Kalendarz liturgiczny
16 sierpnia. XX NIEDZIELA ZWYKŁA.
Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
W każdą niedzielę jesteśmy szczególnie
zaproszeni, by przyjść na ofiarę i ucztę miłości,
którą przygotował dla nas Jezus Chrystus. Nasza
obecność świadczy, że przyjęliśmy to zaproszenie.
17 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Św. Jacka.
Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22
Od św. Jacka możemy uczyć się nie tylko
miłowania Pana Jezusa i Jego Matki, ale też życia
pełnego poświęcenia wynikającego z tej właśnie
miłości.
18 sierpnia. WTOREK.
Sdz 6,11-24a; Mt 19,23-30
Wezwanie do porzucenia wszystkiego dla
Chrystusa jest przede wszystkim zaproszeniem do
postawienia Pana Boga na pierwszym miejscu
w naszym życiu.

19 sierpnia. ŚRODA. Uroczystość Rocznicy
Poświęcenia Kościoła Katedralnego.
Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16
Pan Bóg pragnie przez nas docierać do tych,
którzy błądzą z dala od Niego i wołają o miłość.
20 sierpnia. CZWARTEK. Św. Bernarda
z Clairvaux.
Sdz 11,29-39a; Mt 22,1-14
Św. Bernard może nam wskazać, jak mamy
kochać Boga i Jego Kościół, nie zaniedbując przy
tym obowiązków naszego stanu.
21 sierpnia. PIĄTEK. Św. Piusa X.
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
Wiernie i dobrze wypełniajmy nasze obowiązki.
22 sierpnia. SOBOTA. Wspomnienie NMP
Królowej.
Iz 9,1-3.5-6; Łk 1,26-38
Starajmy się pobożnie przeżywać każdy dzień.

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 245209.84 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. Jakóbczyk Daniel, stan wolny, zam. Wydmusy, par. Myszyniec i Turska Elżbieta, stan wolny,
zam. Śwignajno Małe, par.tut.
2. Samsel Karol, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut. i Andrzejczyk Dorota, stan wolny, par.
Myszyniec.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
* 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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PODCZAS SPŁYWU KAJAKOWEGO

UROCZYSTE
OTWARCIE

RZEKĄ KRUTYNIĄ,
PRZEBYWAŁ W UKCIE

I POŚWIĘCENIE

KS. KAROL WOJTYŁA -ŚW. JAN PAWEŁ II.

KAJAKOWEGO
SZLAKU
PAPIESKIEGO

DLA UPAMIĘTNIENIA TEGO
WYDARZENIA,
Z INICJATYWY KS. BPA JERZEGO
„APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA”,
MAZURA SVD,
BISKUPA EŁCKIEGO,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W UKCIE
ZOSTANIE UTWORZONY ÓW SZLAK.
W ROKU ŚW. JANA PAWŁA II
POŚWIĘCENIA DOKONA
KS. KARD. GERHARD LUDWIK
DNIA 21 SIERPNIA 2015 R.
MULLER
O GODZ. 12.00.
PREFEKT KONGREGACJI NAUKI
1- 2 SIERPNIA 1957 R.,
WIARY.
Podczas uroczystości otwarcia i poświęcenia Kajakowego Szlaku Papieskiego odbędzie się
prezentacja nowego albumu Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka śladami
Jana Pawła II”.
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla znajomości wszystkiego. Ale to nie jest jeszcze
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz wystarczające do wyrażenia miłosierdzia. Jezus
Miłosierdzia cd.
wzywa również do przebaczenia i do dawania.
Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, Mamy być narzędziami miłosierdzia, ponieważ
pozytywnie rzecz ujmując, umieć dostrzec pierwsi otrzymaliśmy je od Boga. Mamy być
dobro, które jest w każdej osobie i nie pozwolić szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, że również
na to, aby cierpiała ona z powodu naszego Bóg wielkodusznie udziela nam swojej
częściowego osądzenia i naszej zarozumiałej dobroci. Ciąg dalszy w następnym numerze.

Słowo na dziś
Dzisiejsze zaproszenie Mądrości, które
usłyszymy w pierwszym czytaniu, trzeba
utożsamić z Bożym wołaniem. Tę analogię
widać doskonale, gdy w kontekście fragmentu
z Księgi Przysłów odczytamy dzisiejszy
fragment z Ewangelii. Chleb i wino dawane
przez Mądrość przypomina Ciało i Krew
Chrystusa. Również zaproszenie stawiane
przez Mądrość jest prawie tożsame

z przestrogami i naleganiami, wypowiedzianymi
przez Chrystusa w Kafarnaum. Wszystko to
dodatkowo zostało rozwinięte przez św. Pawła
w Liście do Efezjan. Jednym słowem dzisiejsze
czytania, mimo że są surowe i ukazują poważne
konsekwencje, są apelem o mądre i rozsądne
postępowanie, oparte na Bogu i Jego woli.
Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże
z wdzięcznością.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś przypada dwudziesta niedziela w ciągu
roku. W liturgii słowa rozważaliśmy temat
Eucharystii. Przyjmijmy otwartym umysłem
i sercem tę naukę Chrystusa o Chlebie żywym,
zapewniającym nam życie wieczne.
2. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej
domaga się od nas czynnej miłości bliźniego.
Jednym z przejawów tej miłości jest zobowiązanie
się do abstynencji od alkoholu w celu ratowania
ludzi od niego uzależnionych, a także pomoc
w podjęciu przez nich decyzji o leczeniu
odwykowym. Innym wyrazem naszej miłości
bliźniego może być zaangażowanie się
w zorganizowanie właściwego wypoczynku dla
młodzieży i dzieci pozbawionych możliwości
wyjazdu na wakacje. Musimy przemyśleć te
sprawy i podjąć konkretne działania.
3. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
4. W sobotę nasze myśli i uczucia skierujemy
również ku Najświętszej Maryi Pannie, którą
w tym dniu będziemy wspominać jako Królową.
Maryję obrał na Królową naszego narodu król Jan
Kazimierz, gdy 1 IV 1656 roku złożył śluby
w katedrze lwowskiej. Maryi Królowej polećmy
naszą Ojczyznę i nasze rodziny, sprawę
trzeźwości naszego narodu i problemy ubożejącej
części społeczeństwa polskiego.
5. Za tydzień przypada dwudziesta pierwsza
niedziela w ciągu roku, a także Europejski Dzień
Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych,
ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008
roku, ale obchodzony publicznie po raz pierwszy
dopiero w 2011 roku w Warszawie. Na obchody
tego dnia wybrano 23 sierpnia, bo nawiązuje on do
daty podpisania paktu RibbentropMołotow, co
miało miejsce 23 sierpnia 1939 roku.
5. Dzisiaj, w dwudziestą niedzielę w ciągu roku,
składka na tacę przeznaczona jest na prace
prowadzone w naszej parafii i na pokrycie
kosztów związanych z otwarciem Szlaku
Papieskiego.
6. 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.
7. Przychodzimy na Mszę Świętą niedzielną, aby
opowiedzieć się za Chrystusem i oddać chwałę
Bogu. Miło nam, że wśród 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.
8. Wakacje to okres szczególnie aktywnej
działalności dealerów narkotyków
i agitatorów usiłujących wciągnąć młodzież do
ró żn y ch se kt . P rz es tr ze ga my przed tymi
zagrożeniami zarówno parafian, jak i gości.
9. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok. Zachęcam także do nabywania
diecezjalnego miesięcznika “Martyria” .
10. Serdeczne podziękowania Państwu Młodym
Natalii Lesiewicz i Adamowi Gładyszakowi,
którzy ofiarowali dzieciom z rodzin
najuboższych przybory szkolne. Tornistry wraz
z wyposażeniem zostaną przekazane dzieciom
przez Parafialny Zespół Caritas.
11. W następną niedzielę prosić będziemy
o ofiary na Szkołę w Krutyni jako
podziękowanie za udostępnienie budynku na
wakacyjną kaplicę.
12. Bardzo serdecznie proszę o pomoc
w uporządkowaniu terenu plaży wiejskiej.
Proszę też wszystkich o dbanie o czystość tego
terenu.
13. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 17 VIII św. Jacek, prezbiter, dominikanin,
który założył pierwszy klasztor dominikanów w
Polsce. Urodził się w Kamieniu na Śląsku pod
koniec XII wieku, a zmarł w Krakowie 15 VIII
1257 roku, wyczerpany pracą misyjną
(wspomnienie obowiązkowe);
· 20 VIII
św. Bernard, opat cystersów
w Clairvaux we Francji i doktor Kościoła, wielki
czciciel Najświętszej Maryi Panny. Żył na
przełomie XI i XII wieku (wspomnienie
obowiązkowe);
· 21 VIII św. Pius X, papież, który odrodził życie
eucharystyczne i liturgię oraz odnowił studia
biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Żył na
przełomie XIX i XX wieku (wspomnienie
obowiązkowe);
· 22 VIII Najświętsza Maryja Panna, Królowa.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 17 sierpnia 2015 r.
8.00 - w intencji Maksimy i Oskara
17.00 - + Władysław, Apolinary i Anna Samsel
18.00 - Nab.żał. z racji pogrzebu + Kazimierz
Krysiak
Wtorek - 18 sierpnia 2015 r.
8.00 - + Czesława Maciora w rocz.śm.
17.00 - + Tomasz Parzych w rocz.śm., Mieczysław
Jabłoński w 2 m-c po śm.
Środa - 19 sierpnia 2015 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Halina Ropiak
Czwartek - 20 sierpnia 2015 r.
8.00 - + Ignacy Wasilewski, Wacław, Rafał,
Mieczysław i rodziców Wasilewskich i Soroko
17.00 - + Halina Ropiak
Piątek - 21 sierpnia 2015 r.
8.00 - ....................
12.00 - Otwarcie i poświęcenie Kajakowego
Szlaku Papieskiego “Apostołów Miłosierdzia”
17.00 - + Halina Ropiak
Sobota - 22 sierpnia 2015 r.

8.00 - o bł. Boże dla KR Śwignajno II Róży
17.00 - + Zdzisław, Mieczysław, Wiesław
i Krystyna Jakubiak, Henryk Szok
XXI Niedziela Zwykła - 23 sierpnia 2015 r.
8.30 - + Józef Stankiewicz - int.od kolegi
z Niemiec
- + Zofia Plona w rocz.śm., Aleksander
- + Kazimierz, Władysława i Władysław
Kozłowscy, Aleksandra i Stanisław Sekścińscy
9.40 - Krutyń: w int. Małgorzaty Szyszuk i jej
rodziny
- + cr. Kuprajtys i Kosakowskich
- + Marianna i Tadeusz Cekała
- + Rafał Wasilewski
11.00 - w intencji Teresy i Tadeusza
Rachubka i za ich dzieci i wnuczka
- w urodziny Władysława
Kręciewskiego
- + Zofia Duda - int.od koleżanek z tkaniny
17.00 - za parafię
- o bł. Boże dla dzieci i wnuków - int.od dziadków
Banachów

Ochrzczona została

Związek małżeński zawarli

Katarzyna Tarasewicz,
córka Doroty Elżbiety i Adama.
Rodzice i otoczenie niech będą dla niej
świadkami wiary.
ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.

Natalia Lesiewicz i Adam Gładyszak.
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

14. Kieruję naglące wezwanie, by ponowić dialog
dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość
naszej planety. Potrzebujemy konfrontacji, która nas
wszystkich połączy, ponieważ wyzwanie
ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i
dotykają nas wszystkich. Globalny ruch ekologiczny

ma za sobą długą i bogatą drogę, zrodził wiele grup
obywatelskich, które pomogły budzić świadomość.
Niestety, wiele wysiłków na rzecz znalezienia
konkretnych rozwiązań kryzysu ekologicznego
zostało zmarnowanych nie tylko przez możnych tego
świata, ale również z powodu braku zainteresowania
pozostałych. Negacja problemu wynikająca
z wygodnej obojętności, rezygnacja lub ślepa wiara
w środki techniczne to postawy utrudniające
znalezienie właściwych rozwiązań, spotykane nawet
wśród wierzących.
Cdn.

