Kalendarz liturgiczny
2 wrzeœnia. XXII NIEDZIELA ZWYK£A.
Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,18.14-15.21-23
Ci¹gle, tak¿e dla nas, pozostaj¹ aktualne s³owa
przestrogi, jakie zostawia nam prorok Izajasz: “Lud
ten czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko
jest ode mnie”.
3 wrzeœnia. Poniedzia³ek. Œw. Grzegorza
Wielkiego.
1 Kor 2,1-5; £k 4,16-30
Obecnoœci¹ na Eucharystii wyznajemy wiarê
g³oszon¹ od wieków przez biskupów Rzymu.
4 wrzeœnia. Wtorek.
1 Kor 2,10b-16; £k 4,31-37
Eucharystia to spotkanie z Chrystusem, który
uzdrawia i uwalnia z jarzma grzechu i s³aboœci.
5 wrzeœnia. Œroda.
1 Kor 3,1-9; £k 4,38-44
Jednym z naszych zadañ jest pomoc w¹tpi¹cym

przygotowaæ siê na spotkanie z Chrystusem
dzia³aj¹cym w ¿yciu tych, którzy Mu zaufali.
6 wrzeœnia. Czwartek.
1 Kor 3,18-23; £k 5,1-11
Nie by³oby Mszy Œwiêtej, gdyby nie Ostatnia
Wieczerza. Nie by³oby Koœcio³a, gdyby nie
rybacy z Galilei, którzy zostawili wszystko i
poszli za Jezusem.
7 wrzeœnia. Pi¹tek.
1 Kor 4,1-5; £k 5,33-39
£aska Chrystusa, któr¹ otrzymujemy we Mszy
Œwiêtej, niech bêdzie nasz¹ si³¹ w chwilach próby.
8 wrzeœnia. Sobota. Œwiêto Narodzenia NMP
(MB Siewnej).
Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23
Naœladowanie cnót Maryi jest drog¹ naszego
chrzeœcijañskiego dojrzewania, a modlitwa u Jej
boku szko³¹ pe³nej pokory i pos³uszeñstwa
duchowoœci.

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. Czy i do nas odnosi³y siê pe³ne ¿alu s³owa
Chrystusa: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz
sercem swym daleko jest ode Mnie”? Oby
nasze serca nie by³y daleko od Pana, bo to
by³oby gorsze ni¿ œmieræ.
2. Jutro, 3 wrzeœnia, rozpoczêcie nowego
roku szkolnego i katechetycznego. O
godzinie 9.00 zapraszamy do koœcio³a
dzieci i m³odzie¿, rodziców, grono
pedagogiczne i wszystkich pracowników
szkó³ na Mszê Œwiêt¹, w czasie której
modliæ siê bêdziemy o b³ogos³awieñstwo
Bo¿e w nowym roku.
3. 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 godz. 21.00.
ZAPRASZAM. ;
- pierwszy pi¹tek szczególna okazja do

pojednania siê z Bogiem.
4. W pi¹tek, 7 wrzeœnia - rocznica koronacji Figury
Matki Bo¿ej w Sejnach.
5. W sobotê, 8 wrzeœnia bêdziemy obchodzili
œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Uczcijmy urodziny naszej Matki modlitw¹ i
uczestnictwem we Mszy Œwiêtej o godzinie 8.00 i
17.00 . W tym dniu: - Do¿ynki diecezjalne w
Wydminach; - Rocznica koronacji Obrazu Matki
Bo¿ej w Krasnymborze.
6. Za tydzieñ prosiæ bêdziemy o ofiary na fundusz
zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek
Bosych w E³ku.
7. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE
"BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW
TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
8. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· w poniedzia³ek, 3 wrzeœnia œwiêty Grzegorz
Wielki, papie¿ ¿yj¹cy w VI wieku, mi³oœnik i
reformator liturgii. Niech on bêdzie naszym
mistrzem w poznaniu i ukochaniu Mszy Œwiêtej.
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Koœció³ domem ¿ycia, wiary i mi³oœci
wychowawca bowiem to cz³owiek, który próbuje
List pasterski Episkopatu Polski z okazji II
najpierw dotrzeæ do serca wychowanka, podj¹æ
Tygodnia Wychowania 16-22 wrzeœnia 2012 r. refleksjê nad tym, co kryje siê w jego wnêtrzu, by
Umi³owani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, wreszcie pomóc w wydobyciu tego, co w nim dobre
Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, i szlachetne.
D r o g a M ³ o d z i e ¿ y, K o c h a n e D z i e c i !
Jutro w polskich szko³ach i przedszkolach
rozpocznie siê nowy rok szkolny
i katechetyczny. Czas ten jest zarówno zadaniem,
jak i szans¹, któr¹ nale¿y dobrze wykorzystaæ.
Dotyczy to zw³aszcza was drogie dzieci i kochana
m³odzie¿y, jak i rodziców, wychowawców oraz
duszpasterzy. Dla was wszystkich chcemy prosiæ
Pana Boga o potrzebne ³aski. W dniach od 16-22
wrzeœnia br. w naszej OjczyŸnie bêdziemy
prze¿ywaæ II Tydzieñ Wychowania. Równie¿ on
bêdzie stanowi³ pomoc dla wszystkich, którym
bliskie jest dzie³o kszta³towania serc oraz umys³ów
dzieci i m³odzie¿y.
1. Troska Jezusa o formacjê ludzkiego serca.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który
korzysta z ka¿dej okazji, by formowaæ serca ludzi
spotykanych w ró¿nych okolicznoœciach ich ¿ycia.
Tym razem punktem wyjœcia w nauczaniu
Chrystusa jest reakcja na oburzenie faryzeuszy z
powodu nieprzestrzegania przepisów rytualnych
przez Jego uczniów, spo¿ywaj¹cych posi³ek
nieczystymi rêkami. Jezus odwraca uwagê swych
s³uchaczy od tego, co zewnêtrzne i kieruje j¹ ku
ludzkiemu wnêtrzu, ku sercu cz³owieka. W nim
bowiem ma swe Ÿród³o to wszystko, co potem
przejawia siê na zewn¹trz w postaci ludzkich s³ów i
czynów. Skoro w naszym wnêtrzu podejmowane s¹
decyzje dotycz¹ce tego, co cz³owiek mówi i czyni,
wa¿na jest troska o formacjê ludzkich serc i sumieñ.
Na tym w³aœnie polega wychowanie. Prawdziwy
* 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

Tegoroczny Tydzieñ Wychowania, który
rozpocznie siê w naszej OjczyŸnie 16 wrzeœnia, ma
s³u¿yæ pog³êbieniu tej w³aœnie refleksji nad sercem i
wnêtrzem cz³owieka. We wszystkich miejscach, w
których realizowane jest wychowanie: w domu
rodzinnym, w szkole i w parafii, trzeba szukaæ
odpowiedzi na pytania: kogo chcemy wychowaæ?
Jak dotrzeæ dziœ do wnêtrza m³odego cz³owieka? W
oparciu o jakie wartoœci chcemy wychowywaæ?
Bez takiego namys³u prowadzonego wspólnie
przez rodziców, chrzestnych i dziadków, a tak¿e
przez odpowiedzialnych za oœwiatê, nauczycieli i
wychowawców, nie mo¿e byæ mowy o owocnym
wychowaniu. Dzisiaj Jezus daje nam wyraŸne
wskazanie: „s³uchajcie Mnie wszyscy i
zrozumiejcie”. Te s³owa zachêcaj¹ nas, abyœmy
zajrzeli do ludzkiego serca i zobaczyli co je
wype³nia, czym ¿yje na co dzieñ, czym siê
niepokoi, jakie s¹ jego nadzieje? To wa¿ne pytania.
Bardzo ³atwo ich dziœ nie us³yszeæ, wymawiaj¹c siê
brakiem czasu lub wieloœci¹ zajêæ. Tymczasem
s³owo Bo¿e trzeba us³yszeæ i przyj¹æ sercem oraz
poœwiêciæ mu odrobinê czasu. Nasza aktywnoœæ to
nie tylko kwestia sprawnoœci umys³u czy tê¿yzny
fizycznej, ale przede wszystkim wra¿liwoœci serca.
Ono o¿ywia przecie¿ to, co mówimy, czynimy, o
czym decydujemy. To „miejsce przemiany
i nawrócenia” oraz fundamentalnego wyboru.
Wszystko to sk³ania nas zatem jeszcze raz do
wspólnego wysi³ku nad kszta³towaniem ludzkiego
serca.
Ci¹g dalszy nast¹pi
* 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

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: 1. Stanis³aw i Celina Ropiak (Nowa Ukta) - 100 z³.; 2. Anna i Roman Rudnik
(Ukta) - 150 z³.; 3. Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.; 4. Anonimowo - 100 z³.
Wp³ynê³o - 400 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 646 660.09 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 - 3 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Jan Krysiak w 7-m¹ rocz.
œm., Stefania - int. od córki z
rodzin¹
9.00 - Msza Œwiêta na rozpoczêcie
roku szkolnego
17.00 - w I-sze urodziny Zosi, w 2g¹ rocznicê œlubu £ukasza i Pauli
17.00 - + Adam i Eleonora Kowalik
17.00 - + Dariusz KuŸmicki w 3-ci¹ rocz. œm.,
Aleksander, Regina, Wac³awa, Klara, Marianna
Wtorek - 4 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Jan Krysiak w 7-m¹ rocz. œm., Stefania - int.
od syna z rodzin¹
17.00 - + Lucjan Ropiak w 15-t¹ rocz. œm.,
Marianna i Feliks - int. od brata z rodzin¹
17.00 - + Stefan i Bronis³awa Deptu³a
Œroda - 5 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Lucjan Ropiak w 15-t¹ rocz. œm. - int. od
¿ony
17.00 - za Annê Polak w 84-te urodziny
17.00 - w 75-te urodziny Eugeniusza Skorupskiego
- int. od ¿ony
17.00 - w 2-g¹ rocznicê chrztu Piotrusia Skrajnego,
za jego rodziców i rodziców chrzestnych
17.00 - + Józefa Szewczyk - int. od wnuczki z
rodzin¹
Czwartek - 6 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - o szczêœliwe rozwi¹zanie sprawy dla Danuty
Szok
17.00 - w rocznicê œlubu Jerzego i Alicji
Kruszelnickich
17.00 - w rocznicê œlubu
Doroty i Piotra
Mas³owskich i za ich dzieci oraz za + Czes³awa

Mas³owskiego
17.00 - + Stanis³aw i Rozalia, Helena i Józef,
Regina, Zofia, Stefan, Stefania, Stefan - int. od
rodziny Banach
Pi¹tek - 7 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Stanis³awa Juszko w 18-t¹ rocz. œm.
17.00 - w 26-t¹ rocznicê œlubu Jolanty i Witolda
Adamskich
17.00 - w dniu urodzin Zofii Paradowskiej
Sobota - 8 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Czes³awa, Beata i Mieczys³aw Maciora
17.00 - w 39-t¹ rocznicê œlubu Bogus³awa i Urszuli
Wojciechowskich i za ich dzieci z rodzinami
17.00 - w rocznicê œlubu Justyny i Arka
Grzybowskich, Paw³a i Marty Hermanowskich i za
ich dzieci
17.00 - w dniu urodzin Bo¿eny Deptu³a i w int.
Marty
XXIII Niedziela Zwyk³a - 9 wrzeœnia 2012 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla wnuków i
prawnuków - int. od babci Jadwigi
8.30 - w 8-me urodziny Marcela i cr. Ryœ
8.30 - + Józef Go³aœ w I-sz¹ rocz. œm.
8.30 - + W³adys³awa Dêbowska w 4-t¹ rocz. œm.
11.00 - z okazji urodzin Przemys³awa - int. od
rocziców
11.00 - w I-sz¹ rocznicê œlubu Dominiki i Karola
Serafin
11.00 - + Stanis³awa i W³adys³aw Juszko, Pelagia i
Antoni Moroz
11.00 - + Stanis³awa Serafin
17.00 - o b³. Bo¿e dla rodziny Owczarków
17.00 - o b³. Bo¿e dla Sandry i Kuby i ich rodziców
z racji rocznicy œlubu

Na renowacjê koœcio³a: 200 z³ (anonimowo ze 5 wrzeœnia (œroda - godz. 16.00) - Pisz (par. Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia) - rejonowe spotkanie formacyjne
Œwignajna Ma³ego). Bóg zap³aæ!
Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych.

Peracti labores iucundi sunt.
Praca zakoñczona jest przyjemna - Mi³o wspominaæ minione
trudy.
***
Contentum suis rebus esse maximae sunt divitiae
Byæ zadowolonym ze swego po³o¿enia to najwiêksze
bogactwo.
***
Imperat aut servit collecta pecunia cuique
Nagromadzone pieni¹dze albo ponuj¹ nad cz³owiekiem, albo
mu s³u¿¹ (Horatius Epistolae I, 10, 49)

zapowiedzi przedœlubne

1. Demel Tomasz, stan wolny i Ejankowska
Kamila, stan wolny, oboje zam. Olza, ul.
S³oneczna, par. NMP Królowej Pokoju w Olzie.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w
sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
przywrócenie historycznego wystroju koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
koœcio³a; - promocja Koœcio³a i zabytków z nim

zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym pragnê zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc w
realizacji zadañ statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

Chocia¿ praca zajmuje wa¿ne miejsce w ¿yciu
cz³owieka, nie jest dla niego wszystkim. W trosce o
zachowanie równowagi w ludzkim ¿yciu nale¿y
przywi¹zywaæ odpowiednie znaczenie do czasu
wolnego, do ¿ycia osobistego i rodzinnego, do
odpoczynku niedzielnego, który pozwala
cz³owiekowi zwróciæ siê ku Bogu, aby móg³
intensywniej prze¿ywaæ ka¿d¹ chwilê swego ¿ycia.

Troska ta nie powinna siê koncentrowaæ na
nabywaniu i niepohamowanej konsumpcji dóbr,
zbyt czêsto uwa¿anych za podstawow¹ motywacjê
ludzkiej pracy, ale powinna zwracaæ ludzkie ¿ycie
tak¿e w innych kierunkach. (Jan Pawe³ II).
***
Nie ma takiej krzywdy, której by nie mo¿na
przebaczyæ .

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym
w ¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd .

przeœladowali, to i was bêd¹ przeœladowaæ” (J 15,
20). Dlatego wraz z ca³ym Koœcio³em pragnê
wznieœæ do Boga hymn dziêkczynny za
œwiadectwo tak wielu braci i sióstr, którzy
równie¿ w naszych czasach oddali ¿ycie, by
przekazaæ prawdê o mi³oœci Bo¿ej, objawionej nam
w ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym Chrystusie.
Ponadto wyra¿am wdziêcznoœæ ca³ego Koœcio³a za
chrzeœcijan, którzy siê nie poddaj¹ w obliczu
przeszkód i przeœladowañ z powodu Ewangelii.
Jednoczeœnie z g³êbok¹ i solidarn¹ mi³oœci¹
myœlimy o wszystkich wiernych ze wspólnot, które
zw³aszcza w Azji i Afryce w tych naszych czasach
ryzykuj¹ ¿ycie lub zepchniêcie na margines
spo³eczeñstwa z powodu swojej wiary. Widzimy w
tym urzeczywistnianie siê ducha ewangelicznych
b³ogos³awieñstw, które mówi¹ o cierpi¹cych
przeœladowanie ze wzglêdu na Pana Jezusa (por. Mt
5, 11). Jednoczeœnie nie przestajemy apelowaæ do
rz¹dów pañstw, aby gwarantowa³y wszystkim
wolnoœæ sumienia i religii, a tak¿e mo¿liwoœæ
dawania publicznie œwiadectwa swojej wiary. cdn

Nie ma prawdziwej ewangelizacji
bez g³oszenia imienia i nauki, ¿ycia i obietnic,
Królestwa i tajemnicy Jezusa Nazareñskiego, Syna
Bo¿ego”.
Przekonanie, ¿e g³oszenie s³owa Bo¿ego wymaga
œwiadectwa w³asnego ¿ycia, jest bardzo wyraŸne w
œwiadomoœci chrzeœcijañskiej od samych
pocz¹tków. Sam Chrystus jest œwiadkiem wiernym
i prawdomównym (por. Ap 1, 5; 3, 14), œwiadkiem
Prawdy (por. J 18, 37). W zwi¹zku z tym chcia³bym
przypomnieæ liczne œwiadectwa, których mieliœmy
sposobnoœæ wys³uchaæ podczas zgromadzenia
synodalnego. G³êboko poruszy³y nas opowiadania
osób, które potrafi³y ¿yæ wiar¹ i dawaæ jasne
œwiadectwo Ewangelii równie¿ w re¿ymach
wrogich chrzeœcijañstwu lub poœród przeœladowañ.
Wszystko to nie powinno budziæ w nas lêku. Jezus
powiedzia³ swoim uczniom: „„S³uga nie jest
wiêkszy od swego pana”. Je¿eli Mnie

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.

