Kalendarz liturgiczny
17 sierpnia. XX NIEDZIELA ZWYKŁA.
21 sierpnia. CZWARTEK. Św. Piusa X.
Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Ez 36,23-28; Mt 22,1-14
Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, Pamiętajmy o Bożym zaproszeniu na ucztę życia
uwielbiamy Pana i radujemy się,że właśnie nam wiecznego i o tym, że już dziś przygotowujemy
dane jest słyszeć słowo Boże i przyjąć Ciało sobie naszą wiarą i naszymi uczynkami “strój” na
Chrystusa.
tę ucztę. Starajmy się, aby był najpiękniejszy,
18 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
dzięki Chrystusowi, śnieżnobiały.
Ez 24,15-24; Mt 19,16-22
22 sierpnia. PIĄTEK. Najświętszej Maryi
Rzeczy nie czynią człowieka szczęśliwym.
Panny Królowej.
19 sierpnia. WTOREK. Święto Poświęcenia Iz 9,1-3.5-6; Łk 1,25-38
Kościoła Katedralnego.
Dziękując Bogu za dar Maryi, czerpmy wzór z Jej
Ez 28,1-10; Mt 19,23-30
życia i prośmy Ją o wstawiennictwo w sprawach
Nie bójmy się wyrzeczeń dla Jezusa.
całego Kościoła, jak i w naszych codziennych
20 sierpnia. ŚRODA. Św. Bernarda z Clairvaux. problemach.
Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a
23 sierpnia. SOBOTA.
Cieszmy się każdą godziną naszego życia, starając Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12
się dobrze wykorzystać czas i uzdolnienia, aby Pan Wykonując nasze obowiązki, służmy Bogu
Bóg mógł za naszym pośrednictwem zmieniać i naszym bliźnim jak nasz Pan, Jezus Chrystus.
świat na bardziej Boży, a przez to bardziej ludzki.
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. Bóg pragnie okazywać nam miłosierdzie to
przesłanie usłyszeliśmy w liturgii dzisiejszej 20
niedzieli w ciągu roku. Zechciejmy je przyjąć
z otwartymi sercami, abyśmy mogli się nim
dzielić z tymi, do których Pan nas posyła.
2. Niech czas wakacji i urlopów nie będzie
okazją do zamykania się we własnym gronie,
lecz niech staje się okazją do dostrzegania tych,
którzy żyją wokół nas i być może potrzebują
dobrego słowa, wsparcia lub po prostu
ofiarowania im trochę z naszego czasu. Nie
zapominajmy przy tym, że tymi potrzebującymi
mogą być także nasi domownicy: dzieci,
współmałżonek czy starsi rodzice.
3. Przypominamy, że zgodnie z prośbą naszych
biskupów sierpień jest miesiącem trzeźwości.
Zachęcamy do wytrwania w abstynencji,
ofiarowując ją za tych, którzy sami nie potrafią
jej zachować i są uzależnieni od alkoholu.
Pamiętajmy, że mogą to być nie tylko osoby,
które spotykamy na ulicy, lecz również nasi
domownicy, ojcowie rodzin, którzy podejmują

Bazylika zimą
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codzienną pracę, ale zarazem nie mogą się
obejść bez jednego czy dwóch piw dziennie
lub też innej dawki alkoholu, jak np. jeden
kieliszek koniaku. Nie przymykajmy oczu na
takie sytuacje, lecz próbujmy reagować, a gdy
trzeba, szukać specjalistycznej pomocy.
4. W piatek, 22 sierpnia, będziemy sie radowali
Maryja Królowa. Od wieków Kościół wierzył
w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw
obrało Maryję za swoja Królową. Także i nasz
naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej
swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan
Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze
lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas
najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten
fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy,
że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż
wydała na świat Syna Króla i Pana
wszystkiego.
5. W następną niedzielę nasze ofiary zbierane
na tacę przeznaczone będą na podziękowanie
za udostępnienie Szkoły na kaplicę.
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Słowo na dziś
Apostoł Paweł z pewnym uproszczeniem, Natomiast sam Chrystus, doceniając postawę
zgodnie jednak z ówczesnym sposobem Syrofenicjanki, pokazał, że nie można oceniać ludzi
myślenia, dzielił ludzkość na dwie grupy ze względu na ich narodowość. Jedynym
Żydów i pogan. W historii zbawienia okazało właściwym kryterium oceny, i to przysługującej
się, że Bóg w swoim miłosierdziu odkupił tylko Bogu, jest wiara.
wszystkich ludzi i to bez względu na Oby dzisiejsze słowo Boże oczyściło nas
pochodzenie. Zapowiedział tę sytuację już z pragnienia osądzania innych, a wzmocniło wiarę,
prorok Izajasz. Usłyszymy o tym podobną do wiary kobiety kananejskiej, uważanej
w pierwszym dzisiejszym czytaniu. za pogankę.

Związek małżeński zawarli

Ochrzczona została

Magda Kozakiewicz i Radosław Łuszczyk
Nowej
córka
rodzinie
Macieja
życzymy
i Malwiny
obfitych
Rodzice
łask
i otoczenie
Bożych.
niech będą
dla niej
Szczęść
świadkami
Wam
wiary.
Boże.

Barbara Zapert,

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 20 VIII św. Bernard (1090-1153), opat
cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor
Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk,
nazywany „wyrocznią Europy”; słowem
i przykładem prowadził do Boga zarówno
członków zakonu cystersów, powierzonych jego
duchowej opiece, jak i lud Boży, który
przychodził słuchać jego kazań; był również
wielkim czcicielem Matki Bożej; jemu

przypisuje się autorstwo modlitwy zaczynającej
się od słów: „Pomnij, o Najświętsza Panno
Maryjo…” (wspomnienie obowiązkowe);
· 21 VIII św. Pius X (1835-1914), papież, który
odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety
o częstszym przystępowaniu do Eucharystii
i pozwalając dzieciom na wcześniejszą
Komunię Świętą; nazwano go „papieżem
dzieci” (wspomnienie obowiązkowe).

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

* 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

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 286 636.45 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
P o n i e d z i a ł e k - Sobota - 23 sierpnia 2014 r.
8.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz
18 sierpnia 2014 r.
Kozłowscy
8.00 - + Czesława
Maciora w 2 rocz.śm. - 17.00 - + Kazimierz, Władysław i Władysława
Kozłowscy, Aleksandra i Stanisław Sekścińscy
int.od syna Tomasza
17.00 - + Władysław, XXI Niedziela Zwykła - 24 sierpnia 2014 r.
Apolinary i Anna Samsel 8.30 - + Zofia Plona w rocz.śm., Aleksander
17.00 - + Tomasz Parzych 8.30 - + Władysław i Władysława Kozłowscy
w 8 rocz.śm. - int.od 8.30 - + Janina i Kazimierz Ogrodzińscy
9.40: Krutyń - + Władysław Skrocki
rodziców
9.40:Krutyń
- + Stanisław, Władysława,
Wtorek - 19 sierpnia 2014 r.
Stanisław,
Marianna
8.00 - .................
9.40:Krutyń - + cr. Kuprajtys i Kosakowskich
17.00 - ...............
9.40:Krutyń - + Marianna i Tadeusz Cekała
Środa - 20 sierpnia 2014 r.
11.00 - w int. Dawida i Pawła Masłowskich
8.00 - ..............
11
.00 - w 80 urodziny Władysława
17.00 - w 3 urodziny Maksymiliana Ratajczaka
Kręciewskiego
Czwartek - 21 sierpnia 2014 r.
11.00 - + w 50 urodziny Jarosława Wygnał
8.00 - ...............
17.00 - + Tadeusz, Bolesław, Franciszka z rodz. 17.00 - za parafię
17.00 - + Wojciech Steckiewicz
Kręciewskich, Czesław i Kazimiera Kamińscy
17.00 - + Aleksandra w rocz.śm., Józef, Edward
Piątek - 22 sierpnia 2014 r.
Małż, Marianna, Stanisław Ksepka
8.00 - ..................
17.00 - ................

Zapowiedzi przedślubne
1. Zuzelski Piotr Łukasz, stan wolny, zam. Surmówka, par. Św. Józefa i Wniebowzięcia NMP
Stanclewo i Grykień Natalia Lucyna, stan wolny, zam. Gałkowo, par.tut.
2. Wysocki Marcin, stan wolny, zam. Ostrołęka, ul. Wincentego Pola, par. Św. Franciszka z Asyżu
w Ostrołęce i Dąbkowska Jolanta Anna, stan wolny, zam. Ukta, par.tut.
3. Kłos Karol, stan wolny i Łuszczyk Anna, stan wolny, oboje zam. Bobrówko, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
Z wielką radością informuję, że 16 sierpnia 2014 śluby Bogu.
r. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski Bardzo serdecznie proszę wszystkich
przy klasztorze Sióstr Felicjanek w Warszawie o modlitwę w intencji Siostry.
siostra M. Julianna Agata Zyśk złożyła wieczyste

Ogłoszenia

*

6. W sobotę, 23 sierpnia, będziemy obchodzili
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów
Totalitarnych. Dzień ten został ustanowiony przez
Parlament Europejski w 2008 roku. Po raz pierwszy
był publicznie obchodzony dopiero w 2011, i to
w Warszawie. W naszym narodzie możemy się
doliczyć całych zastępów rodaków prześladowanych
przez systemy polityczne minionych dziesięcioleci.
Wielu z nich złożyło najwyższą ofiarę swojego życia.
Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty
historyczne, próbuje się naginać historię w imię tak
zwanej poprawności politycznej, nie możemy o tym
zapominać! Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich
cierpień dla przyszłych pokoleń.
7. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok.
8. Czas trwających wakacji i urlopów sprzyja
zbliżaniu się do Boga poprzez zachwyt nad tym, co
On stworzył. Odpoczynek jednak może nam pomóc
również w zbliżaniu się do ludzi. Wykorzystajmy
zatem dobrze ten czas, przeznaczając go na rozwój

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
Światło dla życia w społeczeństwie
54. Wiara, przyjęta i pogłębiana w rodzinie, staje
się światłem oświecającym wszystkie relacje
społeczne. Jako doświadczenie ojcostwa Bożego
i miłosierdzia Boga, rozwija się także
w braterskiej drodze. W «modernizmie» starano
się budować powszechne braterstwo między
ludźmi, przyjmując za podstawę ich równość.
Stopniowo jednak rozumieliśmy, że wspomniane
braterstwo, pozbawione odniesienia do
wspólnego Ojca jako swego ostatecznego
fundamentu, nie potraf się ostać. Trzeba więc
powrócić do prawdziwego źródła braterstwa. Od
samego początku historia wiary była historią
braterstwa, choć nie pozbawioną konfliktów.
Bóg wzywa Abrahama, by wyszedł z rodzinnej
ziemi, i obiecuje mu, że uczyni z niego jeden
wielki naród, wielki lud, który otrzyma Boże
błogosławieństwo (por. Rdz 12, 1-3). W rozwoju
historii zbawienia człowiek odkrywa, że Bóg
pragnie, by wszyscy jako bracia uczestniczyli
w jedynym błogosławieństwie, które znajduje
swoją pełnię w Jezusie, tak aby wszyscy stali się
jedno. Niewyczerpana miłość Ojca jest nam
przekazywana w Jezusie, także przez obecność
brata. Wiara uczy nas dostrzegać, że w każdym
człowieku jest błogosławieństwo dla mnie, że
światło oblicza Bożego oświeca mnie przez
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naszych relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, jak
też na dobrą lekturę, medytację słowa Bożego i inne
praktyki, które pomogą nam pogłębić znajomość
naszej wiary i wzmocnić nasze życie
duchowe.
Wszystkim rozpoczynającym
i kontynuującym letni wypoczynek
życzymy dobrego i owocnego,
szczególnie duchowo, przeżycia tego
czasu. A tym, dla których on się już
skończył, również życzymy pogodnego
i pełnego pokoju ducha powrotu do
codziennych obowiązków.
9. Dzisiaj prosimy o ofiary na prace
prowadzone w naszej parafii. Proszę
o życzliwą pomoc i wsparcie.
Zapewniam o wdzięcznej i życzliwej
pamięci w modlitwie.
10. Szukamy sponsora na lichtarz pod
paschał - 2100 zł.

oblicze brata. Ileż dobrodziejstwa przyniosło
spojrzenie chrześcijańskiej wiary miastu ludzi,
dla ich wspólnego życia! Dzięki wierze
pojęliśmy niepowtarzalną godność każdej osoby,
która nie była tak oczywista w starożytnym
świecie. W drugim wieku poganin Celsus
zarzucał chrześcijanom to, co wydawało mu się
iluzją i oszustwem: sądzenie, że Bóg stworzył
świat dla człowieka, stawiając go na szczycie
całego kosmosu. Pytał zatem: «Dlaczego
twierdzisz, że (...) trawy (...) rosną w większym
stopniu dla ludzi niż dla dzikich zwierząt
pozbawionych rozumu?» «Jeśliby kto patrzył
z nieba na ziemię, czy mógłby zauważyć, że
nasze czyny różnią się w czymkolwiek od
czynności mrówek i pszczół?». W centrum wiary
biblijnej jest miłość Boga, Jego konkretna troska
o każdą osobę, Jego plan zbawienia, który
obejmuje całą ludzkość i całe stworzenie, a który
osiąga szczyt we Wcieleniu, Śmierci
i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy ta
rzeczywistość jest zaciemniana, brakuje
wówczas kryterium pozwalającego wyróżnić to,
co czyni życie człowieka cennym
i niepowtarzalnym. Traci on swoje miejsce we
wszechświecie, gubi się w naturze, rezygnując
z własnej odpowiedzialności moralnej, albo rości
sobie prawo do bycia absolutnym władcą,
przypisując sobie władzę manipulacji bez
ograniczeń.
Ciąg dalszy nastąpi.

