Kalendarz liturgiczny
18 sierpnia. XX NIEDZIELA ZWYKŁA.
Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53
Miłość Chrystusa ma stawać się w życiu wierzących
w Niego płonącym ogniem, palącym wezwaniem.
Powinna prowadzić nas ku Chrystusowi, a przez
Niego ku drugiemu człowiekowi.
19 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Święto Rocznicy
Poświęcenia Kościoła Katedralnego.
Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22
Bóg przemawia w ciszy serca, które musi być czyste,
aby ujrzeć Boga i usłyszeć Jego głos.
20 sierpnia. WTOREK. Św. Bernarda z Clairvaux.
Sdz 6,11-24a; Mt 19,23-30
Wiara to przede wszystkim osobiste, intymne
spotkanie z Jezusem, to doświadczenie Jego
bliskości, Jego przyjaźni, Jego miłości.
21 sierpnia. ŚRODA. Św. Piusa X.
Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16a
“Prawdziwy duch chrześcijański ma swoje pierwsze

i niepodważalne źródło w czynnym uczestnictwie
w świętych tajemnicach oraz w uroczystej
i publicznej modlitwie Kościoła”.
22 sierpnia. CZWARTEK. Najświętszej Maryi
Panny Królowej.
Sdz 11,29-39a; Mt 22,1-14
Maryja z wysokości nieba przypomina nam o Bożej
obecności, ucząc wdzięczności za otrzymane dary
i pokory serca.
23 sierpnia. PIĄTEK.
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
Miarą naszego postępowania jest zachowanie Jezusa,
który żył całkowicie dla Ojca i całkowicie dla ludzi.
24 sierpnia . SOBOTA. Święto św. Bartłomieja
Apostoła.
Ap 21,9b-14; J 1,45-51
Przylgnięcie do Jezusa może być przeżywane
i świadczone również bez dokonania rzeczy
nadzwyczajnych.

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

*

Komunikaty

1. W sierpniu tak często nasze myśli przez Parlament Europejski w 2008 roku. Po raz

i modlitwy kierujemy do Matki Bożej.
W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną
z największych uroczystości w Kościele:
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
A w najbliższy czwartek, 22 sierpnia,
będziemy się radowali Maryją Królową. Od
najwcześniejszych wieków Kościół wierzył
w królowanie Maryi. Wiele narodów
i państw obrało Maryję za swoją 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.
2. W najbliższy piątek, 23 sierpnia, przypada
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów
Totalitarnych. Dzień ten został ustanowiony

Bazylika zimą

pierwszy był publicznie obchodzony dopiero
w 2011 i to w Warszawie. W naszym Narodzie
możemy się doliczyć całych zastępów rodaków
p rześladowanych 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.
3. W sobotę, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto
Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że
zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć
męczeńską.
4. Przyjeżdżającym do nas życzę, aby wakacje,
urlop, był miłym wypoczynkiem, ale też czasem
pełnym dobra i wzrostu duchowego.
5. Dzisiaj prosimy wszystkich o dalszą pomoc,
wsparcie i ofiary na prace prowadzone w naszej
parafii. Taca na ten cel.

GŁOS z
KRZYŻA
18 SIERPNIA 2013

ROK VII

Nr 288

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
7. Te refleksje na temat wiary zgodne z tym
wszystkim, co Magisterium Kościoła
powiedziało o tej cnocie teologalnej pragnę
dołączyć do tego, co Benedykt XVI napisał
w encyklikach o miłości i nadziei. Prawie
skończył on pracę nad pierwszym szkicem
encykliki o wierze. Jestem mu za to głęboko
wdzięczny i w duchu Chrystusowego braterstwa
przejmuję jego cenne dzieło, dodając do tekstu
kilka przemyśleń. Następca Piotra, wczoraj, dziś
i jutro, jest bowiem zawsze wezwany do
utwierdzania braci w tym niezmierzonym
skarbie, jakim jest wiara, którą Bóg daje jako
światło na drodze każdego człowieka.
Ojciec świadek wiary i trzeźwości cd.
Dzisiaj potrzeba nam ojców, którzy staną
w pierwszym szeregu troski o trzeźwość. Którzy
będą liderami pozytywnych zmian
obyczajowych. Potrzeba ojców odważnych
i świadomych, kochających i troszczących się o
swoich najbliższych oraz dbających o dobro
społeczeństwa.
Patriotyczny i społeczny wymiar troski
o trzeźwość narodu
W antycznym Rzymie osoby ważne
i zasłużone dla życia społecznego określano
mianem „ojców ojczyzny”. Chcemy ten
zaszczytny i zobowiązujący tytuł przypomnieć
wszystkim, którzy odpowiadają za dobro
wspólne. Aktualna sytuacja wymaga od
rządzących odpowiedzialności, odwagi
i zdecydowanego działania.
Rodzina, której misją jest
wychowywanie młodego pokolenia do
trzeźwości, musi być otoczona opieką
i wsparciem władz centralnych
i samorządowych. Trzeba tworzyć warunki

Uznajemy w wierze, która jest darem Boga,
cnotą nadprzyrodzoną przez Niego zesłaną, że
została nam ofiarowana wielka Miłość, że
zostało do nas skierowane dobre Słowo i że kiedy
przyjmujemy to Słowo, którym jest Jezus
Chrystus, wcielone Słowo, Duch Święty
przemienia nas, oświeca drogę przyszłości
i sprawia, że rosną w nas skrzydła nadziei, byśmy
przemierzali tę drogę z radością. Wiara, nadzieja
i miłość w godnym podziwu połączeniu kierują
życie chrześcijańskie do pełnej komunii
z Bogiem. Jaką drogę odsłania przed nami wiara?
Skąd pochodzi jej potężne światło, pozwalające
oświecić drogę udanego i bogatego w owoce
życia?
Ciąg dalszy nastąpi
prawne i społeczne sprzyjające ochronie
trzeźwości, sprzyjające rozwojowi zdrowej
rodziny i nowoczesnego społeczeństwa,
w oparciu o wskazania współczesnych badań
naukowych. Konieczny jest więc zakaz reklamy
i promocji alkoholu. Nie można w tej sprawie
ulegać lobbystom twierdzącym, że stracą na tym
cenne inicjatywy sponsorowane przez
producentów alkoholu. Nowoczesne
społeczeństwo powinno być zdolne do
ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu,
czyli zmniejszenia liczby miejsc i czasu jego
sprzedaży. Należy również ograniczyć
ekonomiczną dostępność alkoholu. Z opracowań
specjalistów wynika, że społeczne
i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu
i u z al eż n ie n ia o d ni eg o kilkakrotnie
przewyższają dochody państwa z tytułu
podatków z jego sprzedaży. Naukowcy twierdzą,
że koszty te sięgają nawet do 3 procent PKB.
W Polsce byłoby to więc około 45 miliardów
złotych rocznie. Każdy z nas płaci za skutki
nadmiernego spożycia alkoholu. Ciąg dalszy nastąpi

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: -1. Za sprzedaż starego domu parafialnego - 300 000 zł.; 2. Rodzina Soboll
(Bobrówko) - 150 zł; 3. Anonimowo - 200 zł.; 4. Suchodolska Rozalia (Krutyń) - 100 zł.; 5. Rodzina
Szczęsnych (Wojnowo) - 150 zł.
Wpłynęło - 300600 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 327 839.81 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zakończyć inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 19 sierpnia 2013 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Krzysztof Wójdzik i zmarli z Betezdy
Wtorek - 20 sierpnia 2013 r.
8.00 - ..............
17.00 - ............
Środa - 21 sierpnia 2013 r.
8.00 - ..............
12.00 - pogrzeb + Władysława Nadolna
17.00 - w rocznicę ślubu Marioli i Pawła i w int. ich
dzieci
17.00 - o zdrowie duszy i ciała, łaskę wiary i trzeźwość
i o przedłużenie umowy o pracę dla syna
17.00 + Bolesława w 3 rocz.śm.
Czwartek - 22 sierpnia lipca 2013 r.
8.00 - + Władysława i Władysław Kozłowscy - int. od
córki Haliny z rodziną
17.00 - ................
Piątek - 23 sierpnia 2013 r.
8.00 - .................
17.00 - w int. Mai w 3 urodziny i Zosi w 2 urodziny i za
ich rodziców
17.00 - w int. dzieci Oskara i Maximy - int. od mamy
Urszuli
17.00 - + Władysław i Władysława Kozłowscy,
Aleksandra i Stanisław Sekścińscy

Zapowiedzi przedślubne

Sobota - 24 sierpnia 2013 r.
8.00 - + Władysław i Władysława
Kozłowscy - int.od córki Marianny
z rodziną
17.00 - w int.rodziny Anny i Mirosława
Sobiech i ich dzieci
XXI Niedziela Zwykła - 25 sierpnia 2013 r.
8.30 - w 18 urodziny Rafała - int.od rodziców
i rodzeństwa
8.30 - + Zofia Plona w rocz.śm., Aleksander
9.40 - Krutyń: o bł. Boże dla dzieci i wnuków p.Kulas
z Krutyni
9.40 - Krutyń: o bł. Boże dla rodziny Szlachetka i za
+ Andrzej Niedźwiecki
9.40 - Krutyń: + Marianna i Tadeusz Cekała
11.00 - w int. Rodziny Wójtowicz i w I rocznicę ślubu
Moniki i Mateusza
11.00 - + Feliks i Janina Śmigielscy
11.00 - + Władysława, Stanisław, Antonina, Czesław,
Stanisław, Irena, Teresa, Anna, Piotr, cr. Sadłowskich
i Klimek
11.00 - + Władysława i Stanisław Sadłowscy,
Aleksander Zawrotny
17.00 - + Władysław w rocz.śm., Władysława,
Wacłwa Kozłowscy, Adam, Henryk, Stanisław
Florczyk i Irena

Bóg i wtedy nas miłuje,

1.Zachłowski Andrzej, stan wolny, zam.Zawady, par.Narodzenia NMP
gdy cierpieniem
w Kumielsku i Rudnik Natalia, stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
uświęca.
2.Taube Sebastian Kamil, stan wolny, zam. Warszawa, ul. Bohaterów Warszawy,
******
par. Św. Józefa w Warszawie i Rudnik Martyna, stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
Verba volant, scripta
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do
manent. (Słowa ulatują,
zawarcia związku małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia
pismo pozostaje).
o tym Ks. Proboszcza.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki *Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
email: sawicki@parafiaukta.pl
Ruciane Nida
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W TYM TYGODNIU
PATRONUJE NAM:
· 20 VIII Święty Bernard (109011 5 3 ) , o p a t c y s t e r s ó w w
Clairvaux (Francja) i doktor
Kościoła, wielki myśliciel, teolog
i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”
(wspomnienie obowiązkowe);
1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
2. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato
opisaną historię naszego parafialnego obrazu
z ołtarza głównego, a także kalendarzy na
przyszły rok i modlitewnika wydanego przez
Caritas Diecezji Ełckiej.
3. 26 sierpnia, ponownie oddajemy cześć
Najświętszej Maryi Pannie. Nasze serca,
modlitwy i myśli podążają na Jasną Górę, do stóp
naszej Matki Częstochowskiej, gdzie
dziękujemy Jej za „przedziwną pomoc i obronę”.
Błogosławiony Jan Paweł II ciągle nam
przypominał: „Na Jasną Górę przychodzimy do
Matki Boga z wielowiekowym już depozytem
naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem
całych pokoleń”. W Częstochowskiej Ikonie od
wieków czcimy Maryję jako Matkę i Królową.

· 21 VIII Święty Pius X (1835-1914), papież,
który odrodził życie eucharystyczne, wydając
dekrety o częstszym przystępowaniu do
Eucharystii i pozwalając dzieciom na
wcześniejszą Komunię Święta; nazwano go
„papieżem dzieci” (wspomnienie
obowiązkowe).

Dla chrześcijanina każdy piątek w ciągu roku ma
charakter dnia pokutnego, w którym wierzący
pamiętają o modlitwie, poście i jałmużnie. Biskupi
ograniczyli jednak okres formalnego zakazu zabaw do
Wielkiego Postu. Ograniczenie zakazu zabaw do

Wielkiego Postu nie zmienia jednak dotychczasowego
charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego. Jest
to dzień, kiedy wspominamy mękę i śmierć Pana
Jezusa na krzyżu, stąd wierzący są wezwani do
praktykowania czynów pokutnych.

Jej kopie znajdują się w wielu katedrach,
bazylikach i sanktuariach dosłownie na całym
świecie i
miejmy nadzieję
w każdym
katolickim polskim domu. Pani Częstochowska
towarzyszy nam przez całe życie. Wpatrujmy się
w Jej Matczyne Oblicze, „pamiętajmy
i czuwajmy” poprzez dobre, pokorne i wierne
Bogu życie w naszej trudnej codzienności.
4. Organizowana jest piesza pielgrzymka
z Mikołajek do Ukty na odpust Podwyższenia
Krzyża Świętego. Pielgrzymka wyruszy 14
września o godz. 6.00 spod kościoła Matki Bożej
Różańcowej. Pielgrzymka ma charakter
pokutno-ekspiacyjny za grzechy i zniewagi
wyrządzone Krzyżowi Świętemu. Już teraz
zachęcam i zapraszam do udziału w tej
pielgrzymce.
5. Za tydzień, w niedzielę, będziemy zbierać
ofiary jako podziękowanie za udostępnienie
budynku szkoły podstawowej w Krutyni na
kaplicę.

Słowo na dziś...
Ocena tego, co jest pomyślne dla każdego Jego krzyż, a wtedy staniemy się silni
człowieka, jest niezwykle subiektywna. i stanowczy w walce z grzechem. Ta walka
W chwili nieszczęścia opinie na ten temat stają jednak może nam przysporzyć wrogów nawet
się jeszcze bardziej radykalne. Stąd bycie wśród najbliższych, którzy, niestety, wolą grzech
prorokiem w godzinie próby jest niezwykle niż życie łaski. Z grzechem się nie pertraktuje, bo
niebezpieczne. Nie tylko doświadczył tego to prosta droga do zdradzenia Chrystusa,
prorok Jeremiasz, ale wielu innych ludzi Bożych. a w końcu samego siebie. Dzisiaj Bóg do nas
Autor Listu do Hebrajczyków radzi nam, byśmy woła przez swoje słowo, abyśmy wystąpili
w takim momencie patrzyli na Chrystusa i na w dobrych zawodach i bieg ukończyli.
Ochrzczona została
Amelia Wierzbicka,
córka Łukasza Krzysztofa
i Anny Marii.
Rodzice i otoczenie niech
będą dla niej świadkami
wiary.

15 tys. pielgrzymów wzięło udział w uroczystościach
zawierzenia Irlandii Niepokalanemu Sercu Maryi
w narodowym sanktuarium w Knock. Aktu konsekracji
dokonał kard. Seán Brady, arcybiskup Armagh. W homilii
arcybiskup koadiutor irlandzkiej stolicy prymasowskiej
Eamon Martin zwrócił uwagę na potrzebę ożywienia wiary,
kiedy wielu Irlandczyków traci ją, a wraz z nią także radość
i nadzieję, które przynosi Zmartwychwstały.

