Kalendarz liturgiczny
19 sierpnia. NIEDZIELA. ŒWIÊTO Rocznicy
Poœwiêcenia Koœcio³a Katedralnego.
Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
Dziêki Eucharystii trwamy w Chrystusie, a On w
nas, i mo¿emy przynosiæ owoc piêknego ¿ycia.
20 sierpnia. Poniedzia³ek. Œw. Bernarda z
Clairvaux.
Ez 24,15-24; Mt 19,16-22
Na Eucharystii otrzymujemy pokarm dodaj¹cy si³
do godnego prze¿ycia codziennoœci.
21 sierpnia. Wtorek. Œw. Piusa X.
Ez 28,1-10; Mt 19,23-30
Eucharystia dodaje si³ do wiernego kroczenia drog¹
Bo¿ych przykazañ.
22 sierpnia. Œroda. Najœwiêtszej Maryi Panny
Królowej.
Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a
Okazuj¹c mi³oœæ Matce Zbawiciela i pragn¹c
wyraziæ bogactwo Jej osobowoœci, Koœció³ nadaje

Maryi ró¿ne tytu³y. Wielka godnoœæ Bo¿ego
macierzyñstwa wynosi Maryjê ponad wszelkie
stworzenia.
23 sierpnia. Czwartek.
Ez 36,23-26; Mt 22,1-14
Udzia³ w Ofierze i Uczcie Chrystusa wymaga
odpowiedniej postawy wewnêtrznej, oderwania
siê od grzechu i otwartoœci na Jego obecnoœæ.
24 sierpnia. Pi¹tek. Œwiêto œw. Bart³omieja
Aposto³a.
Ap 21,9b-14; J 1,45-51
W Eucharystii s³yszymy s³owo Bo¿e, które
pog³êbia nasz¹ wiarê i wzywa do pójœcia za
Chrystusem.
25 sierpnia. Sobota.
Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12
Pokora jest jedn¹ z najwa¿niejszych cnót
potrzebnych do autentycznego ¿ycia
chrzeœcijañskiego.

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 powiedzia³ nam po raz kolejny:
„Kto spo¿ywa Moje cia³o i pije Moj¹ krew,
ma ¿ycie wieczne, a Ja go wskrzeszê w dniu
ostatecznym”. Innymi s³owy, je¿eli nie
bêdziemy przystêpowali do Komunii
Œwiêtej, nie bêdziemy mieli w sobie
w³aœciwego ¿ycia Bo¿ego. A mo¿e tak
niewiele potrzeba, by mieæ ¿ycie wieczne?
2. Prze¿ywamy sierpieñ miesi¹c trzeŸwoœci.
Podejmuj¹c wyrzeczenie picia napojów
alkoholowych, chcemy przeprosiæ Boga za
ogromne cierpienia, jakie niesie naszej
OjczyŸnie nieuporz¹dkowanie w tym
wzglêdzie, a tak¿e chcemy æwiczyæ nasz¹
wolê, by by³a coraz silniejsza i bardziej
konsekwentna.
3.Za tydzieñ, 26 sierpnia bêdziemy
prze¿ywaæ uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi
Panny Czêstochowskiej Pani Jasnogórskiej,
której cudowny wizerunek czcimy od ponad
szeœciu wieków. Serdecznie zapraszam na
Msze Œwiête.

4. Trwa jeszcze 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 lub urlop 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
i wakacji charakter szczególnego
œwiadectwa.
5. Przebywaj¹cym na wakacjach i urlopach na
terenie naszej parafii ¿yczymy, by 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.
6. Nadmiernie zapracowanym ¿yczymy, by mogli
korzystaæ z wielkiego dobra i daru Bo¿ego, jakim
jest œwiêty dzieñ przeznaczony na chwa³ê Bo¿¹ i
wypoczynek.
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RODZINA SZKO£¥ TRZEWOŒCI
List Pasterski Episkopatu Polski na sierpieñ –
miesi¹c abstynencji ci¹g dalszy
Rodziny, b¹dŸcie szko³ami trzeŸwoœci tworz¹c
wspólnoty g³êbokiej wiary. Szczera wiêŸ z Bogiem i
¿ycie wed³ug Ewangelii chroni¹ przed zagubieniem
i szukaniem pocieszenia w alkoholu. Rodziny,
otwórzcie siê na Boga i Jego przykazania. Budujcie
domowe Koœcio³y, w których nie zabraknie miejsca
dla Eucharystii, modlitwy i rozmowy o sprawach
wiary. Pielêgnujcie kulturê rodzinnego prze¿ywania
niedzieli oraz œwi¹t i uroczystoœci.
Rodziny, b¹dŸcie szko³ami trzeŸwoœci troszcz¹c siê
o autentyczne i g³êbokie wiêzi rodzinne. Chroñcie i
umacniajcie mi³oœæ, która jest najwiêkszym darem
Boga dla cz³owieka, a jednoczeœnie wielkim
zabezpieczeniem przed na³ogami. Pamiêtajcie, ¿e
œwiat nie koñczy siê na ekranach komputerów i
telewizorów, na indywidualnych potrzebach i
zachciankach. Wasi bliscy potrzebuj¹ zrozumienia i
uwagi, dobrego s³owa, wspólnie spêdzanego czasu.
Rodziny, b¹dŸcie szko³ami trzeŸwoœci ofiaruj¹c
m³odzie¿y pozytywne wsparcie, zw³aszcza wtedy,
gdy przez odmowê spo¿ywania alkoholu, spotka siê
z odrzuceniem ze strony rówieœników. Nie
wychowujcie oportunistów, nie przyuczajcie do
picia, ale b¹dŸcie oparciem dla odwa¿nych,
poszukuj¹cych trzeŸwoœci!
Wy zaœ, drodzy m³odzi, chroñcie i umacniajcie
swoj¹ trzeŸwoœæ. Cieszcie siê piêknem ¿ycia, które

Og³oszenia

daje wam Bóg. Nie szukajcie wra¿eñ tam, gdzie
mo¿ecie znaleŸæ jedynie rozczarowanie i dramaty.
Nie ryzykujcie zdrowia i marzeñ, które alkohol
mo¿e wam odebraæ.
3. Rodzina potrzebuje spo³ecznego wsparcia
Na drodze do wychowania w trzeŸwoœci rodziny
potrzebuj¹ bezpiecznego i przyjaznego œrodowiska.
Potrzebuj¹ spo³eczeñstwa, w którym nie ma
przyzwolenia na sprzeda¿ alkoholu nieletnim.
Rodzice maj¹ prawo oczekiwaæ, ¿e ich dzieci nie
otrzymaj¹ alkoholu na spotkaniu towarzyskim, w
mieszkaniu przyjació³ czy na dyskotece. Maj¹ te¿
prawo wymagaæ od szko³y i nauczycieli
jednoznacznego stosunku wobec picia alkoholu.
Abstynencja dzieci i m³odzie¿y nie jest
dobrowolnym wyborem, lecz koniecznoœci¹.
Aby budowaæ trzeŸwe spo³eczeñstwo potrzeba
tak¿e odwagi i odpowiedzialnoœci wszystkich, a
wiêc równie¿ parlamentu, rz¹du i samorz¹dów.
Trzeba postawiæ tamê zalewaniu Polski punktami
sprzeda¿y alkoholu. Niedopuszczalna jest sytuacja,
w której jeden taki punkt przypada na mniej ni¿ 200
mieszkañców. Nie mo¿emy milczeæ, gdy masowo
liberalizuje siê prawo dotycz¹ce liczby tych miejsc i
odleg³oœci od szkó³, œwi¹tyñ czy oœrodków zdrowia.
Nie mo¿emy siê zgodziæ na to, ¿e na stacjach paliw
masowo sprzedaje siê napoje alkoholowe, gdy - jak
wiadomo - co czwarty œmiertelny wypadek
spowodowany jest przez nietrzeŸwego kierowcê.
( ci¹g dalszy nast¹pi)

*

1. “Hojnego dawcê Bóg mi³uje”. W dniu
dzisiejszym, jak w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê
miesi¹ca, prosimy o ofiary - pomoc w pracach
prowadzonych w naszej parafii. Ofiary sk³adane
na tacê przeznaczamy na ten cel. Sercem i
modlitw¹ dziêkujê za hojnoœæ serca.
2. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE
"BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW
TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

Komunikaty

3. Za tydzieñ, w niedzielê 26 sierpnia, w
Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, po
raz ostatni w te wakacje zostanie odprawiona
Msza Œwiêta w budynku Szko³y Podstawowej w
Krutyni.
Wy r a z e m n a s z e g o p o d z i ê k o w a n i a z a
udostêpnienie szko³y do celów religijnych, poza
darem modlitwy, niech bêd¹ i ofiary sk³adane na
tacê w nastêpn¹ niedzielê przeznaczone na
Szko³ê. BÓG ZAP£AÆ!

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. Anonimowo - 200 z³.; 2. Teresa i Edmund Niwiñscy (Chostka) - 100 z³.; 3.
Alicja i Stanis³aw Ruszczyk (Ukta) - 100 z³.; 4. Maria Kuciñska (Bobrówko) - 100 z³.; 5. Jadwiga i
Stanis³aw Krêciewscy (Kolonie Ukty) - 200 z³.
Wp³ynê³o - 700 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 652 018.59 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 - 20 sierpnia 2012 r.
8.00 - o Bo¿e b³., Opiekê M.Bo¿ej i
zdrowie dla Barbary Zegarowicz
17.00 - + Robert Krysiak - int. od Moniki
17.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Wtorek - 21 sierpnia 2012 r.
8.00 - + Maria i Antoni Laskowscy, Henryk i Anna
Florczyk - int. od Teresy z rodzin¹
13.00 - pogrzeb + Czes³awa Maciora
17.00 - w 30-t¹ rocznicê œlubu Hanny i Romualda
Sobaszek w w int. Ich dzieci
17.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Œroda - 22 sierpnia 2012 r.
8.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - w int. dzieci i wnuków p. Kilian
17.00 - + Aleksandra i Stanis³aw Sekœciñscy - int.
od Joli, Darka i Konrada Glebów
Czwartek - 23 sierpnia 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw Koz³owski, cr. Koz³owskich i
Jankowskich
17.00 - + W³adys³awa i W³adys³aw Koz³owscy,
Stanis³aw i Henryk Florczyk
17.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Pi¹tek - 24 sierpnia 2012 r.
8.00 - ................
17.00 - + W³adys³aw Koz³owski, Aleksandra i
Stanis³aw Sekœciñscy
17.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Sobota - 25 sierpnia 2012 r.
8.00 - + Beata i Mieczys³aw Maciora i o zdrowie

Czes³awy
16.00 - œlub: Sylwia Drê¿ek i Micha³ Korpusik
17.00 - œlub: Monika Wójtowicz i Mateusz
Augowski
18.00 - + Anna i Tadeusz Druchniak
17.00 - + Czes³aw w 25-t¹ rocz. œm. i Zofia Ksepka
- int. od córki Danuty Ba³dyga z rodzin¹
Niedziela. Uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej 26 sierpnia 2012 r.
8.30 - + Zofia Plona w rocz. œm. i Aleksander
8.30 - + W³adys³aw Koz³owski
8.30 - + Stanis³aw i Marianna Zapert Józef
£êgowski
9.40 Krutyñ: o b³. Bo¿e dla rodzin Sobiech, Cisek i
Jankowskich
9.40 Krutyñ: + Ceka³a Marianna w 4-t¹ rocz. œm. i
Tadeusz
9.40 Krutyñ: + Kamil Sad³owski w 30-ty dzieñ po
œm. - int. od uczestników pogrzebu
11.00 - w 87-me urodziny Feliksa Œmigielskiego int. od córki z rodzin¹
11.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Lidii i El¿biety
Ciszewskich
11.00 - w int. Karoliny Kowalczyk w dniu urodzin
17.00 - o b³. Bo¿e dla Haliny i Zygmunta Krajza i za
ich dzieci z rodzinami
17.00 - w rocznicê œlubu Marioli i Paw³a
Dziekoñskich i za ich dzieci
17.00 - w 23-ci¹ rocznicê œlubu Ma³gorzaty i
Janusza Nadolnych o Bo¿e b³. i ³aski

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w poniedzia³ek, 20 sierpnia œwiêty Bernard, opat
cysterski, który w XII wieku wywar³ ogromny wp³yw
na Europê. Zosta³ og³oszony doktorem Koœcio³a;
· we wtorek, 21 sierpnia œwiêty papie¿ Pius X,
kieruj¹cy Koœcio³em na pocz¹tku XX wieku.
Nazywany jest czêsto „Papie¿em Eucharystii”, gdy¿

przez swoj¹ dzia³alnoœæ i reformy przyczyni³ siê do
o¿ywienia ¿ycia eucharystycznego w Koœciele. W
jego wspomnienie odnówmy najwiêksz¹ czeœæ do
Najœwiêtszego z sakramentów;
· w œrodê, 22 sierpnia Najœwiêtsza Maryja Panna
Królowa. Od najwczeœniejszych wieków Koœció³
wierzy³ w królowanie Maryi.
Cd.s3

Wiele narodów i pañstw obra³o Maryjê za swoj¹
Królow¹. Tak¿e i nasz naród, odczytuj¹c znaki czasu,
powierzy³ Jej swoje losy. Tak uczyni³ król Jan
Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej,
dziêkuj¹c za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego.
Uroczyœcie uzna³ ten fakt papie¿ Pius XII w 1954 roku.
Pamiêtajmy, ¿e Maryja jest Królow¹ wszystkich, gdy¿
wyda³a na œwiat Syna Króla i Pana wszystkiego.
· w pi¹tek, 24 sierpnia œwiêty Bart³omiej, aposto³
Jezusa. Tradycja g³osi, ¿e zaniós³ Ewangeliê do
Armenii, gdzie poniós³ œmieræ mêczeñsk¹.
F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
przywrócenie historycznego wystroju koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
koœcio³a; - promocja Koœcio³a i zabytków z nim

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
Potrzeba „missio ad gentes”
Wzywaj¹c wszystkich wiernych do
g³oszenia s³owa Bo¿ego, ojcowie synodalni
potwierdzili, ¿e równie¿ w naszych czasach
potrzebne jest zdecydowane zaanga¿owanie w
missio ad gentes. W ¿adnym wypadku Koœció³ nie
mo¿e siê ograniczyæ do duszpasterstwa
„zachowawczego”, przeznaczonego dla tych,
którzy ju¿ znaj¹ Ewangeliê Chrystusa. Misyjny
zapa³ jest wyraŸn¹ oznak¹ dojrza³oœci wspólnoty
koœcielnej. Ojcowie zdecydowanie dali ponadto
wyraz œwiadomoœci, ¿e s³owo Bo¿e jest zbawcz¹
prawd¹, której potrzebuje ka¿dy cz³owiek we
wszystkich czasach. Dlatego orêdzie musi byæ
wyraŸne. Koœció³ musi iœæ do wszystkich w mocy
Ducha (por. 1 Kor 2, 5) i w profetyczny sposób dalej
broniæ prawa i wolnoœci cz³owieka do s³uchania
s³owa Bo¿ego, szukaj¹c najskuteczniejszych
œrodków, aby je g³osiæ, nawet kosztem
przeœladowañ. Koœció³ czuje siê w obowi¹zku
wszystkim g³osiæ S³owo, które zbawia (por. Rz 1,
14).
* 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

zapowiedzi przedœlubne

1. Demel Tomasz, stan wolny i Ejankowska
Kamila, stan wolny, oboje zam. Olza, ul.
S³oneczna, par. NMP Królowej Pokoju w Olzie.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w
sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

M¹dry, kto zrozumie b³ogos³awione chwile
cierpienia i mêki, kto widzi w nich ³askê, która
wypracowuje duszê, jak chleb w dzie¿y.
zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym pragnê zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc w
realizacji zadañ statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

Przepowiadanie i nowa ewangelizacja
Papie¿ Jan Pawe³ II, nawi¹zuj¹c do tego,
co wyrazi³ ju¿ papie¿ Pawe³ VI w
adhortacji apostolskiej Evangelii
nuntiandi, na ró¿ne sposoby napomina³
wiernych, ¿e konieczna jest nowa epoka misyjna,
anga¿uj¹ca ca³y lud Bo¿y. U progu trzeciego
tysi¹clecia nie tylko istniej¹ liczne ludy, które
jeszcze nie pozna³y Dobrej Nowiny, ale wielu
chrzeœcijan potrzebuje, aby na nowo g³oszono im z
przekonaniem s³owo Bo¿e, by mogli konkretnie
doœwiadczyæ mocy Ewangelii. Tylu jest braci
„ochrzczonych, ale niewystarczaj¹co
zewangelizowanych”. Czêsto kraje niegdyœ bogate
w wiarê i powo³ania trac¹ swoj¹ to¿samoœæ pod
wp³ywem kultury zeœwiecczonej. O potrzebie
nowej ewangelizacji, tak bardzo odczuwanej przez
mojego czcigodnego poprzednika, o skutecznoœci
s³owa Bo¿ego nale¿y mówiæ na nowo bez lêku, z
przekonaniem. Koœció³, pewny wiernoœci swego
Pana, niezmordowanie g³osi dobr¹ nowinê
Ewangelii i zachêca wszystkich chrzeœcijan do
ponownego odkrycia, jak fascynuj¹ce jest
naœladowanie Chrystusa.
cdn
* 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

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.

