Kalendarz liturgiczny
3 sierpnia. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 55,1-3a; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Eucharystia to wspaniały Boży dar. To Boża uczta,
na którą jesteśmy zaproszeni, na której sam Jezus
się o nas troszczy i karmi nas sobą.
4 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Św. Jana Marii
Vianneya.
Jr 28,1-17; Mt 14,22-36
Z Bożą pomocą przekraczajmy swoje słabości i
zjednujmy dla Boga ludzi Mu przeciwnych.
5 sierpnia. WTOREK.
Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14
Nie szukajmy żadnych rozwiązań problemów poza
Bożym prawem.
6 sierpnia. ŚRODA. Święto Przemienienia
Pańskiego.
Dn 7,9-10.13-14 lub 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9
Podczas Eucharystii nasza świątynia staje się górą

Tabor, gdzie zostajemy umocnieni w wierze,
zwłaszcza na chwile kryzysów naszej wiary.
7 sierpnia. CZWARTEK.
Jr 31,31-34; Mt 16,13-23
Kto żyje z Bogiem, żyje pełnią życia.
8 sierpnia. PIĄTEK. Św. Dominika.
Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
Jezus pomoże nam przetrwać trud i ujawnić
niezwykłe działanie mocy Bożej, które pobudza
wiarę do wzrostu i do nieustannego wielbienia
Boga.
9 sierpnia. SOBOTA. Święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Patronki
Europy.
Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 16,24-27
Szczerze szukajmy Prawdy. Szukajmy Bożego
światła i w nim odkrywajmy nasze piękno, którym
zostaliśmy obdarowani przez 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. Dziś, w 18 niedzielę w ciągu roku, liturgia
ukazuje nam Boga, który troszczy się o nas
nieustannie i zaprasza, abyśmy szli do Niego
również wtedy, gdy wydaje się nam, że stajemy
przed Nim z pustymi rękoma. Niech ten obraz
w rozpoczynającym się dziś tygodniu pobudzi nas
do refleksji nad dobrocią Boga i stanie się okazją
do dziękczynienia za wszelkie dobro, jakiego
doświadczamy każdego dnia.
2. Za nami połowa wakacji. Dla wielu z nas jest to
czas odpoczynku, urlopów, oderwania od
codzienności. Spróbujmy wykorzystać ten czas
również na dobrą lekturę, spotkania z bliskimi, jak
i inne zajęcia, które pomogą nam
z wdzięcznością spojrzeć na nasze życie.
3. Sierpień to w naszym kraju tradycyjnie miesiąc
pielgrzymowania do domu naszej najlepszej
M a t k i n a J a s n e j G ó r z e
w Częstochowie. Zachęcam do szczególnej
łączności modlitewnej z pielgrzymującymi.
4. Sierpień to także tradycyjnie miesiąc trzeźwości
w naszym kraju. Do powstrzymania się od
spożywania alkoholu w tym miesiącu jesteśmy

Bazylika zimą
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zachęcani wszyscy, a nie tylko ci, którzy mają
z tym problem. Chodzi o to, byśmy przez swoją
postawę przeciwstawili się kulturze picia
w naszym kraju. Nasz gest możemy również
ofiarować w intencji kogoś z naszej rodziny czy
znajomych, którzy mają problemy
z nadużywaniem alkoholu i sami już nie potrafią
z tego wyjść. Być może nasza ofiara połączona
z modlitwą wyprosi im łaskę odwrócenia się od
tego nałogu.
5. Za tydzień będziemy prosić o ofiary na
Fundusz Kapłański Diecezji Ełckiej.
6. 5 sierpnia - rocznica koronacji Obrazu Matki
Bożej w Rajgrodzie.
7. 9 sierpnia - Pielgrzymka w intencji trzeźwości
do Sanktuarium w Studzienicznej.
8. 11 sierpnia - zakończenie XXII Ełckiej
Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.
9. 15 sierpnia - rocznica Cudu nad Wisłą (1920).
10. 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia
NMP (MB Zielnej); błogosławieństwo ziół
i kwiatów. Uroczystość obowiązująca co do
uczestnictwa we Mszy Świętej.
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W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 4 VIII św. Jan Maria Vianney (1786-1859),
prezbiter, najsłynniejszy proboszcz, który swoją
postawą modlitewną, ofiarami i postami
doprowadził do nawrócenia mieszkańców
miasteczka, do którego został posłany

Kupując pomagasz sobie i innym
Starania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida i Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej
doprowadziły do powstania Punktu Aptecznego
w Ukcie. Możemy teraz taniej nabywać leki,
a jednocześnie pomagać tym, którzy nie mają
środków na utrzymanie, bo taki jest charyzmat
Caritas. W minionym tygodniu, we wtorek
o godz. 11.00, nastąpiło uroczyste otwarcie
i poświęcenie Punktu Aptecznego św. Brunona.
Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Romuald
Kamiński.
(wspomnienie obowiązkowe);
· 8 VIII
św. Dominik (ok. 1170-1221),
prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego
dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię
poprzez głoszenie słowa i świadectwo życia
(wspomnienie obowiązkowe).

Związek małżeński zawarli
Anna Druzgała i Mariusz Druzgała,
Marlena Hermanowska i Kamil Pachucki,
Klaudia
Soltek
i Arkadiusz
Ochenkowski
Nowym
rodzinom
życzymy
obfitych łask
Bożych.
Szczęść Wam Boże.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
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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. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.; 2. (...) - 200 zł.
Wpłynęło - 250 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 286 636.45 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 - 4 sierpnia 2014 r.
17.00 - + Helena Szymczak w 4 m-c po śm.
8.00 - w 25 urodziny Łukasza Zawrotnego XIX Niedziela Zwykła - 10 sierpnia 2014 r.
i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki - int.od 8.30 - w int. Pauliny Karkowskiej i Kewina z racji
cioci Haliny z rodziną
urodzin - int.od rodziców
17.00 - w 18 urodziny Dominiki Jachimczyk - 8.30 - + Maria Prusaczyk - int.od koleżanek z
int.od babci
Tkaniny
17.00 - + Henryk Ropiak w 30 dzień po śm. - 8.30 - + Henryk i Anna Florczyk, Edward Kuzia,
int.od uczestników pogrzebu
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski - int.od
Wtorek - 5 sierpnia 2014 r.
Celiny Kuzia
8.00 - ..............
8.30 - + Ryszard Gałecki z Wojnowa
17.00 - + Bożena Sawicka w 4 rocz.śm. - int.od 9.40: Krutyń - w rocznicę ślubu Gabrysi
męża i dzieci
i Krzysztofa i za ich syna i w rocznicę ślubu
Środa - 6 sierpnia 2014 r.
Klaudii i Rafała - int.od rodziców
8.00 - + Halina i Stefan Ginter
9.40:Krutyń - int.dziękczynna o rodziny
17.00 - intencja dziękczynna za dom, rodzinę Stanisława i Marianny Kulas, za nich i za ich
i pracę
dzieci i wnuków
17.00 - + Wacław Bałdyga - int.od pracowników 9.40:Krutyń - + Stefan Szyszuk, cr. Szyszuk
i mieszkańców DPS Betesda w Ukcie
i Samsel
Czwartek - 7 sierpnia 2014 r.
11.00 - w I rocznicę ślubu Oliwi i Dariusza
8.00 - .............
11.00 - + Kazimierz Wygnał
17.00 - + Władysław Konachowicz
11.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
Piątek - 8 sierpnia 2014 r.
11.00 - + Stanisław w rocz.śm., Irena, Adam,
8.00 - + Henryk i Anna Florczyk, Jadwiga Henryk, cr. Florczyków i Kozłowskich
i Czesław Szczech, Lucjan Ropiak, Edward 17.00 - za parafię
Kuzia, Władysław Jaworski
17.00 - + Czesław, Stanisława, Józef, Franciszek,
17.00 - + Stefania Kamińska - int.od cioci Ruty Józef
i Antoniego
17.00 - + Maria i Władysław Prusaczyk, Józef
Sobota - 9 sierpnia 2014 r.
Mamończyk - int.od Barbary
8.00 - + Henryk Chaberek
z rodziną
w 8 rocz.śm., Teresa
Przede wszystkim S z u k a m y
Ochrzczony został
nie zapominaj, że s p o n s o r a
Jan Nadolny,
nie możesz być na lichtarz
syn Grzegorza i Beaty
niczyim sędzią. p o d
Rodzice i otoczenie
(Fiodor
paschał niech będą dla niego
Dostojewski).
2100
zł.
świadkami wiary.

Ogłoszenia

*

11. W najbliższą środę, 6 sierpnia, przypada
święto Przemienienia Pańskiego. Oddajemy
w nim cześć Chrystusowi, który przed swoją
męką pragnął umocnić swoich uczniów i ukazał
im swoją chwałę. W ten sposób również my
możemy być pewni, że zostaliśmy powołani do
tej samej chwały z Chrystusem.
12. Zaś w sobotę, 9 sierpnia, przypada święto
świętej Teresy Benedykty od Krzyża Edyty
Stein (1891-1942), współpatronki Europy. Edyta
Stein odnalazła wiarę w Boga w wieku 30 lat,
jednak przyjmując chrześcijaństwo, nie zerwała
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swoich więzów z narodem żydowskim, z którego
pochodziła. Zginęła w Auschwitz, ofiarując
swoje życie za naród, z którego pochodziła.
13. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok.
14. 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.

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.
3. Zuzelski Piotr Łukasz, stan wolny, zam. Surmówka, par. Św. Józefa i Wniebowzięcia NMP
Stanclewo i Grykień Natalia Lucyna, stan wolny, zam. Gałkowo, par.tut.
4. Łuszczyk Radosław, stan wolny, zam. Bobrówko i Kozakiewicz Magda, stan wolny, zam. Ukta,
oboje par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Słowo na dziś
Po raz kolejny w cyklu rocznym pojawia się chleba przez Chrystusa, które przedstawi nam św.
dziś fragment proroctwa Izajasza. Mateusz. To Bóg jest tym, który może zaspokoić
Oczywiście, że swoją wymową najpierw wszelkie pragnienie i każdą potrzebę człowieka.
ukazuje najbliższą przyszłość Narodu Trzeba jednak dążyć do takiego zjednoczenia
Wybranego, który przebywał w niewoli z Bogiem, o którym powie z kolei św. Paweł, że nic
babilońskiej. Jednakże ostateczny sens wizji ani nikt nie jest w stanie go zniszczyć.
Izajaszowej można zrozumieć dopiero Zaspakajajmy nasz głód, przybliżając się z wielkim
w połączeniu z cudownym rozmnożeniem pragnieniem i utęsknieniem do stołu słowa Bożego.
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI cd.
Stwórcy, Jego mądrości i Jego planu miłości.
Opierając
się na tej miłości, mężczyzna i kobieta
Wiara i rodzina
mogą przyrzec sobie wzajemną miłość gestem
52. List do Hebrajczyków, mówiąc o wędrówce angażującym całe życie i przypominającym
Abrahama do przyszłego miasta, wspomina bardzo wiele cech wiary. Przyrzeczenie miłości
o błogosławieństwie przekazywanym z rodziców na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy
na dzieci (por. 11, 20-21). Pierwszym większy od naszych projektów plan, który nas
środowiskiem, w którym wiara oświeca miasto wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej
ludzi, jest rodzina. Mam na myśli zwłaszcza osobie całą przyszłość. Wiara pomaga też pojąć
trwały związek mężczyzny i kobiety w całej głębi i bogactwie zrodzenie dzieci
w małżeństwie. Powstaje on z ich miłości, sprawiając, że uznajemy w nim stwórczą miłość,
będącej znakiem i obecnością miłości Bożej, która daje nam i powierza tajemnicę nowej
z uznania i akceptacji dobra odmienności osoby. Sara właśnie dzięki swej wierze stała się
seksualnej, dzięki czemu małżonkowie mogą matką, licząc na wierność Boga Jego obietnicy
stać się jednym ciałem (por. Rdz 2, 24) i są zdolni (por. Hbr 11, 11).
Ciąg dalszy nastąpi.
zrodzić nowe życie, co jest przejawem dobroci

