Kalendarz liturgiczny
15 lipca. XV NIEDZIELA ZWYK£A.
Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Ka¿da Niedziela jest dla wierz¹cych szczególnym
dniem poœwiêconym Panu Bogu, rodzinie i sobie
samemu.
16 lipca. Poniedzia³ek. Wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1
Maryja obieca³a wszystkim, którzy bêd¹ nosiæ
szkaplerz, ¿e wybawi ich z czyœæca w pierwsz¹
sobotê po ich œmierci.
17 lipca. Wtorek.
Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
Od naszego otwarcia siê na dzia³anie Ducha
Œwiêtego zale¿y, jakie bêd¹ owoce naszego udzia³u
w Uczcie Eucharystycznej.
18 lipca. Œroda.
Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27
Ka¿dy z nas powinien wyjœæ ze œwi¹tyni ubogacony

doœwiadczeniem wielkiego misterium, które
wydarzy³o siê na o³tarzu Pañskim.
19 lipca. Czwartek.
Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
Tak wielu ludzi czuje siê przyt³oczonymi
obowi¹zkami dnia codziennego. Wielu nie radzi
sobie ze stresami i wyzwaniami ¿ycia. Do nich
szczególnie skierowane s¹ s³owa Pana Jezusa:
“PrzyjdŸcie do mnie ...”.
20 lipca. Pi¹tek. B³. Czes³awa.
Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
Œwiêci i b³ogos³awieni s¹ nam dani jako wzory.
21 lipca. Sobota.
Mi 2,1-5; Mt 12,14-21
Wraz z Matk¹ Bo¿¹ chciejmy jak najlepiej
przygotowaæ siê do oddania ¿ycia na s³u¿bê panu
Bogu, chciejmy stawaæ siê Jego narzêdziami w
budowaniu królestwa Bo¿ego na ziemi.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Chrystus wzywa nas do nawrócenia, czyli
oddania tego, co „cesarskie cesarzowi, co
Boskie Bogu”. Mimo czasu wolnego nie
lekcewa¿my tego wezwania ani nie
odk³adajmy go na póŸniej.
2. Dla wielu rozpocz¹³ siê czas wakacji i
urlopów. Pamiêtajmy jednak, ¿e nie ma
urlopów od modlitwy, Mszy Œwiêtej i
zachowywania Bo¿ych przykazañ. Niech nie
dyspensuje nikogo od uczestnictwa w
Eucharystii ani odleg³oœæ od koœcio³a, ani
niezorientowanie w rozk³adzie nabo¿eñstw. Po
przyjeŸdzie na wakacje od razu dowiedzmy siê,
gdzie jest œwi¹tynia i o której godzinie s¹ Msze
Œwiête. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii
niech ma dla nas w okresie urlopów charakter
szczególnego œwiadectwa.
3. Przebywaj¹cym na wakacjach i urlopach na
t e r e n i e n a s z e j p a r a f i i ¿ y c z y m y, b y
towarzyszy³a im opieka Bo¿a, by bezpiecznie i
szczêœliwie wykorzystali czas im dany na
regeneracjê si³ i na odnowienie wiêzi z Panem
Bogiem i drugim cz³owiekiem.

4. Nadmiernie zapracowanym ¿yczymy, by mogli
korzystaæ z wielkiego dobra i daru Bo¿ego, jakim jest
œwiêty dzieñ przeznaczony na chwa³ê Bo¿¹ i
wypoczynek.
5. W dniu dzisiejszym ofiary sk³adane na tacê
przeznaczamy na prace prowadzone w naszej
parafii. Bardzo serdecznie proszê o ofiarn¹ pomoc.
Ca³ym sercem i ¿yczliw¹ modlitw¹ dziêkujê
wszystkim pomagaj¹cym.
6. W poniedzia³ek po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 GODZINA ŒWIÊTA - adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu po³¹czona z medytacj¹. ZAPRASZAM.
7. W poniedzia³ek, 16 lipca we wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny z góry Karmel, zapraszam
na Mszê Œwiêt¹ o godz. 17.00, chêtnych, którzy
chcieliby przyj¹æ szkaplerz Najœwiêtszej Maryi Panny
jako znak zbawienia, ratunku w niebezpieczeñstwach
i przymierza pokoju. Proszê o zg³oszenia siê po
deklaracje przyjêcia szkaplerza œwiêtego.
8. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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„PGE Obrót S.A. Oddzia³ z siedzib¹ w
Bia³ymstoku informuje Odbiorców energii
elektrycznej - Klientów PGE Obrót S.A., ¿e spó³ka
nie prowadzi ¿adnych dzia³añ polegaj¹cych na
sk³adaniu wizyt domowych w celu podpisania,
aktualizacji lub zmiany umowy zwi¹zanej ze
sprzeda¿¹ i dostaw¹ energii elektrycznej. Osoby
podaj¹ce siê za „przedstawicieli energetyki", które
nachodz¹ Klientów, proponuj¹c zakup energii
elektrycznej, nie reprezentuj¹ PGE Obrót S.A.
Ka¿demu Klientowi, który dokona³ podpisania
umowy w mieszkaniu przys³uguje prawo
odst¹pienia od tej umowy w ci¹gu 10 dni od daty jej
zawarcia. Apelujemy o zachowanie
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE RODZINY
RADIA MARYJNA
W POKAMEDULSKIM KLASZTORZE
NA WIGRACH
Proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczêcia
NMP w Wigrach wraz z Parafianami i Dyrektor
Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji ks.
Dariusz Rogiñski zaprasza na poniedzia³kowe
spotkanie Rodziny Radia Maryja do
Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach. Spotkanie
odbêdzie siê w dniu 23 lipca br. w piêknej scenerii
Pó³wyspu Wigierskiego. Mszy œw. bêdzie
przewodniczy³, oraz homiliê wyg³osi Pasterz
Koœcio³a E³ckiego J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur.
Spotkanie bêdzie transmitowane przez TV Trwam i
Radio Maryja. Po zakoñczeniu transmisji w TV
Centrum Oœwiatowo Dydaktyczne i Wigierski
Areopag Nowej Ewangelizacji pragn¹
zaproponowaæ rekolekcje i sesje, które bazuj¹ na
bogactwie duchowoœci œw. Benedykta, œw.
Hildegardy z Bingen i wigierskich kamedu³ów. W
ramach zajêæ odbywaæ siê bêd¹ wyk³ady z zakresu
medycyny œw. Hildegardy, psychologii, duchowoœci
i zio³olecznictwa wraz z przedstawieniem
produktów sporz¹dzonych wed³ug receptur œw.
Hildegardy. Warsztaty organizujemy dla osób, które
chc¹ leczyæ przyczyny swoich chorób, a nie tylko
objawy oraz uporz¹dkowaæ swe ¿ycie. Ka¿dy

ostro¿noœci".Powy¿szy komunikat bêdzie
og³oszony w Polskim Radiu Bia³ystok oraz
opublikowany w lokalnej prasie. W naszej ocenie
pomoc Koœcio³a w tym zakresie by³aby
nieoceniona, gdy¿ jako jednostka wysokiego
zaufania publicznego, przy czym maj¹ca szerokie
oddzia³ywanie na spo³eczeñstwo przyczyniæ siê
mo¿e do unikniêcia podejmowania przez
tutejszych Parafian, a naszych Klientów decyzji
pod wp³ywem fa³szywie przekazanych informacji.
Pragnê nadmieniæ, ¿e odwiedzane s¹ g³ównie
osoby starsze, które nieœwiadomie podpisuj¹
niekorzystne dla siebie umowy.
Trwam zapraszamy do s³uchania rozmów
niedokoñczonych w radiu Maryja na temat
dzia³alnoœci Wigierskiego Areopagu Nowej
Ewangelizacji.
Informacje:
- Spotkanie z Ojcem z Radia Maryja dla
przedstawicieli Biur i Kó³ Przyjació³ Radia Maryja
rozpocznie siê o godz. 16:30 w Du¿ej Galerii Domu
Królewskiego.
- Rozpoczêcie spotkania Rodziny Radia Maryja i
wspólnoty parafialnej o godz. 18:00 w Œwi¹tyni
Wigierskiej.
- Zorganizowane grupy pielgrzymów i Kó³
Przyjació³ Radia Maryja prosimy o zg³oszenia pod
nr tel. 87 566 24 99.
uczestnik rekolekcji zostanie zdiagnozowany pod
k¹tem dysharmonii w obrêbie narz¹dów. Na
podstawie szczegó³owej diagnozy zaplanujemy
indywidualn¹ terapiê dostosowan¹ do potrzeb
ka¿dego uczestnika rekolekcji. W ramach terapii dla
cia³a zaproponujemy: kuracjê zio³ami, odpowiednio
dobran¹ do grupy krwi i wyników badania dietê wg
œw. Hildegardy z Bingen i jej programu zdrowia.
kontakt: www.wigry.pro RECEPCJA WANE: Tel:
87 566-24-99 e-mail: recepcja@wigry.pro
24-30 wrzeœnia 2012 – Rekolekcje z postem œw.
Hildegardy.

I Ty mo¿esz pomóc

Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na sk³adaæ
osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym imieniem i
nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z dopiskiem
“anonimowo”), b¹dŸ na konto: Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 1. Samsel Alicja i S³awomir (Krutyñ) - 300 z³. 2. Bujanowski Antoni
(Ga³kowo) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 400 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 656 782.59 z³.
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest wielk¹
pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹ ofiarnoœæ,
¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 16 lipca 2012 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie
Marianny i Czes³awa Bastek i za ich
dzieci z rodzinami
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Weroniki i Urlicha
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina, Wies³aw
17.00 - + Antoni Szewczyk - int. od uczestników
pogrzebu
Wtorek - 17 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Bronis³awa i Bogumi³ Gruszka, Anna
i Józef Rudnik
17.00 - + W³adys³aw Kosiorek - int. od Teresy
Serowik
Œroda - 18 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - w 12-te urodziny Magdaleny Grala
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Henryk Zubrycki w I-sz¹ rocz. œm. i
Józef Zubrycki
Czwartek - 19 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - w 31-sz¹ rocznicê œlubu Reginy i
Ryszarda Ropiak i za ich dzieci
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Maria i Kazimierz Aniœko
Pi¹tek - 20 lipca 2012 r.
8.00 - + Czes³awa Dylakowska
8.00 - + Czes³aw, Dariusz, Zenon, S³awomir

Zawrotni i Stefania Krajza
17.00 - o b³. Bo¿e dla Katarzyny i Zdzis³awa i ich
dzieci
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - Gr. + Helena Kulas
Sobota - 21 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - w 33-ci¹ rocznicê œlubu Renaty
i Waldemara Bzura i za ich córkê Kamilê z
rodzin¹
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Sabina w I-sz¹ rocz. œm. - int. od siostry
i za + Magdalena, Edmund, Micha³
XVI Niedziela Zwyk³a - 22 lipca 2012 r.
8.30 - w int. Kingi w 18-te urodziny
8.30 - z okazji rocznic œlubu: Doroty i Krzysztofa
Sad³owskich, Ewy i Andrzeja D¹browskich, Joli
i Dariusza Gleba, Magdaleny i Micha³a
Sekœciñskich i za ich dzieci
8.30 - + Dariusz Szerenos w 5-t¹ rocz. œm.
8.30 - Gr. + Helena Kulas
9.40 Krutyñ: o b³. Bo¿e w rodzinie Krysiak - int.
od matki
9.40 Krutyñ: + W³adys³aw Skrocki w rocz. œm.
9.40 Krutyñ: + Eugeniusz Domurat, Stanis³aw
i Stanis³awa Wilkowscy
11.00 - w int. Ks. Proboszcza z racji urodzin
11.00 - w int. Wiktorii z racji chrztu œwiêtego i za
jej rodziców Martê i Macieja
11.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - w int. Doroty i Grzegorza i za ich dzieci
17.00 - + Irena i Stanis³aw Ogonowscy, Stanis³aw
Puchalski

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Odszed³ od nas

zapowiedzi przedœlubne

1. Korpusik Micha³, stan wolny, zam. Lipowo, par. MB Ró¿añcowej w
Leszek Tomczak
Pieckach i Drê¿ek Sylwia, stan wolny, zam. Ukta, par.tut.
Msza Œwiêta od
2. Zapert Wojciech Adam i Krauza Kinga, oboje stanu wolnego, zam. w uczestników pogrzebu - 11
Pieckach, par. MB Ró¿añcowej w Pieckach.
sierpnia 2012 r. - godz.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do
17.00
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do
Wieczny odpoczynek
powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
racz mu daæ Panie ...

W œrodê, 25 lipca, czcimy œwiêtego Krzysztofa, mêczennika z po³owy III
wieku, patrona kierowców i podró¿uj¹cych, orêdownika w œmiertelnych
niebezpieczeñstwach. Warto pamiêtaæ o nim podczas wakacyjnych
woja¿y, prosiæ go o opiekê, aby szczêœliwie i ca³o powróciæ do domu! Z
racji wspomnienia tego Œwiêtego pob³ogos³awimy pojazdy
mechaniczne i bêdziemy siê modlili o roztropne ich wykorzystywanie.
Niech ta modlitwa nie ogranicza siê do jednego dnia w roku. Niech nam
nigdy nie zabraknie rozs¹dku i wyobraŸni na drodze. B³ogos³awieñstwo
kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii
odbêdzie siê w nastêpn¹ niedzielê, 22 lipca, po ka¿dej Mszy Œwiêtej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w poniedzia³ek, 16 lipca Najœwiêtsza Maryja
Panna z góry Karmel. Wspomnienie nawi¹zuje do
klasztoru na górze Karmel, z którego mnisi dotarli
do Europy i zaczêli upowszechniaæ zwyczaj
noszenia szkaplerza Najœwiêtszej Maryi Panny
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
CZÊŒÆ TRZECIA - VERBUM
MUNDO „Boga nikt nigdy nie widzia³; ten
Jednorodzony Bóg, który jest w ³onie Ojca,
[o Nim] pouczy³ ( J 1, 18)
POS£ANNICTWO KOŒCIO£A:
G£OSZENIE S£OWA BO¯EGO ŒWIATU
S ³ o w o o d O j c a i d o O j c a
Œw. Jan podkreœla dobitnie zasadniczy paradoks
wiary chrzeœcijañskiej: z jednej strony mówi, ¿e
„Boga nikt nigdy nie widzia³” (J 1, 18; por. 1 J 4,
12). W ¿aden sposób nasza wyobraŸnia, pojêcia lub
s³owa nie mog¹ opisaæ lub zmierzyæ nieskoñczonej
rzeczywistoœci Najwy¿szego. Pozostaje On Deus
semper maior. Z drugiej strony stwierdza, ¿e S³owo
rzeczywiœcie „sta³o siê cia³em” (J 1, 14).
Jednorodzony Syn, wpatrzony w Ojca, objawi³
Boga, którego „nikt nigdy nie widzia³” (J 1, 18).
Jezus Chrystus przychodzi do nas „pe³en ³aski i
prawdy” (J 1, 14), które przez Niego zosta³y nam
dane (por. J 1, 17); bowiem „z Jego pe³noœci

Jak¿e czêsto teœciowa
zapomina, ¿e kiedyœ
sama by³a synow¹...
(powiedzenie hiszpañskie)
***

Nullus est locus
domestica sede
iucundior.
¯adne miejsce nie jest
milsze nad domowe
pielesze.

jako znaku zbawienia, ratunku w
niebezpieczeñstwach i przymierza pokoju;
· w pi¹tek, 20 lipca b³ogos³awiony Czes³aw,
duchowy syn œwiêtego Dominika, od którego
przyj¹³ habit dominikañski.
wszyscy otrzymaliœmy ³askê po ³asce” (J 1, 16). W
taki sposób ewangelista Jan w Prologu patrzy
na S³owo, które najpierw jest u Boga, potem
staje siê cia³em, a nastêpnie wraca do Ojca,
nios¹c ze sob¹ nasze cz³owieczeñstwo, które
przyj¹³ na zawsze. Jako Ten, który wychodzi od
Ojca i do Niego wraca (por. J 13, 3; 16, 28; 17, 8.
10), poucza nas o Bogu (por. J 1, 18). Syn bowiem,
jak stwierdza œw. Ireneusz z Lyonu, „jest
Objawicielem Ojca”.[310] Mo¿na powiedzieæ, ¿e
Jezus z Nazaretu jest „egzeget¹” Boga, którego
„nikt nigdy nie widzia³”. „On jest obrazem Boga
niewidzialnego” (Kol 1, 15). Spe³nia siê tutaj
proroctwo Izajasza o skutecznoœci s³owa
Pañskiego: podobnie jak ulewa i œnieg spadaj¹ z
nieba, aby nawodniæ ziemiê i zapewniæ urodzaj, tak
s³owo Bo¿e „nie wraca do Mnie bezowocne, zanim
wpierw nie dokona tego, co chcia³em, i nie spe³ni
pomyœlnie swego pos³annictwa” (Iz 55, 10-11).
Jezus Chrystus jest tym ostatecznym i skutecznym
S³owem, które wysz³o od Ojca i powróci³o do
Niego, doskonale wype³niaj¹c w œwiecie Jego
wolê.
cdn

Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
negocjacji.

