Kalendarz liturgiczny
19 lipca. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
Niedzielna Eucharystia wprowadza ład w nasze
życie.
20 lipca. PONIEDZIAŁEK. Bł. Czesława.
Wj 14,5-9a.10-18; Mt 12,38-42
Ubogaceni Świętą Liturgią zanośmy jej
duchowe owoce wszystkim, których Pan Bóg
postawi na naszej drodze.
21 lipca. WTOREK.
Wj 14,21-15,1; Mt 12,46-50
Eucharystia uczy nas postawy zaufania Bogu
i powierzania się Jego opiece.
22 lipca. ŚRODA. Św. Marii Magdaleny.
Pnp 8,6-7 albo 2 Kor 5,14-17; J 20,1.11-18
Naszym udziałem ma być kontynuacja misji
Marii Magdaleny, aby nieść wiadomość
o zmartwychwstaniu.

23 lipca. CZWARTEK. Święto św. Brygidy,
Patronki Europy.
Ga 2,19-20; J 15,1-8
Św, Brigida otwierała się na Boga i Nim się
dzieliła. Niech przykład jej postawy wzmacnia
nasze dobre myśli, słowa i czyny również po
Mszy Świętej.
24 lipca. PIĄTEK. Św. Kingi.
Wj 19,17;20,1-17; Mt 13,18-23
Niech siła, którą otrzymujemy w Eucharystii
i przykład św. Kingi, pomoże nam w dobrym
życiu.
25 lipca. SOBOTA. Święto św. Jakuba
Apostoła.
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
Jesteśmy zaproszeni, aby żyć z Jezusem
w każdej okoliczności życia.

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 249 238.69 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. Szmigiel Arkadiusz Marcin, stan wolny, zam. Piecki, ul. Oś. 35lecia PRL, par. MB
Różańcowej w Pieckach i Krajza Iwona, stan wolny, zam. Majdan, par.tut.
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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Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
: «Umysłowość współczesna, może bardziej niż
człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać
Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby
samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines
życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo
i pojęcie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało
człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem
rozwój nauki i techniki bardziej niż
kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił
sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Owo
„panowanie nad ziemią”, rozumiane nieraz
jednostronnie i powierzchownie, jakby nie
pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. [...]
I dlatego też wielu ludzi i wiele środowisk,
kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca się
niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego w
dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata».
Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował pilną
potrzebę głoszenia i świadczenia o miłosierdziu
w świecie współczesnym: «[ono jest
podyktowane] miłością człowieka
i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak
bardzo wielu współczesnych jest zagrożone
wielkim niebezpieczeństwem. Ta sama
tajemnica Chrystusa [...] każe równocześnie
głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga,

objawioną w tajemnicy Chrystusa. I każe też do
tego miłosierdzia odwoływać się, wzywać go
na naszym trudnym i przełomowym etapie
dziejów Kościoła i świata [...]». To nauczanie
św. Jana Pawła II jest dziś jeszcze bardziej
aktualne i zasługuje na to, aby je ponownie
podjąć w tym Roku Świętym. Przyjmijmy na
nowo jego słowa: «Kościół żyje swoim
autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi
miłosierdzie — najwspanialszy przymiot
Stwórcy i Odkupiciela — i kiedy ludzi
przybliża do Zbawicielowych zdrojów
miłosierdzia, których jest depozytariuszem
i szafarzem».
Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga,
bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób
dotknąć serce i umysł każdego człowieka.
Oblubienica Chrystusa czyni swoim
zachowanie Syna Bożego, który wszystkim
wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo.
W naszym czasie, w którym Kościół jest
zaangażowany w nową ewangelizację, temat
miłosierdzia wymaga, by go ponownie
przedstawić z nowym entuzjazmem
i z odnowioną działalnością duszpasterską. Jest
to kluczowe dla Kościoła oraz dla
wiarygodności jego głoszenia, aby żył on
i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu.
Ciąg dalszy w następnym numerze

Słowo na dziś

Trudność w prorokowaniu wypływa nie tylko
z winy słuchaczy. Sami powołani nie zawsze
spełniają zlecone im zadanie. Stąd już prorok
Jeremiasz cytuje skargę Boga na pasterzy
gubiących i rozpraszających owce z trzody
i zapowiada im karę oraz pojawienie się
mądrego pasterza. Proroctwo to spełniło się
w osobie Chrystusa. Ewangelia ukazuje nam
dziś Jezusa, wokół którego gromadzą się

potrzebujący, a On się nad nimi lituje, bo widzi, że
są jak owce bez pasterza. Natomiast św. Paweł
w Liście do Efezjan doprecyzuje, czym się
charakteryzuje to pasterzowanie samego
Chrystusa, i wskaże, że tylko pod rządami Boga
człowiek może zaznać pokoju i jedności.
Pozwólmy dziś, aby słowo Boże stało się dla nas
dobrym pasterzem.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś szesnasta niedziela w ciągu roku.
Ewangelia tej niedzieli ukazała nam troskę Pana
Jezusa o Jego uczniów, zmęczonych
wykonywaniem zleconej im przez Niego misji.
Pan Jezus jako dobry Pasterz troszczy się
również o nas. Niech ta prawda towarzyszy nam
zarówno w czasie pracy jak i odpoczynku.
2. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, składka na tacę przeznaczona jest
na prace prowadzone w naszej parafii.
Serdecznie proszę o życzliwe i ofiarne
wsparcie. BÓG ZAPŁAĆ!
3. 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.
4. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna. Na wspólną modlitwę
zapraszamy parafian i gości.
5. 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
u d a n e g o
w y p o c z y n k u
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.
6. Wakacje to okres szczególnie aktywnej
działalności dealerów narkotyków
i agitatorów usiłujących wciągnąć młodzież do
różnych sekt. Przestrzegamy przed tymi
zagrożeniami zarówno parafian, jak i gości.
7. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok. Zachęcam także do nabywania
diecezjalnego miesięcznika “Martyria” .
8. W czwartek będziemy obchodzić święto św.
Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
Pochodziła ze Szwecji i wiele wniosła w życie
narodów europejskich, dlatego w 1999 roku Jan
Paweł II ogłosił ją patronką Europy. Żyła w XIV
wieku, ale przykład jej życia najpierw jako żony
i matki, a potem jako zakonnicy, jest ciągle

aktualny.
9. W sobotę przypada święto św. Jakuba
Apostoła, nazywanego Jakubem Starszym lub
Większym. Jest on drugim męczennikiem po
św. Szczepanie. Został ścięty mieczem w 44
roku po narodzeniu Chrystusa. Szczególnym
miejscem jego kultu i celem pielgrzymek
(udających się także z Polski) jest Santiago de
Compostela w Hiszpanii.
10. Również w sobotę przypada wspomnienie
św. Krzysztofa, męczennika z połowy III
wieku, patrona kierowców i podróżujących.
Z tej okazji na parkingu obok kościoła
odbędzie się błogosławieństwo kierowców
i pojazdów mechanicznych w niedzielę po
każdej Mszy Świętej. MIVA Polska zachęca
kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia
ofiary jeśli to możliwe, w wysokości jednego
grosza za każdy przejechany kilometr na
zakup środków transportu dla misjonarzy.
11. Za tydzień siedemnasta niedziela w ciągu
roku, a zarazem dzień wdzięczności rodzicom,
dziadkom i emerytom z uwagi na przypadające
tego dnia wspomnienie świętych Joachima
i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.
12. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 20 VII bł. Czesław, prezbiter, dominikanin,
bardzo mocno związany z Wrocławiem. Tam
spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie
XII i XIII wieku, ale i dziś od niego możemy
się uczyć wierności powołaniu ( wspomnienie
obowiązkowe);
· 22 VII św. Maria Magdalena, nazywana
„Apostołką Apostołów” z uwagi na to, że
zaniosła im radosną wiadomość
o zmartwychwstaniu Chrystusa, którego
spotkała w poranek wielkanocny
(wspomnienie obowiązkowe);
· 24 VII św. Kinga, dziewica, pochodząca
z Węgier, znana jako miłosierna pani Ziemi
Sądeckiej, żyła w XIII wieku, ale jej kult
przetrwał i rozwijał się w ciągu wieków.
Kanonizował ją dopiero Jan Paweł II w 1999
roku w Starym Sączu (wspomnienie
obowiązkowe).

Intencje mszalne
Poniedziałek - 20 lipca 2015 r.
8.00 - + Czesława, Mieczysław i Beata Maciora
17.00 - + Czesława Dylakowska
Wtorek - 21 lipca 2015 r.
8.00 - + Czesław, Zenon, Dariusz i Sławomir
Zawrotni, Stefania Krajza, Teresa Stepnowska
17.00 - + Władysław, Anna i Marianna Jurczak
Środa - 22 lipca 2015 r.
8.00 - + Antoni, Katarzyna, Stanisław, Jadwiga,
Kazimiera, cr. Wnuk
17.00 - za dzieci, wnuków i prawnuków - int.od
babci Stefanii
- + Kamil Sadłowski w rocz.śm.
Czwartek - 23 lipca 2015 r.
8.00 - o szczęśliwy pobyt na misji dla Adriana
17.00 - w int. Księdza Proboszcza z racji urodzin
Piątek - 24 lipca 2015 r.
8.00 - + Stanisław Szafraniec w 2 rocz.śm., Jan
i Florentyna Wejs, Augustyn, Marta i Agnieszka
Szafraniec
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Marianny Zdun
z racji imienin
Sobota - 25 lipca 2015 r.
8.00 - w int. Hanny i Krzysztofa Skrodzkich ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
Zjednoczeni wspólną troską
7. Ten wkład papieży podsumowuje refleksje
niezliczonych naukowców, filozofów, teologów
i organizacji społecznych, które wzbogaciły myśl
Kościoła odnośnie do tych kwestii. Nie możemy
ignorować faktu, że obok Kościoła katolickiego
także inne Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie –
podobnie jak i inne religie – rozwinęły głęboką troskę
i cenną refleksję na temat tych zagadnień, leżących
nam wszystkim na sercu. Aby zacytować tylko jeden
szczególnie znaczący przykład, chcę pokrótce
przypomnieć nauczanie patriarchy ekumenicznego
Bartłomieja, z którym dzielimy nadzieję na pełną
komunię kościelną.
8. Patriarcha Bartłomiej szczególnie podkreślił

int.od przyjaciół
17.00 - + Anna, Stanisław
i Jan Dąbrowscy, Władysława
i Błażej
- + Anna Sadłowska
XVII Niedziela Zwykła 26 lipca 2015 r.
8.30 - + Bronisław i Zofia Piaskowscy - int.od
syna Henryka z rodziną
- + Edward i Tadeusz Wachowscy, Jerzy, Stefan
- + Anna - int.od siostry z rodziną
9.40 - Krutyń: + Katarzyna i Jadwiga Kosak,
Zofia Konowrocka, Władysław Kosak
- + Anna, Aleksander i Antoni Laskowscy, Raja
Krotowa
- + Tadeusz Dąbrowa
11.00 - w intencji dzieci i ich rodzin Teresy
i Stanisława Sekścińskich z racji rocznic ślubów
- o bł. Boże w rodzinie Izabeli i Michała
Staniszewskich
- + Władysław, Rozalia i Czesław Pliszka
17.00 - za parafię
- + Konstanty Szurc, Jan i Stanisława
Kochanowscy, za ich rodziców i rodzeństwo
konieczność wyrażenia skruchy z powodu braku
naszej dbałości o planetę, ponieważ «każdy z nas na
miarę swych skromnych możliwości przyczynia się
do małych katastrof ekologicznych». Jesteśmy
wezwani do uznania «naszego mniejszego lub
większego wkładu w szkody i zniszczenie
środowiska». Na ten temat wypowiedział się on
wielokrotnie w sposób stanowczy i stymulujący,
zachęcając do uznania grzechów przeciw
rzeczywistości stworzonej: «Jeśli bowiem ludzie
powodują wymieranie gatunków oraz zniszczenie
różnorodności biologicznej Bożego stworzenia, jeśli
bowiem ludzie degradują integralność ziemi,
powodując zmiany w jej klimacie, odzierając ziemię
z jej lasów naturalnych lub niszcząc jej mokradła,
jeśli ludzie zanieczyszczają wody ziemi, jej tereny
lądowe, powietrze, życie substancjami trującymi – to
wszystko to są grzechy». Ponieważ «zbrodnia
przeciw naturze jest zbrodnią przeciw nam samym
i grzechem przeciw Bogu».
Cdn.

Dzisiaj, w 70 rocznicę tragicznych wydarzeń Obławy Augustowskiej
w lipcu 1945 roku, największej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach po zakończeniu II wojny
światowej w Gibach o godz. 12.00 sprawowana jest uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego. Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
został ustanowiony w hołdzie ,,bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego,
którzy nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją, zamordowanym z rozkazu Stalina.

