Kalendarz liturgiczny
9 sierpnia. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.
1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51
Lato to czas odkrywania obecności Boga nie
tylko poprzez modlitwę w kościele, ale także
poprzez spotkanie z drugim człowiekiem.
10 sierpnia. PONIEDZIAŁEK. Święto św.
Wawrzyńca.
Mdr 3,1-9 lub 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26
Od św. Wawrzyńca możemy uczyć się nie tylko
ofiarnej posługi drugiemu człowiekowi, lecz
także pogodnego znoszenia tego wszystkiego,co
nas spotyka.
11 sierpnia. WTOREK. Św. Klary.
Pwt 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
Boga można uwielbiać w każdej chwili życia.
12 sierpnia. ŚRODA.
Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20
Pan Jezus zaprasza nas do wspólnej modlitwy.

Módlmy się więc razem, abyśmy w ten sposób
stawali się ludźmi wielkiej wiary.
13 sierpnia. CZWARTEK.
Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1
Jeśli nosimy w sercu urazy, to prośmy Pana, aby
nas od nich uwolnił przez dar przebaczenia sobie
i innym.
14 sierpnia. PIĄTEK. Św. Maksymiliana
Marii Kolbego.
Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
Nie zrażajmy się trudnościami. Ufajmy Bogu.
15 sierpnia. SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY (M.B.Zielnej).
Ap 11.19a.12.1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk
1,39-56
Pan Bóg pragnie naszego wewnętrznego piękna,
dlatego troszczmy się o nie.

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 245209.84 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!

Zapowiedzi przedślubne
1. Jakóbczyk Daniel, stan wolny, zam. Wydmusy, par. Myszyniec i Turska Elżbieta, stan wolny,
zam. Śwignajno Małe, 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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PODCZAS SPŁYWU KAJAKOWEGO

UROCZYSTE
OTWARCIE

RZEKĄ KRUTYNIĄ,
PRZEBYWAŁ W UKCIE

I POŚWIĘCENIE

KS. KAROL WOJTYŁA -ŚW. JAN PAWEŁ II.

KAJAKOWEGO
SZLAKU
PAPIESKIEGO
„APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA”,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W UKCIE
W ROKU ŚW. JANA PAWŁA II
DNIA 21 SIERPNIA 2015 R.
O GODZ. 12.00.
1- 2 SIERPNIA 1957 R.,
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Pan Jezus wskazuje nam na etapy pielgrzymki,
dzięki którym możemy osiągnąć ten cel: «Nie
sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie
wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną
i opływającą wsypią w zanadrza wasze.
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy
mierzycie» (Łk 6, 37-38). Mówi przede

DLA UPAMIĘTNIENIA TEGO
WYDARZENIA,
Z INICJATYWY KS. BPA JERZEGO
MAZURA SVD,
BISKUPA EŁCKIEGO,
ZOSTANIE UTWORZONY ÓW SZLAK.
POŚWIĘCENIA DOKONA
KS. KARD. GERHARD LUDWIK
MULLER
PREFEKT KONGREGACJI NAUKI
WIARY.
wszystkim, aby nie sądzić i by nie potępiać.
Jeśli nie chce się zostać osądzonym przez Boga,
nie powinno się stawać sędzią swego brata.
Ludzie bowiem z ich osądem zatrzymują się
zwykle na tym, co zewnętrzne, podczas gdy
Bóg patrzy na to, co w środku. Jakież zło czynią
słowa, które są spowodowane uczuciami
zazdrości i zawiści! Mówić źle o bracie, gdy jest
nieobecny, jest równoznaczne przedstawieniu
go w złym świetle, szkodzeniu jego reputacji
i pozostawieniu go na łaskę i niełaskę plotek.
Ciąg dalszy w następnym numerze

Słowo na dziś

Wydarzenie opisane w pierwszym czytaniu
jest dobrą ilustracją prawdy z dzisiejszej
perykopy ewangelicznej o Chlebie żywym,
dającym życie. Jak bowiem Eliasz, nie mając
już chęci do życia, ożywił się dzięki
pokarmowi, przyniesionemu przez anioła, tak
człowiek napełnia się siłą dzięki Eucharystii.
Liturgia słowa zachęca więc dziś nas, abyśmy

wsparli się jedynie na Bogu i w Nim szukali
pomocy, którą z pewnością otrzymamy, jeżeli
tylko będziemy starać się naśladować Chrystusa.
Pisze o tym św. Paweł w Liście do Efezjan.
Wsłuchajmy się z radością w to, co dziś Bóg mówi
do nas, abyśmy jak mówi Apostoł „nie zasmucali
Bożego Ducha Świętego”.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś dziewiętnasta niedziela w ciągu roku,
która w opowiadaniu o podpłomyku Eliasza
i w słowach Chrystusa o Chlebie żywym,
zachęca nas do częstej Komunii Świętej,
bowiem ona daje siłę do dobrego życia
wszystkim, którzy przyjmują ją godnie.
Dotyczy to zarówno osób pracujących, jak
i odpoczywających po pracy, a także tych,
którzy nie mogą skorzystać z zasłużonego
odpoczynku.
2. Jutro święto św. Wawrzyńca, diakona
i męczennika z III wieku. Msze Święte
w naszym kościele o godz.8.00 i 17.00. Swoimi
modlitwami obejmijmy jutro chrześcijan
prześladowanych za wiarę w naszych czasach.
3. W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
4. W piątek wieczorem o godz. 17.00 Msza
Święta z wigilii uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
5. W sobotę
obowiązkowa uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
a zarazem 95. rocznica Bitwy Warszawskiej,
określanej mianem „Cudu nad Wisłą”, święto
Wojska Polskiego, wprowadzone dla
upamiętnienia wspomnianej wcześniej bitwy
oraz błogosławieństwo kwiatów ziół i zbóż.
Msze Święte w naszym kościele o godz.
8.30,11.00 i 17.00 oraz w Krutyni o godz. 9.40.
Obrzęd błogosławieństwa kwiatów, ziół i zbóż,
odbędzie się przed rozesłaniem na każdej Mszy
Świętej.
6. Za tydzień dwudziesta niedziela w ciągu
roku. Składka na tacę przeznaczona będzie na
prace prowadzone w naszej parafii i na pokrycie
kosztów związanych z otwarciem Szlaku
Papieskiego.
7. W związku z trwającym miesiącem
trzeźwości przypominamy hasło pracy nad
otrzeźwieniem naszego narodu, podane przez
Komisję Episkopatu Polski ds. Trzeźwości.
Brzmi ono: „Przez dobrowolną, całkowitą
abstynencję wielu do trzeźwości stanowej
i zawodowej wszystkich”. Równocześnie
informujemy o możliwościach pomocy parafii
osobom uzależnionym od alkoholu, a także
osobom współuzależnionym. W kancelarii
parafialnej można uzyskać dokładniejsze

informacje na temat przyjęcia i pobytu
w ośrodku terapeutycznym lub
rekolekcyjnym.
8 .W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 11 VIII św. Klara, dziewica, która żyła na
przełomie XII i XIII wieku i dała początek II
Zakonowi św. Franciszka z Asyżu,
nazywanemu także od jej imienia Zakonem
Sióstr Klarysek (wspomnienie obowiązkowe);
· 14 VIII św. Maksymilian Maria Kolbe,
prezbiter i męczennik obozu koncentracyjnego
w Auschwitz, założyciel Niepokalanowa
w Polsce i Japonii (wspomnienie
obowiązkowe),
· a także wymienieni już wcześniej
Najświętszej Maryi Panny Wniebowzięta i św.
Wawrzyniec.
9. W miesiącach letnich wielu ludzi
odpoczywa, ale dla rolników jest to czas
wytężonej pracy. Niech towarzyszy im nasza
modlitwa, będąca wyrazem wdzięczności za
ich trud podejmowany dla dobra wspólnego.
10. Przychodzimy 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.
11. 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.
12. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok. Zachęcam także do nabywania
diecezjalnego miesięcznika “Martyria” .
13. Dzisiaj prosimy o ofiary na Fundusz
Kapłański Diecezji Ełckiej.
14. 11 sierpnia zakończenie XXIII Ełckiej
Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 10 sierpnia 2015 r.
8.00 - + Henryk i Anna Florczyk w rocz.śm.
- o zdrowie dla Roberta Szydlika
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
- + Ruta, Ewald, Piotr i Georg Wróbel
Wtorek - 11 sierpnia 2015 r.
8.00 - + Henryk i Anna Florczyk, Jadwiga
i Czesław Szczech, Edward Kuzia, Lucjan Ropiak,
Władysław Jaworski
- o zdrowie dla Roberta Szydlika
17.00 - + Czesław w rocz.śm., Józef, Stanisława,
Józef i Anna
Środa - 12 sierpnia 2015 r.
8.00 - + Rozalia, Stanisław i Zygmunt Sakowscy
- o zdrowie dla Roberta
17.00 - + KR ze Śwignajna z II Róży
Czwartek - 13 sierpnia 2015 r.
8.00 - ..................
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
- w 50 urodziny Małgorzaty Parzych - int.od dzieci
Piątek - 14 sierpnia 2015 r.
8.00 - o bł. Boże w rodzinach Marka, Tomasza i
Przemysława
16.00 - ślub: Iwona Krajza i Arkadiusz Szmigiel
17.00 - + Marcin Sater w rocz.śm.
18.00 - w 3 urodziny Jakuba Ropiaka
- w 4 urodziny Maksymiliana Ratajczaka
Sobota - 15 sierpnia 2015 r.
8.30 - z okazji imienin Marianny Gadomskiej int.od dzieci
- + Władysław Olszewski
- + Irena, Maria, Piotr, Leon, Stanisław
9.40 -Krutyń- int.od Leszka Krysiaka
- o bł. Boże w rodzinie Teresy i Sławomira Kosak

- int.od rodziny
Waśkiewoczów
11.00 - w urodziny
Teresy Niwińskiej
- za parafię
- w 50 urodziny
W i e s ł a w a
Kamińskiego
- + Eleonora i Józef
Jaksina - int.od syna
z rodziną
17.00 - w 94
urodziny Marianny Śniciekowskiej
- + Marcin Sater - int.od dziadków
- + Marianna Gacioch
XX Niedziela Zwykła - 16 sierpnia 2015 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Doroty i Jarosława i za ich dzieci
- + Robert
- + Henryka i Franciszek Olszewscy,
cr. Łukaszewicz
9.40 - Krutyń: o zdrowie i bł. Boże dla Gabrysi
- + Stanisława i Bolesław Szmigiel
11.00 - za parafię
- w intencji mieszkańców ul. Szkolnej i Zydlągi
w Ukcie
- + Józef i Eleonora Sakowscy
- + Władysława Nadolna w 2 rocz.śm., Józef
17.00 - w I rocznicę ślubu Magdy i Radosława
Łuszczyk
- w rocznicę ślubu Anny i Damiana i za ich dzieci
Czarka i Kacpra
- + Anna Wachowska - int.od córki
- + Bolesława w 5 rocz.śm.

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

że wszystko może się zmienić. Stwórca nas nie
opuszcza, nigdy nie cofa się w swoim planie miłości,
nie żałuje, że nas stworzył. Ludzkość jest jeszcze
zdolna do współpracy w budowaniu naszego
wspólnego domu. Pragnę wyrazić uznanie, dodać
otuchy i podziękować wszystkim, którzy angażują
się na rzecz ochrony naszego wspólnego domu. Na
szczególną wdzięczność zasługują ci, którzy
energicznie zmagają się z dramatycznymi
konsekwencjami degradacji środowiska w życiu
najbiedniejszych na świecie. Młodzi wymagają od
nas zmian. Zastanawiają się, jak to możliwe, że
ubiegamy się o budowanie lepszej przyszłości, nie
myśląc o kryzysie środowiska i cierpieniach ludzi
zepchniętych na margines społeczeństwa.
Cdn.

Z tego względu żądał, aby w klasztorze zawsze
zostawiano część ogrodu nie uprawianą, aby rosły w
niej dzikie zioła, tak aby ci, którzy je podziwiają,
mogli wznieść myśl do Boga, twórcy tak wielkiego
piękna. Świat to coś więcej niż problem do
rozwiązania, jest radosną tajemnicą, którą
podziwiamy w zachwycie, oddając chwałę Bogu.
Moje wezwanie
13. Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego
domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny
ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego
i zintegrowanego rozwoju, ponieważ wiemy,

