Kalendarz liturgiczny
6 lipca. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Przychodząc na niedzielną Mszę Świętą, dajemy
odpowiedź na zaproszenie Chrystusa. Jezus
mówi:”Przyjdźcie do Mnie wszyscy...”.
7 lipca. PONIEDZIAŁEK.
Oz 2,16.17b-18,21-22; Mt 9,18-26
W imię Boże celebrujemy Eucharystię, która jest
szczytem kultu liturgicznego, a zarazem źródłem
łaski Bożej.
8 lipca. WTOREK. Św. Jana z Dukli.
Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-37
Mamy ciągle troszczyć się o zbawienie własne
i innych.
9 lipca. ŚRODA.
Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
Pan Jezus zastawia dla nas stół Słowa Bożego
i Eucharystii, jednak od nas zależy, ile korzyści

wyniesiemy z tej Uczty.
10 lipca. CZWARTEK.
Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15
Wszyscy mamy głosić orędzie zbawienia
w swoich rodzinach i miejscach pracy.
11 lipca. PIĄTEK. Święto św. Bemedykta
z Nursji.
Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
“Ora et labora” - módl się i pracuj. To najbardziej
znane hasło św. Benedykta ma zastosowanie
również dziś, dla nas powołanych do budowania
cywilizacji chrześcijańskiej i dobra naszych
rodzin.
12 lipca. SOBOTA. Św. Brunona Bonifacego
z Kwerfurtu.
Iz 6,1-8; Mt 10,24-33
Wspierajmy dzisiejszych misjonarzy swoją
modlitwą, cierpieniem i ofiarą materialną.

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. Przeżywamy dziś 14. niedzielę w ciągu roku,
która zarazem jest pierwszą niedzielą lipca.
Liturgia tej niedzieli zachęca nas, abyśmy
wszystkie nasze troski złożyli na Pana, ucząc się
od Niego, jak mamy postępować, by podobać
się Ojcu naszemu, który jest w niebie. Niech te
słowa będą dla nas zachętą, abyśmy nie
zniechęcali się w chwilach trudności,
niezrozumienia czy niepewności, lecz ufnie
udawali się po pomoc do naszego Mistrza
i Pana.
2. Dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się już
wakacje, wielu z nas również w tym miesiącu
będzie się udawało na zasłużony odpoczynek.
Postarajmy się dobrze wykorzystywać ten czas,
przeznaczając go również na nasz rozwój
duchowy. Skorzystajmy z rekolekcji, udajmy się
na pielgrzymkę, przeznaczmy czas na lekturę
dobrej literatury religijnej. Każdy może znaleźć
dla siebie coś, co pozwoli mu nie tylko odpocząć
od codzienności, lecz także zbliżyć się do Boga.
Nie zapominajmy również o poświęceniu czasu

Bazylika zimą

Komunikaty

naszym najbliższym, z którymi, być może
w codziennym zabieganiu, jedynie się mijamy,
nie znajdując czasu na wspólny spacer czy
rozmowę. Niech rozpoczynające się lato i czas
odpoczynku sprzyja naszej aktywności nie tylko
fizycznej, lecz także duchowej.
3. W dzisiejszą niedzielę przypada święto
patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą
modlitewną pamięcią obejmijmy również tych,
którzy starają się pomagać duchowo wszystkim
chorym, cierpiącym i seniorom z naszej
wspólnoty parafialnej.
4. W piątek, 11 lipca, obchodzimy święto
świętego Benedykta (480-547), opata, patrona
Europy. Jest uważany za ojca zachodniego życia
monastycznego, przez co skutecznie przyczynił
się nie tylko do pogłębienia życia religijnego
w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury.
Patronem Europy ogłosił go papież Paweł VI
w 1964 roku ze względu na jego zasługi
w ewangelizacji ludów germańskich.
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Bardzo serdecznie dziękuję za dar, jaki został
ofiarowany przez
jedną z naszych
parafianek. Są to
maryjne świece
ołtarzowe Osoba,
która te świece
ofiarowała chciała
p o z o s t a ć
anonimową. Wszystkich proszę o modlitwę
w intencji Ofiarodawczyni. BÓG ZAPŁAĆ!

Szukamy także sponsora
na 3 lichtarze. 3 już
znalazły ofiarodawców.
Przypominam,że jeden
jest darem dzieci , które
przyjęły I Komunię
Świętą i ich rodziców,
drugi - młodzieży, która
przyjęła bierzmowanie
i ich rodziców, a trzeci Księdza Proboszcza.

Koniec roku szkolnego
w ciągu tego roku było złe: za lenistwo,
zmarnowane lekcje, narzekanie, słowa krytyki
i obmowy oraz złe zachowanie. Wiemy, że
poczucie winy zawiera w sobie postanowienie
przemiany naszego zachowania i postępowania.
Prosiliśmy też na Mszy Świętej o dobre przeżycie
wakacji, by Pan Jezus, o którym będziemy
pamiętać w codziennej modlitwie, z którym
będziemy się spotykać na niedzielnej Mszy Św.
i w sakramencie pojednania, sprawił, byśmy
pomocą, uśmiechem i dobrą zabawą pomogli
Minął kolejny rok szkolnej nauki. Wielu z nas wielu być bardziej szczęśliwymi.
udało się dobrze wykorzystać czas
podarowany przez Pana Boga. Msza Święta
na zakończenie roku szkolnego odbyła się 27
czerwca o godz. 9.00, a zaraz po niej
uczniowie otrzymali owoce solidnej pracy
i wielu starań. Dziękowaliśmy Panu Bogu za
nie oraz za cały miniony rok szkolny, za
ofiarowane nam dary i łaski, nie
zapomnieliśmy też przeprosić za to, co
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
* 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

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 290 890.63 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 - 7 lipca 2014 r.
8.00 - .................
7.00 - ..............
17.00 - + Genowefa i Piotr
17.00 - ............
Tomasik
Wtorek - 8 lipca 2014 r.
XV Niedziela Zwykła - 13
8.00 - .............
lipca 2014 r.
17.00 - w dniu urodzin Kornela Parzycha - int.od 8 . 3 0 - z a K r z y s i a
dziadków
Wieczorka w urodziny, za
Środa - 9 lipca 2014 r.
jego siostę i rodziców
8.00 - ....................
8.30 - int.dziękczynna rodziny Bednarczyk
17.00 - + Władysław, Anna, Marianna Jurczak
8.30 - w rocznicę ślubu Aliny i Władysława
17.00 - + Wanda Sulewska
Turskich, za ich dzieci i wnuków
Czwartek - 10 lipca 2014 r.
9.40 :Krutyń - w 30 rocznicę ślubu Jolanty
8.00 - + Czesław, Aleksandra, Henryk
i Ryszarda , za ich dzieci z rodzinami
8.00 - + Władysław Jaworski, Anna i Henryk 9.40:Krutyń - w rocznicę ślubu Anety
Florczyk, Lucjan Ropiak, Edward Kuzia
i Mirosława i za ich dzieci
17.00 - + Waleria Grala
9.40:Krutyń - + Władysław i Stefania
17.00 - + Piotr Łukaszewicz w rocz.śm., Waszkiewicz
Weronika i Anatol, Henryka, Franciszek, Edward 11.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Olszewski
11.00 - za dzieci z rodzinami Ireny Gemzała
Piątek - 11 lipca 2014 r.
11.00 - + Jadwiga, Szczepan i Edward Sucheccy
8.00 - .................
17.00 - za parafię
17.00 - za siostrę Julittę Ejdys
17.00 - + Leon, Jan, Regina, Aleksander
17.00 - w 18 urodziny Konrada i cr. Farys
i Władysława Kowalczyk, Elżbieta Duda
Sobota - 12 lipca 2014 r.
17.00 - + Jerzy Bałdyga

Odszedł od nas

Henryk Ropiak
Msza Święta od
uczestników pogrzebu 4 sierpnia 2014 r. godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie ...

IX Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin w Rajgrodzie - sobota, 19 lipca 2014 roku
10.30 Przywitanie pielgrzymów przez Kustosza Sanktuarium 10.45
Konferencja. 11.45
Różaniec. 12.30
Msza Święta pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura,
Biskupa Ełckiego i Akt zawierzenia Matce Bożej. 14.00 Agapa. 15.00
Droga Krzyżowa, po niej Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Zapowiedzi przedślubne
1. Ochenkowski Arkadiusz, stan wolny, zam. Wojnowo i Soltek Klaudia Anna, stan wolny, zam.
Chostka, 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

Prorok Zachariasz, kapłan żyjący w VI wieku
przed Chrystusem, przedstawia nam dziś
interesujące proroctwo. Dotyczy ono
nadejścia Mesjasza, który z jednej strony
będzie odznaczał się cechami zwycięskiego
wodza, a z drugiej będzie pokorny
i sprawiedliwy. Św. Mateusz natomiast
dookreśli, że tym władcą jest Chrystus. Tylko
w Nim człowiek znajduje ukojenie
Ogłoszenia

dziś

i lekarstwo dla swoich chorób. Dzieje się tak, mimo
że z pozoru przykazania Boga są odbierane, jako
jarzmo, czyli swoistego rodzaju ciężar.
A tymczasem jarzmo zakładane wołom pozwalało
im wspólnie pracować i co więcej, jarzmo to było
zawsze dopasowane, a więc nie powodujące zranień
ani śmierci. Weźmy na siebie jarzmo, jakie nakłada
dzisiejsze słowo.
*

Komunikaty

5. Jutro, 7 lipca o godz. 7.15 wyruszy
pielgrzymka - wycieczka do Augustowa,
Studzienicznej, Sejn i na Wigry. Są jeszcze
wolne miejsca stąd zachęcam do udziału
wszystkich chętnych.
6. Wakacje to również czas żniw dla sekt, jak
informuje Śląskie Centrum Informacji o Sektach
i Grupach Psychomanipulacyjnych „Kana”
w Katowicach. Młodzi ludzie szukają
atrakcyjnych okazji spędzenia czasu, wyjeżdżają
z domu. Wobec nieletnich, których chroni
Kodeks Rodzinny, sekty nie stosują technik
głębokiego werbunku. Najważniejsze wobec
osób, które nie ukończyły 18. roku życia, jest
stworzenie pozytywnego wizerunku tej grupy,
nawiązanie kontaktu. Wiele sekt stosuje tzw.
technikę oswajania, zapraszając na
organizowane w lecie atrakcyjne wyjazdy,
w których programie jest to, co modne i ciekawe,
np. nauka języków obcych, szeroki wachlarz
zajęć rekreacyjnych. A następnie w programie

przemycają ważne dla nich treści, niekoniecznie
zgodne z naszym światopoglądem. Zwróćmy
zatem uwagę na to, kto jest organizatorem
wyjazdu, w którym chcą uczestniczyć nasze
nastoletnie dzieci.
7. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”, a także kalendarze na
przyszły rok.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 8 VII św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter,
niezwykle gorliwy franciszkanin, związany
z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął
z wiedzy teologicznej i daru prorokowania;
wyróżniał się szczególnym umiłowaniem
modlitwy, a ponadto był wspaniałym
kaznodzieją i spowiednikiem (wspomnienie
obowiązkowe);
· 12 VII św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (9741009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich
Słowian zachodnich (wspomnienie
obowiązkowe).

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
48. Zważywszy, że wiara jest jedna, powinna być
wyznawana w całej jej czystości i pełni. Właśnie
dlatego, że wszystkie prawdy wiary łączą się w
jedno, negowanie którejś z nich, choćby spośród
tych, które mogą wydawać się mniej ważne,
oznacza szkodzenie całości. Każda epoka może
uznawać pewne elementy wiary za łatwiejsze lub
trudniejsze do przyjęcia: dlatego jest rzeczą
ważną czuwać, aby przekazywany był cały
depozyt wiary (por. 1 Tm 6, 20), aby
akcentowane były należycie wszystkie aspekty
wyznania wiary. Ponieważ jedność wiary jest
jednością Kościoła, ujęcie czegoś z wiary
oznacza ujęcie czegoś z prawdy komunii.
Ojcowie Kościoła opisywali wiarę jako jedno
ciało, ciało prawdy z różnymi członkami,
analogicznie do ciała Chrystusa i jego

przedłużenia w Koście-le. Integralność wiary
wiązana była także z obrazem Kościoła dziewicy,
z jego wiernością w oblubieńczej miłości do
Chrystusa; niszczenie wiary oznacza niszczenie
komunii z Panem. Jedność wiary jest zatem
jednością żywego organizmu, jak trafnie
zauważył błogosławiony John Henry Newman,
gdy pośród cech charakterystycznych,
wskazujących na ciągłość doktryny w czasie,
wymieniał jej zdolność asymilacji w sobie
wszystkiego, co znajduje w różnych
środowiskach, w jakich jest obecna, w różnych
kulturach, z jakimi się spotyka, oczyszczając
wszystko i znajdując dla tego najlepszy wyraz.
W ten sposób wiara ukazuje się jako uniwersalna,
katolicka, ponieważ jej światło potęguje się, by
oświecić cały wszechświat i całą historię.
Ciąg dalszy nastąpi.

