Kalendarz liturgiczny
24 sierpnia. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20
Kiedy tak, jak św. Piotr w okolicy Cezarei
Filipowej, wyznajemy Bogu, kim On jest, to wtedy
On odpowiada nam, kim my jesteśmy i do czego
nas powołuje.
25 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
2 Tes 1,1-5.11b-12; Mt 23,1.13-22
Wiara pozwala dziękować za wszystko Panu
Bogu, wiele znosić, dając wspaniałe świadectwo,
i trwać w uwielbieniu Boga.
26 sierpnia. WTOREK. UROCZYSTOŚĆ
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ.
Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11
Uwielbiajmy Jezusa za obecność Maryi w naszym
chrześcijańskim życiu.
27 sierpnia. ŚRODA. Św. Moniki.
2 Tes 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32

Wstawiennictwo i przykład św. Moniki umacniają
Bożą łaską nasze życie rodzinne, a także wspierają
wytrwałość w modlitwie i miłość wzajemną.
28 sierpnia. CZWARTEK. Św. Augustyna.
1 Kor 1,1-9; Mt 24,42-51
Bądźmy wiernymi i roztropnymi sługami Boga,
których radością jest pełnienie woli Bożej,
abyśmy sami wytrwali do końca i abyśmy mogli
być oparciem dla bliźnich.
29 sierpnia. PIĄTEK. Męczeństwo św. Jana
Chrzciciela.
Jr 1,17-19; Mk 6,17-29
My także, jak św. Jan Chrzciciel, mamy być
obrońcami prawdy i wartości małżeństwa.
30 sierpnia. SOBOTA.
1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30
Pan Bóg daje każdemu różnie dary, które
wymagają odkrycia i rozwinięcia.

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 21 niedzielę w ciągu roku.
W liturgii słowa usłyszeliśmy kierowane do nas
osobiście pytanie Pana Jezusa Chrystusa: „A wy
za kogo mnie uważacie”? Niech nasze
codzienne życie, zgodne z wymaganiami
Ewangelii będzie nieustannym dawaniem
odpowiedzi wyrażanej w czynach
i postępowaniu.
2. Do końca sierpnia zostało jeszcze kilka dni.
Nie zapominajmy zatem, że jest to miesiąc
trzeźwości i zachowajmy abstynencję choćby
przez ten krótki czas. A jeśli jeszcze jej nie
podjęliśmy, uczyńmy to teraz, nawet jeśli
wydaje się nam, że ten problem nas nie dotyczy.
Możemy bowiem podjąć to umartwienie,
ofiarowując je w intencji tych, którym jest
trudno zerwać z nałogiem lub którym się
wydaje, że oni tego problemu nie mają,
a jednocześnie nie potrafią sobie odmówić
małych porcji alkoholu spożywanych
systematycznie, np. co wieczór lampka wina,
kieliszek koniaku, dwa piwa przecież to nie

Bazylika zimą
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nałóg… Ale łatwo to zweryfikować,
obserwując, co się z nami dzieje, gdy tych
używek choć na kilka dni zabraknie. I właśnie
dobrą okazją ku temu jest kończący się miesiąc
trzeźwości.
4, W piątek, 29 sierpnia, w liturgii
w sp o m in am y M ę c ze ńs tw o ś w . Ja n a
Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do
czego może prowadzić wierność prawdzie. Jan
jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił
od wzywania do przemiany życia, nawet jeśli
w ostateczności właśnie przez to stracił swoje
życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas
okazją do refleksji nad tym, na ile my jesteśmy
gotowi unikać wygodnego kompromisu, gdy
chodzi o prawdę i życiową wierność
chrześcijańskiej hierarchii wartości. Niech
rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas
okazją do czynienia dobra, a tym samym do
dawania świadectwa o naszej przynależności
do Chrystusa.
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Słowo na dziś
Słowem, które niby nić przewija się przez się w pełni dopiero w osobie Jezusa. To Chrystus jest
dzisiejsze czytania, jest „klucz” synonim owym „kluczem”, który nadaje sens historii,
władzy. Proroctwo Izajasza opowie, że pokonawszy bramy śmierci. Dzięki zaś zwycięstwu
niewierny zarządca Szebna zostanie zdjęty nad złem Chrystus ma też moc przekazać swoją
z urzędu, a władza będzie przekazana władzę wiernym swoim sługom, aby nadal
Eliakimowi. Te dwie postacie są symbolami urzeczywistniali sprawy Królestwa Bożego.
pierwsza ludzkiej pychy, a druga wierności. Pozwólmy dziś słowu Bożemu otworzyć w nas to,
Przyrzeczenie dane Eliakimowi zrealizowało co jest zamknięte przez grzech.
26 sierpnia przeżywać będziemy imieniny naszej Niebieskiej
Matki, uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Dlatego tego dnia myśl spontanicznie
biegnie do Jej domu, do polskiej Kany, jak nazwał Jasną Górę
papież Jan Paweł II. Uroczystość ta powstała z inicjatywy bł.
Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania
styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej
Polski Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry,
o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał u św. Piusa X w 1904
roku ustanowienie święta Matki Bożej Częstochowskiej.
Papież Pius XI w 1931 roku rozciągnął ten obchód na całą
Polskę oraz zatwierdził nowy tekst Mszy św. i godzin
kanonicznych.
Jasnogórski obraz Matki Bożej jest zaliczany do ikon
bizantyjskich określanych nazwą Hodegetria, co oznacza
„Ta, która prowadzi”, wskazuje drogę. Maryja jest naszą
prawdziwą i najczulszą Matką, czego wielokrotnie dawała
dowody w historii naszego narodu, otaczając nas opieką,
dlatego też z ufnością możemy powierzać Jej wszystkie nasze
troski. Możemy również uczyć się od Niej troski o nasze dzieci i rodziny. Nie zapominajmy o tym
w naszej modlitwie. Uczmy się od Niej zaufania Bogu i powierzenia się Jemu całkowicie, zwłaszcza
w sytuacjach trudnych, niezrozumiałych dla nas. Prośmy, aby Ona stała się dla nas drogą, aby
prosiła Ojca o światło i o uległość Jego woli.

Msze św. w naszym kościele będą o godz.8.30, 11.00 i 17.00. W Krutyni o godz. 9.40.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

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: Taca z ostatniej niedzieli - 3651.68 zł.; 2. Anonimowo - 200 zł.; 3. Bożena i Jan Rokojżo
(Wojnowo) - 400 zł.; 4. Zubielewicz G.K. - 150 zł.; 5. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 4501.68 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 282 134.77 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
P o n i e d z i a ł e k - Czwartek - 28 sierpnia 2014 r.
8.00 - ...............
25 sierpnia 2014 r.
17.00 - + Helena Sobczak w 20 rocz.śm., jej
8.00 - .............
rodzeństwo Franciszek, Stefan, Władysław,
17.00 - ...........
Wtorek - 26 sierpnia Marian, Mieczysław i Anna - int.od Zofii
Piątek - 29 sierpnia 2014 r.
2014 r.
8.30 - + Kazimierz 8.00 - ..................
w rocz.śm., Władysław 17.00 - ................
i W ł a d y s ł a w a , c r . Sobota - 30 sierpnia 2014 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Stanisławy
Kozłowskich i Florczyków
Sawickiej
i jej rodziny - int.od Magdy i Radka
9.40: Krutyń - w 60 rocznicę ślubu Aleksandry
i Henryka Kadej i o szczęśliwą operację i zdrowie Łuszczyk
17.00 - + Irena i Henryk Kozaccy w rocz.śm.
dla Lucyny Jędrzejczyk i Marii Wolskiej
17.00 - + Stanisława i Czesław Parzych, Anna
9.40: Krutyń - + cr. Łukowskich i Bałdygów
11.00 - + Władysława, Stanisław, Antonina, i Józef Rudnik, Józef Dziczek
XXII Niedziela Zwykła - 31 sierpnia 2014 r.
Czesław, Irena, Teresa, cr. Sadłowskich
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla r. Staniszewskich
17.00 - o łaskę wiary dla Emilii i jej rodziców
17.00 - o zdrowie dzieci i wnuków oraz spokój 8.30 - + Zdzisław, Emil i Wiesław Ochenkowscy,
Anna i Łucja Wachowscy
w rodzinie z naszej parafii
11.00 - intencja dziękczynna od r. Pliszka
Środa - 27 sierpnia 2014 r.
8.00 - o bł. Boże i opiekę Matki Bożej na z prośbą o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
rozpoczynający się rok szkolny dla Maximy 11.00 - w intencji Emilii i Olafa i cr. Krystkiewicz
17.00 - za parafię
i Oskara
17.00 - w urodziny Amelii Dzierlatka
17.00 - .............
Kurs przedmałżeński i katechezy dla małżonków Małżeństwa ,które wezmą udział odkryją nową
w dn. 26-28 września 2014 Bezpośrednie
przygotowanie dla narzeczonych ,którzy planują
w roku 2014 lub 2015 zawrzeć sakrament małżeństwa.
Treści spotkań skierowane będą do zakochanych .

świadomość , smak ,głębię oraz inspiracje powołania
małżeńskiego.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny
„Betania” w Suwałkach, ul. Łanowa 13 (par. Bł.
Anieli Salawy) Zgłoszenia do 22 września br.

Zapowiedzi przedślubne
1. Wysocki Marcin, stan wolny, zam. Ostrołęka, ul. Wincentego Pola, par. Św. Franciszka z Asyżu
w Ostrołęce i Dąbkowska Jolanta Anna, stan wolny, zam. Ukta, par.tut.
2. Kłos Karol, stan wolny i Łuszczyk Anna, stan wolny, oboje zam. Bobrówko, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Ogłoszenia

*
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5. Przed nami ostatni tydzień miesiąca
trzeźwości, a zarazem dla niektórych ostatnie dni
urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej
wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych
wzajemnych relacji rodzinnych czy
przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące
rozmowy. Zachęcamy przy tym do nabywania
prasy katolickiej.
6. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok.
7.Dzisiaj nasze ofiary zbierane na tacę
przeznaczone będą na podziękowanie za
udostępnienie Szkoły na kaplicę.
8. Szukamy sponsora na lichtarz pod paschał -

2100 zł.
9. Msza Święta na rozpoczęcie roku
szkolnego 1 września o godz. 9.00.
Zapraszam uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkół na
uroczyste rozpoczęcie trudu nauki
i nauczania. Rozpocznijmy nowy rok
szkolny w Imię Boże.
10. W Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej po raz ostatni
w te wakacje Msza Święta w Krutyni.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· · 27 VIII św. Monika, matka świętego
Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą
modlitwą wyprosiła jego nawrócenie; może być
wzorem i wspomożycielką matek, które są
bezradne wobec swoich dzieci wybierających
niewłaściwe drogi w życiu (wspomnienie

obowiązkowe);
· 28 VIII św. Augustyn (354-430), syn św.
Moniki, po nawróceniu został biskupem
i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe
aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano
go doktorem Kościoła (wspomnienie
obowiązkowe).

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.

również fundamenty życia, jak ostrzegał poeta
T. S. Eliot: «Potrzebujecie może, by wam
powiedziano, że nawet te skromne osiągnięcia
/ budzące w was dumę z uładzonego
społeczeństwa / z trudem przeżyją wiarę, której
zawdzięczają swoje znaczenie?». Jeżeli
usuniemy wiarę w Boga z naszych miast,
osłabnie zaufanie między nami, będziemy razem
tylko ze strachu i zagrożona będzie stabilność.
List do Hebrajczyków stwierdza: «Bóg nie
wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż
przysposobił im miasto» (11, 16). Wyrażenie
«nie wstydzić się» wiąże się z publicznym
uznaniem. Chce się przez to powiedzieć, że Bóg
swoim konkretnym działaniem wyznaje
publicznie swoją obecność między nami, swoje
pragnienie umacniania więzi między ludźmi.
Czyż więc to my będziemy się wstydzić
nazywania Boga naszym Bogiem? To my nie
będziemy wyznawać, że Nim jest, w naszym
życiu publicznym i nie będziemy głosić
wielkości życia wspólnego, które jest możliwe
dzięki Niemu? Wiara oświeca życie społeczne.
Ona zawiera twórcze światło dla każdej nowej
chwili historii, ponieważ odnosi wszystkie
wydarzenia do ich początku i ukazuje
przeznaczenie wszystkiego w Ojcu, który nas
kocha.
Ciąg dalszy nastąpi.

55. Ponadto wiara, ukazując nam miłość Boga
Stwórcy, skłania nas do większego szanowania
natury, sprawia, że uznajemy w niej zapisaną
przez Niego «gramatykę» i powierzone nam
mieszkanie, abyśmy go doglądali i strzegli;
pomaga nam znaleźć wzorce rozwoju, nie
opierające się tylko na użyteczności i zysku, ale
uwzględniające to, że stworzenie jest darem,
którego wszyscy jesteśmy dłużnikami; uczy nas
znajdowania sprawiedliwych form rządów,
uznania, że władza pochodzi od Boga, by służyła
dobru wspólnemu. Wiara potwierdza również
możliwość przebaczenia, które jakże często
wymaga czasu, wysiłku, cierpliwości
i zaangażowania; przebaczenie jest możliwe,
jeśli odkrywamy, że dobro jest zawsze bardziej
pierwotne i silniejsze niż zło, że słowo, którym
Bóg potwierdza nasze życie, jest głębsze niż
wszelkie nasze formy negacji. Zresztą, także
z punktu widzenia czysto antropologicznego
jedność przewyższa konflikt; musimy stawić
czoło również konfliktowi, ale jego przeżywanie
winno nas prowadzić do jego rozwiązania,
przezwyciężenia, przekształcenia go w ogniwo
pewnego łańcucha, w rozwój ku jedności.
Gdy zanika wiara, pojawia się ryzyko, że zanikną

