludzi odpoczywa,
ale dla rolników jest to czas wytężonej pracy.
Niech towarzyszy im nasza modlitwa, będąca
wyrazem wdzięczności za ich trud
podejmowany dla dobra wspólnego.
3. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna. Na wspólną modlitwę
zapraszamy parafian i gości.
4. W czwartek obchodzić będziemy
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry
Karmel, nazywane inaczej wspomnieniem
Matki Bożej Szkaplerznej. Będzie to dla nas
dobra okazja do poznania historii szkaplerza
Najświętszej Maryi Panny i podjęcia decyzji
o jego noszeniu, a także poznania zakonu
karmelitańskiego, szerzącego nabożeństwo do
Matki Bożej Szkaplerznej. Zainteresowanych
tymi sprawami zapraszamy na mszę wieczorną
w czwartek.
5. Za tydzień szesnasta niedziela w ciągu
roku. Składka na tacę przeznaczona będzie
na prace prowadzone w naszej parafii.
Serdecznie proszę o życzliwe i ofiarne
wsparcie.
6. Przychodzimy na Mszę Świętą niedzielną,
aby opowiedzieć się za Chrystusem i oddać
chwałę Bogu. Miło nam, że wśród
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Z drugiej strony ze smutkiem obserwujemy, jak
doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze
staje się coraz rzadsze. W niektórych
przypadkach wydaje się nawet, iż znika już samo
słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia
przebaczenia pozostaje nam droga bezpłodna
i sterylna, jakbyśmy żyli w jakimś miejscu
pustynnym i odosobnionym. Nadszedł znowu
czas dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne
głoszenie przebaczenia. To jest czas powrotu do
tego, co istotne, aby wziąć na siebie słabości

zgromadzonych są wierni z różnych stron
Polski, a nawet z zagranicy, spędzający wśród
nas urlopy i wakacje. Serdecznie
pozdrawiamy i witamy was, mili goście.
Życzymy wam udanego wypoczynku
i zapraszamy na spotkania z Panem Jezusem
również w dni powszednie. Zechciejcie
z troską o zdrowie ciała połączyć staranie
o rozwój waszego życia duchowego,
religijnego i moralnego.
7. Wakacje to okres szczególnie aktywnej
działalności dealerów narkotyków
i agitatorów usiłujących wciągnąć młodzież do
różnych sekt. Przestrzegamy przed tymi
zagrożeniami zarówno parafian, jak i gości.
8. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok. Zachęcam także do nabywania
diecezjalnego miesięcznika “Martyria” .
9. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM: · 13 VII święci pustelnicy Andrzej
Świerad i Benedykt, którzy żyli na przełomie
X i XI wieku i przez pewien czas przebywali w
Tropiu nad Dunajcem z myślą o pociągnięciu
tamtejszych mieszkańców do wiary
chrześcijańskiej (wspomnienie
obowiązkowe);
· 15 VII św. Bonawentura, biskup i doktor
Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów
średniowiecza, który jako przełożony
generalny zakonu franciszkanów przyczynił
się do jego rozwoju (wspomnienie
obowiązkowe);
· 16 VII Najświętsza Maryja Panna z Góry
Karmel.
i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła,
która przywraca do nowego życia i dodaje
odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją.
Nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu,
które św. Jan Paweł II ofiarował w swojej
drugiej encyklice Dives in misericordia, które
w ówczesnej epoce przyszło tak
niespodziewanie i zaskoczyło wielu tematem,
jaki poruszało. W szczególności chciałbym
przywołać dwa aspekty tego nauczania. Przede
wszystkim święty Papież podkreślał
zapomnienie tematu miłosierdzia w kulturze
naszych dni...
Ciąg dalszy w następnym numerze

Intencje mszalne
Poniedziałek - 13 lipca 2015 r.
8.00 - + Tadeusz Paradowski, Wacław
Pieńkowski
16.30 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Wtorek - 14 lipca 2015 r.
8.00 - + Elfrida
17.00 - + Tomasz Parzych, Błażej Ruszczyk int.od cioci i wujka
Środa - 15 lipca 2015 r.
8.00 - o zdrowie dla Maciusia
17.00 - + Halina Ropiak - int.od KR Śwignajno
Czwartek - 16 lipca 2015 r.
8.00 - + Zofia i Józef Duda - int.od bratowej
i dzieci
17.00 - o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla noszących szkaplerz i ich rodzin
Piątek - 17 lipca 2015 r.
8.00 - w 5 urodziny Leny Ropiak, za Brajana i ich
rodziców - int.od rodziców i dziadków
17.00 - w 50 urodziny Elżbiety Filipkowskiej
- + Henryk Zubrycki w 4 rocz.śm., i jego rodziców
Maria i Józef
Sobota - 18 lipca 2015 r.
8.00 - + Franciszek i Aleksandra Ksepka,
cr. Ksepków
ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
Dlatego zdolność człowieka do przekształcenia
rzeczywistości powinna być rozwijana na podstawie
pierwotnego przeznaczenia rzeczy, wyznaczonego
jej przez Boga.
6. Mój poprzednik Benedykt XVI ponowił zachętę
do «usuwania strukturalnych przyczyn złego
funkcjonowania gospodarki światowej
i skorygowania modeli rozwoju, które wydają się
niezdolne do zapewnienia poszanowania środowiska
naturalnego». Przypomniał, że świat nie może być
analizowany na drodze wyizolowywania jednego
tylko aspektu, ponieważ «księga natury jest jedna
i niepodzielna» i obejmuje środowisko, życie,
seksualność, rodzinę, relacje społeczne, a także inne
aspekty. W związku z tym «degradacja natury jest

16.00 - ślub: Natalia Drężek i
Bartosz Wachowski
17.00 - w 34 rocznicę ślubu
Reginy i Ryszarda Ropiak
- w 18 urodziny Jakuba
XVI Niedziela Zwykła 19 lipca 2015 r.
8.30 - w rocznicę ślubu Ewy
i Janusza
Kowalczyk i za ich dzieci
- za wnuków z rodziny Ochenkowskich
- + Bronisława Puchalska w 5 rocz.śm.,
Stanisław, Bolesław
9.40 - Krutyń: w urodziny Natalii i za Magdalenę
- + Eugeniusz Domurat, Stanisław i Stanisława
Wilkowscy, Andrzej Ruppel, Rafał Wasilewski
- + Leokadia Czajka
11.00 - o bł. Boże dla Iwony i Marka Rachubka
i ich dzieci Amelii i Laury
- o bł. Boże dla Marianny Szurc i jej córek
z rodzinami
- + Dariusz Szerenos w 8 rocz.śm.
17.00 - za parafię
- w urodziny Księdza Proboszcza
- + Kazimierz, Franciszek, Marianna Murawscy,
Józef Mysiorski
ściśle związana z kulturą kształtującą współżycie
ludzkie»[11]. Papież Benedykt zwrócił uwagę, że
środowisko naturalne jest pełne ran spowodowanych
przez nasze nieodpowiedzialne zachowania.
Również środowisko społeczne ma swoje rany. Ale
wszystkie one są w istocie spowodowane tym samym
złem, czyli ideą, że nie istnieją niepodważalne
prawdy, które kierują naszym życiem, a więc
wolność ludzka nie ma granic. Zapominamy, że
«człowiek to nie tylko wolność, którą sam sobie
tworzy. Człowiek nie stwarza sam siebie. Jest on
duchem i wolą, ale jest też naturą». Z ojcowską troską
zachęcił nas do uznania, że stworzenie jest zagrożone
tam, gdzie «my sami jesteśmy ostateczną instancją,
gdzie wszystko po prostu należy do nas
i konsumujemy tylko dla samych siebie.
A marnotrawienie stworzenia zaczyna się tam, gdzie
nie uznajemy nad sobą żadnej instancji, ale widzimy
jedynie samych siebie».
Cdn.

Zapowiedzi przedślubne
1. Wachowski Bartosz, stan wolny, zam. Wojnowo i Drężek Natalia, stan wolny, zam. Ukta,
oboje par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

