Kalendarz liturgiczny
30 października. XXXI NIEDZIELA
ZWYKŁA.
Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10
Eucharystia nie tylko łączy uczniów Chrystusa,
nie tylko jest urzeczywistnieniem wydarzeń
zbawczych, ale jest też zapowiedzią uczty
w królestwie Bożym - udziału w wiecznym
szczęściu z bogiem, do którego jesteśmy
zaproszeni.
31 października. PONIEDZIAŁEK.
Flp 2,1-4; Łk 14,12-14
Naśladujmy Jezusa w bezinteresownej miłości
bliźniego.
1 listopada. WTOREK. UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
AP 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Módlmy się, byśmy mogli kiedyś dołączyć do
grona wszystkich Świętych.

2 listopada. ŚRODA. Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Hi 19,23-27a; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,4446.50.52-53;24,1-6a
Włączmy się w wielką modlitwę za drogich nam
zmarłych.
3 listopada. CZWARTEK.
Flp 3,3-8a; Łk 15,1-10
Jezus zostawił nam siebie w Eucharystii.
4 l i s t o p a d a . P I Ą T E K . Ś w. K a r o l a
Boromeusza.
Flp 3,17-4,1; Łk 16,1-8
Jezus jest dla nas wzorem oddania się Ojcu
i wszelkiej świętości.
5 listopada. SOBOTA.
Flp 4,10-19; Łk 16,9-15
Maryja uczy nas pokory i posłuszeństwa słowu
Bożemu oraz służby.

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: 0 zł. Wpłynęło - 0 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!
* Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 11.00 - pobożności w naszej parafii. I część różańca
spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy Świętej.
I Komunii Świętej.
ZAPRASZAM.
* Dzisiaj prosimy o ofiary na cele Nuncjatury * Ofiary zbierane w I piątki miesiąca
Apostolskiej w Polsce.
przeznaczone są na Fundusz Misyjny diecezji
* 2 listopada - RÓŻANIEC
za ełckiej.
niewierzących, o nawrócenia i wzrost
* 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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Ogłoszenia

* Komunikaty

1. We wtorek 1 listopada, będziemy obchodzić
uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu
pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa,
którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli
wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie.
Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest
powołany do świętości, że niebo jest naszą
prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość
będziemy sprawować Eucharystię o godz.
8.30, 11.00 i 17.00.
Po Mszy Świętej o godz. 11.00, czyli ok. godz.
12.00, sprzed kościoła wyruszy procesja
żałobna na cmentarz. Podczas niej będziemy
modlić się za zmarłych kapłanów, fundatorów
naszej świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych
z naszych rodzin, a także będziemy błogosławić
groby. To żałobne nabożeństwo zakończymy
Mszą Świętą i błogosławieństwem przy krzyżu
na cmentarzu.
4. W środę 2 listopada, przypada wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu
modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w
drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych,
w sposób szczególny za tych, którzy przez proces
oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują
wiecznego zjednoczenia z Panem.
W środę Msze Święte o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
Zapraszam.
5. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy
przygotujmy groby naszych bliskich,
zatroszczmy się o porządek na cmentarzu.
Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare
kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych
miejscach do odpowiednich pojemników.
6. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo
odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę
za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust

zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za
grzechy odpuszczone już co do winy. Dla
zyskania odpustu należy być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą,
wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek
przywiązania do grzechu oraz pomodlić się
w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej
pobożnej praktyki dzięki niej możemy pomóc
tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu
Ojca.
6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca:
· w czwartek poza modlitwą za zmarłych
polecanych w wypominkach pomodlimy się za
zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy
towarzyszyli nam na drogach wiary,
przygotowywali i udzielali sakramentów oraz
o nowe powołania do służby Bożej.
Pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego
Sakramentu rozpocznie się po Mszy Świętej
o godz. 17.00 i potrwa do godz. 21.00;
· w piątek po wspólnej modlitwie za zmarłych
Msza Święta i nabożeństwo ku czci Serca Pana
Jezusa; spowiedź pierwszopiątkowa od godz.
16.30.
· w sobotę różańcowa modlitwa za zmarłych
przed wieczorną Mszą Świętą, stanowić będzie
w tym miesiącu nasze pierwszosobotnie
nabożeństwo.
7. W TYM TYGODNIU PATRONUJE
NAM:
· 4 XI św. Karol Boromeusz, arcybiskup
Mediolanu, wprowadzający gorliwie reformy
Soboru Trydenckiego.

Ogłoszenia

* Komunikaty cd.

8. Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza
Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele
fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje
człowieka, pragnie jego szczęścia, jego
zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że
gdy człowiek spotka Boga, zmienia się
całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii
jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy zatem
odnaleźć się Bogu, miejmy głębokie pragnienie
spotkania z Nim. Doskonałą okazją do tego jest
modlitwa różańcowa. Jeszcze dziś i jutro
spotkamy się na nabożeństwach różańcowych.
Zapraszam. Od środy natomiast rozważanie
tajemnic różańcowych towarzyszyć będzie
wspólnej modlitwie za naszych zmarłych,
których wypisaliśmy i wypiszemy na kartach
wypominkowych.
9. Modlitwę różańcową odmawiajmy w kolejne
dni, tygodnie i miesiące roku.
Niech ona towarzyszy naszej
codzienności. Do tego zachęca
nas w pięknych słowach Sługa
Boży kard. August Hlond: „Nie
tylko w miesiącu październiku
odmawiajmy różaniec, ale ten
pobożny zwyczaj przeniesie się na miesiąc
następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta
modlitwa stanie się naszym ulubionym
zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach,
kaplicach, i owszem, niech jej szept słyszany
będzie w domach rodzinnych i warsztatach
pracy”.
10. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony
modlitwie za naszych zmarłych. 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 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.
11. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian
polecam dobroci i miłosierdziu Boga.
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.

Intencje
Poniedziałek - 31 października 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - + Czesław Wyrwas, Jan, rodzice z obojga
stron, Jan
Wtorek - 1 listopada 2016 r.
8.30 - + Janina i Feliks Śmigielscy, Helena,
Anatol, Bożena i Michał Sawiccy, Halina
i Wiesław Listosz, Marian Kosakowski - int.od
r. Jana i Stanisławy Sawickich
11.00 - za parafię
- + Krzysztof, cr. Jabłkowskich i Samslów
- + Stanisław Puchalski i rodzice z obojga stron
12.30 - na cmentarzu - za zmarłych parafian
i z rodzin parafian
- + Antoni Tomasik
- + Edward Kuzia, Anna i Henryk Florczyk,
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - + cr. Rózieckich, Paradowskich, Brodzik
Środa - 2 listopada 2016 r.
8.30 - + Marianna, Stanisław, Marianna, Anna
i Stanisław - int.od r. Szczęsnych
11.00 - + Edmund Tadeusz Niwiński w 30 dzień
po śm.- int.od uczestników pogrzebu
17.00 - za żywych i zmarłych z rodzin Drężek,
Kilian i Wachowskich
- + Krystyna Samsel - int.od rodziny

mszalne
Czwartek - 3 listopada 2016 r.
8.00 - o bł. Boże dla Stanisławy Turskiej
w 85 urodziny
17.00 - + dziadków Kozłowskich, Sekścińskich,
Staniszewskich, Jankowskich, Wądołowskich,
Ewa Kobrzyńska, Waltraut Weigt
Piątek - 4 listopada 2016 r.
8.00 - + Robert
17.00 - + Józef Prajs
Sobota - 5 listopada 2016 r.
8.00 - + Czesława, Mieczysław i Beata Maciora
17.00 - + Stanisław Ksepka w rocz.śm.
XXXII Niedziela Zwykła - 6 listopada 2016 r.
8.30 - w 1 rocznicę ślubu Agnieszki i Michała
- o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie Aliny
i Mirosława Gadomskich
- + Stanisława Czerniej w rocz.śm., cr. Czerniej
11.00 - w int. Doroty i Adama
Tarasewicz z racji urodzin i za
ich dzieci Kasię i Kubusia
- w 3 urodziny Zosi
- + Marianna, Tadeusz i Andrzej
Lis, Antoni i Aleksandra Pianka
17.00 - za parafię
- + Halina Ropiak - int.od
chrześniaczki

Słowo na dziś
Księga Mądrości wyraża dziś piękną myśl o Opatrzności Bożej, która czuwa
nad człowiekiem w każdym czasie i w każdym miejscu. Opatrzność bierze
swoje źródło w miłości Pana Boga do człowieka. To również miłość kazała
Bogu zstąpić na ziemię i w osobie Chrystusa szukać tych, którzy pogubili się
na drogach ziemskiego życia. Bóg bowiem stworzył człowieka dla siebie i każdy, kto nawraca się do
Boga jak powie dziś Święty Paweł „uwielbia imię Jezusa Chrystusa”. Nie czyńmy zatem różnic
między sobą, bo Pan Bóg jednakowo pragnie szczęścia każdego człowieka i wszystkich kocha taką
samą miłością.
Przyjmijmy z wdzięcznością dzisiejsze słowo Boże i w jego perspektywie dostrzeżmy dobro,
którego udziela nam Opatrzność.

Związek małżeński zawarli
Anna Małgorzata Sobiech
i
Sylwester Radoch

Nowej rodzinie życzymy obfitych
łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

