Kalendarz liturgiczny
5 lipca. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-1; Mk 6,1-6
Doświadczenie napięcia między tym, na co nas
stać, a co osiągamy, mobilizuje nas, aby nie
ustawać i czerpać siłę z wiary i kontaktu
z Bogiem w Eucharystii.
6 lipca. PONIEDZIAŁEK. Bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej.
Rdz 28,10-22a; Mt 9,18-26
Moc Eucharystii nie kończy się w nas z chwilą
rozesłania, ale trwa i promieniuje na innych.
7 lipca. WTOREK.
Rdz 32,23-33; Mt 9,32-38
Pamiętajmy o mocy Jezusa, która przemienia
nasze życie. Może nie zawsze to zauważamy, ale
to się dzieje.
8 lipca. ŚRODA. Św. Jana z Dukli.
Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a;

Mt 10,1-7
Umocnieni słowem i Ciałem Chrystusa mamy
iść, aby świadczyć o Bogu, który jest dobry
i nieustannie działa w naszym życiu.
9 lipca. CZWARTEK.
Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15
Nie bójmy się stanąć w prawdzie przed Jezusem
z naszymi słabościami i grzechami, pozwólmy,
aby swoją miłością nas przemieniał.
10 lipca. PIĄTEK.
Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
Każdego dnia podejmujemy decyzje.
Potrzebujemy wewnętrznego przeczucia, że
idziemy w dobrym kierunku.
11 lipca. SOBOTA. Św. Benedykta z Nursji,
Patrona Europy.
Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
Wszystko ma nas prowadzić do służby Bogu.

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: 0 zł
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 249 238.69 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!

Bazylika Zapowiedzi
zimą przedślubne

1. Wachowski Bartosz, stan wolny, zam. Wojnowo i Drężek Natalia, 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.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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KOMUNIKAT w sprawie obozu stypendystów Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
w Diecezji Ełckiej
Od 8 do 14 lipca grupa 700 stypendystów-studentów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” będzie uczestniczyła w obozie formacyjnym w naszej diecezji.
Stypendyści Fundacji to młodzież szczególnie uzdolniona z rodzin wiejskich i mniejszych miast.
Są oni „żywym pomnikiem św. Jana Pawła II”. Podczas tegorocznego obozu, towarzyszy im hasło
„Odwagi! Bóg jest z Wami”. Głównym miejscem pobytu stypendystów będzie miasto Ełk.
Znakiem rozpoznawczym uczestników zjazdu będą charakterystyczne żółte koszulki.
Młodzież w ramach obozu formacyjno-ewangelizacyjnego przygotuje wiele wydarzeń, na które
zaprasza mieszkańców miasta Ełku oraz wszystkich diecezjan:
- 9 lipca (czwartek) o godzinie 11:00 odbędzie się Msza św. w diecezjalnym sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Ełku, której przewodniczyć będzie J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki.
- 12 lipca (niedziela) stypendyści wezmą udział w parafialnych Mszach św.
w Ełku, Augustowie, Białej Piskiej, Giżycku, Olecku, Orzyszu, Piszu, Suwałkach oraz w innych
miejscowościach. Przygotują oprawę liturgiczną oraz opowiedzą o działaniach Fundacji.
- 12 lipca (niedziela) od godziny 16:00, w Ełku, stypendyści zapraszają na festyn rodzinny,
który odbędzie się na Placu św. Jana Pawła II.
- 12 lipca (niedziela) o godz. 20.00 odbędzie się koncert ewangelizacyjny w Amfiteatrze ECK
z udziałem stypendystów.
- 13 lipca (poniedziałek) stypendyści będą pielgrzymować Szlakiem Papieskim „Tajemnice
Światła”, który zakończy się Eucharystią o godz. 17.00 na Wigrach. Będzie to Msza św. kończąca
pobyt młodzieży stypendialnej w naszej diecezji.
- Od czwartku 9 lipca do soboty 11 lipca stypendyści będą prowadzili Apele Jasnogórskie przy
Pomniku św. Jana Pawła II w Ełku, na które serdecznie zapraszają mieszkańców Ełku.
Zachęcamy do modlitwy w intencji stypendystów oraz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Ks. Jan Drob Przewodniczący Zarządu Fundacji

Słowo na
dziś
pierwiastek. Jest tak, gdyż doświadczamy ciągle

Bóg, Opisane przez św. Marka wydarzenie
z Nazaretu pokazuje, jak bardzo trudno było
Izraelitom uwierzyć w bóstwo Jezusa, skoro
znali i dotykali Jego człowieczeństwa.
A tymczasem Chrystus jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym Człowiekiem.
Dzisiejsze czytania ukazują jeszcze jedną
prawdę, a mianowicie tę, że również każdemu
z nas jest trudno odkryć w sobie boski

tego, czego doświadczał Apostoł Narodów
ludzkiej słabości. Każdy z nas w jakiejś mierze
nosi w sobie tę zbuntowaną naturę, o której powie z
wyrzutem Bóg Ezechielowi, a która rodzi
jednostronność i ciasnotę myślenia. Trzeba więc
dostrzec w sobie obecność Bożą.
Niech nam w tym pomoże Słowo, które stało się
Ciałem.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś czternasta niedziela w ciągu roku.
Przyszliśmy na Mszę Świętą niedzielną, aby
opowiedzieć się za Chrystusem i oddać chwałę
Bogu. Miło nam, że wśród zgromadzonych są
wierni z różnych stron Polski, a nawet
z zagranicy, spędzający wśród nas urlopy
i wakacje. Serdecznie pozdrawiamy i witamy
was, mili goście. Życzymy wam udanego
wypoczynku i zapraszamy na spotkania
z Panem Jezusem również w dni powszednie.
Zechciejcie z troską o zdrowie ciała połączyć
staranie o rozwój waszego życia duchowego,
religijnego i moralnego.
2. Wakacje to okres szczególnie aktywnej
działalności dealerów narkotyków i agitatorów
usiłujących wciągnąć młodzież do różnych sekt.
Przestrzegamy przed tymi zagrożeniami
zarówno parafian, jak i gości.
3. Jutro z okazji wspomnienia dowolnego
Najświętszej Maryi Panny, Uzdrowienia
Chorych
obchodzi się święto patronalne
Apostolstwa Chorych.
4. Również jutro
z okazji wspomnienia
o b o w i ą z k o w e g o b ł . M a r i i Te r e s y
Ledóchowskiej, dziewicy, która żyła w latach
1863-1922 i dużo zrobiła dla misji w Afryce,
chociaż na misje nie wyjechała, na Mszę Świętą
wieczorną zapraszamy parafian i gości,
a zwłaszcza te osoby, które angażują się w dzieło
pomocy misjom. Swoimi modlitwami
obejmiemy wszystkich misjonarzy i misjonarki
z naszej diecezji.
5. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki

Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
6. W sobotę święto św. Benedykta, opata,
patrona Europy. Żył na przełomie V i VI
wieku. Ułożył regułę zakonną, na której oparły
si ę p i er w sz e z ak ony, jakie powstały
w Kościele Zachodnim. Przez swoją
działalność przyczynił się do rozwoju życia
religijnego w Kościele i kultury w Europie.
Papież Paweł VI w 1964 roku ogłosił go
patronem Europy.
7. Za tydzień piętnasta niedziela w ciągu roku.
8. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok. Zachęcam także do nabywania
diecezjalnego miesięcznika “Martyria” .
9. 7 lipca rozpocznie się nowenna przed
Wspomnieniem NMP z Góry Karmel.
10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM: · 8 VII św. Jan z Dukli, prezbiter,
franciszkanin, który żył w XV wieku i zasłynął
jako dobry kaznodzieja i spowiednik.
Trumienka z jego relikwiami znajduje się
w Dukli (wspomnienie obowiązkowe);
· 9 VII święci Augustyn Zhao Rong, prezbiter,
i Towarzysze, męczennicy chińscy. Augustyn
urodził się w 1746 roku a śmierć męczeńską
poniósł w 1815 roku. Pozostali męczennicy
chińscy reprezentują katolików różnych
stanów, różnego wieku i z różnych
miejscowości ( wspomnienie dowolne),
· a także wspominani już: Najświętsza Maryja
Panna, Uzdrowienie Chorych, bł. Maria Teresa
Ledóchowska i św. Benedykt.

Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Na tejże właśnie długości fali powinna zostać
dostrojona i zorientowana miłość miłosierna
chrześcijan. Tak, jak kocha Ojciec, tak też
powinni kochać i synowie. Jak On jest
miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by
być miłosierni: jedni wobec drugich.
Główną belką, na której wspiera się życie
Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko
w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno
zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do
wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego
świadectwa ukazanego światu nie może być

pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność
Kościoła weryfikuje się na drodze miłości
miłosiernej i współczującej. Kościół «żyje
niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania
miłosierdzia». Być może przez zbyt długi czas
zapomnieliśmy wskazywać i żyć drogą
miłosierdzia. Z jednej strony pokusa, która
podpowiada, aby brać pod uwagę tylko
i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że
zapomnieliśmy, iż jest to tylko pierwszy krok,
jakkolwiek konieczny i nieodzowny, ale
Kościół potrzebuje wznieść się ponad to, aby
osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej
znaczący.
Ciąg dalszy w następnym numerze

Intencje mszalne
Poniedziałek - 6 lipca 2015 r.
8.00 - + Antoni i Pelagia Moroz, Stanisława
i Władysław Juszko
17.00 - + Błażej, Julianna, Anastazja, Aleksander,
Błażej, z r. Ruszczyk i Parzych
Wtorek - 7 lipca 2015 r.
8.00 - + Marianna, Celina, Bronisław Gadomscy,
Helena Zęgota
17.00 - w 45 rocznicę ślubu Janiny i Mieczysława
Łuszczyk
Środa - 8 lipca 2015 r.
8.00 - + Halina Ropiak
17.00 - w 5 urodziny Kornela Parzycha i za jego
rodziców i brata
Czwartek - 9 lipca 2015 r.
8.00 - + Halina Ropiak
17.00 - w I urodziny Amelii Murzyn i za jej
rodziców
Piątek - 10 lipca 2015 r.
8.00 - + Czesław, Aleksandra, Henryk, Eugeniusz
17.00 - w rocznicę ślubu Elżbiety i Zdzisława i za
ich dzieci
- + Genowefa i Piotr Tomasik
Sobota - 11 lipca 2015 r.
8.00 - + Piotr Łukaszewicz, Anatol i Weronika,

Henryka, Franciszek i
Edward
17.00 - w int. S. Julitty
- w 20 urodziny Filipa
Parzycha i w 3 urodziny
Amelii Parzych
- + Leon w rocz.śm., Regina,
Jan, Władysława i Aleksander
XV Niedziela Zwykła 12 lipca 2015 r.
8.30 - w urodziny Celiny Krysiak
- + Irena i Czesław Kucińscy
- + Bronisława i Bogumił Gruszka, Anna i Józef
Rudnik
9.40 - Krutyń: KR Krutyń
- intencja dziękczynna w rocznicę ślubu Anety
i Mirosława
11.00 - za parafię
- w urodziny Natalii Pliszka
- za rodzinę Doroty i Grzegorza Wygnał
- + Maria Zubrycka w I rocz.śm.
17.00 - + Edward Suchecki w 4 rocz.śm.
- + Paweł Brzóska, Wiesława Młynarczyk
- + Józef, Jadwiga, Franciszek, Helena
i Mieczysław

ENCYKLIKA “LAUDATO SI’
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.

przeciw człowiekowi».
5. Święty Jan Paweł II zajmował się tą kwestią
z rosnącym zainteresowaniem. W swojej pierwszej
encyklice ostrzegł, że «człowiek zdaje się często nie
dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego
środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego
użycia i zużycia». Następnie zachęcał do globalnego
«nawrócenia ekologicznego». Jednakże
równocześnie zauważył, że «zbyt mało wagi
przywiązuje się do ochrony warunków moralnych
prawdziwej „ekologii ludzkiej”». Zniszczenie
środowiska ludzkiego jest sprawą bardzo poważną
nie tylko dlatego, że Bóg powierzył człowiekowi
świat, ale także dlatego, że samo ludzkie życie jest
darem, który trzeba chronić przed różnymi formami
degradacji. Wszelka troska i dążenie do polepszenia
świata wymaga dogłębnych «zmian stylów życia,
modeli produkcji i konsumpcji, utrwalonych struktur
władzy, na których opierają się dziś społeczeństwa».
Prawdziwy rozwój człowieka ma charakter moralny
i pociąga za sobą pełne poszanowanie osoby
ludzkiej, powinien być również ukierunkowany na
świat przyrody i «brać pod uwagę naturę każdego
bytu oraz ich wzajemne powiązanie
w uporządkowany system».
Cdn.

W tej encyklice proponuję nawiązanie dialogu ze
wszystkimi w odniesieniu do naszego wspólnego
domu.
4. Osiem lat po Pacem in terris, w roku 1971,
błogosławiony papież Paweł VI odniósł się do
problematyki ekologicznej, wskazując na kryzys,
będący «dramatyczną konsekwencją»
niekontrolowanej działalności człowieka, który
«wskutek nierozważnego wykorzystywania
przyrody powoduje niebezpieczeństwo jej
zniszczenia, oraz że z kolei on sam padnie ofiarą tej
degradacji». Ponadto w FAO mówił także
o możliwości «doprowadzenia do katastrofy
ekologicznej pod wpływem eksplozji cywilizacji
przemysłowej», podkreślając «pilną potrzebę
radykalnej zmiany w zachowaniu człowieka»,
ponieważ «najbardziej niezwykłe postępy naukowe,
najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne,
najcudowniejszy rozwój gospodarczy, jeśli nie łączą
się z autentycznym postępem społecznym
i moralnym, w ostatecznym rachunku zwracają się

