Kalendarz liturgiczny
23 października. XXX NIEDZIELA
ZWYKŁA.
Syr 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-9.16-18;
Łk 18,9-14
Powinniśmy swoim życiem głosić Ewangelię,
gdyż inaczej zatracimy swoją tożsamość uczniów
Jezusa.
24 października. PONIEDZIAŁEK.
Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17
Droga miłości to wzajemna dobroć, miłosierdzie
i przebaczenie.
25 października. WTOREK.
Ef 5,21-33; Łk 13,18-21
Chrystus posyła nas do ludzi, bo chce byśmy
mówili: “Spotkałem Jezusa i On posłał mnie do
Ciebie, by powiedzieć Ci, jak bardzo Cię kocha”.
26 października. ŚRODA.
Ef 6,1-9; Łk 13,22-30

Przeżywając Tydzień Misyjny, chcemy prosić, by
Ewangelia dotarła do każdego ludzkiego serca.
27 października. CZWARTEK.
Ef 6,10-20; Łk 13,31-35
Każda Eucharystia jest dla nas źródłem łask,
z którego czerpiemy siłę do codziennego
głoszenia Chrystusa i Jego Ewangelii przez
świadectwo naszej mowy, czynów i postaw życia.
28 października. PIĄTEK. Święto
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Ef 2,19-22; Łk 6,12-19
Każdy z nas wnosi we wspólnotę Kościoła swoją
indywidualność.
29 października. SOBOTA.
Flp 1,18b-26; Łk 14,1.7-11
Od Maryi uczymy się, jak nieść Chrystusa
drugiemu człowiekowi.

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. Taca z ostatniej niedzieli - 2355.73 zł. Wpłynęło - 2355.73 zł. Wydano - 0 zł.
Stan kasy - zadłużenie - 181 733.15 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!
* Spotkanie młodzieży przygotowującej się się w niedzielę 30 października po Mszy Świętej
do Bierzmowania - sobota godz. 12.00 o godz. 11.00.
Zapraszam.
w domu parafialnym.
* Spotkanie dzieci przygotowujących się do * W następną niedzielę prosić będziemy o ofiary
I Komunii Świętej i ich rodziców odbędzie na cele Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.
* 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 nadchodzących
dniach szczególnym
aktem wiary
i modlitwy będzie
Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została
zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu
Polski, a jego uroczysta proklamacja odbędzie się
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach 19 listopada br. w przeddzień
uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Nazajutrz akt ten zostanie
odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła
katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on
znaczącym krokiem w procesie przywracania
Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu
osobistym, zawodowym i społecznym. Dlatego
zachęcamy do podjęcia trudu duchowego
przygotowania do niego i realizacji płynących
z niego zobowiązań. (...) Dlatego trzeba, byśmy
wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego
przygotowania. Nie można bowiem sprowadzić
Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia
formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać,
w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze
zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan
łaski uświęcającej, a więc o serce czyste,
pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest
wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by
mógł działać i zaprowadzać Swe Królestwo
w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd
też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do
Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt
nie jest w stanie wyznać, iż „Panem jest Jezus”
(1Kor 12,3). Już dzisiaj bardzo prosimy, aby
proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła
nowenna, odmawiana w naszych świątyniach,
klasztorach i seminariach. Odmawiajmy również

w naszych domach „Modlitwę do Jezusa,
naszego Króla i Pana”. (Z listu pasterskiego
Episkopatu Polski)
Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz
i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz
Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest
z tego świata, który wzywałeś nas do szukania
Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić
w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo
Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim
Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć
i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu
Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych
Twemu Sercu, przepraszamy za wszelkie nasze
grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą
skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej
Chwały, dziękować za nieskończone
Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na
pokolenie, wiernością i posłuszeństwem
odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty
Duch wspiera nas w realizacji tych
zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego
uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować
całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
K r ól uj na m Chryste! Króluj w naszej
Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na
większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla
zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny,
wioski, miasta i świat cały objęło Twe
Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na
wieki wieków. Amen.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie
przypomina o wartości pokornej, ufnej,
wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie
przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam
swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę
wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski.
Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa
różańcowa, której szczególnie poświęcony jest
październik. Zapraszam was, drodzy parafianie,
do wspólnego odmawiania różańca codziennie
o godz. 16.30 w naszym kościele parafialnym.
2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień
Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna
Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych
nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać
dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj
na tacę przeznaczymy na materialną pomoc
misjom i misjonarzom.
3. Zbliża się listopad,
miesiąc poświęcony
modlitwie za naszych
zmarłych. Jedną
z form troski
o zmarłych są tak
zwane wypominki,
w y s t ę p u j ą c e
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 wystawione zostały
specjalne kartki wypominkowe, na których
możemy wypisać imiona naszych zmarłych,
kt ór y ch pr ag n ie m y po lecać 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. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian
polecam dobroci i miłosierdziu Boga.
5. 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.
6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 28 X święci Apostołowie Szymon Gorliwy
i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu”
Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według
niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich
mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć
męczeńską.

Intencje
Poniedziałek - 24 października
2016 r.
8.00 - w urodziny Barbary
18.00 - + Władysława Filipkowska
w 3 rocz.śm., Stanisław
Wtorek - 25 października 2016 r.
8.00 - + Franciszek Terepka w 10
rocz.śm., Bolesław i Bronisława
17.00 - + Marian i Tadeusz Zawrotny,
Władysław Bąba
Środa - 26 października 2016 r.
8.00 - + Ewald, Ruta i Piotr Wróbel
17.00 - + Krzysztof Serek w 1 rocz.śm., Witold
Serek, Eugeniusz Ptak
Czwartek - 27 października 2016 r.
8.00 - + Henryk, Aleksandra, Czesław
i Eugeniusz Dziekońscy
17.00 - + Stanisława i Mieczysław Farys, Paula
i Dymitr Pogorzelscy
Piątek - 28 października 2016 r.
8.00 - + Józef w rocz.śm., Marianna w rocz.śm.
17.00 - + Błażej i Marianna Ruszczyk, Anastazja
i Aleksander Parzych, Błażej Ruszczyk

mszalne
Sobota - 29 października 2016 r.
8.00 - + Władysław, Leokadia i Bolesław
Jaworscy, Marianna i Roman Bielewscy
17.00 - + Janina Kocirzewska w rocz.śm.,
Rafał Wasilewski
- + Franciszek Krajza, Irena
18.00 - ślub: Anna Sobiech i Sylwester Radoch
XXXI Niedziela Zwykła - 30 października
2016 r.
8.30 - + Franciszka i Stefan Zadroga, Stefan, Jan
i Krzysztof Rudnik, Stanisław Szok
- + Jan Kuciński w 7 rocz.śm.
- + Leokadia Krajza - int.od KR Ukta, Gałkowo
11.00 - w urodziny Janiny, Mikołaja, Jakuba,
Natana i Marcela
- + Gertruda i Czesław Owoc
- + Henryka Kaczmarczyk - int.od KR Rosocha
17.00 - za parafię
- o bł. Boże dla Jolanty i Jerzego Marciniaków
z racji zawarcia związku małżeńskiego
- + Tadeusz, Irena i Stanisław Paradowscy,
Marianna i Stanisław Gacioch

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.
Spotkania Młodych
- tematyczne „ Wyrwani z niewoli”.
Suwałki, Dom Rekolekcyjny „Betania” przy par. Rozpoczęcie: w piątek 28.10. o 17.00,
Bł. Anieli Salawy, ul.Łanowa 13 w każdy ostatni zakończenie w niedzielę 30.10 o 13.30.
w e e k e n d m i e s i ą c a ( n a j b l i ż s z y 2 8 - 3 0 Koszt: 65 zł (obejmuje nocleg, wyżywienie,
października 2016 r.)
pomoce).
Serdecznie zapraszamy młodzież klas II i III Kontakt: ks. Szymon Klimaszewski,
gimnazjum oraz szkół średnich.
16-400 Suwałki, ul. Łanowa 13
W ramach spotkań odbędą się rekolekcje (do e-mail: szymonbetania@gmail.com
wyboru):
tel. 693 556 657, 87 5665736
- ewangelizacyjne
anielasalawa.suwalki.pl

Słowo na dziś
Dziś słowo Boże podaje cechy człowieka, który pragnie się modlić. Jednym
z warunków tego
jest bycie ubogim. Nie chodzi jednak w tym stwierdzeniu tylko o ubóstwo w sensie materialnym, ale
o zaufanie Panu Bogu. W rzeczywistości bowiem tylko ten człowiek który nie przywiązuje się na
ziemi do dóbr materialnych, całą ufność może złożyć w Bogu. Pan Bóg staje się
wówczas jego jedynym bogactwem. Ewangelia doprecyzuje, że ubóstwo ma
dotykać mojej kondycji duchowej. Dzięki temu jestem w stanie uświadomić
sobie, że jestem słabym grzesznikiem. Jedynie Bóg jest mocny i święty.
Niech dzisiejsza liturgia słowa pomoże nam zobaczyć naszą słabość i
zależność od Pana Boga.

