Kalendarz liturgiczny
21 lipca. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Rdz 18,1-10a; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42
Jezus mówi: “Martwisz się i niepokoisz o
wiele, a jedno jest potrzebne” (Łk 10,41-42a)
22 lipca. PONIEDZIAŁEK. Św. Marii
Magdaleny.
Wj 14,5-9a.10-18; Mt 12,38-42
Nic tak uczuć w sercu nie rozpala, jako kiedy
się serce od serca oddala. (Adam Mickiewicz)
23 lipca. WTOREK. Święto św. Brigidy
Szwedzkiej, Patronki Europy.
Ga 2,19-20; J 15,1-8
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za
uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które
w innych budzi. (Kard. Stefan Wyszyński)
24 lipca. ŚRODA. Św. Kingi.
Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

Bóg ma najwięcej siły w miłości. (Bł. Jerzy
Popiełuszko)
25 lipca. CZWARTEK. Święto św. Jakuba
Apostoła.
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
Sumienie...zastępuje Boga na ziemi.
(Novalis)
26 lipca. PIĄTEK. Św. Joachima i Anny,
rodziców NMP.
Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17
Każdy z nas nosi w sobie niebo i piekło.
(Oskar Wilde)
27 lipca . SOBOTA.
Wj 24,3-8; Mt 13,24-30
Albowiem prawdziwe niebo jest wszędzie,
także w tym miejscu, gdzie stoisz i chodzisz.
(Jakob Bohme)

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. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu
podarowanego nam czasu wakacji. To nie
jest czas wolny od przykazań Bożych
i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu
naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary,
nawróceniu. Temu właśnie służy każda
niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy
z tego najcenniejszego spotkania z Panem
Jezusem, tak łatwo zastawiając się
wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć
w Chrystusa to znaczy być Jego świadkiem
wobec bliźnich i świata; to znaczy być solą
dla współczesnego świata!We wtorek, 23
lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada
święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373),
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 człowieka,
także współczesnego, jest drogą szukania

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez
Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej
przykładu, Błogosławiony Jan Paweł II w 1999
roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak
ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
W czwartek, 25 lipca, obchodzimy święto
Świętego 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 po
Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już
w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem
(Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że
tylko miłość i pokorna służba są drogą do
prawdziwej wielkości.
2. Dziś ofiary na prowadzone prace w naszej
parafii. Proszę wszystkich o życzliwe wsparcie
i pomoc. Bóg zapłać!
3. Przyjeżdżającym do nas życzę, aby wakacje,
urlop, był miłym wypoczynkiem, ale też czasem
pełnym dobra i wzrostu duchowego.

GŁOS z
KRZYŻA
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI OJCA
Ś W I Ę T E G O F R A N C I S Z K A
1. Światło wiary: tym wyrażeniem tradycja
Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez
Jezusa, który tak oto przedstawia się w Ewangelii
św. Jana: «Ja przyszedłem na świat jako światłość,
aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w
ciemności» (12, 46). Również św. Paweł wyraża
się tymi słowami: «Albowiem Bóg, Ten, który
rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem,
zabłysnął w naszych sercach» (2 Kor 4, 6). W
świecie pogańskim, spragnionym światła, rozwinął
się kult boga Słońca, Sol invictus, przyzywanego
o świcie. Choć słońce wstawało codziennie,
wiadomo było, że nie potraf swym światłem
ogarnąć całej egzystencji człowieka. Słońce nie
oświeca bowiem całej rzeczywistości; jego
promień nie potraf przeniknąć w mroki śmierci,
gdzie ludzkie oko zamyka się na jego światło. «Nie
spotkano nigdy nikogo twierdzi św. Justyn
Męczennik gotowego umrzeć za swą wiarę w
słońce» . Chrześcijanie, świadomi, jak wielki
horyzont otwiera przed nimi wiara, nazywali
Chrystusa prawdziwym słońcem, «którego
promienie dają życie» . Do Marty, opłakującej
śmierć brata Łazarza, Jezus mówi: «Czyż nie
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz
chwałę Bożą?» (J 11, 40). Kto wierzy, widzi; widzi
dzięki światłu oświecającemu cały przebieg drogi,
ponieważ przychodzi ono do nas od
zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej
nigdy gwiazdy porannej.
Złudne światło?
2. Jednakże kiedy mówimy o tym świetle wiary,
możemy spotkać się z zastrzeżeniem ze strony
współczesnych nam ludzi. W nowożytnej epoce
uznano, że takie światło mogło wystarczyć
starożytnym społeczeństwom, ale nie jest
potrzebne w nowych czasach, kiedy człowiek stał
się dojrzały, szczyci się swoim rozumem, pragnie
w nowy sposób badać przyszłość. W tym sensie

wiara jawiła się jako światło iluzoryczne,
przeszkadzające człowiekowi w odważnym
zdobywaniu wiedzy. Młody Nietzsche zachęcał
swoją siostrę Elżbietę, by podjęła ryzyko,
przemierzając «nowe drogi [...] w niepewności
autonomicznego posuwania się naprzód» .
I dodawał: «W tym punkcie rozchodzą się drogi
ludzkości: jeśli chcesz osiągnąć pokój duszy
i szczęście, to wierz, ale jeśli chcesz być uczniem
prawdy, wówczas badaj» . Wierzenie rzekomo
przeciwstawia się poszukiwaniu. Wychodząc
z tego założenia, Nietzsche będzie krytykował
chrześcijaństwo za to, że pomniejszyło zasięg
ludzkiej egzystencji, pozbawiając życie nowości
i przygody. Wiara stanowiłaby więc iluzję światła,
utrudniającą nam, ludziom wolnym, drogę ku
przyszłości.
3. W tym procesie wiara została w końcu
skojarzona z ciemnością. Uznano, że można ją
zachować, znaleźć dla niej przestrzeń, aby mogła
współistnieć ze światłem rozumu. Przestrzeń dla
wiary otwierała się tam, gdzie rozum nie mógł
oświecić, gdzie człowiek już nie mógł mieć
pewności. Pojmowano więc wiarę jako ucieczkę
spowodowaną przez brak światła, pod wpływem
ślepego uczucia, albo jako subiektywne światło,
zdolne być może rozpalić serce, dostarczyć
prywatnej pociechy, ale którego nie można
zaproponować innym jako obiektywne, wspólne
światło oświecające drogę. Stopniowo dostrzegano
jednak, że światło autonomicznego rozumu nie
potraf wystarczająco rozjaśnić przyszłości;
w końcu kryje się ona w mroku i pozostawia
człowieka z lękiem przed nieznanym. I tak
człowiek zrezygnował z poszukiwania wielkiego
światła, by zadowolić się małymi światełkami,
które oświecają krótką chwilę, ale są niezdolne do
otwarcia drogi. Gdy brakuje światła, wszystko
staje się niejasne, nie można odróżnić dobra od zła,
drogi prowadzącej do celu od drogi, na której
błądzimy bez kierunku.
cdn.

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. Teresa i Edmund Niwińscy (Chostka) - 100 zł.; 2. Bożena i Jan Rokojżo
(Wojnowo) - 500 zł.; 3. Anonimowo - 200 zł.
Wpłynęło - 800 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 632 663.03 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 22 lipca 2013 r.
17.00 - za Urszulę i jej dzieci
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Edward Kuzia, o dary Ducha Świętego i bł.
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski
Boże
17.00 - Marianna Zdun o zdrowie i bł.Boże z racji 1 7 . 0 0 - + E u g e n i u s z
imienin
Skorupski
17.00 - + Kamil Sadłowski w I rocz.śm.
XVII Niedziela Zwykła - 28
Wtorek - 23 lipca 2013 r.
lipca 2013 r.
8.00 - .................
8.30 - o zdrowie i bł.Boże dla
17.00 - w int. Ks. Waldemara Sawickiego z racji A n n y i S t a n i s ł a w a
urodzin
Brzostków i za wszystkich bliskich ich sercom
17.00 - + Erika i Zbigniew w rocz.śm.
8.30 - + Mieczysław Orleańczyk, Jadwiga i Edward
Środa - 24 lipca 2013 r.
Kowalczyk, Krystyna i Jerzy Słowikow
8.00 - ................
8.30 - + Robert Krysiak - int.od sąsiadów
17.00 - + Tadeusz Paradowski
9.40 - Krutyń: o bł. Boże dla rodziny Waśkiewiczów
17.00 - + Stanisław i Franciszka i Józef Gleba
9.40 - Krutyń: + Eugeniusz Domurat, Stanisław
Czwartek - 25 lipca 2013 r.
i Stanisława Wilkowscy, Andrzej Ruppel
8.00 - + Krzysztof Ludwikowski (z racji imienin)
9.40 - Krutyń: + Anna Sadłowska - int.od Róży
17.00 - w int. Krzysztofa Sobiecha
Różańcowej
17.00 - w int. Krzysztofa Pisowłockiego - int.od 9.40 - Krutyń: + Rozalia, Stanisław, Konstanty - int.
mamy
od córki Łukowskiej
17.00 - + Kamil i Anna Sadłowscy
11.00 - o bł. Boże dla rodzin Jabłkowskich,
Piątek - 26 lipca 2013 r.
Pietkiewiczów, Wielopolskich, Małżów i za
8.00 - + Anna - int.od siostry z rodziną
Marcina Niedźwieckiego
17.00 - w 5.rocz. ślubu Patryka i Magdy i za ich 11.00 - w I rocznicę ślubu Jana i Urszuli
dzieci
Domańskich
17.00 - + Anna Zubek
11.00 - + Edward Wachowski w 20 rocz.śm., Jerzy
17.00 - + Anna Sadłowska
i Stefan
Sobota - 27 lipca 2013 r.
11.00 - + Jan Kuciński, Władysław i jan Turscy,
8.00 - + Władysław Jaworski w 3 rocz.śm. - int. od Marianna Bakuła
żony i dzieci
17.00 - w 4 rocznice ślubu Ewy i Mirosława Ropiak
17.00 - w rocznicę ślubu Andrzeja i Jolanty i za ich dzieci - int.od rodziców
Sowińskichi za ich dzieci
17.00 - + Rozalia i Franciszek Stankiewicz
Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego historię naszego parafialnego obrazu z ołtarza
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato opisaną głównego.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres
email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego

w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
Ruciane Nida
***
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 22 VII
Święta Maria
Magdalena, która swoje życie na
zawsze związała z Chrystusem po
tym, jak wyrzucił z niej siedem
złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie
pustego grobu Zmartwychwstałego Pana
(wspomnienie obowiązkowe);
· 24 VII Święta 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; papież Benedykt
XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a
kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku
(wspomnienie obowiązkowe);
· 26 VII Święci Joachim i Anna, rodzice
Najświętszej Marii Panny (wspomnienie
obowiązkowe).

1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
2. Do nabycia są kalendarze na 2014 r. i kolejny
numer diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
3. 21 lipca - 68. rocznica Obławy Augustowskiej
(uroczystości w Gibach).
4. 28 lipca wyruszy XXI. Piesza Pielgrzymka
Diecezji Ełckiej na Jasną Górę. Zachęcam do
udziału w Pielgrzymce.
5. 25 lipca czcimy też Świętego Krzysztofa,
męczennika z połowy III wieku, patrona
kierowców i podróżujących, orędownika

w śmiertelnych niebezpieczeństwach. 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 wszystkich Mszach Świętych.

W dniu 10 i 11 sierpnia organizujemy dekanalną
autokarową pielgrzymkę do Niepokalanowa
i Częstochowy. Pielgrzymka dotrze do Częstochowy
w dniu, kiedy na Jasną Górę będzie wchodzić Ełcka
Pielgrzymka Piesza. Uczestnicy wyjazdu będą mogli
włączyć się w ostatni dziesięciokilometrowy
odcinek pieszy, by razem z pielgrzymami pieszymi
wejść na Jasną Górę. W niedzielę, 11 sierpnia,

o godz. 11.00, na Jasnej Górze będziemy
uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej przez
Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, podczas której
zaprosimy Matkę Bożą w kopi cudownego obrazu do
nawiedzenia naszej diecezji. Koszt wyjazdu 130 zł.
Posiłki we własnym zakresie. Noclegi w domu
pielgrzyma opłacone.
Pozostałe informacje u ks. Proboszcza.

Przychodnia lekarska w Ukcie informuje:
Zapraszamy na badania dopplerowskie kończyn
dolnych oraz tętnic szyjnych, kręgowych - Ukta,
06.08.2013, tel.874257034
Badanie stawów i tarczycy - Ukta, 06.08.2013,
tel.874257034

Badanie densytomeryczne gęstości kości
(osteoporoza) - Ukta, 06.08.2013, tel.874257034
Badanie zatok - Ukta, 06.08.2013, tel.874257034.
Ceny badań, godziny i pozostałe informacje na
plakatach lub pod podanym wyżej numerze telefonu.

Zapowiedzi przedślubne

1.Drężek Mateusz, stan wolny, zam.Wojnowo, par.tut. i Gruszka Karolina, stan wolny, zam. Ciesina, par.
Matki Bożej Częstochowskiej w Turośli.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Słowo na dziś...
Abraham, emigrant w obcej ziemi, z całą
otwartością przyjmuje ludzi w drodze. Gościna,
której im udziela, jest niezwykle hojna.
Otrzymuje w zamian błogosławieństwo i to, czego
najbardziej pragnie: syna. Dobroć wobec
potrzebującego jest goszczeniem samego Boga.
Chrystus zwraca jednak uwagę, że gościna

równocześnie jest okazją do przyjęcia słowa
Bożego. Bóg przez gości daje nam okazję do
wzrostu w miłości, ale równocześnie przez jego
usta pragnie nas umocnić w wierze. To kolejna
okazja do wzrostu w doskonałości w Chrystusie.
Teraz jest czas na słuchanie, ale niech to nie będzie
jedyny czas, w którym słuchamy tego, co Bóg ma
nam do powiedzenia.

