Kalendarz liturgiczny
4 sierpnia. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21
Bądźmy zawsze gotowi dawać świadectwo
przynależności do Chrystusa przez modlitwę,
słowo i konkretne czyny.
5 sierpnia. PONIEDZIAŁEK.
Lb 11,4b-15; Mt 14,13-21
Przyjmując w Eucharystii Jezusa, który uniża się,
dając nam siebie w Hostii, otrzymujemy zarazem
światło i moc do przyjęcia Go w potrzebujących,
by mogła w nas zamieszkać Boża miłość.
6 sierpnia. WTOREK. Święto Przemienienia
Pańskiego.
Dn 7,9-10.13-14 lub 2 P 1,16-19; Łk 9,28b-36
Gwarancją naszej nadziei na chwałę nieba, jest
Jezus,który na górze Tabor objawił się Apostołom
jako Pan chwały, umiłowany Syn Boży.
7 sierpnia. ŚRODA.

Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
Zbawienie jest dostępne dla wszystkich.
8 sierpnia. CZWARTEK. Św. Dominika.
Lb 20,1-13; Mt 16,13-23
Starajmy się jak najlepiej poznawać słowo Boże i
być głosicielami Dobrej Nowiny.
9 sierpnia. PIĄTEK. Święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Patronki
Europy.
Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 lub Mt 16,2427
Św. Teresa Benedykta od Krzyża uczy, że “im
większa ciemność zapanuje wokół nas, tym
bardziej musimy otworzyć nasze serca na światło
z góry”.
10 sierpnia . SOBOTA. Św. Wawrzyńca.
Mdr 3,1-9 lub 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26
Duch Święty udziela wierzącym daru męstwa.

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. W połowie ubiegłego
t y g o d n i a
przekroczyliśmy progi
sierpnia. To miesiąc dla
nas szczególny na
płaszczyźnie religijnej,
jak i narodowej. W tym
miesiącu ze wszystkich
stron Polski i Europy
s e t k i t y s i ę c y
pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy
się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud
wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też
w wielką modlitwę o trzeźwość naszego
narodu. Dla wyrwania z nałogu pijaństwa
czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego
warto ofiarować Panu Bogu czasową lub
całkowitą abstynencję. Naszym
pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest
Święty Maksymilian Maria Kolbe.
2. Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne
wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya,

Bazylika zimą

*

Komunikaty

patrona wszystkich proboszczów. Przez jego
w stawiennictwo dziękujemy Bogu za dar
Eucharystii oraz prosimy o liczne i święte
powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty
parafialnej.
3. W najbliższy wtorek, 6 sierpnia, przypada święto
Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone
jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku.
Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam
zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia
o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej
potęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do
przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim
królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co
dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się
Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do
Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie
Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie
czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.
4. 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
5. Przed swoją męką Pan zapewniał Piotra: «Ja
prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara»
(Łk 22, 32). Następnie polecił mu, by «utwierdzał
braci» w tej właśnie wierze. Świadomy zadania
powierzonego Piotrowi, Benedykt XVI zechciał
ogłosić obecny Rok Wiary, czas łaski,
pomagający nam doświadczyć wielkiej radości,
jaką daje wiara, ożywić poznanie szerokich
horyzontów, jakie odsłania wiara, by ją
wyznawać w jej jedności i w pełni, wierni
pamięci Pana, umacniani Jego obecnością
i działaniem Ducha Świętego. Przeświadczenie
Ojciec świadek wiary i trzeźwości cd.
Zwłaszcza w Roku Wiary ta prośba
nabiera szczególnego znaczenia, bowiem wiele
osób przez brak trzeźwości traci wiarę. Niech nasza
sierpniowa abstynencja będzie ofiarą w intencji ich
powrotu do jedności z Bogiem. Podejmijmy ją
także z pobudek patriotycznych i społecznych.
Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem, w którym
przeżywamy wiele ważnych świąt maryjnych
i rocznic narodowych niech abstynencja będzie
jedną z form podkreślenia doniosłości tych dni. Nie
zamykajmy oczu na zagrożenia, które niszczą życie
milionów rodzin, osłabiają Kościół i całą naszą
ojczyznę. Nie lekceważmy bólu i cierpienia dzieci,
żon i matek, bezmiaru ich smutku, rozpaczy,
utraconej nadziei i zaprzepaszczonych marzeń. Nie
przechodźmy obojętnie obok tych problemów.
Niech abstynencja stanie się odważnym znakiem
naszej troski o życie narodu.
Prośba o abstynencję nie jest adresowana jedynie
do osób, które borykają się z problemem
alkoholowym. Sierpniowy apel nie jest też
moralnym szantażem wobec tych, którzy nie
nadużywają alkoholu, ale nie widzą nic złego w

wiary, która czyni życie wielkim i pełnym,
skoncentrowane na Chrystusie i mocy Jego łaski,
ożywiało posłannictwo pierwszych chrześcijan.
W Aktach męczenników czytamy taki dialog
rzymskiego prefekta Rusticusa
z chrześcijaninem Hieraxem: «Gdzie są twoi
rodzice?» pytał sędzia męczennika, a ten
odpowiedział: «Naszym prawdziwym ojcem jest
Chrystus, a naszą matką wiara w Niego». Dla
tych chrześcijan wiara jako spotkanie z Bogiem
żywym objawionym w Chrystusie, była
«matką», ponieważ wydawała ich na światło
dzienne, rodziła w nich Boże życie, nowe
doświadczenie, pełną blasku wizję życia, dlatego
byli gotowi złożyć do końca publiczne
świadectwo.
Ciąg dalszy nastąpi
umiarkowanym towarzyskim piciu
podczas wakacji. Jest to apel
o wolność, o radość i życie
wartościami. Naszym świadectwem
sierpniowej abstynencji możemy
pokazać, że zależy nam na trzeźwości
drugiego człowieka i całego narodu.
Jednocześnie sami przed sobą możemy udowodnić,
że potrafimy żyć bez alkoholu, że możemy bez
niego wytrzymać tych kilka sierpniowych tygodni.
Prośba o abstynencję ma nam również
przypomnieć, że alkohol nie jest dla człowieka
substancją neutralną. Ze względu na swoje
właściwości jest substancją podstępną, wręcz
zdradziecką. Spójrzmy na niemal milion osób
uzależnionych, na wiele milionów pijących
ryzykownie i szkodliwie. Polacy wydali
w ubiegłym roku ponad 30 miliardów złotych na
alkohol. Spożycie alkoholu na osobę od 15 roku
życia wynosi 13,6 litra. Należy do tego dodać od 2
do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego. To nie są
jednostkowe problemy to jest wielki problem
społeczny. Zjawisko to dotyka nas w sposób
szczególnie upokarzający.
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. Skrajna Jadwiga (Ukta) - 100 zł., 2. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 200 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 628 539.81 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 - 5 sierpnia 2013 r.
Leokadia Jaworscy - int.od córki
8.00 - ..............
i synowej z dziećmi
17.00 - + Bożena Sawicka - int.od męża i dzieci
17.00 - ślub: Malwina Drabińska
Wtorek - 6 sierpnia 2013 r.
i Maciej Zapert
8.00 - .................
XIX Niedziela Zwykła - 11
17.00 - o bł. Boże dla rodzin Glebów, Wojtalików sierpnia 2013 r.
i Paszków
8.30 - w rocznicę ślubu Anny
i Damiana
Środa - 7 sierpnia 2013 r.
Rokojżo i za ich synów Kacpra
i Czarka
8.00 - + Henryk Florczyk w 13 rocz.śm., Anna, 8.30 - w int. Michaliny i Olafa z racji urodzin i za
Czesław i Jadwiga Szczech, Edward Kuzia, Emila, Emilkę i Mailin
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski
8.30 - w 50 urodziny Andrzeja - int.od dzieci
17.00 - za dzieci i wnuków p. Niwińskich
8.30 - w 2 urodziny Kubusia Tarasewicza i za
Czwartek - 8 sierpnia lipca 2013 r.
jego rodziców - int.od dziadków i rodziców
8.00 - + Henryk Chaberek
9.40 - Krutyń: w 15 urodziny Macieja
8.00 - + Brunon i Wiesław Śniciekowscy, Marek Waszkiewicza
Serafin
9.40 - Krutyń: za dzieci i wnuki p. Jadwigi Klik
17.00 - + Kazimierz Wygnał
9.40 - Krutyń: w urodziny Lidii Korzec intencja
Piątek - 2 sierpnia 2013 r.
dziękczynna
8.00 - + Adrian Ropiak
11.00 - w 40 rocznicę ślubu Celiny i Józefa
8.00 - + Józef Zubrycki i jego syn Henryk
Krysiak
17.00 - + Czesław Ptak i Katarzyna - int.od córki 11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
17.00 - + Czesław, Józef, Stanisława, Józef, p. Jabłkowskich
Franciszek
11.00 - w 20 rocznicę ślubu Jolanty i Zbigniewa
17.00 - + Eugenia, Dariusz i Marysia Alickich i za ich dzieci
Drzymkowscy
11.00 - + Jadwiga Micyk z d. Zyśk - int.od siostry
Sobota - 10 sierpnia 2013 r.
Ali z rodziną i braci z rodzinami
8.00 - + Ruta, Ewald i Piotr Wróbel
17.00 - w 2 urodziny Maksymiliana Ratajczaka
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Bolesław i 17.00 - + Jadwiga Misiewicz
W roku 2016 Ojciec Święty oprócz Krakowa
odwiedzi zapewne także Poznań, Gniezno
i Warszawę – powiedział kard. Kazimierz Nycz.
Metropolita warszawski spotkał się
z dziennikarzami, aby omówić przebieg

niedawnego Światowego Dnia Młodzieży w Rio
de Janeiro, przygotowania do kolejnego, za 3 lata
w Krakowie, oraz sprawę kanonizacji Jana XXIII
i Jana Pawła II.

* 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
***
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W TYM TYGODNIU
PATRONUJE NAM:
· 8 VIII Święty Dominik (ok.
1170-1221), prezbiter, założyciel
1. WSZYSTKIM SKŁADAM
SZCZERE "BÓG ZAPŁAĆ"
Z A K A Ż D Y P R Z E J AW T R O S K I
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
2. W piątek, 9 sierpnia, przypada święto Świętej
Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein (18911942), współpatronki Europy. Urodziła się we
Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Bardzo
wykształcona, mimo protestów rodziny przyjęła
chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek
w Kolonii. Ze względu na prześladowania
hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt
w Holandii. Tam aresztowana i wywieziona do
obozu w Oświęcimiu, zginęła 9 sierpnia 1942
roku. Kanonizował ją Błogosławiony Jan Paweł
II w 1998 roku, a w rok później ogłosił
współpatronką Europy, podkreślając, że jej
wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla
Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie
braterskiego społeczeństwa, niezależnie od
różnic narodowych, kulturowych i religijnych.
3. W sobotę, 10 sierpnia, w kalendarzu
liturgicznym przypada święto Świętego

Zakonu Kaznodziejskiego dominikanów, który
do dziś szerzy Ewangelię poprzez głoszenie
słowa i świadectwo życia (wspomnienie
obowiązkowe).
Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego,
męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za
wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem
II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto
wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak
wiele dla Chrystusa i Kościoła da się wycierpieć,
a z czego później rodzą się błogosławione
owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom
Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza
krew męczeńska tych, którzy poszli za
Chrystusem, ich przykład rodzi następne
pokolenia wyznawców gotowych oddać
wszystko za Ewangelię.
4. Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym znajdziemy bogato
opisaną historię naszego parafialnego obrazu
z ołtarza głównego.
5. Za tydzień prosić będziemy o ofiary na
Fundusz Kapłański Diecezji Ełckiej.
6. 5 sierpnia - rocznica koronacji Obrazu Matki
Bożej w Rajgrodzie.
7. 10 sierpnia - XI Pielgrzymka w intencji
trzeźwości do Sanktuarium w Studzienicznej.

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta.
sztuką jest dobrze żyć dla niej.
Argumenty należy oceniać nie według liczby, ale
Carpent tua poma nepotes - Wnuki twoje zbiorą wagi znaczenia.
owoc twojej pracy ( Vergilius Ecl.IX, 50)

Słowo na dziś...
Kohelet zwraca uwagę, że ciężka praca dla materialnych, ten zawsze będzie rozgoryczony.
osiągnięcia jakiegoś celu zazwyczaj kończy się Szczęście osiąga się we wspólnocie z ludźmi,
porażką. Pragniemy zdobyć dobra materialne, w dzieleniu się owocem własnych osiągnięć. To
jakoby niezbędne do osiągnięcia szczęścia. Kto równocześnie jest droga do nieba. Posłuchajmy
szuka szczęścia w dalekiej przyszłości, ten nigdy Świętego Pawła, czego trzeba się wyrzec, by nie
go nie osiągnie. Kto koncentruje się na dobrach stracić szczęścia.
Zapowiedzi przedślubne

1.Zachłowski Andrzej, stan wolny, zam.Zawady, par.Narodzenia NMP w Kumielsku i Rudnik Natalia, stan
wolny, zam. Ukta, par. tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Odszedł od nas

Władysław
Konachowicz
Msza Święta od uczestników pogrzebu 04 września 2013 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie ...

Związek małżeński zawarli
Klaudia AgnieszkaKosak
i Rafał Nadrowski
Nowej rodzinie życzymy
obfitości darów Bożych.
Szczęść Wam Boże!

