Kalendarz liturgiczny
13 listopada. XXXIII NIEDZIELA
ZWYKŁA.
Mi 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
I dziś w wielu miejscach na ziemi jesteśmy
prześladowani, a krew naszych braci i sióstr
w wierze wciąż jest przelewana.
14 listopada. PONIEDZIAŁEK.
Ap 1,1-4;2,1-5a; Łk 18,35-43
Płomień ołtarzowych świec uświadamia nam
i przypomina, że Bóg jest światłością, której
pragną nasze dusze.
15 listopada. WTOREK.
Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10
Jezus nikogo nie potępia. Świadomi tego
przychodzimy z ufnością do Bożego domu
i śmiało przystępujemy do ołtarza.
16 listopada. ŚRODA. Święto NMP
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.

Prz 8,22-35 albo Tt 3,4-7; Łk 1,26-38
Przychodzimy na Mszę Świętą, aby umocnić się
i utwierdzić w pielgrzymce do nieba.
17 listopada. CZWARTEK. Św. Elżbiety
Węgierskiej.
Ap 5,1-10; Łk 19,41-44
Pokuta, asceza i dobrowolna rezygnacja z dóbr
doczesnych to sprawy trudne do praktykowania
i do zrozumienia nawet dla chrześcijan szczerze
pragnących naśladować Chrystusa.
18 listopada. PIĄTEK. Bł. Karoliny
Kózkówny.
Ap 10,8-11; Łk 19,45-48
Obyśmy umieli godzić codzienne obowiązki ze
sprawami Bożymi.
19 listopada. SOBOTA. Bł. Salomei.
Ap 11,4-12; Łk 20,27-40
Grzech nas niszczy i oddala od Boga.

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. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski
B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł. Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 171 741.57 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!
* Bez Chrystusa nie zrozumiemy historii
naszego narodu. Nasza historia jest związana
z Ewangelią, Chrystusem, Kościołem.
Chrześcijaństwo było i jest najtrwalszym
fundamentem na którym budujemy przyszłość
naszego narodu - mówił w Ełku biskup ełcki
Jerzy Mazur podczas uroczystości z okazji 98.

rocznicy odzyskania Niepodległości.
* Bp Dec: W Ojczyźnie należy odkłamać historię,
promować wartości moralne i młode pokolenie
wychowywać w prawdzie.
* Prezydent Andrzej Duda zaapelował, abyśmy za
ro k p o s z l i w s p ó l n i e w j e d n y m M a r s z u
Niepodległości.
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Już po raz ósmy w drugą
niedzielę listopada
w Kościele w Polsce
obchodzimy Dzień
Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Ze
względu na dramatyczną
sytuację, podobnie jak
miało to miejsce w 2010,
dzień ten ponownie jest
poświęcony sytuacji
chrześcijan w Iraku. Od czasu upadku reżimu
Saddama Husajna w wyniku interwencji wojsk
koalicyjnych w Iraku w 2003 roku, sytuacja
w tym kraju jest wciąż dramatyczna, a rząd nie
jest w stanie zagwarantować swoim
obywatelom bezpieczeństwa. Irak stał się
symbolem wojny z chrześcijanami. Na
przemoc ze strony fundamentalistów narażeni
są członkowie mniejszości etnicznych
i religijnych. Do zamachów dochodzi
szczególnie podczas muzułmańskich świąt
religijnych ze strony sunnitów i szyitów
walczących między sobą o władzę.
Szczególnym „celem” są chrześcijanie,
których liczba w ciągu ostatnich dziesięciu lat
zmniejszyła się z 1,4 mln do mniej niż 275 tys.
Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób

islamizacji. Wiele
organizacji muzułmańskich
domaga się od nich płacenia
islamskiego podatku dla
innowierców, tzw. „dżizji”,
oraz us iłuje narzucić
chrześcijańskim kobietom
rygorystyczne przepisy
dotyczące sposobu
ubierania się. Liczni,
wysocy rangą duchowni
muzułmańscy, domagają się ścisłego oddzielenia
kobiet od mężczyzn na uczelniach.
Jak stwierdził katolicki arcybiskup Mosulu
obrządku syryjskiego Georges Casmoussa, „80
% młodych ludzi zamierza opuścić kraj lub o tym
marzy”. Biskup pomocniczy Shlemon Warduni
z katolickiego patriarchatu chaldejskiego
w Bagdadzie dodaje: „Emigracja niszczy naszą
kulturę, naszą historię, naszą wiarę i życie
członków naszych wspólnot. To groźna choroba
zakaźna, której nie jesteśmy w stanie zaradzić”.
Nikt nie potrafi przewidzieć, co w najbliższej
przyszłości stanie się z ziemią uznawaną za
kolebkę chrześcijaństwa i z jej rdzennymi
mieszkańcami w Iraku, ale naszą modlitwą
i wsparciem materialnym możemy im pomóc
przetrwać i zachować nadzieję na lepsze jutro.

Słowo na dziś
W modlitwie Pańskiej powtarzamy każdego dnia wezwanie, aby przyszło na
ziemię królestwo Boże. Słuchając jednak słowa Bożego, może zrodzić się w nas
wątpliwość, czy warto o to prosić? Zgodnie ze słowami Chrystusa, dni
poprzedzające Jego przyjście mają być naznaczone niespotykanymi dotąd zjawiskami, budzącymi
lęk i grozę. W rzeczywistości jednak dni ostateczne, o których będzie mowa w dzisiejszej liturgii
słowa, już trwają. Pan Bóg bowiem już sądzi i ratuje ludzi. Słuchając uważnie słowa Bożego,
nabierzmy odwagi i nie popadajmy w przerażenie i rozpacz. W chwale Boga, który przyjdzie
ponownie na ziemię i objawi się, spełnią się nasze nadzieje, a wierność zostanie wynagrodzona.
Pozostaje nam więc czekać z wiarą na przyjście królestwa Bożego. Przyjmijmy słowo Boże
z otwartością naszych serc, byśmy chętnie podejmowali obowiązki naszego powołania.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej
niedzieli roku liturgicznego przypomina nam
o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka
każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze
życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze.
W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź
prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego
nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością
nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica
wspaniałej nagrody winna nas motywować do
prowadzenia życia prawdziwie
chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że
Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.
2. Biblijny autor przypomina, że modlitwa za
zmarłych to myśl święta i pobożna (por. 2 Mch
12,45b). Dlatego zapraszam wszystkich
parafian do wspólnej modlitwy w tej intencji.
3. Trwa listopad, miesiąc poświęcony modlitwie
za naszych zmarłych. W dalszym
ciągu przypominam, że jedną
z form troski o zmarłych są tak
zwane wypominki, występujące
w dwojakiej odmianie: jako
jednorazowe - gdy imię zmarłego
wyczytuje się podczas
listopadowych modlitw za zmarłych oraz roczne
- gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, w
każdą niedzielę przed Mszą Świętą. W naszym
kościele wypominki jednorazowe
odmawiamy w listopadzie od godz. 16.35,
a roczne i półroczne w niedzielę przed Mszą
Świętą o godz. 11.00. Zwyczajem ojców
pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy
ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie
wypominkowej. Zechciejmy polecić
modlitwom Kościoła naszych bliskich
zmarłych, przyjaciół i znajomych. Wypominki
roczne i półroczne zamawiamy bezpośrednio
u Ks. Proboszcza.
Niech nie będzie w naszej parafii takiej rodziny,
która zapomniałaby o swoich bliskich zmarłych
i nie zamówiła wypominek, czy też nie poprosiła
o odprawienie Mszy Świętej za swoich bliskich
zmarłych, bo “świętą i zbawienną jest rzeczą
modlić się za zmarłych” (2 Mch 12, 45).
Miesiąc listopad wzywa nas wszystkich do
modlitewnej pamięci o zmarłych, a jak uczy
doświadczenie lat ubiegłych, jeszcze tyle rodzin
nie zwraca kartek wypominkowych ze swoimi

zmarłymi.
„Wszyscy mnie opuścili” – skarżył się św.
Paweł Tymoteuszowi krótko przed śmiercią.
Pozostał z nim tylko św. Łukasz Ewangelista.
Jednak Bóg nie opuścił apostoła, który mógł
napisać: „Pan stanął przy mnie i wzmocnił
mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie
Ewangelii”.
A jak będzie w tym roku z naszą pamięcią
o zmarłych w modlitwach wypominkowych?
Czy opuścimy w modlitwie naszych bliskich
i znajomych zmarłych?
Przy wyjściu ze świątyni na stoliku
wystawione zostały specjalne kartki
wypominkowe, na których możemy wypisać
imiona naszych zmarłych, których pragniemy
polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej
modlitwie. Wypełnione kartki można składać
do przeznaczonej specjalnie na to skarbony lub
na tacę, bądź przynieść do zakrystii czy biura
parafialnego.
4.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. To święto patronalne
(tytularne) Akcji Katolickiej, organizacji ludzi
świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały
realizować na co dzień w swoim życiu
zawodowym i społecznym. Przy naszej parafii
organizuje się oddział tego stowarzyszenia.
Zapraszam zainteresowanych wstąpieniem
w jego szeregi w następną niedzielę po Mszy
Świętej o godz. 11.00. .
5. W przyszłą niedzielę zakończy się
w Kościele jubileuszowy Rok Święty
Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć
z Ojcem Świętym oraz osobiście
i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski,
jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu
z nas.
6. W zakrystii są dostępne albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”, a także do nabycia
są: albumy Miłosierni miłosierdzia dostąpią,
książki: Błogosławieni miłosierni,
Nabożeństwo do św. Michała, Nowenna do św.
Michała, kalendarze dla dzieci, kalendarze
papieskie małe, kalendarze maryjne duże.
Zachęcam do nabywania.

Intencje
Poniedziałek - 14 listopada 2016 r.
8.00 - .......................
17.00 - .....................
Wtorek - 15 listopada 2016 r.
17.00 - + Józef Smolarz w 10 rocz.śm.
Środa - 16 listopada 2016 r.
8.00 - o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski
dla Krystyny Kozakiewicz z racji urodzin
17.00 - + Zygmunt Szok, Łucja Popławska
w 15 rocz.śm.
Czwartek - 17 listopada 2016 r.
8.00 - + Jadwiga, Faustyn i Danuta Norowscy int.od Jana z rodziną
17.00 - + Witold Serek w 6 rocz.śm., Eugeniusz
Ptak, Krzysztof Serek, Jan Rutkowski
Piątek - 18 listopada 2016 r.
8.00 - + Czesław Ksepka, Stefania i Henryk int.od córki Jadwigi
17.00 - + Marianna Drężek, Franciszek, Józefa,
Henryk
Sobota - 19 listopada 2016 r.
8.00 - ...................

Ogłoszenia

*

7. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian
polecam dobroci i miłosierdziu Boga.
8. 16 listopada po Mszy Świętej o godz. 17.00 Koronka do Matki Bożej Szkaplerznej.
Zapraszam.
8. W następną niedzielę, jak w każdą trzecią
niedzielę miesiąca, taca przeznaczona jest na
prace prowadzone w parafii. Dziękuję za
życzliwość i pomoc. BÓG ZAPŁAĆ!
9. Do nabycia jest nowy numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”. Pismo zostało
przygotowane w nowej, ciekawej, przejrzystej
szacie graficznej, powiększone o 12 stron,
z nowymi pomysłami i działami. Zachęcam do
nabycia i przeczytania.

mszalne
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Witold i Krzysztof
Serek
Niedziela. Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r.
8.30 - za wnuczęta Aliny
Ochenkowskiej
- + Władysław Turski, Helena
i Józef Kulas
- + Stanisława i Bolesław
Szmigiel
- + Stanisław, Stanisława, Władysław i Czesław
Drężek
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Marleny Samsel
z racji urodzin
- + Aleksander Zawrotny w 4 rocz.śm.
- + Jadwiga, Faustyn i Regina Norowscy - int.od
syna Mariana
17.00 - za parafię
- w 50 rocznicę ślubu Zofii i Józefa Dzienia
- w 10 urodziny Łucji o bł. Boże, cierpliwość
w nauce szkolnej i rozwijanie talentów

Komunikaty cd.
10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 17 XI
św. Elżbieta Węgierska, jedna
z pierwszych tercjarek franciszkańskich,
patronka Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich, która prowadziła głębokie życie
duchowe i oddawała się posłudze miłosierdzia,
stąd też nazywa się ją patronką miłosierdzia
chrześcijańskiego;
· 18 XI bł. Karolina Kózkówna, która od
najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała
się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć
męczeńską na początku I wojny światowej,
broniąc cnoty czystości i ludzkiej godności;
· 19 X I
bł. Salomea, klaryska, siostra
Bolesława Wstydliwego, która w bardzo
heroiczny sposób oddała się na służbę Bożą.

* W czwartek 10 listopada rozpoczeła się Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i
Pana. Centralna uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana odbędzie się 19 listopada, w
wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w KrakowieŁagiewnikach, a następnego dnia we wszystkich kościołach w Polsce.
* Uroczyste zamknięcie Bram Miłosierdzia w całym Kościele, nastąpi w niedzielę 13 listopada, tydzień przed
zamknięciem Roku Miłosierdzia przez papieża Franciszka. Chociaż Bramy Miłosierdzia zostaną zamknięte w tę
niedzielę, Jubileusz Miłosierdzia potrwa do 20 listopada. Odpusty jubileuszowe niezwiązane z symbolicznym
przejściem, będzie można uzyskać do niedzieli Chrystusa Króla włącznie. Tego dnia Papież Franciszek zamknie
Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie, co zakończy Rok Miłosierdzia w całym Kościele.

