Kalendarz liturgiczny
5 sierpnia. XVIII NIEDZIELA ZWYK£A.
Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35
Gromadz¹c siê na Eucharystii, zw³aszcza tej
sprawowanej w niedzielê, potwierdza nasz wybór
Chrystusa jako najwy¿szego dobra.
6 sierpnia. Poniedzia³ek. Œwiêto Przemienienia
Pañskiego.
Dn 7,9-10.13-14 albo 2 P 1,16-19; Mk 9,2-10
Wiara nasza mówi nam, ¿e Ten, do którego
przychodzimy w czasie Eucharystii, jest naszym
Panem i Zbawicielem.
7 sierpnia. Wtorek.
Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
Modlitwa, czyli wzniesienie serca do Boga, jest
wyrazem wiary cz³owieka.
8 sierpnia. Œroda. Œw. Dominika.
Jr 31,1-7; Mt 15,21-28
S³owo Bo¿e to lampa na œcie¿kach naszego ¿ycia.
9 sierpnia. Czwartek. Œwiêto œw. Teresy

Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), Patronki
Europy.
Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 lub Mt 16,2427
W Eucharystii spotykamy Tego, który jest
Najwy¿sz¹ Prawd¹ i który zaspokaja jej g³ód.
10 sierpnia. Pi¹tek. Œwiêto œw. Wawrzyñca.
Mdr 3,1-9lub 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26
Mêczeñstwo za wiarê zawsze by³o uwa¿ane za
najpiêkniejsze œwiadectwo dane Chrystusowi.
Jest najwy¿szym stopniem naœladowania
Chrystusa, który odda³ swoje ¿ycie za wielu.
11 sierpnia. Sobota. Œw. Klary.
Ha 1,12-2,4; Mt 17,14-20
W przepe³nionym gwarem œwiecie tak bardzo
potrzebne s¹ oazy ciszy, skupienia i modlitwy. Dla
nas ¿yj¹cych w wielkim poœpiechu, Eucharystia
jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do modlitwy i skupienia.
Korzystajmy z niej ca³ym sercem i umys³em.

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 mo¿liwe jest, ¿eby cz³owiek nie by³
spragniony? Chyba nie. Ale dziêki wierze dane
nam jest coœ, co wprowadza nas w inny wymiar
¿ycia, gdzie istnieje mo¿liwoœæ spe³nienia
ka¿dego pragnienia. Niech przypomina nam o
tym ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii:
„Jam jest chleb ¿ycia. (…) Kto we Mnie wierzy,
nigdy pragn¹æ nie bêdzie”.
2. Jutro Koœció³ obchodzi œwiêto
Przemienienia Pañskiego, przypominaj¹c nam
wydarzenie na górze Tabor, gdy Jezus ujawni³
swoje bóstwo wobec trzech wybranych
uczniów. W ten sposób pomóg³ im przyj¹æ w
przysz³oœci prawdê o swoim
zmartwychwstaniu.
2. Prze¿ywamy sierpieñ miesi¹c trzeŸwoœci.
Podejmuj¹c wyrzeczenie picia napojów
alkoholowych, chcemy przeprosiæ Boga za
ogromne cierpienia, jakie niesie naszej
OjczyŸnie nieuporz¹dkowanie w tym
wzglêdzie, a tak¿e chcemy æwiczyæ nasz¹ wolê,
by by³a coraz silniejsza i bardziej
konsekwentna.

4. Trwa czas wakacji i urlopów. Pamiêtajmy jednak, ¿e
nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Œwiêtej i
zachowywania Bo¿ych przykazañ. Niech nie
dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani
odleg³oœæ od koœcio³a, ani niezorientowanie w
rozk³adzie nabo¿eñstw. Po przyjeŸdzie na wakacje od
razu dowiedzmy siê, gdzie jest œwi¹tynia i o której
godzinie s¹ Msze Œwiête. Uczestnictwo w niedzielnej
liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter
szczególnego œwiadectwa.
5. Przebywaj¹cym na wakacjach i urlopach na terenie
naszej parafii ¿yczymy, by towarzyszy³a im opieka
Bo¿a, by bezpiecznie i szczêœliwie wykorzystali czas
im dany na regeneracjê si³ i na odnowienie wiêzi z
Panem Bogiem i drugim cz³owiekiem.
6. Nadmiernie zapracowanym ¿yczymy, by mogli
korzystaæ z wielkiego dobra i daru Bo¿ego, jakim jest
œwiêty dzieñ przeznaczony na chwa³ê Bo¿¹ i
wypoczynek.
7. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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W ostatni¹ niedzielê
w godzinach
popo³udniowych
(29.07.2012), przez
nasz¹ parafiê
przesz³a nawa³nica.
Choæ ulewa nie
trwa³a d³ugo,
RODZINA SZKO£¥ TRZEWOŒCI
List Pasterski Episkopatu Polski na sierpieñ –
miesi¹c abstynencji
Umi³owani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Ka¿dego dnia s³yszymy o kryzysie ekonomicznym,
którego konsekwencje odczuwaj¹ ca³e
spo³eczeñstwa. Rzadko mówi siê jednak, ¿e
aktualne problemy wynikaj¹ z g³êbokiego kryzysu
moralnego. Cz³owiek staje siê wiêŸniem cywilizacji
chciwoœci i rywalizacji, a narastaj¹cy w nim stres
sprawia, ¿e ucieka w œwiat konsumpcji, rozrywki i
przyjemnoœci. Coraz wiêcej osób jest
u z a l e ¿ n i o n y c h o d n a r k o t y k ó w, l e k ó w
antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych
czy Internetu. Mówi siê dziœ wrêcz o „epoce
uzale¿nieñ” oraz „na³ogowej osobowoœci naszych
czasów.”
1. Szkodliwoœæ nadu¿ywania alkoholu
W Polsce wci¹¿ najpowa¿niejszym zagro¿eniem
jest fakt nadmiernego spo¿ywania alkoholu.
Alkohol zawarty w piwie, winie czy wódce jest
substancj¹ niebezpieczn¹, która mo¿e uzale¿niaæ,
niszczyæ zdrowie i ¿ycie. Wed³ug danych
statystycznych a¿ 14 % doros³ych Polaków pije
ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje
sobie sprawy z niebezpieczeñstwa. Ponad milion
Polaków jest uzale¿nionych. Co najmniej dwa
miliony dzieci ¿yje w rodzinach obarczonych
dramatem uzale¿nienia. Ka¿dy polski podatnik

spowodowa³a wiele
zniszczeñ.
Burza nie
oszczêdzi³a tak¿e terenu
przykoœcielnego. Silny wiatr
oraz intensywny deszcz
powali³ drzewo. Na szczêœcie
zabytkowa dzwonnica przy
naszym koœciele ocala³a.
przeznacza co roku ok. 800 z³ na pokrycie strat
wynikaj¹cych z nadmiernego spo¿ycia alkoholu.
Jak wynika z dostêpnych danych dzisiejsza sytuacja
jest alarmuj¹ca, a spo¿ycie alkoholu ci¹gle wzrasta,
zw³aszcza wœród ludzi m³odych.
Nadu¿ywanie alkoholu, oprócz skutków
spo³ecznych i ekonomicznych, powoduje równie¿
os³abienie lub utratê wiary i trwanie w grzechu.
Dlatego stanowi zagro¿enie dla zbawienia
cz³owieka. Duszpasterstwo i apostolstwo
trzeŸwoœci s¹ odpowiedzi¹ Koœcio³a na wyzwania,
jakie p³yn¹ z nadu¿ywania alkoholu. Koœció³
przypomina o wartoœci cnoty trzeŸwoœci i wzywaj¹
do jej ochrony. TrzeŸwoœæ wyra¿a siê w
odpowiedzialnej postawie wobec napojów
alkoholowych i korzystaniu z nich z umiarem i
roztropnoœci¹. Istot¹ cnoty trzeŸwoœci jest nie tyle
w³aœciwa miara w spo¿yciu, ile ³atwoœæ ¿ycia w
abstynencji. Tego musimy siê ci¹gle uczyæ,
przezwyciê¿aj¹c nasze s³aboœci. Postawa wobec
napojów alkoholowych ujawnia istotn¹ prawdê o
ka¿dym cz³owieku. Jest odwzorowaniem osobistej
hierarchii wartoœci, stopnia wewnêtrznej wolnoœci i
panowania nad sob¹. Uciekanie siê do alkoholu w
trudnych sytuacjach ¿yciowych, czy te¿ traktowanie
go jako sposobu na ukrycie w³asnych s³aboœci, to
wyraŸny sygna³ wkraczania na drogê uzale¿nienia.
Ryzyko jest tym wiêksze, im czêœciej cz³owiek
szuka w alkoholu remedium na problemy. cdn

1. Za tydzieñ prosiæ bêdziemy o ofiary na Fundusz Bo¿ej w Rajgrodzie.
Kap³añski Diecezji E³ckiej.
3. W sobotê, 11 sierpnia, zakoñczenie XX. Pieszej
2. Jutro przypada rocznica koronacji Obrazu Matki Pielgrzymki Diecezji E³ckiej na Jasn¹ Górê.

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. Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.; 2. Anonimowo - 50 z³.
Wp³ynê³o - 100 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 653 468.59 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 - 6 sierpnia 2012 r.
8.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + Jan, Marianna i Ryszard
Krajza - int. od Gra¿yny z rodzin¹ i
cioci Haliny
17.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Wtorek - 7 sierpnia 2012 r.
8.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + Marianna Gadomska w 30-ty dzieñ po
œm. - int. od uczestników pogrzebu
17.00 - + W³adys³awa Koz³owska
Œroda - 8 sierpnia 2012 r.
8.00 - + Henryk Florczyk w 12-t¹ rocz. œm.,
Anna, Czes³aw i Jadwiga Szczech, Edward
Kuzia, Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski
17.00 - w 25-te urodziny Bartosza
17.00 - + Czes³aw Wyrwas i za rodziców z
obojga stron: Stanis³aw i Florentyna, Antoni i
W³adys³awa, i Jan
Czwartek - 9 sierpnia 2012 r.
8.00 - + Henryk Chaberek 6-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Józef Zubrycki i jego syn Henryk
17.00 - + Czes³aw Ptak
Pi¹tek - 10 sierpnia 2012 r.
8.00 - + Henryk i Anna Florczyk, Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski, Gunter
Herdt
17.00 - w urodziny Pauliny Karkowskiej i cr.
Karkowskich
zapowiedzi przedœlubne

17.00 - + Czes³aw, Stanis³awa, Józef, Józef
Sobota - 11 sierpnia 2012 r.
8.00 - w 39-t¹ rocznicê œlubu Józefa i Celiny
Krysiak
17.00 - w int. Marzeny i Piotra Krysiak i ich
dzieci
17.00 - + Piotr Popow - int. od ¿ony z dzieæmi i
wnukami
17.00 - + Leszek Tomczak w 30-ty dzieñ po œm. int. od uczestników pogrzebu
XIX Niedziela Zwyk³a - 12 sierpnia 2012 r.
8.30 - w rocznicê œlubu Ani i Damiana Rokoj¿o i
za ich dzieci Kacpra i Czarka
8.30 - int. od p. Ochenkowskiej
8.30 - + Stanis³aw i Henryk Florczyk
9.40 Krutyñ: w int. Macieja Waszkiewicza z
racji urodzin - int. od rodziców i siostry
9.40 Krutyñ: + Leokadia i Stanis³aw
Kaczmarczyk - int. od córki
9.40 Krutyñ: + z rodz. ¯abiñskich i Gawron
11.00 - + Kazimierz Wygna³
11.00 - + Jadwiga Misiewicz
11.00 - + B³a¿ej i Julianna Ruszczyk, Anastazja i
Aleksander Parzych, z rodz. Ruszczyk i Parzych
11.00 - + Krystyna Kury³o - int. od rodziny
Sawickich
17.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e i
opiekê M.Bo¿ej dla rodziny Alickich
17.00 - + Krystian Samsel - int. od siostry z
rodzin¹

1. Wygna³ Przemys³aw, stan wolny, zam. £adne Pole, par.
tut. i Lipka Ma³gorzata, stan wolny, par. Œw. Trócy w
Myszyñcu.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy
tymi osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks.
Proboszcza.

Stultum est alios reprehendere, quorum
viritutes ignoramus. (G³upot¹ jest potêpiaæ
innych, których cnót nie znamy).
*******************
Non interest, quid morbum faciat, sed
quid tollat.(Nie wa¿ne jest, co wywo³uje
chorobê, ale co j¹ leczy) .

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w œrodê, 8 sierpnia œwiêty Dominik, prezbiter,
za³o¿yciel Zakonu Kaznodziejskiego
dominikanów, którego zadaniem jest szerzenie
Ewangelii poprzez g³oszenie s³owa i œwiadectwo
¿ycia;
·
w czwartek, 9 sierpnia,
œwiêta Teresa
Benedykta od Krzy¿a, filozof, nawrócona na
chrzeœcijañstwo w wieku 30 lat, karmelitanka.

Odda³a swoje ¿ycie w obozie w Auschwitz. Jest
patronk¹ Europy. Proœmy, by œwiêta ta wyprosi³a
duchowe odrodzenie Starego Kontynentu;
·
w pi¹tek, 10 sierpnia œwiêty Wawrzyniec,
diakon Koœcio³a rzymskiego. Zgin¹³ mêczeñsk¹
œmierci¹ w 258 roku;
·
w sobotê, 11 sierpnia, œwiêta Klara, duchowa
siostra œwiêtego Franciszka.

Powsta³a FUNDACJA NA RZECZ
R E N O WA C J I Z A B Y T K O W E G O
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.

X Diecezjalna Pielgrzymka w intencji trzeŸwoœci
do sanktuarium Matki Bo¿ej w Studzienicznejsobota, 11 sierpnia 2012r. Program pielgrzymki:
10.00 - Rozpoczêcie spotkania i powitanie
przyby³ych grup; 10.15 - Ró¿aniec (w czasie
ró¿añca mo¿liwoœæ skorzystania ze spowiedzi);
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym
w ¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd .
S ³ o w o i k r ó l e s t w o B o ¿ e
A zatem misji Koœcio³a nie mo¿na traktowaæ jako
nieobowi¹zkowej albo dodatkowej czêœci ¿ycia
koœcielnego. Nale¿y pozwoliæ Duchowi Œwiêtemu,
by ukszta³towa³ nas na wzór samego Chrystusa
jako uczestników Jego misji: „Jak Ojciec Mnie
pos³a³, tak i Ja was posy³am” (J 20, 21), abyœmy
przekazywali S³owo ca³ym ¿yciem. To w³aœnie
S³owo sprawia, ¿e idziemy do braci: to S³owo
oœwieca, oczyszcza i nawraca; my jesteœmy jedynie
s³ugami. Trzeba wiêc coraz bardziej odkrywaæ
koniecznoœæ i piêkno g³oszenia S³owa, aby mog³o
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11.00
Msza Œwiêta sprawowana pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Ksiêdza
Biskupa Romualda Kamiñskiego; 12.30 Ognisko; 13.00 - Otwarty miting; 15.00 - Koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia; 15.30 - B³ogos³awieñstwo
na zakoñczenie pielgrzymki.
zapanowaæ królestwo Bo¿e, o którym naucza³ sam
Chrystus. W tym sensie odnawiamy œwiadomoœæ,
tak blisk¹ Ojcom Koœcio³a, ¿e kiedy g³osi siê
S³owo, mówi siê o Królestwie Bo¿ym (por. Mk 1,
14-15), którym jak w przekonuj¹cy sposób
przypomina Orygenes jest sama osoba Jezusa
(Autobasileia). Pan daje zbawienie wszystkim
ludziom w ka¿dej epoce. Wszyscy dostrzegamy,
jak wa¿ne jest, by œwiat³o Chrystusa oœwieca³o
ka¿de œrodowisko cz³owieka: rodzinê, szko³ê,
kulturê, pracê, czas wolny i inne dziedziny ¿ycia
spo³ecznego. Trzeba g³osiæ nie jakieœ s³owo
pociechy, lecz s³owo, które porusza, wzywa do
nawrócenia, umo¿liwia spotkanie z Nim, dziêki
któremu rozkwita nowa ludzkoœæ.
cdn
* 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

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.

