Kalendarz liturgiczny
26 lipca. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA.
2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15
Starajmy się pomnażać dobro w środowiskach
naszego życia.
27 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Wj 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35
Obdarzeni mocą z wysoka mamy świadczyć
o Bogu, który jest miłością.
28 lipca. WTOREK.
Wj 33,7-11.34,5-9.28; Mt 13,36-43
Podczas Eucharystii w pełni urzeczywistnia
się spotkanie z Bogiem.
29 lipca. ŚRODA. Św. Marty.
1 J 4,7-16; J 11,19-27
Niech postawa Marty pomaga nam wybierać
to, co najbardziej potrzebne w naszej
codzienności.

30 lipca. CZWARTEK.
Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53
Napełnieni Bogiem idźmy świadczyć o Jego
obecności w naszych środowiskach życia.
31 lipca. PIĄTEK. Św. Ignacego z Loyoli.
Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
Ś w. Ignacy powiedział, aby szukać
i znajdować Boga we wszystkich rzeczach.
1 sierpnia. SOBOTA. Św. Alfonsa Marii
Liguoriego.
Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12
Bogate duchowo życie św. Alfonsa
Liguoriego pokazuje nam, że Panu Bogu
można służyć wszystkimi zdolnościami
jakimi nas obdarzył. Nie lękajmy się zatem
odpowiadać na Boże natchnienia, choćby
wydawały się nam one nie do zrealizowania.

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: 3378.85 zł.
Wpłynęło - 3378.85 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 245 859.84 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. Szmigiel Arkadiusz Marcin, stan wolny, zam. Piecki, ul. Oś. 35lecia PRL, par. MB
Różańcowej w Pieckach i Krajza Iwona, stan wolny, zam. Majdan, par.tut.
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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Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Język Kościoła i jego gesty powinny
przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść
w głębię serca ludzi i sprowokować ich do
odnalezienia drogi powrotu do Ojca.
Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość
Chrystusa. Tejże miłości, która zmierza aż do
przebaczenia i do dania siebie samego, Kościół
czyni się sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd
też tam, gdzie Kościół jest obecny, musi się też
zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych
parafiach, w naszych wspólnotach,
w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek
są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć
oazę miłosierdzia.

Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym
w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec.
Ewangelista przypomina nauczanie Jezusa,
który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). To program na
życie, który jest trudny, ale zarazem bogaty
w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony
do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6,
27). Aby być zdolnymi do miłosierdzia,
powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie
słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo
wartości ciszy, aby móc medytować słowo,
które jest do nas zwrócone. W ten sposób
możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga
i przyjęcie go jako własnego stylu życia.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Słowo na dziś

Usłyszymy dziś o dwóch cudownych nie zabraknie. W ten sposób Eucharystia staje się
rozmnożeniach chleba. Jednego dokonał sam „Pokarmem słabych” na drodze do wieczności.
Chrystus, a drugiego prorok Elizeusz 800 lat Św. Paweł w Liście do Efezjan nakreśli obowiązki
wcześniej. W obydwu wypadkach ludzie, tych, którzy ten Pokarm przyjmują. Najważniejszą
którzy doznali tego cudu, byli przedtem głodni powinnością jest budowanie jedności i wspólnoty,
i zmęczeni. Obydwa wydarzenia są również opartej na miłości do Chrystusa.
z a p o w i e d z i ą i z n a k i e m C h l e b a Oby słuchanie słowa Bożego uzdolniło nas do
Eucharystycznego, którego dzięki męce, wdzięcznego przystępowania do stołu Eucharystii.
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa nigdy
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
patron rekolekcji i ćwiczeń duchownych
· 29 VII św. Marta, siostra Łazarza i Marii, znana (wspomnienie obowiązkowe);
z Ewangelii, patronka gospodyń domowych · 1 VIII św. Alfons Maria Liguori, biskup
i hotelarzy (wspomnienie obowiązkowe);
i doktor Kościoła, założyciel Zgromadzenia
· 31 VII św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, Najświętszego Odkupiciela, nazywanego też
założyciel zakonu jezuitów, z pochodzenia Z g r o m a d z e n i e m R e d e m p t o r y s t ó w
Hiszpan, który żył na przełomie XV i XVI wieku, (wspomnienie obowiązkowe).
Już po raz dwudziesty trzeci 28 lipca wyruszy i piękna wiary - rekolekcjach w drodze.
Ełcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Msza Święta na rozpoczęcie Pielgrzymki
Zwracam się do wszystkich z gorącym zostanie odprawiona o godz. 6.00 w Katedrze
zaproszeniem do udziału w tych niezwykłych, Ełckiej.
pełnych zmagania, wspólnoty braterskiej

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś siedemnasta niedziela w ciągu roku,
a zarazem ze względu na przypadające dziś
wspomnienie świętych Joachima i Anny,
rodziców Najświętszej Maryi Panny dzień
wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom.
Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak
i w Ewangelii była mowa o cudownym
rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa
interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek
zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją
modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym
rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb
zdobyty ich ciężką pracą.
2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota
miesiąca. Msza Święta wotywna
o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi
Panny o godz. 17.00. Odmawianie cząstki
różańca rozpoczniemy po Mszy Świętej
wieczornej. Zachęcamy parafian i gości do
uczczenia Matki Bożej, a także do modlitwy za
poległych za Ojczyznę z okazji przypadającej
w tę sobotę 71 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
3. Za tydzień osiemnasta niedziela w ciągu
roku. W kościołach parafialnych można w tym
dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem
Porcjunkuli, chyba że dekretem biskupa
diecezjalnego został on przeniesiony na inny
dzień w roku liturgicznym.
Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić
przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki
odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem
pobożnym jest nawiedzenie kościoła
parafialnego i odmówienie w nim modlitw:
„Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Zwykłe
warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna,
Komunia i modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez papieża. Nadto do
zyskania odpustu zupełnego wymagane jest
wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust
można ofiarować za siebie lub na sposób
pomocy za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.
4. Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do
sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc
pamięci o ważnych wydarzeniach z historii
naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas
i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego
w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go

w trzeźwości. W związku z tym zachęcamy
parafian i gości do podejmowania zobowiązań
abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez
dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca
życia. Zachęcamy też do wstępowania
w szeregi Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
i urządzania wesel bez alkoholu.
5. W miesiącach letnich wielu ludzi
odpoczywa, ale dla rolników jest to czas
wytężonej pracy. Niech towarzyszy im nasza
modlitwa, będąca wyrazem wdzięczności za
ich trud podejmowany dla dobra wspólnego.
6. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna. Na wspólną modlitwę
zapraszamy parafian i gości.
7. Przychodzimy na Mszę Świętą niedzielną,
aby opowiedzieć się za Chrystusem i oddać
chwałę Bogu. Miło nam, że wśród
zgromadzonych są wierni z różnych stron
Polski, a nawet z zagranicy, spędzający wśród
nas urlopy i wakacje. Serdecznie
pozdrawiamy i witamy was, mili goście.
Życzymy wam udanego wypoczynku
i zapraszamy na spotkania z Panem Jezusem
również w dni powszednie. Zechciejcie
z troską o zdrowie ciała połączyć staranie
o rozwój waszego życia duchowego,
religijnego i moralnego.
8. Wakacje to okres szczególnie aktywnej
działalności dealerów narkotyków
i agitatorów usiłujących wciągnąć młodzież do
różnych sekt. Przestrzegamy przed tymi
zagrożeniami zarówno parafian, jak i gości.
9. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok. Zachęcam także do nabywania
diecezjalnego miesięcznika “Martyria” .
10. Wczoraj było wspomnienie św.
Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku,
patrona kierowców i podróżujących. Z tej
okazji na parkingu obok kościoła odbędzie się
błogosławieństwo kierowców i pojazdów
mechanicznych po każdej Mszy Świętej.
MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli
pojazdów do złożenia ofiary jeśli to możliwe,
w wysokości jednego grosza za każdy
przejechany kilometr na zakup środków
transportu dla misjonarzy.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 27 lipca 2015 r.
8.00 - + Władysław Jaworski w 5 rocz.śm., Edward
Kuzia, Lucjan Ropiak, Maria i Roman Bielewscy
17.00 - + Władysław, Władysława i Kazimierz
Kozłowscy, Stanisław i Aleksandra Sekścińscy
Wtorek - 28 lipca 2015 r.
8.00 - + Rafał Wasilewski - int.od szwagra Rafała
z rodziną
17.00 - + Zygmunt Twardeusz w rocz.śm.- int.od
syna z rodziną
Środa - 29 lipca 2015 r.
8.00 - ......................
17.00 - + Stefan Nalewajek w rocz.śm., Aleksadra
i Józef
- + Rozalia i Franciszek Stankiewicz i ich rodzice
Czwartek - 30 lipca 2015 r.
8.00 - .......................
17.00 - w urodziny Jakuba i Anny
Piątek - 31 lipca 2015 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Stefania w rocz.śm., cr. Skorupskich
Sobota - 1 sierpnia 2015 r.
8.00 - + Zofia Duda - int.od KR z Ukty
ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
9. Jednocześnie Bartłomiej zwrócił uwagę na etyczne
i duchowe przyczyny problemów ekologicznych,
które zachęcają nas do poszukiwania rozwiązań nie
tylko w technice, ale także w przemianie człowieka,
ponieważ w przeciwnym razie zmagać się będziemy
jedynie z objawami. Zaproponował, byśmy przeszli
od konsumpcji do poświęcenia, od chciwości do
wielkoduszności, od marnotrawstwa do zdolności
dzielenia się, do ascezy, która «oznacza uczenie się
dawania, a nie po prostu rezygnowania... Jest to
sposób miłowania polegający na przechodzeniu od
tego, czego chcę ja, do tego, czego chce Boży świat.
Jest to wyzwolenie od strachu, chciwości
i uzależnienia». Ponadto my, chrześcijanie, jesteśmy
także powołani do «zaakceptowania świata jako
sakramentu komunii, jako sposobu
współodczuwania z Bogiem i bliźnim w skali
globalnej. Jest to nasze pokorne przekonanie, że to,
co Boskie, i to, co ludzkie, spotykają się
w najdrobniejszych szczegółach zawartych

17.00 - w int. Urszuli o dary
Ducha Świętego
- + Władysław
Konachowicz w 2 rocz.śm.
XVIII Niedziela Zwykła 2 sierpnia 2015 r.
8.30 - intencja dziękczynna
od rodziny Gruszka
- + Marian Machnio
- + Maria Staciwa w 2 rocz.śm., Józef
9.40 - Krutyń: o bł. Boże i zdrowie dla Zofii
i Czesława Murach i dla ich dzieci z rodzinami
- + z KR Krutyń
- za żywych i zmarłych z KR Krutyński Piecek
11.00 - za parafię
- w intencji Emilii i Olafa
- int.od p. Ochenkowskiej
17.00 - za Magdalenę i jej dzieci i o uwolnienie
z nałogu
- + Władysław i Marianna Bąba
- + Mieczysław Orleańczyk, cr. Orlrańczyk
i Kowalczyk
w niepodzielnej szacie stworzenia Bożego, aż do
ostatniego ziarna pyłu naszej planety».
Święty Franciszek z Asyżu
10. Nie chcę pisać tej encykliki bez odwołania się do
pięknego, motywującego nas przykładu. Przyjąłem
jego imię jako przewodnika i inspirację w chwili
mojego wyboru na Biskupa Rzymu. Myślę, że
Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski
o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej,
przeżywanej z radością i autentycznością. Jest on
świętym patronem tych wszystkich, którzy prowadzą
badania i pracują w dziedzinie ekologii, miłowanym
również przez wielu niechrześcijan. Pokazał
szczególną wrażliwość na Boże stworzenie oraz na
najuboższych i opuszczonych. Kochał i był kochany
ze względu na swą radość, swoje wielkoduszne
poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie.
Był mistykiem i pielgrzymem, który żył z prostotą
i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi ludźmi,
z naturą i z samym sobą. Dostrzegamy w nim, do
jakiego stopnia nierozerwalnie są połączone troska
o naturę, sprawiedliwość wobec biednych,
zaangażowanie społeczne i pokój wewnętrzny.
Cdn.

* 2 sierpnia - 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.

