Kalendarz liturgiczny
7 lipca. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20
Niedzielna liturgia to czas świętowania naszej
chrześcijańskiej tożsamości.
8 lipca. PONIEDZIAŁEK. Św. Jana z Dukli.
Rdz 28,10-22a; Mt 9,18-26
Ocalenie, które płynie z wiary, rozciąga się nie tylko
na czas naszej ziemskiej wędrówki. Akty wiary, które
wykonujemy tu, na ziemi, przygotowują nas na
upragnione spotkanie z Bogiem w wieczności.
9 lipca. WTOREK.
Rdz 32,23-33; Mt 9,32-37
Gotowość do prawdziwej służby Bożej osiąga się
także przez ilość stoczonych walk z samym sobą,
z własnymi wadami i podszeptami złego ducha.
10 lipca. ŚRODA.
Rdz 41,55-57.42,5-7.14-15a; Mt 10,1-7
Kto choć raz z bliska doświadczył Bożego piękna
i czułości, z jaką Bóg przygarnia swoje dzieci, nie
może się już zwrócić ku marnościom tego świata.

11 lipca. CZWARTEK. Święto św. Benedykta
z Nursji, Patrona Europy.
Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
Uczmy się bycia otwartymi i wrażliwymi na ludzkie
potrzeby, dostosowywać trudność zadań do
możliwości osoby, umiejętności zaczynania od nowa,
gdy przeciwności niszczą nasze dzieła.
12 lipca. PIĄTEK. Św. Brunona Bonifacego
z Kwerfurtu, Współpatrona Diecezji.
Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
Wspomnienie życia Świętego z Kwerfurtu w Roku
Wiary niech pobudzi nas do wdzięczności za
bezcenny dar wiary, jaki przyniósł i rozwinął w naszej
Ojczyźnie.
13 lipca . SOBOTA. Św. Pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta.
Rdz 49,29-33.50,15-26; Mt 10,24-33
Nasza wiara i miłość poddawana jest próbom po to,
aby ostatecznie okazała się złotem i objawiła moc
i mądrość Bożego planu zbawienia człowieka.

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 pierwsza lipcowa
niedziela. Niech trwające
wakacje, zwłaszcza naszych
dzieci i młodzieży, staną się
okazją do pogłębienia wiary
przeżywanej w bezpośrednim
kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi
przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy
dla Niego otworzyć nasze serca i umysły.
Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy
z nas, jako katolik, ma obowiązek
uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej,
która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi
pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy,
a najbardziej ci, którym się wydaje, że są
niegodni. Bóg w każdym może dokonać
nowego stworzenia. Zatem dbając o ciało,
zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy,
aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się
pogłębiała i umacniała!
2. W czwartek, 11 lipca, obchodzimy święto
Świętego Benedykta (480-547), opata,

Bazylika zimą

*
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patrona Europy. Założony przez niego zakon
benedyktynów przyczynił się do znacznego
pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale
i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież
Paweł VI w 1964 roku obwołał Świętego
Benedykta głównym patronem Europy. Ora et
labora Módl się i pracuj! to sposób Świętego
Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do
Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym
Wo jc ie chem (†997). Najbardziej znanym
opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.
Pięknem przyciąga tez niewielki benedyktyński
klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te
miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.
3. Przyjeżdżającym do nas życzę, aby wakacje,
urlop, był miłym wypoczynkiem, ale też czasem
pełnym dobra i wzrostu duchowego.
4. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
5. Do nabycia są kalendarze na 2014 r.
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Czy Bóg jedzie na wakacje?

czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.

Ks. Tomasz Kopiczko

Myśl o tym, co najważniejsze

Wcale nie zamykają kościołów
Pakując wakacyjne plecaki czy
torby podróżne, pamiętajmy, że
chce z nami jechać też Bóg. Nie
chce On, abyśmy zostawili Go na długie dwa
miesiące samego. On chce być z nami i przeżywać
wszystkie chwile naszych radości. No dobrze, ale
co znaczy zabrać Go ze sobą na wakacje? To proste!
Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który
jest naszym Ojcem, Przyjacielem,
Przewodnikiem... Mamy pamiętać, że na czas
wakacji wcale nie zamykają kościołów i tak jak
zawsze, każdego dnia jest sprawowana Msza św.
Również w wakacje należy pamiętać o spowiedzi,
Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy czytaniu
Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga na wakacje,
to na pewno rozmawiać z Nim na modlitwie
każdego dnia; dziękować Mu za słońce, piękno
krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi,
której doświadczamy; za wiele chwil radości, które
nas spotkają! Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu
pisał: „Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla
Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich
ambicji, dla pieniędzy, dla własnego szczęścia?
Każdą chwilę dostajemy od Boga i każą chwilę
oddajmy Jemu”. Każda chwila wakacyjnej radości

Kiedyś, gdy byłem nad morzem, zauważyłem przed
jednym z kościołów plakat ewangelizacyjny z
napisem: „Nie ma wakacji bez Boga!”.
Zastanawiałem się, ile osób to czyta i ile się tym
przejmuje. Gdy byłem na niedzielnej Mszy,
zrozumiałem, że bardzo wielu. Miejscowy kościół
był przepełniony turystami. To naprawdę piękne
widzieć, że tak wielu ludzi chce dziękować Bogu za
swój czas wypoczynku. Przypomina mi się też
album z fotografiami z życia Jana Pawła II. Na
jednym ze zdjęć widać, jak ks. Karol Wojtyła będąc
na wyprawie kajakowej, sprawuje z grupą
młodzieży Eucharystię. Na innym natomiast sam
siedzi w kajaku i odmawia modlitwę brewiarzową.
Bardzo często wakacje to czas, gdy możemy się
wyrwać z naszego zagonienia. Receptą na
odpoczynek nie musi być wcale znane stwierdzenie
„przestać myśleć o wszystkim”. Może raczej należy
myśleć o tym, co najważniejsze. Jezus mówi do nas
poprzez karty Ewangelii: „przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
Was pokrzepię” (Mt 11, 28). Ten wakacyjny czas
może być dla nas okazją do spotkania z Bogiem,
który nie obciąża, a ukazuje, iż to właśnie dzięki
modlitwie możemy nabrać jeszcze więcej sił.
cdn.

We wtorek, 16 lipca, w liturgii wspominać będziemy
Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię
szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku.
Właśnie na Górze Karmel (w dzisiejszym Izraelu)
duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe
życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli
się do Europy i dali początek nowemu zakonowi
karmelitów, który pięknie wpisał się w historię
i duchowe oblicze Kościoła. W tym gronie znajduje się
Święta Teresa Wielka, Święta Teresa od Dzieciątka
Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał
Kalinowski. To wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z góry Karmel przypomina nam o jeszcze
innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej,

a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go
generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia)
Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też
każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna
ognia piekielnego i żadnego innego
niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał się
jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś
wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to,
aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie
znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością.
Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść
szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest
Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże,
rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach. cd.s.3

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. Anonimowo - 200 zł.; 2. Samsel Stanisława (Śwignajno) - 150 zł.; 3.
Kajaki Centrum Adamski Witold (Ukta) - 200 zł.
Wpłynęło - 550 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 633 463.03 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 - 8 lipca 2013 r.
8.00 - + Józef Lenkiewicz, za rodziców Jadwiga
i Franciszek, Helena i Mieczysław Butwid
17.00 - w urodziny Kornela Parzycha
Wtorek - 9 lipca 2013 r.
8.00 - ...................
17.00 - w int. Krystyny Wygnał w urodziny
17.00 - + Adrian Ropiak
Środa - 10 lipca 2013 r.
8.00 - + Czesław, Aleksandra, Henryk
17.00 - + Waleria Grala
17.00 - + Piotr Łukaszewicz w rocz.śm., Anatol
i Weronika, Henryka i Franciszek
Czwartek - 11 lipca 2013 r.
8.00 - ..................
17.00 - w int. Siostry Julitty
17.00 - + Kazimierz Duda w 20-tą rocz.śm., Józef
Piątek - 12 lipca 2013 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Leon Kowalczyk w 2-gą rocz.śm., Regina
i Jan
Sobota - 13 lipca 2013 r.
8.00 - o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla
Czesława Chaberka
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - + Edward Suchecki, Stanisław i Stanisława
Gruszczyńscy, Zdzisław, Ryszard, Eugeniusz,

Maria Kulas - int.od żony
i dzieci
XV Niedziela Zwykła - 14
lipca 2013 r.
8.30 - w 30-tą rocznicę ślubu
Jadwigi i Stanisława
Kręciewskich
8.30 - + Kazimierz,
Franciszek, Marianna
Murawscy, Józef Mysiorski
9.40 - Krutyń: w 16-tą rocznicę ślubu Anety
i Mirosława Waszkiewiczów i za ich dzieci
9.40 - Krutyń: o bł. Boże dla Jolanty i Ryszarda i za
ich dzieci
9.40 - Krutyń: + Pochmarów, Oskrobów i Wojdak
11.00 - o bł.Boże dla Doroty i Grzegorza i całej
rodziny Wygnał
11.00 - w rocznicę ślubu Władysławyi Stanisława
Krysiak, za ich dzieci i wnuków
11.00 - w 13-tą rocznicę ślubu Justyny i Andrzeja,
za ich dzieci i o szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
11.00 - + Aleksander, Stanisław, Marian, Stanisław,
cr. Cesarek
17.00 - + Krystian Samsel - int.od siostry z rodziną
17.00 - + Stanisław Wilk, Bronisław i Genowefa
Baranowscy, Jan i Marianna, Katarzyna i Józef
Konopka

Odszedł od nas

Ochrzczony został
Franciszek Dziczek,
Władysław Ropiak
syn Zenona Mirosława
Msza Święta od uczestników
i Magdaleny.
pogrzebu - 03 sierpnia 2013 r.
Rodzice i otoczenie niech będą
- godz. 8.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... dla niego świadkami wiary.
* 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:
· 13 VII Święty Andrzej Świerad
· 8 VII Święty Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter,
(†1030-1034), z pochodzenia Polak, i
niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z
jego uczeń Święty Benedykt (†1033Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy
1037), dwaj pustelnicy żyjący na
teologicznej i daru prorokowania (wspomnienie
terenie dzisiejszych Węgier;
obowiązkowe);
praktykowali niezwykle surowa
· 12 VII Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu
ascezę, przez co wskazali na
(974-1009), biskup, pierwszy metropolita n a j w y ż s z ą w a r t o ś ć ż y c i a d u c h o w e g o
pogańskich Słowian zachodnich (wspomnienie (wspomnienie obowiązkowe).
obowiązkowe);
Nadzwyczajny szafarz cd.

6 lipca br.w Studzienicznej Biskup Ełcki transmitowanej poprzez środki masowego
ustanowił szafarzem Komunii Świętej przekazu. Chorzy ci, gdy byli zdrowi, chodzili na
Mszę świętą codziennie, a teraz, kiedy potrzebują w
Huberta Sawickiego.
Cd. Osobę świecką pełniącą posługę udzielania
Chleba życia nazywa się "nadzwyczajnym
szafarzem Komunii świętej" lub "pomocnikiem
w udzielaniu Komunii świętej", dla podkreślenia
zastępczej i nadzwyczajnej funkcji szafarza.
Pierwszym zadaniem pomocnika w udzielaniu
Komunii świętej jest zanoszenie Ciała Pańskiego
osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym,
których stan zdrowia nie pozwala na opuszczanie
domów, a niekiedy nawet łoża choroby czy wózka
inwalidzkiego. Wielu z tych chorych przyjmuje
Komunię świętą raz w miesiącu, gdy odwiedza ich
kapłan, ale pragną ją przyjmować częściej
zwłaszcza w niedziele i święta jako dopełnienie
duchowego uczestnictwa we Mszy św.

s z c z e g ó l n y s p o s ó b s i ł y, j a k a p ł y n i e
sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem
w Komunii świętej, są często pozbawieni tego daru.
Trwają w swych domach na modlitwie, wspierając
w ten sposób całą wspólnotę Kościoła, ale oczekują
także, że wspólnota zatroszczy się o spełnienie ich
wielkiego pragnienia, jakim jest częsta Komunia
święta. Ta właśnie troska o chorych jest główną
racją wprowadzenia w naszej diecezji pomocników
w udzielaniu i Komunii świętej.
W tym miejscu należy szczególnie podkreślić, że
posługa nadzwyczajnych szafarzy skierowana jest
nie tylko do osób starszych i niepełnosprawnych,
ale do wszystkich chorych, niezależnie od wieku!
cdn.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
złożył w Sejmie ponad 400 tys. podpisów pod
nowelizacją ustawy antyaborcyjnej usuwającą
z prawa tzw. przesłankę eugeniczną, czyli możliwość
usunięcia ciąży z powodu upośledzenia płodu.
Zastępca pełnomocnika Komitetu Mariusz
Dzierżawski z satysfakcją powiedział, że w znacznej
mierze podpisy zbierali ludzie młodzi. „To jest

nadzieja, nadzieja dla Polski, nadzieja na to, że
będziemy mogli oprzeć życie publiczne na zasadach
moralnych, a nie interesach partyjnych czy osobistych
korzyściach polityków. Oczekujemy, że teraz
posłowie odpowiedzą na to wołanie ludzi sumienia
z całej Polski” – powiedział Dzierżawski. Sejm ma
trzy miesiące na zajęcie się zaproponowaną
nowelizacją.

Zapowiedzi przedślubne

1.Drężek Mateusz, stan wolny, zam.Wojnowo, par.tut. i Gruszka Karolina, stan wolny, zam. Ciesina, par.
Matki Bożej Częstochowskiej w Turośli.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
1. Wszyscy, którzy chcieliby nosić szkaplerze błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni
proszeni są o zgłoszenia. W dzień wspomnienia mogli wypoczywać.
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel odbędzie się 4. 28 lipca wyruszy XXI. Piesza Pielgrzymka Diecezji
uroczyste nałożenie szkaplerza.
Ełckiej na Jasną Górę. Zachęcam do udziału w
2. Tych, którzy noszą szkaplerze już dziś zapraszam na Pielgrzymce.
Mszę Świętą 16 lipca o godz. 17.00 na wspólną 5. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
modlitwę.
miesięcznika “Martyria”.
3. Nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje. Nie 6. Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i pracę
zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem dla dobra parafii panom: Ochenkowskiemu
wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na Arkadiuszowi, Wachowskiemu Tadeuszowi,
budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających Szerenosowi Leszkowi oraz Maciorze Bronisławowi.
na koniecznych dyżurach Módlmy się, aby Pan Bóg Bóg zapłać!

