Kalendarz liturgiczny
29 lipca. XVII NIEDZIELA ZWYK£A.
2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15
Ka¿da Niedziela jest dniem radoœci ca³ego Koœcio³a
i dziêkczynienia za wszystko, co Bóg nam uczyni³.
30 lipca. Poniedzia³ek.
Jr 13,1-11; Mt 13,31-35
Nie rezygnujmy z drobnych, z pozoru nieistotnych
dzia³añ, bo one mog¹ przeobraziæ siê w wielkie
dobro.
31 lipca. Wtorek. Œw. Ignacego Loyoli.
Jr 14,17-22; Mt 13,36-43
Bóg zawsze i wszêdzie niech bêdzie na pierwszym
miejscu.
1 sierpnia. Œroda. Œw. Alfonsa Marii Liguoriego.
Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
Eucharystia stanowi Ÿród³o mocy dla wszystkich
chrzeœcijan, tak bardzo potrzebnej w czynieniu
œwiata bardziej chrzeœcijañskim.
2 sierpnia. Czwartek.

Jr 18,1-6; Mt 13,47-53
Eucharystia jest Ÿród³em i centrum ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Nierozerwalnie zwi¹zany z ni¹
sakrament kap³añstwa umo¿liwia kontynuowanie
zbawczej misji Chrystusa na ziemi.
3 sierpnia. Pi¹tek.
Jr 26,1-9; Mt 13,54-58
Prawda o mi³oœci mi³osiernej naszego Pana Jezusa
Chrystusa stanowi serce naszej wiary. Eucharystia
jest czasem, gdy tej wielkiej mi³oœci
doœwiadczamy, w niej bowiem uobecnia siê mêka,
œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa. W ka¿dej
Mszy Œwiêtej oddaje siê ca³y cz³owiekowi.
4 sierpnia. Sobota. Œw. Jana Marii Vianney’a.
Patrona Kap³anów.
Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
W Eucharystii spotykamy Chrystusa, który oddaje
siebie w ofierze dla swych braci w
cz³owieczeñstwie.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Rozmno¿enie chleba na pustyni by³o
przygotowaniem do cudu innego chleba, tego,
którego swoim wyznawcom pozostawi³
Chrystus. Chodzi tu o Eucharystiê i wszystko, co
Ona ze sob¹ niesie. Nie lekcewa¿my w wakacje
tego duchowego skarbu!
2. W œrodê bêdziemy obchodziæ kolejn¹
rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego.
Poleg³o wówczas bardzo wielu ludzi, którzy
odznaczali siê wielk¹ mi³oœci¹ do Ojczyzny.
Oby ofiara ich ¿ycia przemówi³a tak¿e do nas i
sk³oni³a nas do budowania w sobie patriotyzmu,
potrzebnego nie tylko w czasie wojny, ale i
pokoju.
3. W czwartek 2 sierpnia ci, którzy nawiedz¹
swój koœció³ parafialny, przyst¹pi¹ do Komunii
Œwiêtej i pomodl¹ siê w intencjach
wyznaczonych przez papie¿a, mog¹ otrzymaæ
tak zwany odpust Porcjunkuli, wyproszony
przez œwiêtego Franciszka z Asy¿u.
3. 2 sierpnia - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych,
o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej
parafii. ZAPRASZAM.
I czêœæ ró¿añca o godz. 16.30. Pozosta³e po

Mszy Œwiêtej o godz. 17.00.
4. Trwa czas wakacji i urlopów. Pamiêtajmy jednak, ¿e
nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Œwiêtej i
zachowywania Bo¿ych przykazañ. Niech nie
dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani
odleg³oœæ od koœcio³a, ani niezorientowanie w
rozk³adzie nabo¿eñstw. Po przyjeŸdzie na wakacje od
razu dowiedzmy siê, gdzie jest œwi¹tynia i o której
godzinie s¹ Msze Œwiête. Uczestnictwo w niedzielnej
liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter
szczególnego œwiadectwa.
5. Przebywaj¹cym na wakacjach i urlopach na terenie
naszej parafii ¿yczymy, by towarzyszy³a im opieka
Bo¿a, by bezpiecznie i szczêœliwie wykorzystali czas
im dany na regeneracjê si³ i na odnowienie wiêzi z
Panem Bogiem i drugim cz³owiekiem.
6. Nadmiernie zapracowanym ¿yczymy, by mogli
korzystaæ z wielkiego dobra i daru Bo¿ego, jakim jest
œwiêty dzieñ przeznaczony na chwa³ê Bo¿¹ i
wypoczynek.
7. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E
Antychrzeœcijañski koncert
wcale, nie okazuje lêku i poddaje siê temu, co z ni¹
robi¹.
W trakcie koncertu zmienia siê sceneria i
"Po obejrzeniu fragmentów koncertu jesteœmy
przekonani, ¿e jest on antychrzeœcijañski. przedstawiane siê „wspó³czesne trendy”. Postacie
Podstawowym celem jest kpienie z Boga i ukazuj¹ce: homoseksualizm, transseksualizm,
c h r z e œ c i j a n . W s z e r o k i m z a k r e s i e t o transwestytyzm. Te postacie oddaj¹ czeœæ osobie w
antyewangelizacja ca³ego œwiata. W ramach MDNA czerni. Mamy te¿ wyraŸn¹ parodiê „worship”
Tour jest 88 koncertów w ostêpach 2-3 dniowych i (modlitwy uwielbienia) gospel. Z normalnych
robi to w pó³ roku. Cz³owiek o w³asnych si³ach nie modlitwach uczestnicy s¹ ubrani na bia³o, tutaj tylko
jest w stanie tego zrobiæ. Towarzysz¹ jej najdro¿si na w czarnych z wkomponowanym krzy¿em. To nie
œwiecie specjaliœci od psycho-manipulacji" - pisz¹ Madonna jest w centrum. Wszystko zwrócone jest ku
ks. Andrzej Grefkowicz, o. Robert Wiêcek SJ i ks. „czemuœ” innemu. Tytu³ albumu MDNA mo¿na
Pawe³ Paj¹k. Dlatego apeluj¹ do osób kochaj¹cych traktowaæ jako: jej imiê, nastêpnie jako „DNA
Boga i modl¹cych siê wytrwale i cierpliwie o Madonny”. Jest te¿ nawi¹zanie do MDMA (ecstazy)
wzmo¿on¹ modlitwê przed koncertem Madonny, narkotyku dostarczaj¹cego „euforyczne odczucie
która ma odbyæ siê 1 sierpnia w Warszawie. mi³oœci”. Myœlê, ¿e wnioski ka¿dy wysnuwa sam.

Podajemy treœæ ich apelu:
„Nie doszukujemy siê wszêdzie i we wszystkim
z³ego ducha, jednak ten koncert jest potê¿n¹ dawk¹
trucizny uderzaj¹c¹ w podœwiadomoœæ za pomoc¹
czêstotliwoœci, ukrytego symbolizmu i obrazów.
Mamy bezczeszczenie chrzeœcijañstwa. Obraz
katedry œredniowiecznej (=Koœcio³a), która zostaje
sprofanowana przez ca³kowit¹ zmianê jej
przeznaczanie. Ten koncert to antyliturgia. Jesteœmy
œwiadkami profanacji Krzy¿a. Brama (w jej centrum
krzy¿) rozpada siê w drobny mak (to ma obrazowaæ
zwyciêstwo z³ego nad Koœcio³em). Profanacja
Najœwiêtszego Sakramentu i wyœmiewanie siê z
najwa¿niejszych tajemnic wiary: Wcielenie,
Narodzenie i Œmieræ Pana. Wszystko odbywa siê w
„obecnoœci” demonów, które wchodz¹ do „katedry”
po zniszczeniu bramy. Gra œwiate³ (czerwieñ i czerñ),
muzyka i taniec ociekaj¹cy motywami pogañskich
kultów (np. prostytucja sakralna). Krzy¿e noszone
przez uczestników (ró¿añce zawieszone na szyi) to
kolejny element parodiowania. Czeœæ oddawana jest
„czarnej postaci” (Madonna), a w momencie
kulminacyjnym czci nastêpuje „wybuch”, w którym
„katedra” ulega zniszczeniu. Sekwencja obrazów
wskazuje na powrót do pierwotnego chaosu.
Madonna oddaje siê w rêce z³a symbolizowanego
przez odra¿aj¹ce postaci, przed którymi nie broni siê

Taki „koncert” ma odbyæ siê na ziemi polskiej 1
sierpnia. Jeœli siê odbêdzie to bêdzie to
zbezczeszczenie (na) ziemi polskiej. Nie dzielimy siê
tymi refleksjami, by robiæ reklamê, ale by wezwaæ do
modlitwy! Wierzymy, ¿e Jezus zwyciê¿y³! Dlatego
zapraszamy do modlitwy uwielbienia, by
odpowiedzi¹ na przekleñstwo by³o
b³ogos³awieñstwo. Uwielbiajmy naszego Pana i
Zbawiciela w naszych sercach, wspólnotach,
kaplicach, koœcio³ach. Niech bêdzie nas najmniej 65
tysiêcy modl¹cych siê (pojemnoœæ Stadionu
Narodowego). Znakiem jednoœci naszej modlitwy
niech bêdzie nowenna, która rozpocznie siê 22 lipca.
Skorzystajmy z tego, co daje nam Pan w Koœciele (do
wyboru): koronka, adoracja, ró¿aniec, Msza œw.
Mo¿emy modliæ siê indywidualnie lub we
wspólnocie. Intencja: aby nie dosz³o do koncertu, a
je¿eli do niego dojdzie, to by Pan Bóg go przerwa³
np. awaria pr¹du zawsze jest mo¿liwa. Ostatecznie
Pan Bóg mo¿e zrobiæ z nasz¹ modlitw¹ co uzna za
stosowne, ale prosiæ mo¿emy.
UWAGA: materia³y dostêpne na youtubie s¹ mocne;
jest bardzo silny przekaz podprogowy, dlatego nie
zalecamy ogl¹dania; (jeœli ju¿, to ¿eby byæ w stanie
³aski uœwiêcaj¹cej i pomodliæ siê wczeœniej do Ducha
Œwiêtego). Ks. Andrzej Grefkowicz, o. Robert
Wiêcek SJ, ks. Pawe³ Paj¹k

I Ty mo¿esz pomóc

Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na sk³adaæ
osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym imieniem i
nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z dopiskiem
“anonimowo”), b¹dŸ na konto: Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 0 z³.
Wp³ynê³o - 0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 653 568.59 z³.
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest wielk¹
pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹ ofiarnoœæ,
¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 30 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - + W³adys³aw i W³adys³awa
Koz³owscy, Antoni Kulas - int. od
Joli, Darka i Konrada Glebów
17.00 - Gr. + Józef Duda
Wtorek - 31 lipca 2012 r.
8.00 - + Zofia Zadro¿na - int. od córki Wies³awy
17.00 - int.dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
Barbary Cesarek z racji 50-tych urodzin i cr.
Cesarków i Leszyñskich
17.00 - Gr. + Józef Duda
Œroda - 1 sierpnia 2012 r.
8.00 - o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla s.
Modesty Paprota
17.00 - o zdrowie duszy i cia³a, dary Ducha
Œwiêtego i b³. Bo¿e dla córki
17.00 - + Stefania Skorupska w rocz. œm., cr.
Skorupskich
Czwartek - 2 sierpnia 2012 r.
8.00 - + W³adys³awa Koz³owska
17.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + Zofia Zadro¿na
Pi¹tek - 3 sierpnia 2012 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - o uwolnienie z na³ogów dla osób
uzale¿nionych w naszej parafii
17.00 - + W³adys³aw i Marianna B¹ba
Sobota - 4 sierpnia 2012 r.
8.00 - + Bo¿ena Sawicka w 2-g¹ rocz. œm. - int.

od mê¿a i dzieci
16.00 - œlub: Kinga i Wojciech
17.00 - œlub: Ewelina Pupek i Piotr Lemañski
18.00 - w 18-te urodziny Dominika
18.00 - + Marianna Bielewska
XVIII Niedziela Zwyk³a - 5 sierpnia 2012 r.
8.30 - + Rozalia i Ignacy Ba³dyga
8.30 - + Boles³awa, Józef, Jan i Henryka Pieloch,
Boles³aw i Teresa Pupek
8.30 - + Rozalia i Czes³aw Filipkowscy, El¿bieta
Cuk
9.40 Krutyñ: w rocznicê œlubu Agnieszki
i Andrzeja Ryœ i za ich dzieci
9.40 Krutyñ: za rodzinê Kulas, za dzieci,
wnuczki i wnuków
9.40 Krutyñ: + Stefan Szyszuk, cr. Szyszuk
i Snitko
11.00 - za dzieci pierwszokomunijne i ich
rodziny
11.00 - o zdrowie i B³. Bo¿e dla dzieci i ich
rodzin p. Katarzyny Brzóska
11.00 - w 9-te urodziny Norberta Rachubka i za
jego rodziców Teresê i Tadeusza
11.00 - + Kazimierz Wygna³ - int. od syna
Grzegorza z rodzin¹
17.00 - w I-sz¹ rocznicê œlubu Anity i £ukasza
Ma³¿ i w int. ich syna Miko³aja
17.00 - + Mieczys³aw Orleañczyk w 29-t¹ rocz.
œ m . , c r. O r l e a ñ c z y k , K o w a l c z y k
i G³uszkowskich

zapowiedzi przedœlubne

1. Wygna³ Przemys³aw, stan wolny, zam. £adne Pole, par. tut.
i Lipka Ma³gorzata, stan wolny, par. Œw. Trócy w Myszyñcu.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy
tymi osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany
jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Odszed³ od nas
Duobus
litigaanitibus Kamil Sad³owski
Msza Œwiêta od
tertius gaudet
G d z i e uczestników pogrzebu - 26
dwóch siê k³óci, sierpnia 2012 r. - godz. 9.40
Wieczny odpoczynek
tam trzeci
korzysta.
racz mu daæ Panie ...

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 31 lipca œwiêty Ignacy z Loyoli,
nawrócony rycerz, który poœwiêci³ swoje ¿ycie Bogu.
¯y³ w XVI wieku. Za³o¿y³ Towarzystwo Jezusowe.
Jest uznawany za wybitnego znawcê duszy ludzkiej;
· w œrodê 1 sierpnia œwiêty Alfons Liguori, biskup i
doktor Koœcio³a, ¿yj¹cy we W³oszech na prze³omie
XVII i XVIII wieku. Niestrudzenie oddawa³ siê
pos³udze g³oszenia Bo¿ego s³owa, opiece nad
m³odzie¿¹, ubogimi i potrzebuj¹cymi. Za³o¿y³

Zgromadzenie Najœwiêtszego Odkupiciela
(redemptorystów);
· w sobotê, 4 sierpnia œwiêty Jan Maria Vianney,
wybitny, a jednoczeœnie prosty i skromny kap³an. ¯y³
we Francji w XIX wieku. Swoj¹ modlitw¹ i
ca³kowitym oddaniem siê pracy duszpasterskiej
doprowadzi³ do duchowego o¿ywienia,
przekraczaj¹cego granice jego parafii. Jest patronem
proboszczów. Tego dnia pamiêtajmy w modlitwie o
naszych duszpasterzach.

W tym tygodniu przypada:
- pierwszy czwartek miesi¹ca dzieñ, w
którym adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i
modlimy siê o powo³ania kap³añskie i
zakonne. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
rozpocznie siê po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00, a
zakoñczy o 21.00;
- pierwszy pi¹tek
szczególna okazja do
pojednania siê z Bogiem;

- pierwsza sobota miesi¹ca dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Sierpieñ tradycyjnie prze¿ywany jest jako miesi¹c
trzeŸwoœci. Przez wyrzeczenie siê picia napojów
alkoholowych chcemy przeprosiæ Boga za
ogromne cierpienia, jakie niesie naszej OjczyŸnie
nieuporz¹dkowanie w tym wzglêdzie, a tak¿e
chcemy æwiczyæ nasz¹ wolê, by by³a coraz
silniejsza i bardziej konsekwentna.

X Diecezjalna Pielgrzymka w intencji trzeŸwoœci
do sanktuarium Matki Bo¿ej w Studzienicznejsobota, 11 sierpnia 2012r. Program pielgrzymki:
10.00 - Rozpoczêcie spotkania i powitanie
przyby³ych grup; 10.15 - Ró¿aniec (w czasie
ró¿añca mo¿liwoœæ skorzystania ze spowiedzi);

11.00
Msza Œwiêta sprawowana pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Ksiêdza
Biskupa Romualda Kamiñskiego; 12.30 Ognisko; 13.00 - Otwarty miting; 15.00 - Koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia; 15.30 - B³ogos³awieñstwo
na zakoñczenie pielgrzymki.

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji dotycz¹cej w równym stopniu wszystkich ludzi.
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
Równie¿ w tym przypadku œw. Pawe³ ukazuje nam
swoim ¿yciem sens misji chrzeœcijañskiej i jej
Ze s³owa Bo¿ego rodzi siê misja
pierwotn¹ powszechnoœæ. Pomyœlmy o
Koœcio³a
opowiedzianym w Dziejach Apostolskich
Synod Biskupów potwierdzi³ z
epizodzie, który mia³ miejsce na ateñskim
moc¹, ¿e konieczne jest o¿ywienie w Koœciele Areopagu (por. 17, 16-34). Aposto³ Narodów
œwiadomoœci misyjnej, obecnej w ludzie Bo¿ym od nawi¹zuje dialog z ludŸmi ró¿nych kultur, bêd¹c
samych jego pocz¹tków. Dla pierwszych œwiadomy, ¿e misterium Boga, Nieznanegochrzeœcijan przepowiadanie misyjne by³o Znanego, o którym ka¿dy cz³owiek ma pewne
koniecznoœci¹ wynikaj¹c¹ z samej natury wiary: chocia¿ niejasne pojêcie, rzeczywiœcie objawi³o
Bóg, w którego wierzyli, jest Bogiem wszystkich, siê w dziejach: „ja wam g³oszê to, co czcicie, nie
jedynym i prawdziwym Bogiem, który siê objawi³ znaj¹c” (Dz 17, 23). Nowoœæ chrzeœcijañskiego
w dziejach Izraela i w koñcu w swoim Synu, daj¹c orêdzia polega bowiem na tym, ¿e mo¿na mówiæ
tym samym odpowiedŸ, której wszyscy ludzie w wszystkim narodom: „On siê objawi³, On sam. I
g³êbi swego serca oczekuj¹. Pierwsze wspólnoty obecnie droga wiod¹ca do Niego jest otwarta.
chrzeœcijañskie czu³y, ¿e ich wiara nie jest czêœci¹ Nowoœæ chrzeœcijañskiego orêdzia nie zawiera siê
szczególnego obyczaju kulturowego, innego w w myœli, lecz w fakcie: Bóg siê nam objawi³”. cdn
ka¿dym narodzie, ale nale¿y do sfery prawdy,
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
negocjacji.

