Kalendarz liturgiczny
Musimy być gotowi na odrzucenie przez ludzi,
którym będziemy mówili o wymaganiach
stawianych przez Boga wierzącym w Niego.
31 lipca. CZWARTEK. Św. Ignacego z Loyoli.
Jr 18,1-6; Mt 13,47-53
Pamiętajmy o obowiązku wspierania papieża
w jego służbie Bogu, Kościołowi i światu naszą
modlitwą, pracą i cierpieniem ofiarowanym w jego
intencji.
1 sierpnia. PIĄTEK. Św. Alfonsa Marii
Liguoriego.
Jr 26,1-9; Mt 13,54-58
Niech wszyscy Polacy kochają i troszczą się
o Polskę.
2 sierpnia. SOBOTA.
Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
Dziękujmy Bogu za wszystkie szanse nawrócenia,
jakie nam daje, i za wszystkich ludzi, których stawia
na naszej drodze 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.

27 lipca. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zdając sobie
z tego sprawę, przychodzimy na niedzielną Mszę
Świętą, aby z niej zaczerpnąć siły do życia w pełni
chrześcijańskiego.
28 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Jr 13,1-11; Mt 13,31-35
Uczestnicząc we Mszy Świętej dostępujemy
udziału w ofiarnej miłości Chrystusa i zostajemy
uzdolnieni oraz zobowiązani do okazywania tejże
miłości w życiu poprzez wszystkie swoje postawy
i czyny.
29 lipca. WTOREK. Św. Marty.
1 J 4,7-16; J 11,19-27
Kto przyjaciela znalazł, skarb znalazł.
30 lipca. ŚRODA.
Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46

Ogłoszenia

*

1. W dzisiejszą, 17 niedzielę w ciągu roku,
liturgia zaprasza nas do poszukiwania mądrości,
czyli tego, co w życiu jest najważniejsze,
przypominając zarazem, że tym, których Bóg
miłuje, wszystko służy dla ich dobra.
Spróbujmy z tej perspektywy spojrzeć na nasze
życie i zobaczyć, ku czemu posłużyły nam różne
wydarzenia, w których uczestniczyliśmy.
2. Za nami pierwsze tygodnie lata. Dla
niektórych z nas jest to czas oderwania od
codziennej pracy i możliwość odpoczynku.
Starajmy się dobrze wykorzystywać ten czas
również na serdeczne rozmowy i spotkania,
szczególne z tymi osobami, z którymi na co
dzień spędzamy niewiele czasu.
3. Są też ludzie, zwłaszcza pracujący na roli, dla
których ten czas jest czasem szczególnie
wzmożonej pracy. Starajmy się ich wspierać
przynajmniej naszą modlitwą, ale też
wdzięcznością za ich trud i poświęcenie,
dziękując zarazem Bogu za wszelkie
dobrodziejstwa, zwłaszcza za obite plony ziemi.

Bazylika zimą
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Nie zapominajmy, że wciąż są na świecie
ludzie, którzy umierają z głodu. Robiąc zatem
zakupy, czyńmy to tak, by potem nie
marnować żywności, lecz by wykorzystać ją
najlepiej, jak możemy, i by móc podzielić się z
tymi, którzy jej nie mają.
4. W piątek, 1 sierpnia, będziemy obchodzić
kolejną rocznicę wybuchu powstania
warszawskiego w 1944 roku. Był to zryw nie
tylko mieszkańców stolicy, lecz jest on
symbolem zrywu całego narodu, który po raz
kolejny próbował wyzwolić się spod
panowania narzuconego mu siłą. Jest to
zarazem pierwszy piątek miesiąca.
Zachęcamy do skorzystania z sakramentu
pojednania, co będzie możliwe na pół
godz.przed Mszą Świętą i do udziału we Mszy
Św. wynagradzającej ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa, podczas której będziemy
się modlić również za poległych w czasie
wojny, jak i za jej ofiary. Będzie ona
odprawiona o godz. 17.00.
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Kupując pomagasz sobie i innym

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida i Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej
mogła powstać placówka, która będzie służyła wszystkim naszym mieszkańcom, a szczególnie tym
uboższym. Będziemy mogli taniej nabywać leki, a jednocześnie pomagać tym,
którzy nie mają środków na utrzymanie, bo taki jest charyzmat Caritas. Punkt
Apteczny "św. Brunona" w Ukcie to kolejna placówka farmaceutyczna
stworzona przez Caritas Diecezji Ełckiej. W tym tygodniu, we wtorek o godz.
11.00, nastąpi uroczyste otwarcie i poświęcenie tego obiektu. Poświęcenia
dokona Ksiądz Biskup Romuald Kamiński. Wszystkich serdecznie zapraszam na
uroczyste poświęcenie punktu aptecznego. .
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
wielki założyciel zakonu jezuitów
· 29 VII św. Marta, siostra Łazarza i Marii, która (wspomnienie obowiązkowe);
pokazuje nam wartość służby drugiemu · 1 VIII św. Alfons Maria Liguori (1696-1787),
człowiekowi w wyrażaniu miłości do Boga biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik,
(wspomnienie obowiązkowe);
misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych
· 31 VII św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), p i s a r z y c h r z e ś c i j a ń s k i c h , z a ł o ż y c i e l
prezbiter, wybitny teolog, dla którego zgromadzenie ojców redemptorystów
najważniejszy był radykalizm chrześcijański, (wspomnienie obowiązkowe).
Od 23 lipca 2014r. czynna jest Agencja 25 lipca uczciliśmy św. Krzysztofa, męczennika
Pocztowa w Ukcie przy parkingu z połowy III wieku, patrona kierowców
u p. Jadwigi Łukaszewicz. Serdecznie i podróżujących, orędownika w śmiertelnych
zapraszamy od godz. 8:00-13:00 (oprócz niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać
sobót, niedziel i świąt).
o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go
Szukamy sponsora na lichtarz pod paschał - o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do
domu! Z racji wspomnienia tego Świętego,
2100 zł.
mimo wakacji, dzisiaj pobłogosławimy nasze
Przebaczenie jest przywróceniem sobie
pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili
wolności. (Kard. Stefan Wyszyński)
o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta
Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia
dobro? ( Antoine de Saint-Exupery)
w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie
Nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy, r o z s ą d k u i w y o b r a ź n i n a d r o d z e .
nie ma nic trudnego dla tego, kto kocha.
Błogosławieństwo kierowców, samochodów
(Św. Bernard z Clairvaux)
i innych pojazdów po Mszach Świętych.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
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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: 1. Anonimowo - 200 zł., 2. Taca z ostatniej niedzieli - 3614.18 zł.
Wpłynęło - 3814.18 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 286 886.45 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
Poniedziałek - 28 lipca 2014 r.
Ochenkowski
8.00 - intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże XVIII Niedziela Zwykła dla rodziny Janik
3 sierpnia 2014 r.
17.00 - ................
8.30 - w 3 urodziny Kubusia
Wtorek - 29 lipca 2014 r.
Tarasewicza
8.00 - + Franciszek i Rozalia Stankiewicz i ich 8.30 - + Janina i Feliks
rodziców
Śmigielscy, Bożena Sawicka
17.00 - + Zygmunt Twardeusz w rocz.śm. - int.od 8.30 - + Bogumił i Bronisława
syna z rodziną
Gruszka, Anna i Józef Rudnik
17.00 - + Stefan Nalewajek w rocz.śm., 9.40: Krutyń - w rocznicę ślubu Klaudii i Rafała
Aleksandra i Józef
9.40:Krutyń - w rocznicę ślubu Agnieszki
Środa - 30 lipca 2014 r.
i Andrzeja i za cr. Ryś
8.00 - ................
9.40:Krutyń - o bł. Boże i zdrowie dla cr.
17.00 - o bł. Boże w rodzinie Ani Małż
Kadejów, Jędrzejczyków i Marii Wolskiej
17.00 - + Stefania Skorupska w rocz.śm.
9.40: Krutyń - + Józef Sobiech, Piotr i Stefania
Czwartek - 31 lipca 2014 r.
Mróz
8.00 - .............
9.40: Krutyń - + Zbigniew Żabiński
17.00 - + Władysław Konachowicz w I rocz.śm., 11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Marianny Zdun w
Edmund, Magdalena, Michał, Sabina
92 rocznicę urodzin
Piątek - 1 sierpnia 2014 r.
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków
8.00 - ..............
p. Chmielewskich
16.00 - ślub: Anna i Mariusz Druzgała
11.00 - + Kazimierz Wygnał w 20 rocz.śm. 17.00 - w rocznicę ślubu Ewy i Mirosława Ropiak int.od syna Grzegorza z rodziną
i za ich dzieci
11.00 - + Władysław i Marianna Bąba
Sobota - 2 sierpnia 2014 r.
17.00 - za parafię
8.00 - ................
17.00 - + Marianna Staciwa w I rocz.śm., Józef
17.00 - ślub: Marlena Hermanowska i Kamil Staciwa
Pachucki
17.00 - + Mieczysław Orleańczyk, cr.
18.00 - ślub: Klaudia Soltek i Arkadiusz Kowalczyk, Tomasik, Słowikow, Orleańczyk

Zapowiedzi przedślubne
1. Druzgała Mariusz i Druzgała Anna Natalia, cywilnie związani, zam. Nowa Ukta, oboje
par.tut.
2. Pliszka Sebastian Kamil, stan wolny, zam. Nowe Kiełbonki, par. Św. Józefa w Nawiadach
i Deptuła Kamila Edyta, stan wolny, zam. Rosocha, 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

*

5. 28 lipca - rozpoczęcie XXII Ełckiej
Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.
6. 31 lipca, w czwartek przed I piątkiem
miesiąca - adoracja Najświętszego
Sakramentu. Rozpocznie się po Mszy Świętej
o godz. 17.00 i trwać będzie do 21.00.
7. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 sierpnia,
przypada odpust Porcjunkuli, związany
z postacią świętego Franciszka z Asyżu.
Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie
właściwej intencji, stan łaski uświęcającej,
wyzbycie się przywiązania nawet do grzechów
powszednich, modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie
parafialnego kościoła. Dokładnie odpust ten
można uzyskać w czasie od południa 1 sierpnia

Słowo
Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam
o pochodzeniu mądrości Salomona, która
była powszechnie znana na Wschodzie
i która stała się wręcz przysłowiem. Otóż
źródłem tej często niedocenianej cnoty jest
Pan Bóg. Salomon, prosząc o mądrość,
rozumiał ją w wymiarze duchowym. Chciał
być dobrym i uczciwym królem, pragnął
lepiej rozumieć siebie i swój naród, aby móc
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do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej
nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych
za grzechy odpuszczone w sakramencie
pojednania, a jeszcze przez nas nie naprawione.
8. 2 sierpnia - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. Rozpocznie się po Mszy Świętej
ślubnej o godz. 18.00. ZAPRASZAM.
9. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok.
10. Wszystkim rozpoczynającym
i kontynuującym letni wypoczynek życzymy
dobrego i owocnego, szczególnie duchowo,
przeżycia tego czasu. A tym, dla których on się
już skończył, również życzymy pogodnego
i pełnego pokoju ducha powrotu do codziennych
obowiązków.

na dziś
właściwie prowadzić naród do Boga. Tak rozumiana
mądrość jest wyjątkowym skarbem, który, jak to
u sł ys z ym y w pr zypowieści z dzisiejszego
fragmentu Ewangelii, obdarza człowieka wielką
radością i ukazuje nowe perspektywy życia.
Mądrość taką odnajdujemy w słuchaniu słowa
Bożego.
Czy jestem dziś gotów zostawić wszystko, aby
odnaleźć ten skarb?

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
51. Właśnie dzięki powiązaniu z miłością (por.
Ga 5, 6) światło wiary konkretnie służy
sprawiedliwości, poszanowaniu praw
i pokojowi. Wiara rodzi się ze spotkania
z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się
sens i dobroć naszego życia. Zostaje ono
oświecone w takiej mierze, w jakiej włącza się
w dynamikę zapoczątkowaną przez tę miłość, to
znaczy, gdy staje się drogą zmierzającą do pełni
miłości i jej praktykowaniem. Światło wiary jest
w stanie uwydatnić bogactwo ludzkich relacji, to,
że mogą trwać, być wiarygodne, ubogacać
wspólne życie. Wiara nie oddala od świata i nie
jest czymś oderwanym od konkretnego
zaangażowania współczesnych ludzi. Bez
wiarygodnej miłości nie byłoby niczego, co
sprawia, że ludzie prawdziwie są zjednoczeni.
Jedność między nimi byłaby do pomyślenia
jedynie jako oparta na użyteczności, wspólnych
interesach, lęku, ale nie na dobru wspólnego
życia czy na radości, jaką może budzić po prostu

obecność drugiego człowieka. Wiara pozwala
zrozumieć architekturę relacji ludzkich,
ponieważ dostrzega ich głęboki fundament
i ostateczne przeznaczenie w Bogu, i w Jego
miłości, dzięki temu oświeca sztukę budowania,
służąc dobru wspólnemu. Tak, wiara jest dobrem
dla wszystkich, jest dobrem wspólnym, jej
światło nie oświeca tylko wnętrza Kościoła i nie
służy jedynie budowaniu wiecznego miasta
w zaświatach. Pomaga nam ona budować nasze
społeczności, tak by zmierzały ku przyszłości
dającej nadzieję. List do Hebrajczyków daje
w tym zakresie przykład, gdy wśród ludzi wiary
wymienia Samuela i Dawida, którzy dzięki
wierze «dokonali czynów sprawiedliwych» (11,
33). Te słowa odnoszą się do ich sprawiedliwości
w rządzeniu, do owej mądrości, która przynosi
ludowi pokój (por. 1 Sm 12, 3-5; 2 Sm 8, 15). Ręce
wiary wznoszą się ku niebu, ale czynią to
podczas budowania w miłości miasta na
relacjach, których fundamentem jest miłość
Boża.
Ciąg dalszy nastąpi.

