Kalendarz liturgiczny
13 lipca. XV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23
Troska o glebę własnej duszy to zadanie, które
przypomina nam Pan Jezus poprzez teksty
liturgii słowa.
14 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1
We Mszy Świętej należy uczestniczyć
świadomie, pobożnie i czynnie.
15 lipca. WTOREK. Św. Bonawentury.
Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
Wiedza, służba i kontemplacja - to słowa
“klucze” do poznania postaci św. Bonawentury.
Wpatrzeni w niego idźmy z Bożą pomocą
pogłębiać swoją wiedzę religijną oraz postawę
służebną i życie modlitwy.
16 lipca. ŚRODA. NMP z Góry Karmel.
Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Pielęgnujmy nabożeństwo do Matki Bożej
w naszych rodzinach.
17 lipca. CZWARTEK.
Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
Nie zapominajmy o trosce Pana Jezusa
o utrudzonych i obciążonych oraz
o konieczności zachowania pokory w stawianiu
wymagań sobie i bliźnim.
18 lipca. PIĄTEK.
Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
Każde nasze spotkanie z Chrystusem podczas
Mszy Świętej jest wielką łaską Bożą dla nas, jest
wielkim dobrodziejstwem.
19 lipca. SOBOTA.
Mi 2,1-5; Mt 12,14-21
Nikomu nie wolno krzywdzić ubogich i słabszych
od siebie, a ludziom, którzy upadli na skutek
ludzkiej słabości, należy dać szansę poprawy.

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. Liturgia 15 niedzieli w ciągu roku, którą dziś
celebrujemy, wskazuje nam na działanie słowa
Bożego w naszym życiu. Zechciejmy zwrócić
uwagę na to, czy przypadkiem nie jest z nami
tak, że wprawdzie słuchamy słowa Bożego, ale
ono do nas nie dociera. Wykorzystajmy ten letni
czas również na to, by uważniej przyjrzeć się
naszej codzienności, a co za tym idzie,
zastanowić się, czy dostrzegamy Boże działanie
w naszym życiu.
2. W naszej codziennej modlitwie nie
zapomnijmy o rolnikach, dla których wakacje
nie są czasem odpoczynku, lecz ciężkiej pracy.
Wspomagajmy ich przynajmniej duchowo,
a kto może, to również fizycznie, abyśmy razem
mogli cieszyć się z obfitych plonów ziemi
i dziękować Bogu za Jego dary.
Modlitwą naszą wspierajmy także tych
wszystkich, którzy ciężko pracują przy obsłudze
turystów przybywających w nasze strony, by
wypocząć. Niech i ich trud owocuje radością
wypoczywających, a także tym wymiarem

Bazylika zimą
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materialnym, dzięki któremu będą mogli
utrzymać rodziny i rozwijać się.
Niech w tym całym trudzie pracy nikt nie
zapomina o Panu Bogu dawcy wszelkich łask, bo
jeśli Pan nie pobłogosławi na próżno się
trudzimy. W naszym postępowaniu zawsze
kierujmy się tą mądrą zasadą - “Modlitwa
i praca”.
3. W środę, 16 lipca, w liturgii wspominamy
Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel
i historię szkaplerza, która swymi korzeniami
sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel
(północno-zachodni Izrael) duchowi synowie
proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie
modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się
do Europy i dali początek nowemu zakonowi
karmelitów, który pięknie wpisał się w historię
i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których
wydały zakony karmelitańskie, należą do
najpopularniejszych. W tym gronie znajduje się
święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród
Polaków znany jest święty Rafał Kalinowski.
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Kolejny lichtarz znalazł
swojego darczyńcę. Bardzo
serdecznie dziękuję Kołom
Różańcowym ze Śwignajna
za złożoną ofiarę (700 zł.)
z przeznaczeniem na
zapłacenie
za lichtarz
ołtarzowy.
Dziękuję
także jednej rodzinie z naszej
parafii (także chciała pozostać
anonimową) za ufundowanie
krzyża ołtarzowego (400 zł.).
Bóg zapłać!
Szukamy jeszcze sponsora na
2 lichtarze (jeden w cenie 600
zł., drugi - 380 zł.) i lichtarz pod

paschał - 2100 zł.
Dar, jaki został ofiarowany przez
jedną z naszych parafianek, czyli
maryjne świece ołtarzowe - to 780
zł. (6x130 zł.). Osoba, która te
świece ofiarowała chciała pozostać
anonimową. Wszystkich proszę
o modlitwę wdzięczności w intencji
wszystkich Ofiarodawców, niech
im Pan Bóg wynagrodzi łaskami ten
dar serca. BÓG ZAPŁAĆ!

W sobotę wieczorem 5 lipca na Wzgórzu św. Brunona
nad jeziorem Niegocin w Giżycku Mszą św. pod
przewodnictwem bpa Jerzego Mazura rozpoczęto
„Lato z Chrystusem na Mazurach". Biskup ełcki
również 6 lipca, przewodniczył Mszy św. odpustowej
w giżyckim sanktuarium. Po liturgii mszalnej wierni
procesyjnie przeszli przez miasto na Wzgórze św.
Brunona, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej
i nieszporach.
Biskup ukazał św. Brunona jako świadka
Chrystusowej wiary, który kładł duchowe
fundamenty w naszej Ojczyźnie, których ani my, ani
Unia Europejska, ani nikt inny nie może zmieniać.
Pasterz diecezji ełckiej modlił się w intencji
wszystkich przebywających tego lata na Mazurach.
W minionym tygodniu, przed kościołem, została Zachęcał, aby poprzez kontemplację piękna natury
przybliżali się do Boga.
zamontowana nowa tablica informacyjna.

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
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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: 1. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 290 790.63 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
Poniedziałek - 14 lipca 2014 r.
Wacława
7.00 - ..............
XVI Niedziela Zwykła 17.00 - ............
20 lipca 2014 r.
Wtorek - 15 lipca 2014 r.
8.30 - int.p. Gruszki
8.00 - .............
8.30 - + Czesława
17.00 - ...........
Dylakowska
Środa - 16 lipca 2014 r.
8.30 - + Dariusz Szerenos
8.00 - ................
w 7 rocz.śm.
17.00 - ..............
8.30 - + Czesław
Czwartek - 17 lipca 2014 r.
Zawrotny, Zenon, Dariusz, Sławomir, Stefania
8.00 - w 4 urodziny Leny, za Brajana, za ich Krajza, Teresa Stepnowska
rodziców oraz dziadków Ropiak i Ulewicz
9.40: Krutyń - w urodziny Ks. Proboszcza
17.00 - w intencji Bogdana Skrajnego z racji 9.40:Krutyń - o bł. Boże w rodzinie Kuprajtys
imienin
9.40:Krutyń - + Władysława Rutkowska w 20
Piątek - 18 lipca 2014 r.
rocz.śm., Mieczysław, Kazimierz, Edward 8.00 - + Czesława, Mieczysław i Beata Maciora int.od rodziny Klik
17.00 - w 5 rocznicę ślubu Malwiny i Michała 9.40: Krutyń - + Bolesław i Stanisława Szmigiel
Bałdyga i za ich dzieci - int.od rodziców
11.00 - w 13 rocznicę ślubu Iwony i Marka
17.00 - w I rocz.śm. + Jadwiga Micyk z d. Zyśk - Rachubka i za ich dzieci Amelię i Laurę
int.od siostry Ali z rodziną
11.00 - w 75 urodziny Marianny Gadomskiej 17.00 - + rodziców Władysława i Stefan- int.od int.od dzieci, wnuków i prawnuczek
córki Ali z rodziną
11.00 - za rodzinę Doroty i Grzegorza Wygnał
Sobota - 19 lipca 2014 r.
11.00 - + Krystyna Kuryło
8.00 - .................
17.00 - za parafię
17.00 - w intencji Władysławy i Stanisława 17.00 - + Bronisława Puchalska w 4 rocz.śm.,
Krysiak w 50 rocznicę ślubu i w urodziny Piotra Stanisław i Bolesław
17.00 - + Edward Suchecko - int.od brata
Słowo
Słowa proroka Izajasza z dzisiejszego
pierwszego czytania zostały wypowiedziane
w końcowym okresie niewoli babilońskiej.
Miały one za zadanie pokrzepić uciemiężony
naród, zwłaszcza w sytuacji, w której
wydawało się, że Bóg o nim zapomniał.
A tymczasem słowo Boga jest potężne
i dokonujące zbawienia. Przekonuje nas

na dziś
o tym również św. Mateusz, podając w dzisiejszej
Ewangelii przypowieść o siewcy, w której główną
rolę odgrywa ziarno wydające owoce. Stąd więc
właściwą postawą każdego wierzącego jest ufne
przyjęcie słowa Bożego bez zbędnego pośpiechu
i pragnienia natychmiastowych owoców. Niech nam
wystarczy, że słowo Boga jest zawsze skuteczne
i nie nasza to rzecz znać czas wydania plonów.

Ogłoszenia

*
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4. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny wyjazdu, w którym chcą uczestniczyć nasze
z góry Karmel przypomina nam o szczególnym nastoletnie dzieci.
przywileju, jakim jest szkaplerz karmelitański. 6. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
Matka Boża ofiarowując go, związała z nim miesięcznika “Martyria”, a także kalendarze na
obietnicę, że każdego, który będzie go pobożnie przyszły rok.
nosił, wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po 7 . W s z y s t k i m r o z p o c z y n a j ą c y m
jego śmierci. Ta obietnica przyczyniła się bardzo i kontynuującym letni wypoczynek życzymy
do rozpowszechnienia się nabożeństwa do Matki dobrego i owocnego, szczególnie duchowo,
Bożej szkaplerznej. Jej czcicielem był również przeżycia tego czasu. A tym, dla których on się
święty papież Jan Paweł II, który już od młodości już skończył, również życzymy pogodnego
nosił tej znak Jej szczególnej opieki.
i pełnego pokoju ducha powrotu do codziennych
Zapraszam wszystkich, a szczególnie osoby obowiązków.
noszące szkaplerze, na Mszę Świętą 8. Za tydzień ofiary składane na tacę
16.07.2014 r. o godz.17.00. A osoby pragnące przeznaczamy na prace prowadzone w naszej
nosić szkaplerz proszę o zgłoszenia i wzięcie parafii. Bardzo serdecznie proszę o pomoc
deklaracji, by w tym dniu uroczyście na Mszy i wsparcie i całym sercem i modlitwą dziękuję.
Świętej przyjąć szkaplerz.
BÓG ZAPŁAĆ!
5. Wakacje to również czas żniw dla sekt, jak 9 . 1 5 s i e r p n i a r o z p o c z ę c i e X X I V
informuje Śląskie Centrum Informacji o Sektach Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymki do NMP
i Grupach Psychomanipulacyjnych „Kana” Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia z Suwałk
w Katowicach. Młodzi ludzie szukają do Wilna.
atrakcyjnych okazji spędzenia czasu, wyjeżdżają 10. 19 sierpnia - Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet
z domu. Wobec nieletnich, których chroni do Rajgrodu.
Kodeks Rodzinny, sekty nie stosują technik 11.20 sierpnia - 69 rocznica Obławy
głębokiego werbunku. Najważniejsze wobec Augustowskiej.
osób, które nie ukończyły 18. roku życia, jest W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
stworzenie pozytywnego wizerunku tej grupy, · 15 VII św. Bonawentura (1218-1274), biskup
nawiązanie kontaktu. Wiele sekt stosuje tzw. i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych
t e c h n i k ę o s w a j a n i a , z a p r a s z a j ą c n a teologów średniowiecza; był pierwszym
organizowane w lecie atrakcyjne wyjazdy, przełożonym generalnym franciszkanów po
w których programie jest to, co modne i ciekawe, śmierci św. Franciszka, przyczynił się do
np. nauka języków obcych, szeroki wachlarz wielkiego rozwoju swojego zakonu, a także
zajęć rekreacyjnych. A następnie w programie napisał jasną wykładnię reguły, co nadało
przemycają ważne dla nich treści, niekoniecznie rozwojowi zakonu właściwy kierunek
zgodne z naszym światopoglądem. Zwróćmy (wspomnienie obowiązkowe).
zatem uwagę na to, kto jest organizatorem
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cd. pierwotnego Słowa, na którym opiera się wiara,
49. Dla posługi jedności wiary i jej integralnemu i jest wiarygodny, ponieważ zawierza Słowu,
przekazowi, Pan dał Kościołowi dar sukcesji którego słucha, strzeże i które wykłada.
apostolskiej. Dzięki jej pośrednictwu W pożegnalnej mowie do starszych z Efezu
zagwarantowana jest ciągłość pamięci Kościoła w Milecie, którą św. Łukasz przekazuje
i możliwe staje się bezpieczne czerpanie w Dziejach Apostolskich, św. Paweł zaświadcza,
z czystego źródła, z którego rodzi się wiara. że spełnił powierzone mu przez Pana zadanie
Gwarancję łączności ze źródłem dają zatem «głoszenia (...) całej woli Bożej» (20, 27).
osoby żywe, a odpowiada to żywej wierze, którą Właśnie dzięki Magisterium Kościoła może do
Kościół przekazuje. Opiera się ona na wierności nas dotrzeć nienaruszona ta wola, a wraz z nią
świadków, wybranych przez Pana do tego radość, że możemy ją realizować w pełni.
zadania. Dlatego Urząd Nauczycielski Kościoła
Ciąg dalszy nastąpi.
wypowiada się zawsze w posłuszeństwie wobec

