Kalendarz liturgiczny
16 października. XXIX NIEDZIELA
ZWYKŁA.
Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8
Niedzielna Eucharystia jest okazją do spotkania
z Chrystusem i głębszego poznania Boga i siebie
we wspólnocie wierzących.
17 października. PONIEDZIAŁEK.
Św. Ignacego Antiocheńskiego.
Ef 2,1-10; Łk 12,24-26
Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego nie
odkłada na później. (przysłowie chińskie)
18 października. WTOREK. Święto
św. Łukasza Ewangelisty.
2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9
Trud uczciwego człowieka zawsze zaowocuje.
(Meander)
19 października. ŚRODA.
Ef 3,2-12; Łk 12,39-48

Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala. (bł. Jerzy
Popiełuszko)
20 października. CZWARTEK. Św. Jana
Kantego.
Ef 3,14-21; Łk 12,49-53
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj. (bł. Jerzy Popiełuszko)
21 października. PIĄTEK. Bł. Jakuba
Strzemię.
Ef 4,1-6; Łk 12,54-59
Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas
poczucie, że sami możemy stać się wielcy. (Mark
Twain)
22 października. SOBOTA. Św. Jana Pawła
II.
Ef 4,7-16; Łk 13,1-9
Cisza jest tym dla duszy, czym sen dla ciała.
(Wiliam Penn)

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: 1. - 0 zł. Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł.
Stan kasy - zadłużenie - 184 088.88 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!

Aklamacje po przeistoczeniu
3. K: Uwielbiajmy tajemnicę wiary. W: Zbawicielem świata.
Panie, Ty nas wybawiłeś, przez krzyż i 4. K: Tajemnica wiary. W: Chrystus umarł,
zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 34. 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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Dotarliśmy do końca rozważań uczynków
miłosierdzia. Ostatni z nich brzmi Modlić się za
żywych i umarłych. Wielu z nas wypełnia go
codziennie, zwracając się do Boga z prośbami
i dziękczynieniem w intencjach swoich bliskich.
Zdarza się również, że opiece Bożej polecamy
osoby nam obce, a nawet takie, których nie
możemy nazwać przyjaciółmi. Modlimy się
również za zmarłych. Dlaczego to robimy? Oprócz
wypełniania przykazania miłości bliźniego,
modlitwa za drugiego człowieka jest wyrazem
naszej wiary w Opatrzność Boga, która obejmuje
zarówno życie doczesne jak i wieczne. Wiary
w skuteczną pomoc z Jego strony, bo chociaż my

sami możemy zrobić dla innych wiele dobrego,
to Pan Bóg może więcej niż my. Modląc się
w intencji drugiego człowieka możemy być
pewni, że powierzamy jego losy w ręce
miłosiernego Ojca, który ma swoje plany
względem tej osoby i z miłością czuwa nad jej
losem. Jemu na pewno możemy zaufać i prosić
Go o każde dobro.
Kończąc rozważania na ten temat pragnę
życzyć każdemu, również sobie, abyśmy mieli
kogoś, kto modli się również za nas.
A oto ostatnie nadesłane świadectwa:
Modlę się o łaski potrzebne dla moich wnuków.
Jadwiga
Opiekuję się młodszym rodzeństwem gdy
rodzice pracują. Beatka
Modlimy się całą rodziną codziennie
wieczorem w intencji bliskich zmarłych. A. i A.
Z całego serca dziękuję wszystkim,
którzy zechcieli napisać do naszego
biuletynu- mieszkańcom parafii i gościom.
Wasze przykłady spełniania uczynków
miłosierdzia to wielkie świadectwo wiary
w Boga i miłości bliźniego. Bóg zapłać.
ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Najważniejszą cechą modlitwy, którą zanosimy do Boga, powinna być
wytrwałość. Przekonał się o tym Mojżesz i Izraelici walczący z Amalekitami.
Gdy Mojżesz wytrwale zanosił prośby do Boga, Izrael odnosił zwycięstwo.
Wystarczyła tylko chwila słabości, by triumfował obóz przeciwników Narodu Wybranego.
O wytrwałości mówi czytany dziś fragment Listu Świętego Pawła, a także Chrystus w przypowieści
o natarczywej wdowie. Wytrwałość bowiem umacnia wiarę i sprawia, że człowiek coraz mocniej
pokłada nadzieję w Bogu.
Słuchajmy więc i my z wytrwałością dzisiejszego słowa Bożego, aby mogło przynieść
błogosławione owoce w naszym życiu.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że
powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza
modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna,
szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność
modlitwie różańcowej - przesuwaniu paciorków
i powtarzaniu tych samych zdań, może nam
dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała
się wymienionymi przymiotnikami, bo
„modlitwa różańcowa, jak przed laty powiadał
Prymas Polski kard. August Hlond, jest
modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien
odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy
zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru
o godz. 16.30, a w niedzielę po Mszy Świętej
o godz. 11.00, na wspólne różańcowe
nabożeństwa.
2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych
wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już
nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła
został wybrany na papieża i przyjął imię Jana
Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać
i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża
Polaka. W sposób szczególny uczynimy to
w czasie dzisiejszego nabożeństwa
różańcowego, którego rozważania będą osnute
wokół myśli Świętego Jana Pawła II.
3. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca - taca przeznaczona jest na prace
prowadzone w naszej parafii. Sercem i modlitwą
dziękuję za każde wsparcie i pomoc. BÓG
ZAPŁAĆ!
4. We wtorek 18 października, w liturgiczne
święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na
wieczorną Eucharystię i spotkanie w sali
parafialnej zapraszamy mieszkających na
terenie naszej parafii lekarzy i pielęgniarki
z okazji przypadającego w tym dniu ich
patronalnego święta.
5. W sobotę 22 października, Kościół w liturgii
wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to
rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas
której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia
drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania
różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte
o myśli naszego wielkiego Rodaka oraz wokół
refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda,
którego 68. rocznica śmierci przypada w tym
dniu. We wspólną modlitwę włączymy również
prośbę o jego rychłą beatyfikację.

6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić
Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy
Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą,
a także materialną ofiarą będziemy chcieli
wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło
misyjne Kościoła, misjonarki i misjonarzy
świeckich i duchownych oraz ich działalność.
7. 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.
8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM: · 17 X św. Ignacy Antiocheński,
sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup
Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów,
w których wyłożył naukę o Chrystusie,
Kościele i życiu chrześcijańskim;
· 18 X św. Łukasz Ewangelista, uczeń
i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor
Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których
opisał życie pierwotnego Kościoła;
· 19 X
bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan
i męczennik, którego biografia i działalność
duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana,
a której charakterystycznym rysem było
przypominanie i realizowanie myśli z Listu do
Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj!”;
· 20 X św. Jan Kanty, najpierw student,
a następnie profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się
w i el k im m iłosierdziem dla ubogich,
pracowitością i prawdomównością;
· 21 X bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halickolwowski, który odznaczał się wielkim
nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu
i Matki Bożej;
· 22 X św. Jan Paweł II, papież, którego
pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony
duchowością całkowitego powierzenia się
Maryi, o czym przypomina jego zawołanie
Totus Tuus.
9. Solenizantów i jubilatów zapewniam
o mojej życzliwości i modlitwie.

Intencje
Poniedziałek - 17 października 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Paweł Grzybowski (w dniu
przeniesienia zwłok)
Wtorek - 18 października 2016 r.
8.00 - .............
17.00 - + Bronisław i Bolesława Krysiak
Środa - 19 października 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - + Rozalia, Stanisław i Zygmunt
Sakowscy
Czwartek - 20 października 2016 r.
8.00 - + Eugeniusz Ptak w 7 rocz.śm.
17.00 - + Feliks Szymański i za rodziców
Piątek - 21 października 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - w 25 urodziny Kordiana
Sobota - 22 października 2016 r.
8.00 - + Stanisław Szaftaniec (z racji urodzin),

Zapowiedzi przedślubne
1. Sylwester Radoch, kawaler
i Anna
Małgorzata Sobiech, panna, oboje zam.
Krutyń, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
zachodzących między tymi osobami do
zawarcia związku małżeńskiego, zobowiązany
jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks.
Proboszcza.

mszalne
Jan i Florentyna Wejs,
Augustyn, Marta i Agnieszka
Szafraniec
17.00 - + Agnieszka i Jan
Smolarz
XXX Niedziela Zwykła - 23
października 2016 r.
8.30 - + cr. Kozackich
- + Jan Drząszcz, Janina
Granoszewska, Antonina, Kazimierz i Jan Filip
- + Władysław i Rozalia Gołaś
- + Józef Stankiewicz (w urodziny) - int.od żony
11.00 - w urodziny ks. Henryka - int.od PZC
- w 20 rocznicę ślubu Iwony i Sławomira
- + Kazimierz, Aleksander, Leokadia, Stanisław,
Henryk, Leonia
- + Emil, Zdziasław i Wiesław Ochenkowscy
17.00 - za parafię

- w intencji rodziny Hermanowskich

Związek małżeński zawarli

Ochrzczona została

Milena Teresa Grykień
i
Michał Młynarczyk

Nowej rodzinie życzymy obfitych łask
Bożych.
Szczęść Wam Boże.
Maria Zawrotna córka Łukasza
i Agnieszki.
Rodzice i otoczenie niech będą dla niej
świadkami wiary.

