Kalendarz liturgiczny
23 sierpnia. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; J 6,54.60-69
Wznośmy nasze serca tam, gdzie jest prawdziwa
radość.
24 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Święto św.
Bartłomieja Apostoła.
Ap 21,9b-14; J 1,45-51
Choć niewiele wiemy o św. Bartłomieju, możemy
jednak podziwiać w nim stałość wiary i dążenie do
odkrycia prawdy. Niech ten podziw zamienia się
w naśladowanie i rodzi pragnienie zgłębiania
prawd Bożych.
25 sierpnia. WTOREK.
1 Tes 2,1-8; Mt 23,23-26
Pan Bóg ciągle nam ukazuje jak bardzo Mu na nas
zależy.
26 sierpnia. ŚRODA. Uroczystość NMP
CZĘSTOCHOWSKIEJ.

Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11
Maryja prowadzi nas do swojego Syna.
27 sierpnia. CZWARTEK. Św. Moniki.
1 Tes 3,7-13; Mt 24,42-51
Św. Monika jest przykładem mądrej matki, która
nie tyle mówiła swojemu synowi, jak ma
postępować, co prosiła Boga, aby mu to ukazał.
28 sierpnia. PIĄTEK. Św. Augustyna.
1 Tes 4,1-8; Mt 25,1-13
Nie pozostawajmy obojętni na tych, którzy błądzą
w drodze do Boga, ale też nie usiłujmy ich
zmieniać za wszelką cenę.
29 sierpnia. SOBOTA. Wspomnienie
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Jr 1,17-19; Mk 6,17-29
Jak Jan trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby
kompromis ze złem i kłamstwem tego świata nie
fałszował naszego 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 245209.84 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. Jakóbczyk Daniel, stan wolny, zam. Wydmusy, par. Myszyniec i Turska Elżbieta, stan wolny,
zam. Śwignajno Małe, par.tut.
2. Samsel Karol, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut. i Andrzejczyk Dorota, stan wolny, par.
Myszyniec.
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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Kajakowy Szlak Papieski

Dzień 21 sierpnia 2015 r. - godz. 12.00 niewątpliwie wpisze się głęboko w serca
mieszkańców Diecezji Ełckiej i wszystkich
turystów, którzy mieli szczęście uczestniczyć
w Ukcie w niezwykłym wydarzeniu inauguracji
i pobłogosławienia Kajakowego Szlaku
Papieskiego “Apostołów Miłosierdzia”
z Krutyni do Pisza, której z inicjatywy
ordynariusza J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD
dokonał J. Em. Ks. Kard. Gerhard Müller
prefekt Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie.
Wydarzenie to, nabrało szczególnego wymiaru,
bowiem podczas obrzędu i spływu towarzyszyły
uczestnikom relikwie: św. Jana Pawła II, św. s.
Faustyny Kowalskiej oraz bł. Ks. Michała
Sopoćko. Ponadto, inauguracji towarzyszyła
ekspozycja polsko-włoskiej wystawy “Karol
Wo j t y ł a n a t u r y s t y c z n y m s z l a k u ” ,
przygotowanej przez Fundację Szlaki Papieskie
z Krakowa, Uniwersytet Rzeszowski oraz
Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji
Ełckiej, a także promocja albumu Waldemara
Bzury Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”.
Wydarzenie to zostało upamiętnione w postaci
pięknego obelisku nad brzegiem rzeki Krutyni, i pielgrzymom o obecności wielkiego Świętego
który będzie przypominał
turystom w tym miejscu oraz o uroczystej inauguracji.

Słowo na dziś
Dzisiejsza Liturgia słowa stawia bardzo
wysokie wymagania tym, którzy chcą należeć
do Boga. Już Jozue w pierwszym czytaniu nie
idzie na ustępstwa, lecz każe jasno
i konsekwentnie opowiedzieć się Izraelitom,
jakiego Boga, czy też bożka, obierają na Pana
swego życia. Podobnie Chrystus w scenie
w Kafarnaum wypowiada jasno i stanowczo
swoją naukę, która dla wielu jest trudna do

przyjęcia. Tak samo św. Paweł w sposób bardzo
jednoznaczny wypowiada pouczenia
o małżeństwie. Taka jest Boża rzeczywistość
trudna i wymagająca, jednak z drugiej strony
przynosząca wolność i prawdziwy pokój.
Nie gorszmy się słowem Bożym, które stawia
wymagania, i nie idźmy na kompromis ze złem, ale
wypełnijmy wszystko z radością.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś dwudziesta pierwsza niedziela w ciągu
roku. Nasza obecność w świątyni świadczy
o tym, że pragniemy służyć Bogu i na zawsze
pozostać przy Chrystusie, który ma słowa życia
wiecznego i za umiłowany przez siebie Kościół
wydał samego siebie, przez co pouczył nas, jaka
powinna być miłość małżonków.
2. Siedemdziesiąt sześć lat temu został
podpisany wrogi Polsce pakt Ribbentrop Mołotow. Parlament Europejski postanowił, aby
w dniu 23 sierpnia obchodzono co roku
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów
Totalitarnych. Z tej okazji modliliśmy się dziś za
ofiary nazizmu i komunizmu oraz o zachowanie
ludzkości przed nowymi zagrożeniami ze strony
reżimów totalitarnych.
3. Jutro będziemy obchodzić święto św.
Bartłomieja Apostoła, nazywanego także
Natanaelem. Według tradycji głosił Ewangelię
w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską przez
odarcie ze skóry.
4. W środę uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej. Msze Święte
w naszym kościele o godz. 8.30,11.00 i 17.00
oraz w Krutyni (po raz ostatni w te wakacje)
o godz. 9.40. Piętnaście minut przed Mszą
Świętą wieczorną nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy
parafian i gości na modlitwę w tym dniu
poświęconym Maryi, która od przeszło
sześciuset lat króluje w jasnogórskim
sanktuarium i otacza swoją matczyną opieką
naszą Ojczyznę. Byłby to piękny gest z naszej
strony, gdybyśmy w środę przed tron naszej
Matki i Królowej zanieśli modlitwę w intencji
osób uzależnionych od alkoholu z prośbą
o wyzwolenie ich z nałogu.
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Miłosierni jak Ojciec jest zatem „mottem” Roku
Świętego. W miłosierdziu mamy dowód tego,
jak Bóg kocha. On daje wszystko z siebie
samego, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic
w zamian. Przychodzi nam z pomocą, kiedy go
wzywamy. Piękne jest, że codzienna modlitwa
Kościoła zaczyna się od słów: «Boże, wejrzyj ku
wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku

5. W sobotę wspomnienie męczeństwa św.
Jana Chrzciciela, który zginął za obronę
nierozerwalności małżeństwa. Zapraszamy
parafian i gości na wspólną modlitwę
w intencji polskich rodzin, zwłaszcza tych
zagrożonych rozpadem.
6. Za tydzień dwudziesta druga niedziela
w ciągu roku, a zarazem ostatnia niedziela
w czasie wakacji. Miłym gościom, którzy
odpoczywając w naszej parafii, brali udział
w liturgii sprawowanej w tym kościele,
dziękujemy za świadectwo wiary
i pobożności. Życzymy szczęśliwego powrotu
do domów i błogosławieństwa Bożego
w dalszym życiu.
7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 27 VIII św. Monika, matka św. Augustyna,
któremu modlitwą i łzami wyjednała u Boga
łaskę nawrócenia. Zmarła w Ostii w 387 roku
(wspomnienie obowiązkowe);
· 28 VIII św. Augustyn, biskup i doktor
Kościoła, który żył na przełomie IV i V wieku
i napisał wiele dzieł teologicznych
i apologetycznych (wspomnienie
obowiązkowe).
8. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok, a także albumy Waldemara Bzury
Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”.
9. W następną niedzielę, po Mszy Świętej
o godz.11.00 - spotkanie z młodzieżą
przygotowującą się do Bierzmowania i ich
rodzicami.
10. We środę po Mszy Świętej o godz. 17.00
zapraszam na spotkanie wszystkich, którzy
należeli do Parafialnych Rad Duszpasterskiej
i Ekonomicznej.
ratunkowi memu» (por. Ps 70[69], 2). Pomoc,
której wzywamy, jest już pierwszym krokiem
miłosierdzia Bożego, uczynionym w naszą
stronę. On przychodzi, aby wybawić nas od
słabości, w których żyjemy. Jego pomoc
sprawia, że potrafimy dostrzec Jego obecność
i odczuć Jego bliskość. Dzień za dniem,
dotknięci przez Jego współczucie, możemy
również i my być współczujący dla wszystkich.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 24 sierpnia 2015 r.
8.00 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + Władysław, Władysława i Kazimierz
Kozłowscy
17.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz
Kozłowscy
Wtorek - 25 sierpnia 2015 r.
8.00 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + cr. Drężek, Kilian, Krajza, Szok i wszystkie
dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 - + Marianna Drężek
Środa - 26 sierpnia 2015 r.
8.30 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + Anna i Tadeusz Druchniak
9.40 - Krutyń - intencja dziękczynna od r. Kuprajtys
- + Władysław i Tadeusz Skroccy
11.00 - ......................
17.00 - + Halina Ropiak
Czwartek - 27 sierpnia 2015 r.
8.00 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
17.00 - w I urodziny Zosi i za jej rodziców
i rodziców chrzestnych
Piątek - 28 sierpnia 2015 r.

8.00 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
17.00 - + Helena Sobczak w 21 rocz.śm.,
Franciszek, Stefan, Władysław, Marian
i Mieczysław
- + Teresa i Karol Mazgoła
Sobota - 29 sierpnia 2015 r.
8.00 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
17.00 - + Franciszka, Bolesław, Piotr, Bronisława,
cr. Staniszewskich i Kręciewskich
- + Tadeusz Zając
XXII Niedziela Zwykła - 30 sierpnia 2015 r.
8.30 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + Irena i Henryk Kozaccy
- + Robert Krysiak - int.od kolegi
- + Zofia Duda - int.od koleżanek z
Tkaniny
11.00 - + Regina i Aleksander
Serowik, Bronisława i Stefan Deptuła
- + cr. Dardzińskich i Chmielewskich
- + Zofia Duda
17.00 - za parafię
- w 18 urodziny Damiana
- za wnuków i wnuczki p. Mieczkowskich

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostanie odprawiona 1 września o godz. 9.00.
Zapraszam nauczycieli, dzieci, rodziców i wszystkich, którym droga jest edukacja młodego
pokolenia. Na tej Mszy Świętej modlić się będziemy także za zmarłych nauczycieli : Armin
Hamermajster, Kazimiera Rokojżo, Celina Siwik, Henryk Wróbel, Teresa Mazgoła,Celina
Gadomska,Stanisława Juszko, Henryka Olszewska, Maria Bielewska, Irena Urbańska, Stanisława
Farys, Józefa Duszak. ZAPRASZAM.
ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
Potrzebujemy nowej powszechnej solidarności. Jak
powiedzieli biskupi Afryki Południowej: «talenty
i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do
naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi
w odniesieniu do stworzenia Bożego». Wszyscy
możemy współpracować jako narzędzia Boga w
trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą
i doświadczeniem, swoimi inicjatywami
i możliwościami.
15. Mam nadzieję, że ta encyklika, dołączając do
nauki społecznej Kościoła, pomoże nam rozpoznać
wielkość, pilność i piękno stojącego przed nami
wyzwania. Najpierw dokonam krótkiego przeglądu
różnych aspektów obecnego kryzysu ekologicznego,
korzystając z najlepszych owoców badań
naukowych, jakie są nam dziś dostępne, aby dotknęły
nas one do głębi i stworzyły podstawę do rozważań

natury etycznej i duchowej. Wychodząc z tej
p a n o r a m y, p o d e j m ę p e w n e z a g a d n i e n i a
wypływające z tradycji judeochrześcijańskiej, aby
nadać większą konsekwencję naszemu
zaangażowaniu na rzecz środowiska. Następnie
spróbuję dotrzeć do głębszych przyczyn obecnej
sytuacji, nie poprzestając na jej objawach. W ten
sposób będziemy mogli zaproponować taką
ekologię, która w swoich różnych wymiarach
łączyłaby szczególną pozycję, jaką człowiek zajmuje
w tym świecie, oraz jego relacje z otaczającą
rzeczywistością. W świetle tej refleksji chciałbym
dokonać kroku naprzód w nakreśleniu pewnych
ogólnych kierunków dialogu i działań angażujących
zarówno każdego z nas, jak i politykę
międzynarodową. Wreszcie, ponieważ jestem
przekonany, że każda przemiana wymaga motywacji
oraz procesu edukacyjnego, zaproponuję pewne
drogi ludzkiego dojrzewania inspirowane skarbem
chrześcijańskiego doświadczenia duchowego.
Cdn.

