Kalendarz liturgiczny
30 sierpnia. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22b-22.27; Mk
7,1-8.14-15.21-23
Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że
jesteśmy dziećmi Boga, które mają dążyć do
świętości, to znaczy do przebywania blisko Boga.
31 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
1 Tes 4,13-18; Łk 4,16-30
Nasz Dobry Ojciec, który jest w niebie, gromadzi
nas przy ołtarzu, aby objawić swoją miłość
poprzez ofiarę Jezusa, umiłowanego Syna.
1 września. WTOREK. Bł. Bronisławy.
1 Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37
Prośmy o gorliwość w pracy, nauce i modlitwie.
2 września. ŚRODA.
Kol 1,1-8; Łk 4,38-44
Przychodząc na Mszę Świętą dostępujemy
zaszczytu bycia gośćmi Jezusa, który zastawia dla

nas stół słowa Bożego i Eucharystii.
3 września. CZWARTEK. Św. Grzegorza
Wielkiego.
Kol 1,9-14; Łk 5,1-11
Przykład świętych potwierdza, że im życie
bardziej zgodne z Ewangelią, tym większe
szczęście i pomyślność człowieka.
4 września. PIĄTEK.
Kol 1,15-20; Łk 5,33-39
Niech miłość Bożego Serca przynagla i nas do
odwzajemniania się miłością wobec Boga
i bezinteresownego okazywania jej bliźnim.
5 września. SOBOTA.
Kol 1,21-23; Łk 6,1-5
Każda sobota jest dla nas, katolików, dniem,
w którym szczególniej czcimy Maryję, Matkę
Bożą. Zwłaszcza zaś w pierwsze soboty miesiąca
oddajemy cześć Jej Niepokalanemu Sercu.

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: 1. Zofia Sobczak - 50 zł. Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy zadłużenie 245159.84 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!
Kolejny rok szkolny i katechetyczny rozpoczyna
się w atmosferze przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży są
wielkim wydarzeniem dla całej Polski. Będą to
dni wielkiego wysiłku organizacyjnego
i wyzwania do dawania świadectwa naszej wiary.

Zaangażujmy się wszyscy w przygotowanie do
tych dni na poziomie rodziny, szkoły i parafii.
Niech nowy rok szkolny i katechetyczny
prowadzi nas wszystkich na Światowe Dni
Młodzieży.
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Kajakowy Szlak Papieski
“Apostołów Miłosierdzia”.
Trasa trzeciego już
w Diecezji Ełckiej
Szlaku Papieskiego (po
Szlaku Papieskim
Tajemnice Światła
z Ełku do Wigier
i Kajakowym Szlaku
Papieskim Tajemnice
Zawierzenia z Wigier
do Augustowa-

Studzienicznej) otwartego w Ukcie 21 sierpnia
br. upamiętnia spływ kajakowy ks. Karola
Wojtyły z 1957 r., który na przełomie lipca
i sierpnia - wraz z grupą 26 młodych naukowców
krakowskiego środowiska płynął od Sorkwit do
Ostrołęki. Warto wspomnieć, że dla młodych
naukowców - Danuty i Sł. Bożego Jerzego
Ciesielskiego oraz Danuty i Stanisława
Rybickich - była to podróż poślubna.
Cdn.

Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
W tym Roku Świętym będziemy mogli
doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich,
którzy żyją na najbardziej beznadziejnych
peryferiach egzystencjalnych, które tak często
świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż
sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych
w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele wielu,
którzy nie mają już więcej głosu, ponieważ ich
krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętności
bogatych narodów. W tym Jubileuszu Kościół
zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia
tych ran, do opatrywania ich oliwą pocieszenia,
do przewiązywania miłosierdziem oraz do

leczenia ich solidarnością i należną uwagą. Nie
wpadajmy w obojętność, która upokarza, w
przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie
pozwala odkryć nowości, w cynizm, który
niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec
biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr
pozbawionych godności. Poczujmy się
sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc.
Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy
ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej
obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich
krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem
złamali barierę obojętności, która często
króluje w sposób władczy, aby ukryć
hipokryzje i egoizm.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Słowo na dziś
W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa
usłyszymy zachętę Mojżesza skierowaną do
Izraelitów o wierne zachowanie wszystkich
poleceń i nakazów Boga. Prawo Boże jest
bowiem gwarantem prawdziwego szczęścia
człowieka. Natomiast Chrystus ustami
Ewangelisty Marka upomni ten sam naród, że
prawo dane przez Boga zostało mocno
sformalizowane, a tym samym wykrzywione

poprzez dostosowanie go do potrzeb tylko
ludzkich. Stąd więc słuszna staje się uwaga św.
Jakuba, aby zawsze wracać do pierwotnej myśli
konkretnego prawa, i co więcej, aby starać się nie
czynić prawa tylko martwym przepisem.
Przyjmijmy więc z uwagą dzisiejsze słowo Boże,
a później wcielajmy je w życie, abyśmy okazali się
prawdziwie wierzącymi.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś dwudziesta druga niedziela w ciągu
roku, a zarazem ostatnia niedziela w czasie
wakacji i w miesiącu trzeźwości. W liturgii
słowa usłyszeliśmy wezwanie do
zachowywania prawa Bożego i wprowadzania
słowa Bożego w czyn. Niech to przesłanie
towarzyszy zarówno gościom opuszczającym
po wakacjach naszą parafię, jak i wszystkim
parafianom. Do sprawy troski o trzeźwość
narodu będziemy przy różnych okazjach
powracali w przyszłości.
2. 1 września będziemy przeżywali
rozpoczęcie nowego roku szkolnego
i katechetycznego. Z tej okazji, we wtorek
o godz. 9.00, zostanie w naszym kościele
odprawiona uroczysta Msza Święta.
Na wspólną modlitwę zapraszamy wszystkich
związanych ze szkołą, a więc dzieci i młodzież
oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców,
a także pracowników administracji szkoły, gdyż
nowy rok powinno się rozpocząć z Panem
Bogiem.
W związku z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego i katechetycznego zachęcamy też do
przystąpienia do sakramentu pokuty. Spowiedź
na pół godziny przed Mszą Świętą.
3. We wtorek przypada też 76. rocznica
wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy
w tym dniu o modlitwie za ofiary tej wojny oraz
o pokój na świecie.
4. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W pierwszy czwartek
adoracja
Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej
o godz. 17.00. Trwać będzie do 21.00.
W pierwszy piątek Msza Święta wotywna
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz.
17.00. Składka na tacę na potrzeby misyjne.
Rodziny i opiekunów chorych oczekujących
na odwiedziny kapłana z posługą
sakramentalną, prosimy o zgłoszenie
w zakrystii lub kancelarii parafialnej..
Iwona Krajza i Arkadiusz Szmigiel.
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

W pierwszą sobotę Msza Święta wotywna
o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi
Panny o godz. 17.00 Odmawianie cząstki
różańca po Mszy Świętej.
6. Za tydzień dwudziesta trzecia niedziela
w ciągu roku, poświęcona tym razem sprawom
katechetycznym. Zmiana tajemnic
różańcowych.
7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 1 IX bł. Bronisława, dziewica, gorliwa
norbertanka, żyła w Krakowie w XIII wieku
(wspomnienie obowiązkowe);
· 3 IX św. Grzegorz Wielki, papież i doktor
Kościoła, posługujący się tytułem „sługa sług
Bożych”. Żył w VI wieku. Jemu
zawdzięczamy reformę liturgii, śpiew
kościelny zwany gregoriańskim, liczne dzieła
teologiczne i zwyczaj odprawiania Mszy
Świętej gregoriańskiej (wspomnienie
obowiązkowe).
8. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok, a także albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”.
9. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do
Bierzmowania i ich rodzicami.
10. W następną niedzielę po Mszy Świętej
o godz. 8.30 zapraszam na spotkanie
wszystkich, którzy należeli do Parafialnych
Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
11 . 2 w r z e ś n i a - R Ó Ż A N I E C z a
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.

Związek małżeński zawarli

Intencje mszalne
Poniedziałek - 31 sierpnia 2015 r.
8.00 - o bł. Boże dla Agnieszki i Dariusza Dąbrowskich
i ich dzieci Michalinki i Jerzego
17.00 - o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + Lucjan Ropiak w 18 rocz.śm.
Wtorek - 1 września 2015 r.
8.00 - + Barbara Kopka
9.00 - Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego
- + Armin Hamermajster, Kazimiera Rokojżo, Celina
Siwik, Henryk Wróbel, Teresa Mazgoła,Celina
Gadomska,Stanisława Juszko, Henryka Olszewska,
Maria Bielewska, Irena Urbańska, Stanisława Farys,
Józefa Duszak.
17.00 - w 93 urodziny Marii Worobiec
- o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + Dariusz Parzych w rocz.śm., Edward i Eugenia
Środa - 2 września 2015 r.
8.00 - + Lucjan Ropiak w 18 rocz.śm. - int.od żony
17.00 - w rocznicę ślubu Edyty i Pawła Pieńkowskich
i za ich dzieci
- w urodziny Pawła Nadolnego
- o zdrowie dla Roberta Szydlika
Czwartek - 3 września 2015 r.
8.00 - + Jan Krysiak w 10 rocz.śm., Stefania - int.od
syna z rodziną
17.00 - w2 urodziny Antoniny - int.od rodziców
- o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + Rozalia, Stanisław, Helena, Józef, Regina,
Zbigniew, Stefan i Irena
Piątek - 4 września 2015 r.
8.00 - o zdrowie dla Krzysztofa Serek
17.00 - intencja dziękczynna za otrzymane łaski

w ostatnim czasie z prośbą
o dalsze bł. Boże dla pewnej
rodziny
- o zdrowie duszy i ciała, łaskę
wiary, trzeźwość oraz bł. Boże
w pracy i życiu osobistym dla
syna
- o zdrowie dla Roberta
Szydlika
Sobota - 5 września 2015 r.
8.00 - o bł. Boże dla r. Wajs
17.00 - w 87 urodziny Anny Polak
- o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + Antoni i Józefa Szewczyk, Robert Piaścik, Zofia
i Antoni Szewczyk
XXIII Niedziela Zwykła - 6 września 2015 r.
8.30 - w 11 urodziny Marcela i cr. Ryś
- + Witold, Czesława, Czesława Zaniewscy, Jan
Nadolny
- + Józef Gołaś w 4 rocz.śm.
11.00 - intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże
w rodzinie i gospodarstwie Jerzego i Haliny
i w urodziny Przemysława
- o zdrowie dla Roberta Szydlika
- + cr. Brzostków: Władysław, Marianna, Eleonora,
Józef, Stefania, Stefan, Marianna i wszystkie dusze
w czyśćcu cierpiące
- + Rafał, Ignacy i Wacław Wasilewscy - int.od Izy
z rodziną
17.00 - za parafię
- w rocznicę ślubu Alicji i Jerzego

Zapowiedzi przedślubne
1. Samsel Karol, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut. i Andrzejczyk Dorota, stan wolny, par.
Myszyniec.
2. Nosek Karol Błażej i Nosek Maria Roksana z d. Stachelek, cywilnie związani, oboje zam.
Wojnowo, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
16. Chociaż każdy rozdział ma swoją tematykę i
konkretną metodologię, to podejmuje z nowej
perspektywy ważne zagadnienia poruszone w
poprzednich rozdziałach. Dotyczy to zwłaszcza
niektórych głównych tematów, przenikających
całą encyklikę. Na przykład ścisła więź między
ubogimi a kruchością naszej planety,
przekonanie, że wszystko na świecie jest ściśle

ze sobą powiązane, krytyka nowego
paradygmatu i form władzy, które wywodzą się z
technologii, zachęta do poszukiwania innych
sposobów rozumienia ekonomii i postępu,
wartość właściwa każdemu stworzeniu, ludzki
sens ekologii, potrzeba otwartej i szczerej
dyskusji, poważna odpowiedzialność polityki
międzynarodowej i lokalnej, kultura odrzucenia
oraz propozycja nowego stylu życia. Kwestie te
nigdy nie będą zamknięte i zaniechane, ale wręcz
nieustannie podejmowane i ubogacane.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

