Kalendarz liturgiczny
22 lipca. XVI NIEDZIELA ZWYK£A.
Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
Wakacje, a zw³aszcza wakacyjne niedziele, to czas
szczególnie sprzyjaj¹cy pog³êbieniu relacji z
bliŸnimi i z Panem Bogiem. A najlepsz¹ do tego
okazj¹ jest niedzielna Eucharystia. Nie wolno nam
pomin¹æ jej w naszych planach.
23 lipca. Poniedzia³ek. Œw. Brygidy Szwedzkiej.
Ga 2,19-20; J 15,1-8
Bóg jest mi³oœci¹, a ka¿dy kto prosi o mi³oœæ,
otrzyma j¹. Potrzeba tylko naszego zbli¿enia siê do
Ÿród³a prawdziwej mi³oœci - Jezusa Chrystusa.
24 lipca. Wtorek. Œw. Kingi.
Mi 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
Dajmy œwiadectwo o Jezusie Chrystusie w naszej
codziennoœci.
25 lipca. Œroda. Œw. Jakuba Aposto³a.
2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
Potrzeba nam odwagi w wyznawaniu wiary.

26 lipca. Czwartek. Œw. Joachima i Anny,
rodziców NMP.
Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
Ws³uchujmy siê wci¹¿ w Bo¿y g³os w naszych
sercach, a wtedy wydamy dobry owoc naszego
¿ycia.
27 lipca. Pi¹tek.
Jr 3,14-17; Mt 13,18-23
S³owo Bo¿e jest ziarnem, które Bóg hojnie sieje na
glebê naszych serc. Wiele trzeba uczyniæ, ¿eby to
ziarno wyda³o plon, a wtedy zajaœniejemy w
Bo¿ym Królestwie na wieki.
28 lipca. Sobota.
Jr 7,1-11; Mt 13,24-30
Ka¿dy chwast, czyli ka¿de z³o, zanieczyszcza
plon, który nale¿y do Pana. On jednak daje nam
czas do nawrócenia, bo jest Bogiem mi³osiernym i
nie chce niczyjej zguby. Dbajmy o nasze dusze
i pielêgnujmy je.

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. Dlaczego nie szukamy Chrystusa w Koœciele,
w Ewangelii, w modlitwie? Bo nauczyliœmy siê
traktowaæ Go jak ubezpieczalniê, jako kogoœ,
kto winien nam natychmiast za³atwiaæ trudne
sprawy. Tymczasem On chce byœmy o Nim
zawsze pamiêtali i byli z Nim blisko, nie tylko w
chwilach nieszczêœæ, ale zawsze. Niech to nam
przypomina dzisiejsza Ewangelia!
2. W œrodê, 25 lipca, czcimy œwiêtego
Krzysztofa, mêczennika z po³owy III wieku,
patrona kierowców i podró¿uj¹cych,
orêdownika w œmiertelnych
niebezpieczeñstwach. Warto pamiêtaæ o nim
podczas wakacyjnych woja¿y, prosiæ go o
opiekê, aby szczêœliwie i ca³o powróciæ do
domu! Z racji wspomnienia tego Œwiêtego
pob³ogos³awimy pojazdy mechaniczne i
bêdziemy siê modlili o roztropne ich
wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie
ogranicza siê do jednego dnia w roku. Niech
nam nigdy nie zabraknie rozs¹dku i wyobraŸni
na drodze.
B³ogos³awieñstwo kierowców, samochodów
i innych pojazdów w naszej parafii odbywa

siê dzisiaj po ka¿dej Mszy Œwiêtej.
3. Dla wielu rozpocz¹³ siê 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 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 charakter szczególnego œwiadectwa.
4. 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.
5. Nadmiernie zapracowanym ¿yczymy, by mogli
korzystaæ z wielkiego dobra i daru Bo¿ego, jakim jest
œwiêty dzieñ przeznaczony na chwa³ê Bo¿¹ i
wypoczynek.
6. 28 lipca - rozpoczêcie XX. Pieszej Pielgrzymki
Diecezji E³ckiej na Jasn¹ Górê. E³k - Koœció³
Katedralny - Msza Œwiêta na rozpoczêcie pieszej
pielgrzymki o godz. 6.00.
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Akcja œw. Krzysztof 2012 „Niesiemy
Chrystusa na drogach œwiata”
Przed nami 13. Ogólnopolski
Tydzieñ œw. Krzysztofa obchodzony
w dniach 22 – 29 lipca 2012 z
inicjatywy MIVA Polska, która dzia³a
przy Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji i niesie pomoc polskim
misjonarzom w zdobywaniu œrodków
transportu.
Za wstawiennictwem œw. Krzysztofa – Patrona
Kierowców i podró¿uj¹cych oraz b³. Jana Paw³a II–
Pielgrzyma œwiata i Misjonarza wszystkich ludów i
narodów, modlimy siê o bezpieczne podró¿ei
opiekê Bo¿¹ dla wszystkich kieruj¹cych pojazdami
i poruszaj¹cych siê po naszych drogach. Kierujemy
do wszystkich gor¹cy apel o odpowiedzialne

korzystanie z pojazdów mechanicznych, o
bezpieczn¹, trzeŸw¹ i roztropn¹ jazdê.
Zwracamy siê z serdeczn¹ proœb¹ i zachêt¹ – jak w
latach poprzednich – do udzia³u w Akcji œw.
Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez
wypadku na misyjne œrodki transportu. Niech to
bêdzie praktyczny i wymierny wyraz wdziêcznoœci
Bogu za bezpieczne podró¿e, a tak¿e oznaka naszej
solidarnoœci z misjonarzami g³osz¹cymi Ewangeliê
na krañcach œwiata.
W imieniu polskich misjonarzy sk³adam Bóg
Zap³aæ za przekazywan¹ do MIVA Polska pomoc i
ofiary z okazji parafialnego poœwiêcenia pojazdów
przeznaczone na œrodki transportu dla polskich
misjonarzy. Œw. Krzysztofie, módl siê za nami.
Bo¿e, prowadŸ!
Ks. Jerzy Kraœnicki Dyrektor MIVA Polska

Zwyczajem ostatnich lat, dnia 2 sierpnia,
we wspomnienie Matki Bo¿ej Anielskiej,
gromadzimy siê w Sanktuarium MB
Bazylianki w Lipsku, mieœcie
zwi¹zanym z b³ogos³awion¹ Mariann¹
Biernack¹, Patronk¹ Teœciowych. W tym
dniu, kiedy Wspólnota parafialna prze¿ywa swoje
uroczystoœci odpustowe, czcimy tak¿e, jako
Wspólnota diecezjalna pamiêæ b³ogos³awionej
Marianny Biernackiej, tamtejszej rodaczki
i szczególnej Patronki teœciowych.
Ten ostatni motyw, od kilku lat nag³aœniany, wydaje
siê dzisiaj – od strony duszpasterstwa rodzin –
godny szczególnego zauwa¿enia i zainteresowania
wiernych. Uroczystoœci w Lipsku, które
transmitowaæ bêdzie Radio Maryja, rozpoczn¹ siê 2
sierpnia ju¿ o godz. 10.30 programem s³ownomuzycznym, poœwiêconym osobie B³ogos³awionej
Marianny Biernackiej. O godz. 11-tej uroczystej
koncelebrze przewodniczyæ bêdzie bp Romuald

Kamiñski, biskup pomocniczy e³cki
a okolicznoœciowe kazanie wyg³osi Czcigodny
Goœæ z £om¿y – bp Stanis³aw Stefanek.
W imieniu Biskupa Ordynariusza zapraszam
wszystkich wiernych na pielgrzymkê (w dniu 2
sierpnia) do Lipska. Kap³anów zapraszam do
koncelebry. Po zakoñczonych uroczystoœciach, Ks.
Proboszcz i Organizatorzy uroczystoœci zapraszaj¹
bior¹cych udzia³ w Liturgii odpustowej na agapê.
Wieczorem – ju¿ w Augustowie – Radio Maryja
przeprowadzi „rozmowy niedokoñczone"
(pocz¹tek 21.45), poœwiêcone szczególnie
sprawom rodzinnym i roli teœciowej we wspólnocie
rodzinnej. Wszystkich przybywaj¹cych na
uroczystoœci w Lipsku i ³¹cz¹cych siê w modlitwie
poprzez Radio Maryja polecam szczególnej opiece
Matki Bo¿ej Anielskiej i b³ogos³awionej
Mariannie.
Z pasterskim b³ogos³awieñstwem
+ Romuald Kamiñski Biskup Pomocniczy E³cki

Ka¿demu cz³owiekowi potrzebna jest modlitwa
jako czas poœwiêcony na oddychanie atmosfer¹
ewangelii, potrzebna jest adoracja, aby wch³on¹æ
moc dobra, by nie próbowaæ w zrozumia³ym

odruchu zu¿ywaæ energiê na walkê ze z³em. Z³u
trzeba siê sprzeciwiaæ, ale jakim sposobem?
Jezusowy jest najskuteczniejszy.
Pamiêtajmy zawsze o tym i innym o tym mówmy.

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 - 100 z³., 2. Suchodolska Rozalia (Krutyñ) - 100 z³., 3. Taca z
ostatniej niedzieli - 3014 z³.
Wp³ynê³o - 3214 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 653 568.59 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 - 23 lipca 2012 r.
8.00 - + Antoni i Katarzyna Wnuk w
rocz. œm.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - w int. Ks. Proboszcza z racji urodzin
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Marianna, Jan i Mieczys³aw Kobus
Wtorek - 24 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
8.00 - + Roman Bielewski w rocz. œm., Maria
17.00 - w urodziny Haliny Tobojko - int. od
dzieci i wnuczki
17.00 - Gr. + Józef Duda
Œroda - 25 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
8.00 - + Krzysztof Ludwikowski
17.00 - w 14-t¹ rocznicê œlubu Ewy i Andrzeja
D¹browskich i za ich dzieci
17.00 - w 18-te urodziny B³a¿eja
17.00 - Gr. + Józef Duda
Czwartek - 26 lipca 2012 r.
8.00 - + Leokadia i Antoni Pupek, Stanis³aw
Kubrak - int. od Zofii Kubrak
8.00 - + Anna - int. od siostry z rodzin¹
17.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Anna Wachowska (w dzieñ imienin) int. od córek
Pi¹tek - 27 lipca 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw Jaworski w 2-g¹ rocz. œm.,
Marianna Bielewska, Anna i Henryk Florczyk int. od Anny Jaworskiej
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - o zdrowie, b³. Bo¿e i dary Ducha
Œwiêtego dla Zofii z rodzin¹

17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Anna Siwonia
Sobota - 28 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
8.00 - + W³adys³aw Jaworski w rocz. œm. - int. od
matki
17.00 - w int. wszystkich wnuczków - int. od
Danuty i Wies³awa Krêciewskich
17.00 - o b³. Bo¿e dla dzieci i wnuków Danuty
Szok
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Rozalia Filipkowska w 30-ty dzieñ po
œm. - int. od uczestników pogrzebu
XVII Niedziela Zwyk³a - 29 lipca 2012 r.
8.30 - + Bronis³awa Puchalska w 2-g¹ rocz. œm.,
Stanis³aw i Boles³aw
8.30 - + Stefan Nalewajek, Aleksandra i Józef
8.30 - + Franciszek i Rozalia Stankiewicz
8.30 - Gr. + Helena Kulas
9.40 Krutyñ: w rocznicê urodzin Beaty
Prochackiej - int. od córek z rodzinami
9.40 Krutyñ: + Anna, Aleksander, Antoni
9.40 Krutyñ: + W³adys³awa Rutkowska w 18-t¹
rocz. œm., Mieczys³aw, Kazimierz i Edward
9.40 Krutyñ: + z rodz. Pochmarów, Oskroba,
Wojdak
11.00 - int. od Stanis³awy Sawickiej
11.00 - o zdrowie i B³. Bo¿e w rodzinie
Boles³awy i Józefa Dziekoñskich z Rosochy, za
ich dzieci, wnuków i prawnuków
11.00 - w 3-ci¹ rocznicê œlubu Jolanty i Mariusza
K¹piñskich i za ich dziecko
11.00 - + Edward, Stefan, Jerzy
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Zygmunt Twardeusz w kolejn¹ rocz.
œm.

zapowiedzi przedœlubne

1. Korpusik Micha³, stan wolny, zam. Lipowo, par. MB
Ró¿añcowej w Pieckach i Drê¿ek Sylwia, stan wolny, zam. Ukta,
par.tut.
2. Zapert Wojciech Adam i Krauza Kinga, oboje stanu wolnego,
zam. w Pieckach, par. MB Ró¿añcowej w Pieckach.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi
osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w
sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w poniedzia³ek, 23 lipca œwiêta Brygida,
patronka Europy, matka oœmiorga dzieci, które
przyk³adnie wychowa³a, a potem da³a pocz¹tek
nowej rodzinie zakonnej. Jest autork¹ dzie³
mistycznych;
· we wtorek, 24 lipca œwiêta Kinga, która
prowadzi³a ¿ycie pokutne najpierw w bia³ym
ma³¿eñstwie, a po œmierci mê¿a w ufundowanym
przez siebie klasztorze klarysek w Starym S¹czu;
· w œrodê, 25 lipca œwiêty Jakub Aposto³. Zosta³
powo³any jako jeden z pierwszych uczniów Pana
Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, st¹d Jakub
Starszy albo Wiêkszy. Spoœród Aposto³ów jest

Mêkê ludzi mo¿na z³agodziæ przez
niewidoczne, niedostrzegalne
oddzia³ywanie modlitwy, która jest
ukryt¹ potêg¹, zdoln¹ poruszyæ
œwiaty.
*****
Quantum scimus, gutta est,
ignoramus mare. To, co znamy, jest
kropl¹, czego nieznamy morzem.

pierwszym, a po Szczepanie drugim mêczennikiem
Koœcio³a. Ju¿ w 44 roku na rozkaz Heroda zosta³
œciêty mieczem. Jego krótkie ¿ycie nie jest pora¿k¹,
ale œwiadczy o tym, ¿e tylko mi³oœæ i pokorna s³u¿ba
s¹ drog¹ do prawdziwej wielkoœci;
· w œrodê, 25 lipca œwiêty Krzysztof, mêczennik z
po³owy III wieku, patron kierowców i
podró¿uj¹cych, orêdownik w œmiertelnych
niebezpieczeñstwach;
· w czwartek, 26 lipca œwiêci Joachim i Anna,
rodzice Najœwiêtszej Marii Panny. Tego dnia
pamiêtajmy o modlitwie w intencji naszych
rodziców i dziadków. Niech to bêdzie dzieñ
wdziêcznoœci rodzicom i dziadkom.

bowiem, gdybym nie g³osi³ Ewangelii” (1 Kor 9,
16), i by³ œwiadomy, ¿e to, co jest objawione w
Chrystusie, rzeczywiœcie jest zbawieniem
G ³ o s i æ œ w i a t u „ L o g o s ” n a d z i e i wszystkich narodów, wyzwoleniem z niewoli
S³owo Bo¿e przekaza³o nam ¿ycie Bo¿e, które grzechu, by zyskaæ wolnoœæ dzieci Bo¿ych.
przemienia oblicze ziemi, czyni¹c wszystko nowe Tym, co Koœció³ g³osi œwiatu, jest bowiem Logos
(por. Ap 21, 5). Jego s³owo sprawia, ¿e jesteœmy nie nadziei (por. 1 P 3, 15); cz³owiek potrzebuje
tylko adresatami Objawienia Bo¿ego, ale tak¿e „wielkiej nadziei”, by ¿yæ w swojej teraŸniejszoœci,
jego zwiastunami. On to, wys³any przez Ojca, by wielkiej nadziei, któr¹ jest „ten Bóg, który ma
wype³niæ Jego wolê (por. J 5, 36-38; 6, 38-40; 7, 16- ludzkie oblicze i umi³owa³ nas a¿ do koñca”.[311]
18), przyci¹ga nas do siebie i w³¹cza w swoje ¿ycie i Dlatego Koœció³ w swej istocie jest misyjny. Nie
misjê. W ten sposób Duch Zmartwychwsta³ego mo¿emy zatrzymywaæ dla siebie s³ów ¿ycia
uzdalnia nasze ¿ycie do skutecznego g³oszenia wiecznego, które daje nam Jezus Chrystus, gdy Go
S³owa na ca³ym œwiecie. Jest to doœwiadczenie spotykamy: one s¹ dla wszystkich, dla ka¿dego
pierwszej wspólnoty chrzeœcijañskiej, która cz³owieka. Ka¿dy cz³owiek w naszych czasach, czy
szerzy³a S³owo przez przepowiadanie i œwiadectwo wie o tym, czy te¿ nie, potrzebuje tego orêdzia.
(por. Dz 6, 7). Chcia³bym tutaj nawi¹zaæ w Niech Pan, podobnie jak w czasach proroka Amosa,
szczególnoœci do ¿ycia aposto³a Paw³a, cz³owieka, wzbudzi w ludziach nowy g³ód i nowe pragnienie
który zosta³ ca³kowicie zdobyty przez Pana (por. s³ów Pañskich (por. Am 8, 11). My zaœ jesteœmy
Flp 3, 12) „ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie odpowiedzialni za przekazanie tego, co sami dziêki
Chrystus” (Ga 2, 20) i Jego misjê: „Biada mi ³asce otrzymaliœmy.
cdn
Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd .
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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.

