Kalendarz liturgiczny
25 sierpnia. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30
Chrystus apeluje do nas o odwagę pójścia drogą
wiary wymagającej i stawienia czoła trudnościom.
26 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. UROCZYSTOŚĆ
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ.
Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11
Jan Paweł II wpatrując się w wizerunek Jasnogórskiej
Madonny powiedział: “Tutaj zawsze byliśmy wolni”.
27 sierpnia. WTOREK. Św. Moniki.
1 Tes 2,1-8; Mt 23,23-26
“Nie jest możliwe, aby poszedł na zatracenie syn tylu
łez” - miała usłyszeć kiedyś św. Monika od jednego
z pasterzy Kościoła, u którego szukała porady
i otuchy.
28 sierpnia. ŚRODA. Św. Augustyna.
1 Tes 2,9-13; Mt 23,27-32
Św. Augustyn po latach od swojego nawrócenia mógł
stwierdzić, że “słaba wola ludzka nie jest w stanie iść

po wąskiej i stromej drodze Bożych przykazań, o ile
nie jest wspomagana i podtrzymywana przez
miłosierdzie Boże”.
29 sierpnia. CZWARTEK. Wspomnienie
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Jr 1,17-19; Mk 6,17-29
Św. Jan uczy nas działać bez lęku i ufać Panu.
30 sierpnia. PIĄTEK.
1 Tes 4,1-8; Mt 25,1-13
Jezus przyszedł na ziemię, aby otwierać nasze oczy
na wartość królestwa niebieskiego. Domaga się od
nas nieustannego wysiłku i czuwania, aby
codzienność przepoić duchem ewangelicznym.
31 sierpnia . SOBOTA.
1 Tes 4,9-11; Mt 25,14-30
Życie ludzkie to czas odkrywania talentów i ich
realizacji. Na tej drodze niezbędną jest łaska Boża,
która wskazuje nam właściwy kierunek. Tylko
wierność Bogu jest gwarancją sukcesu.

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. Jutro ponownie nasze myśli i serca
skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić
Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.
W wielu naszych kościołach trwa specjalna
nowenna przed tą uroczystością. Można
powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto.
Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna
Góra, przypominał Błogosławiony Jan
Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę
przychodzimy do Matki Boga
z wielowiekowym już depozytem naszego
zawierzenia, które jest dziedzictwem całych
pokoleń”.
2. W czwartek, 29 sierpnia, w liturgii
wspominamy Męczeństwo Świętego Jana
Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie
w kalendarzu liturgicznym tego Świętego po
czerwcowej uroczystości jego narodzenia
(24 VI). Za swoją bezkompromisową
postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni
prorocy, a później Apostołowie, zapłacił
najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić

Bazylika zimą

*

Komunikaty

go o ład moralny w naszych rodzinach,
wspólnotach i w naszym narodzie.
3. Kończy się czas wakacji i urlopów. Wracając,
okazujmy Panu Bogu wdzięczność za dni
beztroski, wytchnienia od pracy i codziennych
zajęć, za możliwość regeneracji sił fizycznych
i duchowego wzrostu. Przepraszajmy, jeśli
zrobiliśmy sobie urlop również od Pana Boga.
I nade wszystko prośmy o błogosławieństwo na
kolejny czas pracy i nauki.
4. Przed nami bowiem coraz bliżej nowy rok
szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież
i wszystkich zachęcam do skorzystania
z sakramentu pokuty, aby w ten czas pracy i nauki
wejść po Bożemu i z Bożym błogosławieństwem.
5. Zapraszam dzieci i młodzież, rodziców,
nauczycieli i wychowawców na specjalną Mszę
Świętą w naszym kościele 2 września o godz.
9.00, podczas której będziemy prosić o Boże
błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy
i kształtowania charakterów, na czas pogłębiania
i umacniania wiary.
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8. Wiara otwiera nam drogę i towarzyszy nam na
przestrzeni dziejów. Dlatego jeśli chcemy
zrozumieć, czym jest wiara, powinniśmy
opowiedzieć jej historię, drogę ludzi wierzących,
o której w pierwszym rzędzie świadczy Stary
Testament. Szczególne miejsce należy się
Abrahamowi, naszemu ojcu w wierze. W jego
życiu wydarza się rzecz wstrząsająca: Bóg

kieruje do niego Słowo, objawia się jako Bóg,
który mówi i wzywa po imieniu. Wiara wiąże się
ze słuchaniem. Abraham nie widzi Boga, ale
słyszy Jego głos. W ten sposób wiara otrzymuje
osobisty charakter. Dlatego Bóg nie jest Bogiem
jakiegoś miejsca ani nawet Bogiem związanym
z jakimś specyfcznym świętym czasem, ale jest
Bogiem osoby, Bogiem właśnie Abrahama,
Izaaka i Jakuba, zdolnym do nawiązania
kontaktu z człowiekiem i do ustanowienia z nim
przymierza. Wiara stanowi odpowiedź na Słowo
skierowane do osoby, daną pewnemu «Ty», które
nas woła po imieniu.
Ciąg dalszy nastąpi

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje
w sprawie “wyprawki szkolnej 2013-2014”.
O pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników szkolnych mogą ubiegać się
uczniowie rozpoczynający naukę w: klasach 1-3
i klasie 5 szkoły podstawowej; klasie 2 szkoły
ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej,

liceum ogólnokształcącego i technikum);
oraz uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wnioski przyjmowane są u dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 31
sierpnia 2013.

Ojciec świadek wiary i trzeźwości cd.
Potrzeba nam dzisiaj odwagi i szczerości
w walce o trzeźwość. Hipokryzją władz i służb
publicznych jest komentowanie kolejnych
tragedii spowodowanych przez pijane osoby,
gdy jednocześnie robi się tak niewiele, aby
powstrzymać falę negatywnych zjawisk.
Hipokryzją dziennikarzy jest podawanie
zatrwożonym głosem informacji o tysiącach
pijanych kierowców, jeżeli to właśnie w mediach
alkohol ukazywany jest jako podstawa dobrej
zabawy, nieodłączny element przeżywania
emocji sportowych, czy wypoczynku po pracy.
Hipokryzją profesorów są artykuły potępiające
upadek etosu i poziomu studentów, podczas gdy
kampusy uczelni i akademiki zamieniają się
w miejsca handlu alkoholem przy niemej
tolerancji, a czasami jawnej akceptacji władz.
Apelujemy także do przedstawicieli
mediów, aby z równą gorliwością, jak

nagłaśniają przypadki pojedynczych dramatów
związanych z alkoholem, promowali liczne
dzieła wspaniałych ludzi poświęcających się
bezgranicznie ochronie trzeźwości, ludzi
pomagających odzyskać lub umocnić trzeźwość
tysięcy osób w całej Polsce.
Nie możemy też pominąć roli
kapłanów, którzy są duchowymi ojcami dla
wiernych. Bez kapłanów abstynentów nie będzie
trzeźwej Polski. Kapłani, ze względu na swoje
powołanie, mają być liderami troski o trzeźwość.
Powinni łączyć osobiste świadectwo z mądrym
zaangażowaniem społecznym, z troską o rozwój
ruchów trzeźwościowych i abstynenckich wśród
dorosłych, a szczególnie wśród dzieci
i m ł o dzieży. Mają także czuwać, aby
uroczystości kościelne były przeżywane bez
alkoholu. W sposób szczególny powinni
zachęcać nowożeńców do organizowania wesel
bezalkoholowych.
Ciąg dalszy nastąpi

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
MYŚMY UWIERZYLI MIŁOŚCI (por. 1 J4,
16) Abraham, nasz ojciec w wierze

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. Taca z ostatniej niedzieli - 3510.75 zł.; 2. Od dzieci + Władysławy
Nadolnej - 100 zł.
Wpłynęło - 3610.75 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 324 229.06 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zakończyć inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 26 sierpnia 2013 r.
8.30 - + Bronisława w 3 rocz.śm., Stanisław Puchalscy
8.30 - + Władysław Ropiak - int.od uczestników
różańca
9.40 - Krutyń: .................
11.00 - + Eleonora i Józef Jaksina, Konstanty - int.od
córki
17.00 - w 55 urodziny Grażyny Martynowicz
17.00 - + Anna i Tadeusz Druchniak - int.od siostry
Wtorek - 27 sierpnia 2013 r.
8.00 - ..............
17.00 - ............
Środa - 28 sierpnia 2013 r.
8.00 - ..............
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Ireny i za + Czesław
Tydelski
17.00 + Helena Sobczak w 19 rocz.śm., Franciszek,
Stefan, Władysław, Marian, Mieczysław i Anna int.od Zofii
Czwartek - 29 sierpnia lipca 2013 r.
8.00 - ..................
17.00 - ................
Piątek - 30 sierpnia 2013 r.
8.00 - .................
17.00 - o bł. Boże dla rodziny Kilian
17.00 - + Irena i Henryk Kozaccy

Sobota - 31 sierpnia 2013 r.
8.00 - + Adam i Eleonora Kowalik
16.00 - ślub: Justyna Bielawska i Maciej
Tomasik
17.00 - w rocznicę urodzin Marii
Worobiec
17.00 - za dzieci i wnuczki - int.od dziadka Andrzeja
i babci Marzeny
XXII Niedziela Zwykła - 1 września 2013 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie Ejzemberg i o łaski
w roku szkolnym dla Gabrysi
8.30 - + Jan Krysiak w 8 rocz.śm., Stefania - int.od
córki Krystyny z rodziną
8.30 - + Dariusz Parzych w rocz.śm., Eugenia
i Edward
11.00 - + Lucjan Ropiak w 16 rocz.śm.
11.00 - + Brzostków: Władysław, Marianna, Józef,
Eleonora, Stefania, Stefan, Bronisław Rachubka
i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 - + Eugeniusz Skorupski (w urodziny)
11.00 - Gr. + Anna Sobczak
17.00 - w int. Rafała
17.00 - w rocznicę ślubu Edyty i Pawła Pieńkowskich
i za ich dzieci
17.00 - + Sławomir Florczyk (w urodziny) - int.od
siostry z rodziną

Zapowiedzi przedślubne

Zaprzestańmy stawiać

1.Matla Michał Robert, stan wolny, zam. Ruciane Nida, ul. Brzozowa, par. Trójcy wymagania innym!
Świętej w Rucianem Nidzie i Sobaszek Otylia Pelagia, stan wolny, zam. Ładne Sobie je dyktujmy!
Pole, par. tut.
*****
2.Taube Sebastian Kamil, stan wolny, zam. Warszawa, ul. Bohaterów Warszawy,
Nulla aetas ad
par. Św. Józefa w Warszawie i Rudnik Martyna, stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
discendum sera.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do
Na
naukę nigdy nie
zawarcia związku małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia
jest za późno.
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 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 27 VIII Święta Monika,
matka Świętego Augustyna
(354-430), która swoją
wytrwałą modlitwą wyprosiła
jego nawrócenie (wspomnienie

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

1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
2. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato opisaną
historię naszego parafialnego obrazu z ołtarza
głównego, a także kalendarzy na przyszły rok
i modlitewnika wydanego przez Caritas Diecezji
Ełckiej.
3. Jutro, 26 sierpnia, ponownie oddajemy cześć
Najświętszej Maryi Pannie. Nasze serca, modlitwy
i myśli podążają na Jasną Górę, do stóp naszej Matki
Częstochowskiej, gdzie dziękujemy Jej za
„przedziwną pomoc i obronę”. Błogosławiony Jan
Paweł II ciągle nam przypominał: „Na Jasną Górę
przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już
depozytem naszego zawierzenia, które jest
dziedzictwem całych pokoleń”. W Częstochowskiej
Ikonie od wieków czcimy Maryję jako Matkę
i Królową. Jej kopie znajdują się w wielu katedrach,
bazylikach i sanktuariach dosłownie na całym
świecie i miejmy nadzieję w każdym katolickim
polskim domu. Pani Częstochowska towarzyszy
nam przez całe życie. Wpatrujmy się w Jej Matczyne
Oblicze, „pamiętajmy i czuwajmy” poprzez dobre,
pokorne i wierne Bogu życie w naszej trudnej
codzienności.

Msze Święte o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
W Krutyni o godz. 9.40 (po raz ostatni w te wakacje).
4. Organizowana jest piesza pielgrzymka
z Mikołajek do Ukty na odpust Podwyższenia
Krzyża Świętego. Pielgrzymka wyruszy 14
września o godz. 6.00 spod kościoła Matki Bożej
Różańcowej. Pielgrzymka ma charakter pokutnoekspiacyjny za grzechy i zniewagi wyrządzone
Krzyżowi Świętemu. Już teraz zachęcam
i zapraszam do udziału w tej pielgrzymce.
5. Dzisiaj, w niedzielę, zbieramy ofiary jako
podziękowanie za udostępnienie budynku szkoły
podstawowej w Krutyni na kaplicę.
6. Społeczność Szkoły Podstawowej w Krutyni
zapraszam na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku
szkolnego 2 września o godz. 9.00 lub na dowolną
Mszę Świętą niedzielną, by w Imię Boże rozpocząć
trud uczenia i nauczania.
7. 2 września - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej parafii.
I część różańca o godz.16.30. Pozostałe po Mszy
Świętej o godz. 17.00 ZAPRASZAM.
8. Pożar strawił budynek u p.Zubielewicz
mieszkających w miejscowości Wypad. Spłonęła
obora, w której trzymali krowy mleczne. Za tydzień
będziemy prosić o pomoc dla pogorzelców. Naszymi
ofiarami i modlitwą wesprzemy dotkniętych
żywiołem naszych parafian.

Słowo na dziś...

Dzisiaj usłyszymy końcowy fragment Księgi że do zbawienia trzeba przechodzić przez ciasną
Izajasza. Może on zdumiewać zapowiedzią bramę, nie tylko dotyczyły Żydów, ale
n o w e g o c z a s u , w k t ó r y m n i e t y l k o obowiązują każdego, kto chce mieć udział
przedstawiciele wielu narodów na Syjonie z Chrystusem w chwale. Przechodzenie przez
zostaną przyjęci jak bracia, ale nawet spośród ciasną bramę często może się nam kojarzyć
nich zostaną wybrani kapłani i lewici. Nie dziwi z niesprawiedliwą karą czy bezlitosnym
nas, że uczniowie Chrystusa zinterpretowali to doświadczeniem z strony Pana Boga. Dlatego
p r o r o c t w o j a k o z a p o w i e d ź K o ś c i o ł a List do Hebrajczyków zachęca nas do przyjęcia
p o w s z e c h n e g o , w k t ó r y m m y m a m y z wiarą miłości naszego w Ojca niebieskiego.
uczestnictwo. Jednak słowa Pana Jezusa o tym,
W odpowiedzi na list pani Marii
Odeszła od nas
Władysława Nadolna
Ilu księży pracuje w parafii? Odpowiedź - 4 (Proboszcz
Msza Święta od uczestników
oraz dojeżdżający do parafii z pomocą duszpasterską
pogrzebu - 22 września 2013 r. - ksiądz emeryt i dwóch księży). Czy wszystkie intencje
godz. 17.00
są odprawiane? Odpowiedź - Tak i to obowiązkowo,
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... nawet te, za które nie złożono ofiary.

