Kalendarz liturgiczny
20 listopada. NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA.
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
Jezus jest Królem Miłosierdzia.
21 listopada. PONIEDZIAŁEK. Ofiarowania
NMP.
Ap 14,1-3.4b-5; Łk 21,1-4
Prośmy Maryję, by czuwała nad chrześcijańskim
wychowaniem najmłodszego pokolenia
Polaków.
22 listopada. WTOREK. Św. Cecylii.
Ap 14,14-20; Łk 21,5-11
Przyjaciele są jak struny cytry, które jeżeli są
wszystkie ze sobą zestrojone, wydają przy
uderzeniu przepiękną muzykę. (Św. Jan
Chryzostom)
23 listopada. ŚRODA.

Ap 15,1-4; Łk 21,12-19
Prośmy o odwagę i siły duchowe do prowadzenia
walki o Boży porządek w świecie.
24 listopada. CZWARTEK. Św. Męczenników
Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Łk 21,20-28
Niech męczennicy wietnamscy będą dla nas
wzorem odwagi i zachętą do publicznego
przyznawania się do wiary.
25 listopada. PIĄTEK.
Ap 20,1-4.11-21,2; Łk 21,29-33
Pogodne usposobienie przedłuża życie. Znajdź
powód, by pocieszyć swe serce, smutek oddal od
siebie. (Mądrość Syracydesa 30,22b-23)
26 listopada. SOBOTA.
Ap 22,1-7; Łk 21,34-36
Działalność bez modlitwy jest tylko robieniem
hałasu. (Bł. Jakub Alberione)

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. Anonimowo - 100 zł. Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 171 641.57 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!
* 26 listopada o godz. 12.00 - spotkanie i ich rodzicami.
m ł o d z i e ż y p r z y g o t o w u j ą c e j s i ę d o * Od następnej niedzieli będzie już można
Bierzmowania.
nabywać opłatki. Ofiary składane przy ich
* 27 listopada, w następną niedzielę, po Mszy nabywaniu zostaną przeznaczone na
Świętej o godz. 11.00 - spotkanie z dziećmi ubezpieczenie naszego kościoła i naszej parafii.
przygotowującymi się do I Komunii Świętej Poświęcenie opłatków na wszystkich Mszach Św.
* 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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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa
za Króla i Pana.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla
i Pana miał miejsce wczoraj, 19 listopada
2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach.
Dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, dokonamy tego aktu
w naszym kościele. Będzie to zwieńczeniem
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu
Polski.
Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem
wiary, który potwierdza nasz wybór
Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę
zawartego z Nim przymierza - podkreślili
biskupi w liście pasterskim zachęcającym
do przygotowania duchowego do tego
wydarzenia.
Cała koncepcja Aktu Jubileuszowego – jak
wyjaśniał to przewodniczący Zespołu ds.
Ruchów Intronizacyjnych bp Andrzej Czaja
– jest zawarta już w pierwszym akapicie
tekstu. „Stajemy przed Tobą, by uznać
Twoje panowanie, poddać się Twemu
prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą
Ojczyznę i cały naród”.
Zapraszam wszystkich parafian do
pobożnego odmówienia Aktu.

Słowo na dziś
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Święty Paweł w swoim
liście wyśpiewuje hymn o boskiej godności Chrystusa i Jego zbawczym dziele.
Hymn ten w sposób jednoznaczny wyjaśnia, jakim Królem jest Chrystus.
Głównym przymiotem Chrystusa Króla jest Jego absolutne pierwszeństwo przed wszystkim, co
istnieje i co zostało stworzone. Czytając jednak dzisiejszą perykopę ewangeliczną możemy
zauważyć, że Chrystus jest Królem wzgardzonym i przybitym do krzyża. Tronem Chrystusa Króla
jest więc krzyż, a najważniejszym prawem Jego królestwa jest prawo miłości przebaczającej.
Warto więc wsłuchać się uważnie w czytanie z Księgi Samuela i wraz ze wszystkimi oddającymi
pokłon Dawidowi, będącemu zapowiedzią innego Króla, oddać cześć Jezusowi Chrystusowi.
Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed
ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas
primas, stanowi zwieńczenie roku
liturgicznego, podczas którego przeżywamy
całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana
Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia
i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za
Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie.
Przez chrzest święty uczestniczymy w tym
misterium i poddajemy się królewskiej władzy
Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich
zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju
i zbawienia.
Zapraszam dzisiaj po każdej Mszy Świętej na
nabożeństwo eucharystyczne, podczas którego
odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego:
O Jezu najsłodszy…, za co można uzyskać dziś
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Odmówimy także Jubileuszowy Akt Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy
Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny
czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku
wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło
swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne,
małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować.
Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz
osobiście i wspólnotowo dziękujemy za
wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił
Kościołowi i każdemu z nas.
3. W dzisiejszą uroczystość swoje święto
obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy
wartości wypływające z Ewangelii pragną
wcielać w życiu społecznym i zawodowym.
Zachęcam do zaangażowania się w działalność
tej organizacji, bowiem potrzeba w Kościele
wielu wiernych świeckich, gotowych
promować naukę Chrystusa i świadczyć o Nim.
4. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania
NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do
pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki
Bożej zbudowanego obok świątyni
jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość
i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie
Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się
szczególnie za siostry w zakonach
klauzurowych i do tej modlitwy zachęcam
wszystkich parafian. Msze Święte zostaną

odprawione według stałego porządku.
5. We wtorek natomiast przypada wspomnienie
Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
Niech to będzie dla nas okazja do wyrażenia
wdzięczności P. Organistce i wszystkim, którzy
swoim śpiewem upiększają liturgię.
6. Modlitwa za zmarłych to myśl święta
i pobożna (por. 2 Mch 12,45b), dlatego
zapraszam wszystkich parafian do wspólnej
modlitwy w tej intencji.
7. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za
tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu,
rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku
będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa:
„Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do
świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania
tego świata na bardziej Boży.
8. 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.
8. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian
polecam dobroci i miłosierdziu Boga.
9. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, taca przeznaczona jest na prace
prowadzone w parafii. Dziękuję za życzliwość
i pomoc. BÓG ZAPŁAĆ!
10. 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.
11. We wtorek po Mszy Świętej o godz. 17.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
12. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 22 XI św. Cecylia, dziewica i męczennica,
patronka muzyki kościelnej;
· 24 XI święci męczennicy wietnamscy:
Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za
wiarę ponieśli śmierć w XVIII w. i XIX w.

Intencje
Poniedziałek - 21 listopada 2016 r.
8.00 - .......................
17.00 - w intencji Janusza z racji imienin
Wtorek - 22 listopada 2016 r.
8.00 - intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże
dla Celiny Kuzia i za + Edwarda Kuzię
17.00 - w 35 rocznicę ślubu Ireny i Stanisława
Bednarczyk
Środa - 23 listopada 2016 r.
8.00 - ..............
17.00 - + Wanda Sulewska
Czwartek - 24 listopada 2016 r.
8.00 - + Stanisława i Franciszek Młynarczyk i za
ich dzieci
17.00 - + Elżbieta Pisowłocka
Piątek - 25 listopada 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - w intencji Ksawerego Adamskiego z racji
urodzin i za jego rodziców
Sobota - 26 listopada 2016 r.
8.00 - w 18 urodziny Anity - int.od rodziców

Ogłoszenia

*

1 3 . Tr w a l i s t o p a d , m i e s i ą c
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

mszalne
17.00 - + Stanisław Samsel i jego rodziców
i rodzeństwo
I Niedziela Adwentu - 27 listopada 2016 r.
8.30 - w 3 urodziny Leny
- + Stanisław i Leokadia Kulas,
Stanisław i Rozalia Krawczyk
- + z KR Krutyń
11.00 - intencja dziękczynna za
otrzymane łaski z prośbą
o dalsze dla pewnej rodziny
- + Jerzy Strus, Bolesława i Jan
Dziekońscy
+ cr. Jabłkowskich, Kręciewskich, Samslów,
Kamińskich
17.00 - za parafię
- + Jan, cr. Chmielewskich, Dardzińskich,
Pleskacz
- + Anastazja i Jan Mytych, Elfryda i Henryk
Sojka, Lucja i Ambroży Łepek, Maria
Wojciechowska i dziadka p. Cezarego

Komunikaty cd.
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.

