Kalendarz liturgiczny
2 października. XXVII NIEDZIELA
ZWYKŁA.
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10
Dar wiary otrzymaliśmy w sakramencie chrztu
świętego.
3 października. PONIEDZIAŁEK.
Ga 1,6-12; Łk 10,25-37
Miłości uczmy się od Pana Boga.
4 października. WTOREK. Św. Franciszka
z Asyżu.
Ga 1,13-24; Łk 10,38-42
Radość jest potrzebna duszy jak ciału krew.
(Św. Franciszek z Asyżu)
5 października. ŚRODA. Św. Faustyny
Kowalskiej.
Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4
O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi
łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim

wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego.
(Św. Faustyna Kowalska)
6 października. CZWARTEK.
Ga 3,1-5; Łk 11,5-13
Kapłani, wzięci z ludu i powołani przez Boga,
przeznaczeni są do tego, by sprawować
Eucharystię.
7 października. PIĄTEK. NMP Różańcowej.
Dz 1,12-14; Łk 1,26-38
Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga
wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus
milczy. On milczy, ale działa. (Benedykt XVI)
8 października. SOBOTA.
Ga 3,22-29; Łk 11,27-28
Eucharystia jest ucztą, w czasie której
zasiadamy przy dwóch stołach. Pierwszy jest
stół słowa Bożego, drugi to stół Ciała i Krwi
Pańskiej.

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. Anna i Roman Rudnik (Ukta) - 100 zł. 2. Anonimowo - 200 zł. Wpłynęło - 300 zł.
Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 184 138.88 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!

Zapowiedzi przedślubne
1. Michał Młynarczyk, kawaler i Milena Teresa Grykień, panna, oboje zam. Krutyński Piecek,
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 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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W Uroczystość
Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski,
3 maja br, biskupi
zebrani na Jasnej Górze
dokonali Aktu
Zawierzenia naszej
Ojczyzny Matce Bożej
Królowej Polski.
Zgodnie z tegorocznym
P r o g r a m e m
Duszpasterskim oraz
ustaleniami Komitetu
Organizacyjnego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
„Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia!”
to hasło XVI Dnia Papieskiego, który będzie
obchodzony już za tydzień, w niedzielę 9
października. Tegoroczne jego obchody
przypadają na czas wyjątkowy, bo wręcz
przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia
Bożego.
Trwa przecież zwołany przez Ojca Świętego
Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
którego mottem są słowa: „Milosierni jak Ojciec”.
Obecny Rok Święty niesie ze sobą liczne dobra
duchowe, z których nadal możemy korzystać.
Z kolei niezapomniane Światowe Dni Młodzieży
przypominały ewangeliczna prawdę:
„Błogoslawieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. Te słowa Pana Jezusa
uczynił Ojciec Święty Franciszek osnową swoich
homilii, wygłoszonych przemówień i licznych
spotkań. Zarówno towarzyszący modlitwom
wizerunek Jezusa Miłosiernego, patroni
wydarzenia - św. siostra Faustyna i św. Jan Paweł
II, jak i wzmocnione papieskim przykładem, pełne
pasji i zatroskania nauczanie Franciszka, ukazały
wyjątkową aktualność tajemnicy Bożego
miłosierdzia.

Polski, powyższy Akt zostanie ponowiony
w naszej Parafii w dniu dzisiejszym, podczas
każdej Mszy św., po Komunii św.
Biskup Ełcki zachęca, aby także wszystkie
rodziny oddały się pod opiekę Królowej Polski.
Proszę więc, by w miesiącu październiku,
wszystkie nasze rodziny, w dowolnie wybranym
przez siebie dniu, przy okazji spotkania
ewangelizacyjno-modlitewnego, dokonały
zawierzenia Matce Bożej. Zawierzenie powinno
dokonać się przed rodzinnym Obrazem Pani
Jasnogórskiej.
Tekst zawierzenia znajduje się przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej.
Tegoroczny Dzień Papieski jawi się zatem,
jako swoista kontynuacja i niejako dopełnienie
Światowych Dni Młodzieży, które miały
miejsce w lipcu w całej Polsce, ze swym
ukoronowaniem w Krakowie. (...)
Za tydzień, podczas XVI Dnia Papieskiego,
będziemy mogli powrócić do nauczania Ojca
Świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do
ponownego pochylenia się nad drugą
encykliką Papieża Polaka Dives in
misericordia, której treść ma fundamentalne
znaczenie dla rozumienia miłosiernej miłości
Boga. Św. Jan Paweł II słowem i czynem
zachęcał nas, abyśmy byli już nie tylko
głosicielami czy apostołami miłosierdzia, ale
wzywał z mocą, byśmy stawali się
autentycznymi świadkami miłosierdzia, a więc
tymi, którzy miłosierdzie głoszą życiem
(Kraków 2002 r.). Dzień Papieski stawia nam
zatem pytania o czyny, gesty, o konkretne
zaangażowanie.
Z listu Episkopatu Polski zapowiadającego
obchody XVI Dnia Papieskiego (9
października 2016 r.)

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni,
by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec
Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej
Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam
wiary!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj
podczas nabożeństwa różańcowego po Mszy
Świętej o godz. 11.00, kiedy będziemy modlić
się o silną, głęboką wiarę dla wszystkich
parafian.
2. Dzisiaj rodzice, którzy chcą by ich dzieci
przystąpiły do I Komunii Świętej, podczas Mszy
Świętej o godz. 11.00 złożą wraz ze swoimi
dziećmi deklaracje komunijne.
3. Spotkanie młodzieży, która ma przystąpić do
sakramentu bierzmowania - po Mszy Świętej
o godz. 17.00.
4. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 11.00
będziemy prosić o dary Ducha Świętego dla
studentów i profesorów z racji
rozpoczynającego się nowego roku
akademickiego. Zapraszam młodzież do
wspólnej modlitwy.
5. Dzisiaj, 2 października - RÓŻANIEC za
niewierzących, o nawrócenia i wzrost
pobożności w naszej parafii. Serdecznie
zapraszam.
6. Rozpoczęliśmy październik
miesiąc
modlitwy różańcowej, o której Święty Jan
Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne
miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła
mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież
Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na
Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm
i wnosi pokój w serca, w rodziny,
w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która
wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni
tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec
i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą
codzienność oraz rozważajmy tajemnice
z życia Chrystusa i Jego Matki.
Na nabożeństwach różańcowych będziemy
spotykać się przed wieczorną Eucharystią
o godz.16.30, w niedzielę po Mszy Świętej
o godz. 11.00.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy
czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek szczególną intencją wspólnej
modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe
i święte powołania zakonne i kapłańskie,

w piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie
Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość
ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy
litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź
pierwszopiątkowa na pół godziny przed
Mszami Świętymi.
8. W piątek także przypada wspomnienie NMP
Różańcowej, ustanowione na pamiątkę
wyproszonego przez modlitwę różańcową
zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto
w 1571 roku. Uświadamia to nam po raz
kolejny, wielką moc tej modlitwy, zatem nie
zaniedbujmy jej. W dzień Matki Bożej
Różańcowej w naszym kościele Msze Święte
o zwykłej porze.
9. W przyszłą niedzielę już po raz 16.
będziemy w całym kraju obchodzić Dzień
Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się
w nauczanie naszego wielkiego Rodaka
Świętego Jana Pawła II. Rozważania
różańcowe podczas nabożeństwa w tym dniu
pragniemy osnuć wokół nauczania papieża
Polaka. Chcemy również złożyć swoją
„cegiełkę” w budowę żywego pomnika Jana
Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz
ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych
miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej
parafii wraz z paniami z Parafialnego Zespołu
Caritas będą stać przy drzwiach kościoła ze
specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za
składane ofiary.
10. Solenizantów i jubilatów zapewniam
o mojej życzliwości i modlitwie.
W szczególny sposób pragnę ogarnąć
modlitwą ostatnio zmarłych parafian i ich
bliskich.
11. 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.
12. Za tydzień przed kościołem zorganizujemy
kiermasz książek. Będzie to miła okazja do
zrobienia sobie lub komuś miłej niespodzianki
w postaci zakupu książki czy albumu.

Intencje
Poniedziałek - 3 października 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - 45 rocznica ślubu Teresy i Bogdana
Niwińskich
Wtorek - 4 października 2016 r.
8.00 - o pokój i miłość w rodzinie Leokadii
17.00 - + Antoni - int.od siostry z rodziną
Środa - 5 października 2016 r.
8.00 - + Jadwiga i Czesław Szczech, Henryk
i Anna Florczyk, Edward Kuzia, Lucjan
Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - o bł. Boże dla Jerzego Michała
w 6 urodziny
Czwartek - 6 października 2016 r.
8.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla
Magdaleny
17.00 - + Krystyna Samsel - int.od rodziny
Piątek - 7 października 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - + Jerzy Bałdyga, cr. Bałdyga
Sobota - 8 października 2016 r.
8.00 - + Stefania i Wacław Ksepka
17.00 - + Florian, Bronisława, Stanisław,
cr. Marusa

Ochrzczony
został

mszalne
-+ Eugeniusz Ptak, Krzysztof
i Witold Serek, wszystkie
dusze w czyśćcu cierpiące
XXVIII Niedziela Zwykła 9 października 2016 r.
8.30 - w urodziny Marty
Bastek - int.od rodziców
- + Robert
- + Jan Sieradzki w 29 rocz.śm., Józef
i Zofia Sobiech
11.00 - w intencji Krystyny i Józefa Ropiak,
cr. Ropiak
- w urodziny Marysi
- w intencji rodziców Wiesławy
i Waldemara oraz za Alinę i za + Zdzisława
- + Helena i Józef Zęgota, Helena i Zygmunt
Szymczak
17.00 - za parafię
- w 1 rocznicę ślubu Anity i Daniela
- o bł. Boże i zdrowie dla Czesławy
w 85 urodziny - int.od wnuczki
- w 18 urodziny Jakuba Łepek o bł. Boże
i o dary Ducha Świętego przy wyborze
dalszej życiowej drogi

Słowo na dziś

Dzisiejsze pierwsze czytanie
pochodzi z Księgi Proroka
Habakuka, która powstała w VII
wieku przed Chrystusem.
Prorok widział liczne wypadki
Jan Wasilewski łamania prawa i niesprawiedliwość, z jaką odnosili
syn Roberta
się możnowładcy do swoich współobywateli.
i Kamili.
Z tego doświadczenia zrodziła się jego gorąca
modlitwa do Boga o pomoc i ratunek dla
Rodzice
ciemiężonych. Pan Bóg wysłuchuje prośby
i otoczenie niech znękanego ludu. Co więcej, przez usta Chrystusa
będą dla niej
w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia, że tylko
świadkami wiary. postawa służby, a nie panowania przybliża
człowieka do Boga. Postawa pokornej służby
odnosi się do wszystkich ludzi, a nie tylko do tych,
którzy pełnią funkcje publiczne. Święty Paweł
prosi biskupa Tymoteusza, a przez niego również
Edmund Tadeusz Nowiński
nas, abyśmy strzegli w sobie tę postawę, gdyż
Msza Św. od uczestników pogrzebu służąc innym, można odnaleźć Chrystusa.
02.11. 2016 r. - godz. 11.00.
Z uwagą wsłuchajmy się w słowo Boże.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Odszedł od nas

