Kalendarz liturgiczny
8 lipca. XIV NIEDZIELA ZWYK£A.
Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
Pan Jezus przychodzi do ka¿dego z nas z Dobr¹
Nowin¹ o zbawieniu wszystkich ludzi. Ka¿dy jest
zaproszony do grona Jego przyjació³. Ka¿dy z nas
przez chrzest zosta³ obdarzony godnoœci¹ dziecka
Bo¿ego, zbieramy siê wiêc wokó³ sto³u
Eucharystycznego jako rodzina po³¹czona wiêzami
mi³oœci.
9 lipca. Poniedzia³ek.
Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26
Tylko ludzie przepe³nieni wiar¹ mog¹ otrzymaæ od
Chrystusa, to o co prosz¹.
10 lipca. Wtorek.
Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-37
Pan Jezus wzywa nas, abyœmy siê troszczyli o
powo³ania w Koœciele.
11 lipca. Œroda. Œwiêto œw. Benedykta z Nursji.
Patrona Europy.
Prz 2,1-9; Mt 19,27-29

Uczmy siê mi³oœci do S³owa Bo¿ego, pokornej
pobo¿noœci i pracowitoœci.
12 lipca. Czwartek. Œw. Brunona Bonifacego z
Kwerfurtu. Wspó³patrona Diecezji.
Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15
Nie lêkajmy siê stawaæ po stronie prawdy. Nasze
s³owo i nasza postawa potrafi¹ zmieniæ bardzo wiele
we wspó³czesnym œwiecie.
13 lipca. Pi¹tek. Œw. Pustelników Andrzeja
Œwierada i Benedykta.
Oz 14,2-10; Mt 10,16-233
Swoim ¿yciem mamy œwiadczyæ o mi³oœci Pana
Jezusa do ka¿dego cz³owieka.
14 lipca. Sobota.
Iz 6,1-8; Mt 10,24-33
Sobota w tradycji Koœcio³a jest poœwiêcona Matce
Bo¿ej. Przez Jej wstawiennictwo otrzymujemy od
Jej Syna, Jezusa Chrystusa, wiele darów i opiekê w
trudnoœciach.

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. Chrystus z ¿alem dziœ mówi³: „Tylko w
swojej ojczyŸnie (...) mo¿e prorok byæ tak
lekcewa¿ony”. Niestety, tak czêsto bywa.
S³uchamy wszystkich z wyj¹tkiem tych,
których znamy. Przyjmujemy za prawdê rzeczy,
które przychodz¹ z daleka. Dobrze znana,
najoczywistsza prawda jak¿e rzadko do nas
dociera. Niech dzisiejsza Ewangelia da nam
wiele do myœlenia o tych, którzy blisko nas
naprawdê nas kochaj¹.
2. Dla wielu rozpocz¹³ siê 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.
3. 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.
4. Nadmiernie zapracowanym ¿yczymy, by mogli
korzystaæ z wielkiego dobra i daru Bo¿ego, jakim jest
œwiêty dzieñ przeznaczony na chwa³ê Bo¿¹ i
wypoczynek.
5. Za tydzieñ ofiary sk³adane na tacê
przeznaczamy na prace prowadzone w naszej
parafii. Bardzo serdecznie proszê o ¿yczliw¹
pomoc i ca³ym sercem i ¿yczliw¹ modlitw¹
dziêkujê wszystkim pomagaj¹cym.
5. W czwartek, 12 lipca - wspomnienie wspó³patrona
diecezji œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu biskupa
i mêczennika.
6. 15 lipca - rozpoczêcie XXII. Miêdzynarodowej
Pieszej Pielgrzymki do NMP Ostrobramskiej - Matki
Mi³osierdzia z Suwa³k do Wilna.
7. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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Jak ubranym do
koœcio³a?
Lato jest dla wielu ludzi
czasem wakacji i
odpoczynku. Pogoda
zachêca, by siê pozbywaæ
niepotrzebnych
wierzchnich ubrañ i
chodziæ wszêdzie luŸno i swobodnie ubranym tak,
jak siê chodzi na pla¿ê czy na basen. Niestety
praktyka ta dostaje siê coraz czêœciej równie¿ do
koœcio³a. Duszpasterze raz po raz w okresie letnim
staraj¹ siê przypominaæ o schludnym ubiorze w
koœciele. Robi¹ to czasem na weso³o, czasem
powa¿nie, wszystko w jednym celu: przypomnieæ
miejsce i cel naszej obecnoœci w bliskoœci Boga.
Na weso³o
W jednym z koœcio³ów chicagowskich, w
biuletynie mo¿na by³o znaleŸæ og³oszenie
nastêpuj¹cej treœci: „Po wielu konsultacjach, rada
parafialna i duszpasterska dosz³y do wniosku, ¿e
nie bêdzie mo¿liwa budowa krytego basenu w
naszym koœciele. W rezultacie, mo¿emy z
pewnoœci¹ og³osiæ, ¿e ci, którzy przychodz¹ na
Mszê œw. ubrani jak na basen nie musz¹ ju¿ tego
robiæ. Dodatkowo, bêdziemy podkrêcaæ system
ch³odzenia tak, ¿e nie trzeba bêdzie nawet nosiæ
szortów, koszulek na rami¹czkach i bez rêkawków
oraz klapek na Mszê”. Wielu parafian z pocz¹tku
by³o zdziwionych planami budowy basenu przez
parafiê, bowiem nikt o tym wczeœniej nie
wspomina³, jednak szybko zaraz odkrywano ukryt¹
treœæ. Za przyk³adem tej parafii, dziêki trosce
innych wra¿liwych na tê sprawê ludzi, og³oszenie
rozpowszechniono drog¹ internetow¹ do innych
parafii. Na pewno funkcjonuje wiele podobnych
form uwra¿liwiania ludzi na ubiór i postawê ludzi w
koœciele. Wa¿niejsze s¹ jednak racje rozumowe,
teologiczno-kulturowe, które trzeba potraktowaæ
ca³kiem powa¿nie. Te czasami te¿ padaj¹ z ambony
lub w rozmowach z parafianami i one powinny
stanowiæ g³ówny trzon argumentacji za godnym i

skromnym strojem w koœciele.
Na powa¿nie
Pierwszym argumentem teologicznym jest bycie w
obecnoœci kogoœ bardzo wyj¹tkowego, bo samego
Boga: Stwórcy i Pana, któremu przez odpowiedni,
czysty i schludny ubiór oraz skromn¹ postawê
oddaje siê czeœæ i szacunek. Wiemy, ¿e ludzie
kulturalni potrafi¹ przychodziæ na spektakle
teatralne, operowe czy koncerty w garniturze i
stroju galowym. Ka¿dy inny strój jest odbierany
jako wyraz braku odpowiedniej kultury, obyczaju,
czy wychowania. Czasami dobrze jest porównaæ
tak¹ wizytê w koœciele do spotkania z samym
królem czy prezydentem. Na podobne spotkania
nikt nie przyjdzie w klapkach pla¿owych, w
krótkich spodenkach, nie mówi¹c o wyzywaj¹cych
mini spódniczkach, odkrytych ramionach, czy
g³êbokich dekoltach. Tym bardziej nale¿y
zachowaæ szacunek wyra¿ony w odpowiednim
ubiorze wobec potê¿nego i mi³osiernego majestatu
Boga. Pamiêtamy, ¿e dawniej ka¿dy mia³ specjalny
œwi¹teczny strój przeznaczony tylko na niedzieln¹
Msze œwiêt¹. Szkoda, ¿e dziœ zarzucono tê piêkn¹
tradycjê. Nastêpnym argumentem jest teologia
stroju, ukrywaj¹cego po grzechu pierworodnym
miejsca wstydliwe mog¹ce przywo³ywaæ
skojarzenie seksualne, przyczynê wielu pokus i
upadków ludzi, ju¿ nie mówi¹c o rozpraszaniu
innych podczas liturgii. Stroje te dawa³y gwarancje
zachowywania naturalnego wstydu chroni¹cego
przeciw publicznej demoralizacji. To w³aœnie
równie¿ te wzglêdy sprawi³y, ¿e ksiê¿a, zakonnicy i
zakonnice, zaczêli nosiæ sutanny, habity, a kobiety
nawet welony, by ukryæ niepotrzebne zaokr¹glenia
i wabiki mog¹ce przywo³ywaæ grzeszne
skojarzenie i niepotrzebne rozproszenia. Wielu
ludzi przed Soborem Watykañskim II (1962-1965)
nosi³o równie¿ welony i skromne odpowiednie
ubiory. Kontynuujmy tê piêkn¹ tradycjê
zachowuj¹c powagê miejsca i godnoœæ Osoby, z
któr¹ siê spotykamy w koœciele. ks. Ryszard Groñ

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. Kamiñska Stefania (Ga³kowo) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 100 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 657 182.59 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 - 9 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + W³adys³awa i Józef
W¹do³owscy, Waltraut Weigt - int. od Joli z rodzin¹
17.00 - + Mieczys³aw Machnowski - int. od Teresy
Serowik
Wtorek - 10 lipca 2012 r.
8.00 - + Czes³aw, Aleksandra i Henryk
8.00 - + Brunon Œniecikowski, Wies³aw i Marek
Serafin
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - + Piotr £ukaszewicz w rocz. œm. - int. od
¿ony i dzieci
Œroda - 11 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - w int. S. Julitty Ejdys
17.00 - w 47- m¹ rocznicê œlubu Martyny i
Stanis³awa , w 10-t¹ rocznicê œlubu Wojciecha i
Izabeli, w 3-ci¹ rocznicê œlubu Agaty i Jaros³awa, w
1-sz¹ rocznicê œlubu Aleksandry i Macieja, w 26-t¹
rocznicê œlubu Bo¿eny i Krzysztofa, za ich dzieci
oraz za szczêœliwe rozwi¹zanie dla Aleksandry.
Dziêkuj¹c za okazane ³aski prosimy o dalsz¹
opiekê i wstawiennictwo Matki Bo¿ej
17.00 - + Waleria Grala
17.00 - Gr. + Józef Duda
Czwartek - 12 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
17.00 - int. dziêkczynna od Anety i Miros³awa
Waszkiewiczów w 15-t¹ rocznicê œlubu i za ich
dzieci
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Kazimierz i El¿bieta Duda
Pi¹tek - 13 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
16.30 - Gr. + Józef Duda

17.00 - za dzieci i bliskich Bogdana i Teresy
17.00 - w dniu urodzin Ma³gorzaty Brzozowskiej i
w rocznicê œlubu Ma³gorzaty i Karola
17.00 - + Edward Suchecki w rocz. œm. - int. od
¿ony i dzieci
Sobota - 14 lipca 2012 r.
8.00 - Gr. + Helena Kulas
8.00 - + Jan, Florentyna i Genowefa Wejs
8.30 - + Zofia Kalinowska w 30-ty dzieñ po œm. int. od uczestników pogrzebu
17.00 - Gr. + Józef Duda
17.00 - + Leon Kowalczyk w rocz. œm., Regina i
Jan
17.00 - + Leonard Kruszelnicki w 30-ty dzieñ po
œm. - int. od syna z rodzin¹
XV Niedziela Zwyk³a - 15 lipca 2012 r.
8.30 - w int. Henryka Nalewajek w imieniny
8.30 - Gr. + Helena Kulas
8.30 - + Stefania Krajza w rocz. œm., Czes³aw,
Zenon, S³awomir i Dariusz
8.30 - w 10-te urodziny Grzegorza Zadro¿nego int. od babci + Zofii
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Eugenii Milewskiej i
jej córki Bo¿eny Tomasik
9.40 Krutyñ: o b³. Bo¿e i zdrowie dla Filipa
Markiewicza - int. od babci
9.40 Krutyñ: + Wac³awa Leokadia i Stanis³aw
Czajka
9.40 Krutyñ: + Kazimierz, Kazimierz, Katarzyna i
Ryszard z rodz. Niemiro i Chêciñskich
9.40 Krutyñ: + Czes³aw Samsel - int. od ¿ony
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie Jab³kowskich
11.00 - Gr. + Józef Duda
11.00 - + Czes³awa Trzciñska
11.00 - + Stanis³aw Wilk w 25-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Jadwiga Migura, Antoni i Henryk - int. od
córki, + Anna Sienkiewicz i Adolf - int. od wnuczki
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zapowiedzi przedœlubne

1. Adamski £ukasz Witold, stan wolny, zam. Ukta, par. tut. i Bia³a Marta Patrycja, stan
wolny, zam. Biskupiec, ul. Kopernika, par. B³. Karoliny w Biskupcu.
2. Korpusik Micha³, stan wolny, zam. Lipowo, par. MB Ró¿añcowej w Pieckach i Drê¿ek
Sylwia, stan wolny, zam. Ukta, par.tut.
3. Zapert Wojciech Adam i Krauza Kinga, oboje stanu wolnego, zam. w Pieckach, par. MB
Ró¿añcowej w Pieckach.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Koœció³ uczy nas dziêkowaæ Bogu nie tylko za Krzy¿, Ewangeliê, Eucharystiê i
£askê, ale i za chleb, buraki, marchew, kapustê i cebulê - bo to s¹ tak¿e dary
Bo¿e.
*****
Dum spiro, spero (Dopóki oddycham, nie tracê nadziei).
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w œrodê 11 lipca œwiêty Benedykt z Nursji, opat,
patron Europy, patron pokoju, pracy i ludzi
konaj¹cych. ¯y³ na prze³omie V i VI wieku, wiele
lat spêdzi³ w za³o¿onym przez siebie klasztorze na
Monte Cassino. Opracowa³ benedyktyñsk¹ regu³ê
zakonn¹;
· w czwartek, 12 lipca œwiêty Brunon Bonifacy z
Kwerfurtu, który porzuci³ godnoœæ kapelana
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
S³owo Bo¿e i Ziemia Œwiêta
Gdy rozpamiêtujemy S³owo Bo¿e, które sta³o siê
cia³em w ³onie Maryi z Nazaretu, nasze serce
zwraca siê teraz ku tej ziemi, na której dokona³a siê
tajemnica naszego odkupienia i z której s³owo Bo¿e
rozprzestrzeni³o siê a¿ po krañce œwiata. Za spraw¹
bowiem Ducha Œwiêtego S³owo wcieli³o siê w
konkretnym momencie i w okreœlonym miejscu, na
skrawku ziemi po³o¿onym na obrze¿ach imperium
rzymskiego. Dlatego im bardziej dostrzegamy
powszechnoœæ i wyj¹tkowoœæ osoby Chrystusa, z
tym wiêksz¹ wdziêcznoœci¹ patrzymy na tê ziemiê,
na której Jezus siê narodzi³, ¿y³ i odda³ samego
siebie za nas wszystkich. Kamienie, po których
st¹pa³ nasz Odkupiciel, s¹ pe³ne wspomnieñ i wci¹¿
„g³oœno mówi¹” nam o Dobrej Nowinie. Dlatego
te¿ ojcowie synodalni przypomnieli trafne
okreœlenie Ziemi Œwiêtej jako „pi¹tej Ewangelii”.
Jak¿e wa¿ne jest, aby w tych miejscach istnia³y

Odesz³a od nas
Mar ianna
Gad omska
Msza Œwiêta
od
uczestników
pogrzebu - 28
lipca 2012 r. godz. 17.00
Wieczny
odpoczynek
racz jej daæ
Panie ...

cesarza, by pod¹¿yæ œladami œwiêtego Wojciecha.
¯y³ na prze³omie X i XI wieku. Ewangelizowa³
S³owian i Prusów. Zawdziêczamy mu te¿ ¿ywot
œwiêtego Wojciecha;
· w pi¹tek, 13 lipca œwiêci Andrzej Œwierad i
Benedykt. ¯yj¹cy w XI wieku pustelnicy
prowadzili niezwykle surowe ¿ycie, przez co
wskazali na najwy¿sz¹ wartoœæ ¿ycia duchowego.
wspólnoty chrzeœcijañskie, pomimo tylu
trudnoœci! Synod Biskupów zapewnia, ¿e jest z
wszystkimi chrzeœcijanami, którzy ¿yj¹ na
ziemi Jezusa, daj¹c œwiadectwo wiary w
Zmartwychwsta³ego. Chrzeœcijanie mieszkaj¹cy w
tym miejscu powinni byæ „dla Koœcio³a
powszechnego nie tylko œwiat³em wiary, lecz tak¿e
zaczynem zgody, m¹droœci i równowagi w ¿yciu
spo³eczeñstwa, które tradycyjnie by³o i nadal jest
pluralistyczne, wieloetniczne i wieloreligijne”.
Ziemia Œwiêta równie¿ dzisiaj jest celem
pielgrzymowania ludu chrzeœcijañskiego,
bêd¹cego aktem modlitwy i pokuty, o czym
zaœwiadczaj¹ autorzy ju¿ w staro¿ytnoœci, jak œw.
Hieronim. Im bardziej kierujemy spojrzenie i serce
ku Jerozolimie ziemskiej, tym bardziej rozpala siê
w nas pragnienie niebieskiego Jeruzalem,
prawdziwej mety wszelkiego pielgrzymowania,
oraz gorliwa troska o to, aby imiê Jezus, w którym
jako jedynym jest nadzieja, by³o uznane przez
wszystkich (por. Dz 4, 12). cdn

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.

