Kalendarz liturgiczny
20 lipca. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
Eucharystia zajmuje centralne miejsce
w programie świętowania niedzieli.
21 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
Nasza obecność w świątyni potwierdza naszą
wiarę w Chrystusa i ustanowioną przez Niego
Eucharystię.
22 lipca. WTOREK. Św. Marii Magdaleny.
Pnp 8,6-7; J 20,1.11-18
Starajmy się ograniczać wpływ Szatana na
postępowanie innych ludzi przez naszą
modlitwę, post i inne umartwienia ofiarowane
w ich intencji.
23 lipca. ŚRODA. Św. Brygidy Szwedzkiej.
Ga 2,19-20; J 15,1-8
Każdy z nas ma obowiązek zrobienia coś

dobrego dla Kościoła i świata. Zatem: do dzieła!
24 lipca. CZWARTEK. Św. Kingi.
Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
Św. Kinga pokazała nam, jak należy się
troszczyć o sprawy Boga, Kościoła i narodu oraz
o potrzeby swoich bliskich i ludzi ubogich,
a przede wszystkim o własne uświęcenie.
25 lipca. PIĄTEK. Św. Jakuba Apostoła.
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
Odważnie przyznawajmy się do wiary w Boga
i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego.
26 lipca. SOBOTA. Św. Joachima i Anny,
rodziców NMP.
Jr 7,1-11; Mt 13,24-30
Starajmy się każdego dnia otaczać szacunkiem,
miłością i chętną pomocą rodziców i dziadków
oraz inne osoby starsze w naszych rodzinach.

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. Przeżywamy dziś 16 niedzielę w ciągu roku.
Jezus nadal przemawia do nas
w przypowieściach, których treść wspaniale
wpisuje się w obecną porę roku. W naszych
codziennych spotkaniach z bliźnimi
pamiętajmy, że w każdym człowieku jest
zasiane dobre i złe ziarno. Próbujmy zatem,
poddając się Bożemu prowadzeniu, zawsze
zauważać dobro w drugim człowieku
i dziękować za nie.
2. Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym
przeznaczamy na prace prowadzone w naszej
parafii. Bardzo serdecznie proszę o pomoc
i wsparcie i całym sercem i modlitwą
dziękuję. BÓG ZAPŁAĆ!
3. W środę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym
przypada święto świętej Brygidy (ok. 13021373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej
piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy).
Jest ono świadectwem, że każdy stan może być
przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się
w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego

Bazylika zimą
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człowieka, także współczesnego, jest drogą
szukania Boga albo raczej drogą, na której
jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając
aktualność jej przykładu, papież Jan Paweł II
w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką
Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak
umiłował.
4. W piątek, 25 lipca, obchodzimy święto
św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden
z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze
swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo
Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym,
a p o Szczepanie drugim męczennikiem
Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został
ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie
nie jest porażką, a raczej świadczy o tym, że
tylko miłość i pokorna służba są drogą do
prawdziwej wielkości.
5. W minionym tygodniu został zakupiony do
kościoła mikrofon i podstawa do mikrofonu.
Cena z przesyłką - 276 zł.
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Kolejne lichtarze znalazły
swoich darczyńców. Bardzo
serdecznie dziękuję Kołu
Różańcowemu z Ukty za
złożoną ofiarę (630 zł.)
z przeznaczeniem na zapłacenie
za lichtarz ołtarzowy. Dziękuję

także osobom, które złożyły ofiary na
lichtarze (1. - 380 zł., 2.- 600 zł., 3. - 380
zł.). Ofiarodawcy chcieli pozostać
anonimowi. Bóg zapłać!
Szukamy jeszcze sponsora na lichtarz pod
paschał - 2100 zł.

Czy można modlić się w samochodzie? Pewnie
wielu kierowców tak czyni. Modlitwa
w samochodzie może mieć różne formy.
Z pewnością dobrze jest pomodlić się przed
podróżą i po jej zakończeniu. Czymś ważnym jest
mieć w samochodzie krzyżyk, medalik Matki
Bożej czy choćby wizerunek św. Krzysztofa.
Podróż może być też dobrą okazją do odmawiania
Różańca, do kierowania ku Bogu aktów
strzelistych, czy też powtarzania zapamiętanych
wersetów psalmów, czy Pisma Świętego. Nawet
modlitwa serca możliwa jest do przeprowadzenia
w trakcie jazdy. Mówi się wtedy z wielkim,
głębokim nabożeństwem imię Jezusa lub Maryi.
Bez względu na obraną formę modlitwy, każdy
kierowca decydujący się na modlitwę w czasie
jazdy powinien pamiętać o jej dwóch
podstawowych cechach: modlitwa
w samochodzie musi być powolna i pełna
sympatii.
Prawdziwym błędem jest popełnić błąd i nie
naprawić go. ( Konfucjusz)
**********
Jeżeli na świecie dzieją się cuda, to tylko dzięki
kochającym, czystym sercom.
(Johann Wolfgang Goethe)
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych
Konferencji Episkopatu Polski wydał
oświadczenie, w którym broni klauzuli
sumienia lekarzy, wyrażając uznanie i poparcie
tym spośród nich, którzy „odważnie deklarują
wolę wykonywania zawodu w zgodzie
z sumieniem, broniąc godności lekarskiej”.
Oświadczenie ma związek z krytyką tych
lekarzy, którzy kierując się sumieniem
odmawiają udziału w czynnościach
nakierowanych na przerwanie ciąży. Działania,
które mają rozliczyć takie osoby za odmowę
wykonania „rzekomego obowiązku
dostarczenia antykoncepcji lub zapewnienia
możliwości skorzystania z aborcji”, Zespół
Ekspertów ocenia jako dyskryminujące
i niezgodne z podstawowym prawem człowieka
oraz z Konstytucją RP.
P u n k t A p t e c z n y " ś w.
Brunona" w Ukcie to
kolejna placówka
farmaceutyczna stworzona
przez Caritas Diecezji
Ełckiej. W tym tygodniu,
we czwartek, nastąpi
uroczyste otwarcie.
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: 1. Anonimowo - 50 zł., 2. Anonimowo - 40 zł.
Wpłynęło - 90 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 290 700.63 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
Poniedziałek - 21 lipca 2014 r.
8.30 - w rocznicę ślubu Rafała
7.00 - ..............
i Kasi i za ich dzieci Zosię
17.00 - + Zuzanna Dębkowska w 30 dzień po śm. - i Tosię
int.od uczestników pogrzebu
8.30 - + Władysław Ropiak Wtorek - 22 lipca 2014 r.
int.od córki Haliny z rodziną
8.00 - + Antoni, Katarzyna, Stanisław, Jadwiga, 8.30 - + Stanisław i Marianna
Kazimiera, cr. Wnuk
Zapert, Józef Łęgowski
17.00 - w 33 rocznicę ślubu Reginy i Ryszarda 8.30 - + Władysław Jaworski
Ropiak i za ich dzieci z rodzinami
w 4 rocz.śm., Anna i Henryk Florczyk, Bolesław i
17.00 - + Kamil Sadłowski w rocz.śm.
Leokadia Jaworscy
Środa - 23 lipca 2014 r.
9.40: Krutyń - w rocznicę ślubu Klaudii i Rafała
8.00 - ................
9.40:Krutyń - o bł. Boże dla Anastazji, Mikołaja,
17.00 - w urodziny Ks. Proboszcza
Kuby i Julii
17.00 - w 10 urodziny Mieszka
9.40:Krutyń - + Stanisław Puchalski
Czwartek - 24 lipca 2014 r.
i za rodziców z obojga stron
8.00 - .............
11.00 - za Dorotę i Krzysztofa Sadłowskich, Ewę
17.00 - + Antoni Ruszczyk
i Andrzeja Dąbrowskich, Jolantę i Dariusza
Piątek - 25 lipca 2014 r.
Gleba, Magdalenę i Michała Sekścińskich
8.00 - ..............
w rocznicę ich ślubów i za ich dzieci
1 7 . 0 0 - w i n t e n c j i P i e l g r z y m ó w d o 11.00 - za dzieci, wnuków i prawnuków
Studzienicznej, Sejn i na Wigry
p. Stefanii Ścibek
Sobota - 26 lipca 2014 r.
11.00 - w rocznicę ślubów Magdy i Patryka,
8.00 - + Anna Drężek
Magdy i Michała, Nadin i Marcina i za ich dzieci
17.00 - + Anna Sadłowska
11.00 - + Anna, Antoni, Marianna i Roman
XVI Niedziela Zwykła - 27 lipca 2014 r.
Bielewscy
8.30 - w int.r. Marianny i Tadeusza Ropiak 17.00 - za parafię
i r. Zaborowskich
17.00 - + Helena Szymczak
Słowo
Dzisiejsza liturgia słowa mówi o pewnym
paradoksie, który istnieje w Bogu.
W powszechnej opinii władca winien
odznaczać się siłą, która wyraża się brakiem
pobłażliwości dla jakiejkolwiek słabości,
a także w natychmiastowym działaniu.
A tymczasem Księga Mądrości powie nam
dziś, że Boże przebaczenie nie jest wynikiem

na dziś
słabości, ale wszechmocy. Litość i miłosierdzie to
nie przejaw niemocy, ale znak mądrości i potęgi. Co
więcej, św. Paweł dopowie, że Bóg pochyla się nad
ludzką słabością, by okazała się Jego moc. I co jest tu
jeszcze ważne, co zauważy św. Mateusz, Bóg działa
cierpliwie.
Niech dzisiejsze słowo Boże wskaże nam nasze
chwasty i uzdolni nas do czekania aż do żniwa.

Ogłoszenia

*
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6. 25 lipca czcimy też św. Krzysztofa,
męczennika z połowy III wieku, patrona
kierowców i podróżujących, orędownika
w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może
warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych
wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało
powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego
Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze
pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili
o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta
modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia
w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku
i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo
kierowców, samochodów i innych pojazdów
w naszej parafii odbędzie się w następną
niedzielę po Mszach Świętych.
7. W sobotę, 26 lipca, w liturgii wspominamy
świętych Joachima i Anny, rodziców
Najświętszej Maryi Panny. Choć nie mamy
o nich żadnych danych z Ewangelii, to jednak ich
kult rozwijał się w całym Kościele razem
z kultem Matki Bożej. Tego dnia pamiętajmy
szczególnie o naszych dziadkach i babciach,
którzy często są tymi, którzy jako pierwsi
wprowadzali nas w życie wiary, uczyli
pierwszych modlitw, prowadzili do kościoła,
opiekowali się nami. Niech nasza wdzięczność
wyrazi się zarówno w modlitwie, jak
i w serdecznej życzliwości i spotkaniu.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 22 VII św. Maria Magdalena, która swoje życie
na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak

wyrzucił z niej siedem złych duchów i której
zawdzięczmy odkrycie pustego grobu
Z m ar tw y c hw s ta łe go Pana (wspomnienie
obowiązkowe);
· 24 VII św. Kinga (1234-1292), córka króla
węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia
Władysława Wstydliwego, która po śmierci
męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje
życie poświęciła dla ubogich; [apież Benedykt
XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy,
a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku
(wspomnienie obowiązkowe);
· 26 VII św. św. Joachim i Anna, rodzice
N a j świętszej Marii Panny (wspomnienie
obowiązkowe).
8. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z góry Karmel, które przypomniało nam
o szczególnym przywileju, jakim jest szkaplerz
karmelitański, kolejne 4 osoby z naszej parafii
przyjęły szkalperz święty.
Matka Boża ofiarowując szkaplerz, związała
z nim obietnicę, że każdego, który będzie go
pobożnie nosił, wybawi z czyśćca w pierwszą
sobotę po jego śmierci.
9. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok.
10. 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.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
IV. BÓG PRZYSPOSABIA IM MIASTO
(por. Hbr 11, 16)
Wiara i dobro wspólne
50. Przedstawiając historię patriarchów
i sprawiedliwych Starego Testamentu, List do
Hebrajczyków uwydatnia istotny aspekt ich
wiary. Jest ona ukazana nie tylko jako droga, ale
także jako budowanie, przygotowanie miejsca,
w którym człowiek może zamieszkać razem
z innymi. Pierwszym budowniczym jest Noe,
który w arce zdołał ocalić swoją rodzinę (por.
Hbr 11, 7). Potem pojawia się Abraham, o którym
jest powiedziane, że ze względu na wiarę
mieszkał pod namiotami, oczekując na miasto
zbudowane na silnych fundamentach (por. Hbr
11, 9-10). Tak więc w odniesieniu do wiary

pojawia się nowe zaufanie, nowa solidność, którą
tylko Bóg może dać. Jeśli człowiek wiary opiera
się na Bogu-Amen, na Bogu wiernym (por. Iz 65,
16), i przez to sam staje się solidny, możemy
dodać, że niewzruszoność wiary odnosi się także
do miasta, jakie Bóg przygotowuje dla
człowieka. Wiara pokazuje, jak trwałe mogą być
więzi między ludźmi, gdy Bóg jest obecny
pośród nich. Nie odnosi się to tylko do
w ew nę t rznej solidności, niezmiennego
przekonania wierzącego. Wiara oświeca również
relacje między ludźmi, ponieważ rodzi się
z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej.
Godzien zaufania Bóg daje ludziom godne
zaufania miasto.
Ciąg dalszy nastąpi.

