Kalendarz liturgiczny
14 lipca. XV NIEDZIELA ZWYKŁA.
i każde ludzkie serce.
Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37
18 lipca. CZWARTEK.
Spośród wielu dróg, jakie mogliśmy dziś wybrać, Wj 3,13-20; Mt 11,28-30
w niedzielę w środku lata, wybraliśmy tę, która Serce człowieka ochrzczonego naznaczone jest
prowadzi do kościoła, na spotkanie z Chrystusem. Duchem Boga Żyjącego, miłością, która jest
To najlepsza decyzja, tu nie pobłądzimy.
wewnętrzną mocą Bożą, byśmy nią żyli teraz i na
15 lipca. PONIEDZIAŁEK. Św. Bonawentury. wieki.
Wj 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
19 lipca. PIĄTEK.
Chrystusa trzeba najpierw poznać, aby móc Wj 11,10-12.14; Mt 12,1-8
pokochać i w konsekwencji naśladować.
Najcenniejszym darem i ofiarą, jakie możemy
16 lipca. WTOREK. Wspomnienie Najświętszej zawsze złożyć u stóp Pana, jest serce pełne
Maryi Panny z Góry Karmel.
prawdziwego zaangażowania w życie wiary
Wj 2,1-15a; Mt 11,20-24
i miłości. Takie, które nie boi się zaryzykować
Maryja towarzyszy nam na drodze wiary i uczy we okazania postawy miłosierdzia wtedy, gdy wzywa
wszystkich wydarzeniach życia wielbić Jezusa jako do niej sam Pan.
Pana i jedynego Zbawiciela człowieka.
20 lipca . SOBOTA. Bł. Czesława.
17 lipca. ŚRODA.
Wj 12,37-42; Mt 12,14-21
Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27
W życiu wierzącego są różne czasy: czas mówienia
Ziemią świętą spotkania z Panem jest świątynia, ale i czas słuchania, czas cierpienia i czas uzdrawiania.
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. Dziś kolejna lipcowa niedziela, 15. w tak
zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego.
W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy
o świętowaniu Dnia Pańskiego. Na trasach
wakacyjnych wędrówek nie omijajmy świątyń.
W każdej z nich na spotkanie z nami czeka
Zbawiciel Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby
nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było
nacechowane powagą i należną czcią dla Boga
obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby
krótkiej modlitwie uwielbienia.
2. Przyjeżdżającym do nas życzę, aby wakacje,
urlop, był miłym wypoczynkiem, ale też
czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego.
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4.. Do nabycia są kalendarze na 2014 r. i kolejny
numer diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
5. Za tydzień ofiary na prowadzone prace
w naszej parafii. Proszę wszystkich

Bazylika zimą

*

Komunikaty

o życzliwe wsparcie i pomoc. Bóg zapłać!
6. 15 lipca - rozpoczęcie XXIII. Międzynarodowej
Pieszej Pielgrzymki do NMP Ostrobramskiej - Matki
Miłosierdzia z Suwałk do Wilna.
7. 16 lipca - GODZINA ŚWIĘTA - adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z
medytacją.
8. 20 lipca - VIII. Diecezjalna Pielgrzymka
Kobiet do Sanktuarium w Rajgrodzie.
9. 21 lipca - 68. rocznica Obławy Augustowskiej
(uroczystości w Gibach).
10. Wszyscy, którzy chcieliby nosić szkaplerze
proszeni są o zgłoszenia. W dzień wspomnienia
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel odbędzie
się uroczyste nałożenie szkaplerza.
11. Tych, którzy noszą szkaplerze zapraszam na Mszę
Świętą 16 lipca o godz. 17.00 na wspólną modlitwę.
12. 28 lipca wyruszy XXI. Piesza Pielgrzymka
Diecezji Ełckiej na Jasną Górę. Zachęcam do udziału
w Pielgrzymce.
13. Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc
i pracę dla dobra parafii panu Edwardowi Gruszka.
Bóg zapłać!
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Czy Bóg jedzie na wakacje? królewskim dworze, każdego dnia punktualnie
pojawiał się pewien cichy żebrak. Przynosił on
królowi jabłko, a potem oddalał się, równie cicho
Zdaj test swojej wiary
jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do
Wakacje to doskonały czas na test otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar
naszej wiary. Być może czasami z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się
naszą obecność na Eucharystii, odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały
spowiedź, modlitwę traktujemy dwór. Jednak żebrak się tym nie zrażał. Powracał
jedynie jako praktyki religijne, które są jednym każdego dnia, by przekazać w królewskie dłonie
z wielu „obowiązków” naszego życia. A przecież kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo
mówi się, że wakacje to czas, gdy od obowiązków i natychmiast odkładał jabłko do przygotowanego
mamy odpocząć. Pewnego razu byłem na Mazurach na tę okazję koszyka, znajdującego się blisko tronu.
w malowniczej miejscowości Ukta, gdzie Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie
przepływa rzeka Krutynia, znana ze spływów przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie
kajakowych. Uczestniczyłem w wieczornej pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa
Eucharystii, a po jej zakończeniu wychodziliśmy wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując
z innymi księżmi z kościoła. Czekała na nas młoda nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał
studentka. Jednak zamiast radości na jej twarzy z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka
widać było smutek i zakłopotanie. Gdy zapytaliśmy migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby
się, dlaczego jest taka smutna okazało się, że trapi ją otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym
problem. Przyjechała na wakacje z grupą z nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony
znajomych, wszyscy się doskonale bawią, ale nikt król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka
oprócz niej nie chciał nawet słyszeć o niedzielnej i zaczął go przepytywać. — Przynosiłem ci te dary,
Eucharystii. Być może wielu ministrantów czy panie — odpowiedział człowiek — abyś mógł
lektorów w czasie wakacji znajdzie się w podobnej zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia
sytuacji. Warto wtedy pamiętać stwierdzenie niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie
małego Łukasza: „oczywiście, że Pan Bóg jedzie na dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko
wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą dlatego, że jesteś otoczony
zabierzemy...”
n a d m i e r n ą i l o ś c i ą b o g a c t w.
Najpiękniejszym ze wszystkich
Dostrzeż skarb od Boga
Wszystkim (...) chciałbym dedykować bajkę darów jest każdy rozpoczynający się
dzień”.
o najpiękniejszym ze wszystkich skarbów:
Ks. Tomasz Kopiczko

„Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król
Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych.
W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można
było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród
różnych poddanych, zjawiających się codziennie na

Obyśmy potrafili w każdym
kolejnym dniu wakacji dostrzec
skarb, jaki otrzymujemy od Boga.
Starajmy się, aby tego skarbu nie
zniszczyć i nie zapomnieć o Panu
Bogu, który każdego dnia chce być z nami!

Jest czas mówienia i czas milczenia, i trzeba być Maternis precibus nihil fortius
bardzo czujnym, aby zrozumieć, czy dana chwila Nic silniejszego nad prośby matki.
jest dla nas czasem mówienia czy milczenia.

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: -0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 633 463.03 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 - 15 lipca 2013 r.
8.00 - ................
17.00 - + Iwona Mańkowska, Janusz Zalewski
Wtorek - 16 lipca 2013 r.
8.00 - + Ryszard Gruszczyński, Zdzisław,
Eugeniusz, Stanisław i Stanisława, Edward
Suchecki, z rodz. Szulkowskich
17.00 - o bł. Boże dla rodziny Paradowskich
17.00 - + Janina, Władysława, Jan, Marianna,
Halina, Wiesław, Feliks
17.00 - + Władysław, Anna, Marianna z rodz.
Jurczaków
Środa - 17 lipca 2013 r.
8.00 - w 3. urodziny Leny Ropiak i za jej brata,
rodziców i dziadków Ropiaków i Ulewiczów
8.00 - + Stefania w rocz.śm., Zenon, Dariusz,
Czesław, Sławomir
17.00 - w int. Bogdana Skrajnego z racji imienin int.od żony i dzieci
Czwartek - 18 lipca 2013 r.
8.00 - + Czesława Maciora
17.00 - w urodziny Magdaleny Grala
17.00 - w rocznice ślubów: Martyna i Stanisław,
Bożena i Krzysztof, Agata i Jarosław, Aleksandra
i Maciej, Izabella i Wojciech, za ich dzieci i wnuki,
a szczególnie Marka i Noelka z racji urodzin
Piątek - 19 lipca 2013 r.
8.00 - + Henryk Zubrycki i jego ojciec Józef
w rocz.śm.
17.00 - .................
Sobota - 20 lipca 2013 r.
8.00 - + Czesława Dylakowska
8.00 - + Czesław Zawrotny, Sławomir, Dariusz,
Zenon, Teresa Stepnowska
17.00 - w rocznice ślubu Pawła i Marty

Hermanowskich i za ich syna
Franciszka, w rocznice ślubu
Justyny i Arkadiusza
Grzybowskich i za ich córkę
Amelię
17.00 - w 25. rocznicę ślubu
Doroty i Zbigniewa
Szczubełek- int.od dzieci
XVI Niedziela Zwykła - 21
lipca 2013 r.
8.30 - w urodziny Stanisławy Krysiak
8.30 - + Władysław Skrocki w 11. rocz.śm. - int.od
żony i dzieci z rodzinami
8.30 - + Dariusz Szerenos w 6. rocz.śm.
8.30 - + Bronisława Gruszka
8.30 - Antoni i Katarzyna, Stanisław i Kazimiera
Wnuk
9.40 - Krutyń: o szczęśliwe rozwiązanie dla Gabrysi
i opiekę Matki Bożej nad rodziną
9.40 - Krutyń: + Bolesława Krysiak
9.40 - Krutyń: + Wacława Leokadia Czajka
i Stanisław
9.40 - Krutyń: + Jadwiga Kosak, Katarzyna, Zofia
Konowrocka, Władysław
11.00 - w rocznice ślubów: Doroty i Krzysztofa
Sadłowskich, Ewy i Andrzeja Dąbrowskich,
Jolanty i Dariusza Gleba, Magdaleny i Michała
Sekścińskich i za ich dzieci
11.00 - za dzieci z rodzinami p.Ochenkowskich
11.00 - za Wojtka i Kasię i za ich dzieci Mateusza
i Rafała
11.00 - + Krystyna Kuryło
17.00 - w int. Ks. Proboszcza z racji urodzin
17.00 - w rocznice ślubu Ewy i Andrzeja
Dąbrowskich i za ich dzieci

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres
email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego

w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
Ruciane Nida
***
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W TYM TYGODNIU
PATRONUJE NAM:
· 15 VII Święty Bonawentura
(1218-1274), biskup i doktor
Kościoła, jeden z najwybitniejszych
teologów średniowiecza

(wspomnienie obowiązkowe);
· 20 VII Błogosławiony Czesław (ok. 1180-ok.
1242), prezbiter, duchowy syn Świętego Dominika,
od którego przyjął habit dominikański
(wspomnienie obowiązkowe).

We wtorek, 16 lipca, w liturgii wspominać będziemy
Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię
szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku.
To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry
Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym
rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o
szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi
karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi
Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto
będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia

piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa.
Szkaplerz obok różańca stał się jednym z
podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś wielu z
nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie
była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak
naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy
też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do
naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja,
wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i
zachowujmy w swoich sercach.

Nadzwyczajny szafarz cd.

Jakże często, gdy w naszych rodzinach
zachoruje dziecko, czy któreś z rodziców, w ogóle nie
bierzemy pod uwagę, że do tych osób Chrystus
również chce i może przyjść w Komunii św.,
przyniesionej przez nadzwyczajnego szafarza.
Zadaniem i obowiązkiem domowników jest
zaproponowanie oraz pomoc w tym, aby chory mógł
o ile tego pragnie przyjąć Komunię św. w niedzielę
lub święto. Zadajmy sobie pytanie: dlaczego
pamiętamy o tym co choremu potrzebne dla
uzdrowienia ciała, a zupełnie nie myślimy o tym, co
niezbędne dla jego życia duchowego.
Wizyta szafarza w domu nie wiąże się z
żadnymi opłatami i trwa ok. 5-10 min. Nie potrzeba,
żadnych specjalnych przygotowań wystarczy, o ile to
możliwe, czysta (najlepiej biała) serweta na stoliku,
świeca i krzyżyk. Pomocnicy w udzielaniu Komunii

św. mogą również udzielać wiatyku, czyli Komunii
św. na ostatnią drogę (dla umierających), nie mogą
natomiast udzielać żadnych sakramentów, dlatego
jeśli chory chciałby skorzystać z Sakramentu
Pojednania lub Namaszczenia Chorych powinien
przekazać taką informację szafarzowi, który z kolei
przekaże ją kapłanowi.
Druga racja wprowadzenia posługi
nadzwyczajnych szafarzy, czyli pomoc w udzielaniu
Komunii świętej w czasie celebracji Eucharystii
dotyczy tylko sytuacji, gdy do Komunii świętej
przystępuje wielka liczba wiernych przy braku
szafarzy zwyczajnych, albo gdy ci są zajęci innymi
koniecznymi czynnościami duszpasterskimi lub też
gdy udzielanie Komunii świętej utrudnia im stan
zdrowia albo podeszły wiek.

Przychodnia lekarska w Ukcie informuje:
Zapraszamy na badania dopplerowskie kończyn
dolnych oraz tętnic szyjnych, kręgowych - Ukta,
06.08.2013, tel.874257034
Badanie stawów i tarczycy - Ukta, 06.08.2013,
tel.874257034

Badanie densytomeryczne gęstości kości
(osteoporoza) - Ukta, 06.08.2013, tel.874257034
Badanie zatok - Ukta, 06.08.2013, tel.874257034.
Ceny badań, godziny i pozostałe informacje na
plakatach lub pod podanym wyżej numerze telefonu.

Zapowiedzi przedślubne

1.Drężek Mateusz, stan wolny, zam.Wojnowo, par.tut. i Gruszka Karolina, stan wolny, zam. Ciesina, par.
Matki Bożej Częstochowskiej w Turośli.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Ochrzczony został
Dominik
Duda,
syn Andrzeja
i Anny.
Rodzice
i otoczenie niech będą dla niego
świadkami wiary.

W ubiegłą niedzielę na
Mszach Świętych
w Krutyni i w parafialnym
kościele o godz. 11.00
oprawę liturgii swym
śpiewem ubogaciła schola
spod Nowego Sącza.

