Kalendarz liturgiczny
28 lipca. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13
Prawdę mówią słowa, które wypowiedział
Abraham: Przed Bogiem jesteśmy pyłem
i prochem, ale pyłem i prochem przez Niego
umiłowanym.
29 lipca. PONIEDZIAŁEK. Św. Marty.
Wj 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35
Biblijne sceny ukazujące Martę zapraszają do
otwartości serca i postawy gościnności oraz
wskazują, że w Kościele czyn i słowo, aby były
skuteczne, potrzebują postawy milczenia
i słuchania.
30 lipca. WTOREK.
Wj 33,7-11;34,5-9.28; Mt 13,36-43
Niech w naszych sercach nie panuje lęk przed
Bogiem, ale bojaźń jego Świętego Imienia.
31 lipca. ŚRODA. Św. Ignacego z Loyoli.

Wj 34,29-35; Mt 13,44-46
Bóg wzywa każdego z nas do wytężonej pracy
nad zbawieniem swoim i bliźnich.
1 sierpnia. CZWARTEK. Św. Alfonsa Marii
Liguoriego.
Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53
Realizujmy pragnienie Boga, który chce “mieć
wszystkich świętymi, a każdego w swoim
stanie”.
2 sierpnia. PIĄTEK.
Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
Serce Jezusa jest wyrazem całej istoty i tajemnicy
prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.
3 sierpnia . SOBOTA.
Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12
Maryja powiedziała w Fatimie: “Moje
Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą,
która zaprowadzi cię do Boga”.

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. Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa,
że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych,
którzy pozostali na uboczu, którzy może
w szczególny sposób potrzebują naszej
pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje.
Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często
dotkniętych bezrobociem, rozbitych,
patologicznych, nie pojechało na wakacyjny
wypoczynek. Ich los nie może być dla nas
obojętny. Pamiętajmy też o ciężkim trudzie
rolników podczas żniw; pamiętajmy, że każda
kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej
pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im
życzyć: Szczęść Boże!
2. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych
z naszych rodzin i z naszej wspólnoty
parafialnej, którzy wakacyjnie wyjechali
w różne zakątki świata, zwłaszcza dzieci
i młodzież. Niech po dobrym wypoczynku
i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą
do domu.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota

Bazylika zimą

*

Komunikaty

miesiąca. W czwartek dziękujemy za
dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy
o nowe i święte powołania do pracy
w Pańskiej Winnicy, także z naszej
wspólnoty parafialnej. Wystawienie
Najświętszego Sakramentu po Mszy
Świętej o godz. 17.00. Adoracja do
21.00. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana
Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze
i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę
Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą
naszą codzienność.
4. W czwartek, 1 sierpnia, mija 69. rocznica wybuchu
powstania warszawskiego. Poległym za wolność
Ojczyzny winni jesteśmy przynajmniej naszą
modlitewną pamięć.
5. 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.
6. Przyjeżdżającym do nas życzę, aby wakacje,
urlop, był miłym wypoczynkiem, ale też czasem
pełnym dobra i wzrostu duchowego.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
Światło, które na nowo trzeba odkryć

w czasie. Z jednej strony pochodzi ona
z przeszłości, jest światłem pamięci
o Założycielu, o życiu Jezusa, gdzie objawiła się
Jego w pełni wiarygodna miłość, zdolna
zwyciężyć śmierć. Lecz jednocześnie, ze
względu na to, że Chrystus zmartwychwstał
i przeprowadza nas poza próg śmierci, wiara jest
światłem bijącym z przyszłości, które otwiera
przed nami wielkie horyzonty i kieruje nas poza
nasze odosobnione «ja» ku szerokiej komunii.
Rozumiemy więc, że wiara nie mieszka
w mroku; jest ona światłem dla naszych
ciemności. Dante w Boskiej komedii, w Raju, po
wyznaniu swojej wiary przed św. Piotrem,
opisuje ją jako «iskrę, / co w rozświcie coraz
szerszymi ogniami się pali / i jest mą gwiazdą na
nieba zenicie». Właśnie o tym świetle wiary
chciałbym mówić, aby powiększało się, by
oświetlało teraźniejszość i stało się gwiazdą
ukazującą horyzonty naszej drogi w czasach,
w których człowiek szczególnie potrzebuje
światła.
Ciąg dalszy nastąpi

4. Dlatego pilne staje się odzyskanie światła,
które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie
jej płomień, wszystkie inne światła tracą w końcu
swój blask. Światło wiary ma bowiem
szczególny charakter, ponieważ jest zdolne
oświetlić całe życie człowieka. Żeby zaś światło
było tak potężne, nie może pochodzić od nas
samych, musi pochodzić z bardziej pierwotnego
źródła, musi ostatecznie pochodzić od Boga.
Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym,
który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość,
miłość nas uprzedzającą, na której możemy się
oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie.
Przemienieni przez tę miłość, otrzymujemy
nowe oczy, doświadczamy, że jest w niej zawarta
wielka obietnica pełni i kierujemy spojrzenie
w przyszłość. Wiara, którą przyjmujemy od Boga
jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na
drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki
ograniczenie, ale szansa, źródło mocy
Ojciec świadek wiary i trzeźwości
Sierpniowa abstynencja potrzebna,
cenna i możliwa
Rozpoczyna się sierpień - w polskiej
historii miesiąc szczególny. To dobry
czas, by przypomnieć, że osoby niepełnoletnie
zobowiązane są do całkowitej abstynencji, zaś
wszystkich dorosłych obowiązuje umiar
w spożywaniu napojów alkoholowych. W sierpniu
prosimy o coś więcej, niż zachowanie trzeźwości.
Prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja!
Ten apel wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego
ponownie przypominamy jego istotę.
Abstynencja - to słowo bardzo sponiewierane
w świecie nieograniczonej konsumpcji. Jednak
także w XXI w. jest ona potrzebna i cenna, a przede
wszystkim - możliwa. Nie jest to smutne

wewnętrznej, źródło życia i radości! Takie
świadome i dobrowolne wyrzeczenie bardziej niż
nakazy i zakazy pokazuje, co jest w życiu cenne.
Warto rozumieć abstynencję jako dzieło duchowe,
jako dar miłości, jaki składamy z czegoś, do czego
jako dorośli mamy prawo. Takie rozumienie tej
postawy przekazali nam wielcy Polacy: Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu
Oazowego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
a wcześniej ks. Jan Kapica proboszcz w Tychach,
gorliwy krzewiciel abstynencji na przełomie XIX
i XX wieku. Abstynencja to dążenie ku pełnej
wolności, która jest po to, aby kochać Boga, siebie
samego i drugiego człowieka.
Dlatego również w tym roku zachęcamy:
bracia i siostry, podejmijcie abstynencję w sierpniu!
Ciąg dalszy nastąpi

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 - 3923.22 zł.
Wpłynęło - 3923.22 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 628 739.81 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 29 lipca 2013 r.
16.00 - w urodziny Filipa
8.00 - ..............
i Tadeusza
17.00 - + Stefan Nalewajek w rocz.śm., 17.00 - ślub: Klaudia Kosak
Aleksandra i Józef
i Rafał Nadrowski
17.00 - + Zygmunt Twardeusz w rocz.śm.
XVIII Niedziela Zwykła Wtorek - 30 lipca 2013 r.
4 sierpnia 2013 r.
8.00 - .................
8.30 - z racji urodzin Urszuli
17.00 - w int. Siostry Julitty
Dzienia i bł. Boże dla rodziny Dzienia
17.00 - w int. Jakuba i Anny z racji urodzin
8.30 - w 18-te urodziny Karoliny Miksza
Środa - 31 lipca 2013 r.
8.30 - + Józef Stankiewicz - int.od uczestników
8.00 - w 60 urodziny Jana Małża
różańca
17.00 - w rocznicę ślubu Ilony i Jana Pianka 8.30 - Ignacy i Anna Waszkiewicz, Władysław
i w intencji ich córki Kasi
i Marianna Brzostek
17.00 - + Stefania w rocz.śm., cr. Skorupskich
9.40 - Krutyń: w 14 rocznicę ślubu Agnieszki
Czwartek - 1 sierpnia lipca 2013 r.
i Andrzeja Ryś i za ich dzieci oraz w 70 urodziny
8.00 - ....................
dziadka Jurka
17.00 - o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie 9.40 - Krutyń: + z Koła Różańcowego z Krutyni
dla synów, wnuków i prawnuków - int.od Zofii i ich rodzin
Duda
9.40 - Krutyń: + Władysław i Stefania
17.00 - + Helena Borkowska, Stanisław Waszkiewicz, Wacława Leokadia i Stanisław
Mysiorski, Marianna Bałdyga
Czajka
Piątek - 2 sierpnia 2013 r.
11.00 - w 10 urodziny Norberta Rachubka
8.00 - ...............
i za jego rodziców Teresę i Tadeusza
17.00 - + Henryka Święcińska - int.od koleżanek 11.00 - w 2 urodziny Kubusia Tarasewicza
z pracy
i za jego rodziców - int.od dziadków
Sobota - 3 sierpnia 2013 r.
11.00 - + Marianna Trzcińska w 30 rocz.śm.
8.00 - + Władysław Ropiak w 30 dzień po śm. - 11.00 - + Mieczysław Farys (z racji urodzin) int. od uczestników pogrzebu
int.od Marleny i Zbyszka
16.00 - w int. Alicji Kruszelnickiej i jej rodziny - 17.00 - za dzieci i wnuków p. Chmielewskich
int.od sąsiadki
17.00 - + Władysław i Marianna Bąba
Nie po to są stworzone rzeczy piękne, aby Ut homini ridere, ita cani latrare proprium est.
człowieka kusić, ale po to, by wskazywały Jak właściwy człowiekowi jest śmiech, tak psu
wielkość Stwórcy.
szczekanie.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres
email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta przebywającego

w parafii - 507 116 545 * Tel. do organistki 500595242 * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220
Ruciane Nida
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W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 29 VII Święta Marta, siostra
Łazarza i Marii (wspomnienie
obowiązkowe);
· 31 VII Święty Ignacy z Loyoli
(1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla
którego najważniejszy był radykalizm
1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
2. Dzisiaj, 28 lipca, wyruszyła XXI. Piesza
Pielgrzymka Diecezji Ełckiej na Jasną Górę.
3. 25 lipca czciliśmy Świętego Krzysztofa,
męczennika z połowy III wieku, patrona
kierowców i podróżujących, orędownika
w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto
pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży,
prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało
powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego
Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze
pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili
o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta
modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia
w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku
i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo
kierowców, samochodów i innych pojazdów

chrześcijański, wielki założyciel zakonu
jezuitów (wspomnienie obowiązkowe);
· 1 VIII Święty Alfons Maria Liguori (16961787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy
spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z
największych pisarzy chrześcijańskich,
założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów
(wspomnienie obowiązkowe).
w naszej parafii odbywa się dzisiaj po
wszystkich Mszach Świętych.
4. W pierwszy piątek miesiąca, 2 sierpnia,
przypada odpust Porcjunkuli, związany
z postacią świętego Franciszka z Asyżu.
Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie
parafialnego kościoła i wzbudzenie właściwej
intencji, stan łaski uświęcającej, modlitwa
w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz
wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet
lekkiego. Dokładnie odpust ten można uzyskać
w czasie od południa 1 sierpnia do północy
2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej
łaski darowania kar doczesnych za grzechy
o d p u s zczone w sakramencie pojednania,
a jeszcze przez nas nie naprawione.
5. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato
opisaną historię naszego parafialnego obrazu
z ołtarza głównego.

Dziękuję

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy Za okazaną pamięć, za życzliwość i wszelkie
w dniu moich urodzin pamiętali o mnie. Dziękuję wsparcie całym sercem składam podziękowanie za modlitwę, ofiarowane Msze Święte, życzenia... BÓG ZAPŁAĆ! Ks. Waldemar Sawicki - proboszcz

Słowo na dziś...
Ilu sprawiedliwych potrzeba, aby uratować całą potrzebuje jednak ciągłej pomocy w postaci
społeczność? Księga Rodzaju mówi nam, że jeśli wytrwałej modlitwy. Chrystus daje uczniom
grzech uzyska akceptację społeczną, to bycie wzór dobrej modlitwy. Taka modlitwa staje się
sprawiedliwym uda się co najwyżej jednostkom. możliwa, gdy człowiek nieustannie karmi się
Społeczna akceptacja grzechu powoli przenika słowem Bożym. Korzystajmy nie tylko
wszystkich. Dopiero odwołanie się do krzyża, w niedzielę z lektur biblijnych, ale także w ciągu
jak nam podpowiada Święty Paweł, jest w stanie tygodnia szukajmy okazji do słuchania słowa
nas wyrwać z kręgu ludzi przyjmujących grzech Bożego, a wtedy nasza modlitwa przyniesie
jako coś normalnego. Raz przyjęta łaska wielkie owoce.
W dniu 10 i 11 sierpnia organizujemy dekanalną
autokarową pielgrzymkę do Niepokalanowa
i Częstochowy. Pielgrzymka dotrze do Częstochowy
w dniu, kiedy na Jasną Górę będzie wchodzić Ełcka
Pielgrzymka Piesza. Uczestnicy wyjazdu będą mogli
włączyć się w ostatni dziesięciokilometrowy
odcinek pieszy, by razem z pielgrzymami pieszymi
wejść na Jasną Górę. W niedzielę, 11 sierpnia,

o godz. 11.00, na Jasnej Górze będziemy
uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej przez
Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, podczas której
zaprosimy Matkę Bożą w kopi cudownego obrazu do
nawiedzenia naszej diecezji. Koszt wyjazdu 130 zł.
Posiłki we własnym zakresie. Noclegi w domu
pielgrzyma opłacone.
Pozostałe informacje u ks. Proboszcza.

