Kalendarz liturgiczny
2 5 w r z e ś n i a . X X V I N I E D Z I E L A Ostatecznym celem nauki jest nieskończona
ZWYKŁA.
miłość do ludzi. (Ludwik Pasteur)
Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31
29 września. CZWARTEK. Święto Świętych
Msza Święta jest szczególnym czasem, kiedy Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Chrystus okazuje nam swą ogromną hojność. Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; J 1,47-51
26 września. PONIEDZIAŁEK.
Archaniołowie nieustannie nas wspomagają
Hi 1,6-22; Łk 9,46-50
w walce o wierność Ewangelii.
Człowiek autentycznie wierzący pozostaje 30 września. PIĄTEK. Św. Hieronima.
wierny Panu Bogu bez względu na spotykające Hi 38,1-12;40,3-5; Łk 10,13-16
go okoliczności.
Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba
27 września. WTOREK. Św. Wincentego jeszcze z nich korzystać. (Cyceron)
a Paulo.
1 października. SOBOTA. Św. Teresy
Hi 3,1-3.11-17.20-23; Mt 9,51-56
od Dzieciątka Jezus.
W Roku Miłosierdzia uczmy się wrażliwości Hi 42,1-3.506.12-17; Łk 10,17-24
i czynienia dobra bliźnim.
Miłość może wszystko, rzeczy zupełnie
28 września. ŚRODA. Św. Wacława.
niemożliwe nie wydają się jej trudne.
Hi 9,1-12.14-16; Mt 9,57-62
(Św. Teresa od Dzieciątka Jezus)
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 - 2791.66 zł. 2. Anonimowo - 100 zł. Wpłynęło 2891.66 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 184 438.88 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!

* 27 września - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.
* W następną niedzielę ofiary do puszek na duszpasterstwo charytatywne naszej diecezji.
* 1 października - Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych, a także Jubileusz Miłosierdzia dla
nauczycieli i katechetów w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku i sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Suwałkach.
* 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
Polski Akt powinien zostać ponowiony
w każdej Parafii, podczas każdej Mszy św., po
Komunii św. (najlepiej przed Wizerunkiem
Matki Bożej Częstochowskiej). W związku
z tym zachęcamy, aby w każdej świątyni na ten
dzień wyeksponować Obraz Matki Bożej

Częstochowskiej.
W uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej, 26 sierpnia br.,
w kościele katedralnym bp Jerzy Mazur dokonał
aktu zawierzenia diecezji ełckiej. Natomiast
podczas Kongregacji Księży Dziekanów została
podjęta decyzja, że Triduum przygotowania
duchowego w parafiach rozpocznie się 29
września 2016 r., a uroczyste zawierzenie we
wszystkich parafiach naszej diecezji odbędzie
się w niedzielę, 2 października 2016 r. Biskup
Ełcki zachęca, aby także wszystkie rodziny
oddały się pod opiekę Królowej Polski. Niech
uczynią to w miesiącu październiku, w dowolnie
wybranym przez siebie dniu, przy okazji
spotkania ewangelizacyjno-modlitewnego.
Zawierzenie powinno dokonać się przed
rodzinnym Obrazem Pani Jasnogórskiej.
Tekst zawierzenia znajduje się przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej.

Zapraszam kobiety do udziału w formacji
pozwalającej rozpoznać swoje powołanie do życia
na wyłączną własność Boga jako Dziewica
konsekrowana bądź Wdowa konsekrowana. Cechą
charakterystyczną takich form życia jest
pozostawanie w świecie, bez zamykania się
w murach klasztoru. Nie ma tu mowy
o zewnętrznych, widocznych dla otoczenia
oznakach przynależności do stanu
konsekrowanego. Osób tych po konsekracji nie
wyróżnia generalnie ani strój, ani wygląd;
zewnętrznie nie charakteryzują się niczym, co by
odróżniało te osoby od innych świeckich, ani co do
ich stylu życia, ani podejmowanych obowiązków,
np. zawodowych. Pozostają w świecie pośród
innych świeckich, bez żadnych przywilejów.
Podstawą formacji jest życie według rad
ewangelicznych, a ślubem, który wprowadza w tę
formę życia jest ślub czystości, który włącza taką

osobę w charyzmatyczną strukturę Kościoła.
Taki styl życia pozwala jej samej się uświęcać
i pomaga w drodze do Boga ludziom
z najbliższego otoczenia. Formacja powinna
trwać przynajmniej trzy lata i obejmować
poziom doktrynalny, duchowy i apostolski.
Osoby zainteresowane taką formacją
mogą zgłaszać się do 10 października do
Dyrektora Wydziału Zakonnego Ełckiej Kurii
Diecezjalnej ks. Stanisława Jóźwiaka. Po
indywidualnej rozmowie i złożeniu
formalnego podania do Księdza Biskupa
Diecezjalnego Jerzego Mazura mogą być one
przyjęte do formacji.
Zgłoszenia można kierować pisemnie
na adres: ks. Stanisław Jóźwiak
ul. Kościuszki 9. 19- 300 Ełk lub
telefonicznie: 87/621 75 22; 501 190 470

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już
do obowiązków związanych z nowym rokiem
szkolnym, do codziennych spraw po czasie
wakacji i urlopów. Pragnę wszystkich zaprosić
do aktywnego włączenia się w życie naszej
parafialnej wspólnoty. Działa w niej szereg grup
modlitewnych i apostolskich. Zaangażujmy się
w ich działalność.
2. Dzisiaj zapraszam rodziców, którzy chcą by
ich dzieci przystąpiły do I Komunii Świętej.
Spotkanie po Mszy Świętej o godz. 11.00.
3. Zapraszam w dniu dzisiejszym także
młodzież, która chce przystąpić do sakramentu
bierzmowania. Spotkanie po Mszy Świętej
o godz. 17.00.
4. Dzisiaj prosimy o ofiary na tacę na Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku.
5. Decyzją Biskupa Ordynariusza bpa Jerzego
Mazura, w diecezji ełckiej ofiary do puszek na
rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we
Włoszech, są zbierane dzisiaj po wszystkich
Mszach Świętych.
6. We wtorek po Mszy Świętej o godz. 17.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
Zapraszam na to spotkanie wszystkich
chętnych.
7. W czwartek przypada święto Świętych
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem
widzialnym istnieje świat rzeczy
niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg
stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia
Jego posłańcami i jednocześnie naszymi
towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce.
Aniołów, których będziemy wspominać
w liturgii w najbliższy czwartek, nazywamy
Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii
Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi
zwiastunami w sprawach większej wagi.
Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy
podczas Mszy Świętych o godz. 8.00 i 17.00.
8. Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą
października miesiąca różańcowej modlitwy.
W tym miesiącu będziemy spotykać się przed
wieczorną Eucharystią na nabożeństwach
różańcowych. Nabożeństwa różańcowe przez
cały miesiąc o godz.16.30, w niedzielę po Mszy
Świętej o godz. 11.00.
9. W przyszłą niedzielę 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.
10. 2 października - RÓŻANIEC za
niewierzących, o nawrócenia i wzrost
pobożności w naszej parafii. Serdecznie
zapraszam.
11. Solenizantów i jubilatów zapewniam
o mojej życzliwości i modlitwie.
W szczególny sposób pragnę ogarnąć
modlitwą ostatnio zmarłych parafian i ich
bliskich.
12. 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.
13. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 27 IX św. Wincenty a Paulo, prezbiter, który
założył zgromadzenia księży misjonarzy
i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym
samym do lepszej formacji duchowieństwa
i opieki nad ubogimi;
· 28 IX św. Wacław, męczennik i główny
patron Czech, jako czeski król przykładem
własnego życia utwierdzał wiarę
chrześcijańską w swoim kraju; został
zamordowany na polecenie swojego
młodszego brata Bolesława;
· 29 IX święci Archaniołowie: Michał,
Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają
odpowiednio: Michał - „któż jak Bóg”, Gabriel
- „moc Boża”, Rafał - „Bóg uzdrawia”;
· 30 IX św. Hieronim, prezbiter i Doktor
Kościoła, któremu zawdzięczamy
rozpropagowanie znajomości Pisma Świętego
w Kościele przez jego łacińskie tłumaczenie
zwane Wulgatą;
· 1 X - św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
francuska karmelitanka odznaczająca się
pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką
ufnością Bogu, patronka misji.

Intencje
Poniedziałek - 26 września 2016 r.
8.00 - + Zofia i Zygmunt Kalinowscy, Anna
i Mieczysław Sobczak
17.00 - + Józef, Czesław, Stanisława,
Franciszek, Józef, Anna
Wtorek - 27 września 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Edward, Zofia, Franciszek Tydelscy,
Robert Krysiak
Środa - 28 września 2016 r.
8.00 - + Wacława Cichomska, Dariusz,
Aleksander i Regina Kuźmiccy, Klara Sznerys,
Marianna Banaszkiewicz
17.00 - + Konstanty Łukowski
- + Wacław Pieńkowski (w dniu imienin) int.od dzieci i żony
Czwartek - 29 września 2016 r.
8.00 - w 15 rocznicę ślubu Justyny i Michała i za
ich córkę Natalię
17.00 - + Stanisława i Czesław Parzych, Anna
i Józef Rudnik, Józef Dziczek
Piątek - 30 września 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - + Zygmunt Szmigiel w 30 dzień po śm. int.od uczestników pogrzebu

Ochrzczona została

mszalne
Sobota - 1 października
2016 r.
8.00 - + Leokadia Krajza
w 30 dzień po śm. - int.od
uczestników pogrzebu
17.00 - + Michał Sawicki
w 1 rocz.śm.
- + Stanisław Paradowski
w 30 rocz.śm.
XXVII Niedziela Zwykła
2 października 2016 r.
8.30 - intencja dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze dla Zofii Frydrych
- + Janina i Feliks Śmigielscy, Helena, Anatol,
Bożena i Michał Sawiccy, Halina i Wiesław
Listosz, Marian Kosakowski - int.od Jana
i Stanisławy Sawickich
- + Stanisław Małż w 25 rocz.śm., cr. Małż
11.00 - w intencji Mileny i Wojtka z racji
urodzin
- + Jan Chmielewski - int.od żony Barbary
z dziećmi
- + Florentyna i Jan Wajs, Marianna i Stanisław
Zapert
17.00 - za parafię
- + Stefan Stachelek w 10 rocz.śm.

Słowo na dziś

Myśl wyrażona w dzisiejszych
czytaniach odnosi się do kwestii
Michalina
posiadania dóbr materialnych.
Weronika
Od zarania dziejów był to
Pestkowska
poważny i częsty problem. Jak
córka Piotra usłyszymy w czytanej dziś Księdze Proroka
Hieronima Amosa, a więc już w VIII wieku przed
i Kingi.
Chrystusem, bogactwo nie przynosiło ludziom
szczęścia. Chrystus wiedział, że ludzi, wśród
Rodzice
których żył na ziemi, również dotykał ten problem.
i otoczenie Dlatego opowiedział im przypowieść o bogaczu
niech będą i Łazarzu. Nadmierna chęć wzbogacenia się i życia
dla niej
w dobrobycie rozpala też wyobraźnię ludzi XXI
świadkami wieku, stąd problem ten wciąż jest aktualny.
wiary.
Dlatego warto podjąć refleksję nad wskazaniami,
których udzielił Święty Paweł w Liście do
Tymoteusza.
Przyjmijmy słowo Boże do naszych serc
i starajmy się według niego żyć.

