Kalendarz liturgiczny
9 października. XXVIII NIEDZIELA Ga 5,18-25; Łk 11,42-46
ZWYKŁA.
Pozwólmy Duchowo Świętemu, który w nas
2 Krl 5,14-17a; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
działa, aby prowadziła nas każdego dnia po
Eucharystia uczy nas dziękować Bogu drogach życia.
i ludziom za wszelkie dobro, które staje się 1 3 p a ź d z i e r n i k a . C Z WA R T E K .
naszym udziałem każdego dnia.
Bł. Honorata Koźmińskiego.
10 października. PONIEDZIAŁEK.
Ef 1,1-10; Łk 11,47-54
Ga 4,22-24.26-27.31-5,1; Łk 11,29-32
Trud uczciwego człowieka zawsze
Eucharystia uobecnia misterium paschalne. zaowocuje. (Meander)
11 października. WTOREK.
14 października. PIĄTEK.
Ga 5,1-6; Łk 11,37-41
Ef 1,1-14; Łk 12,1-7
Każdy, kto czerpie siły z Eucharystii, kto Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego
regularnie doświadcza przebaczenia nie odkłada na później. (przysłowie chińskie)
w sakramencie pokuty i pojednania, może 15 października. SOBOTA. Św. Teresy
być pewien, że zło go nie zniewoli, że będzie z Avila od Jezusa.
człowiekiem wolnym.
Ef 1,15-23; Łk 12,8-12
12 października. ŚRODA.
Świeci modlą się wraz z nami.
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 - 50 zł. Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł.
Stan kasy - zadłużenie - 184 088.88 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!

Aklamacje po przeistoczeniu
1. K: Oto wielka tajemnica wiary. W: Głosimy
śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego
przyjścia w chwale.

2. K: Wielka jest tajemnica naszej wiary. W: Ile
razy ten chleb spożywamy, i pijemy z tego kielicha
głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego
przyjścia w chwale.
Ciąg dalszy za tydzień.
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Przypominam wszystkim,
że 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 Programem
Duszpasterskim oraz
ustaleniami Komitetu Organizacyjnego
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, powyższy
Akt został ponowiony w naszej Parafii

w niedzielę 2 października, podczas każdej
Mszy św., po Komunii św.
Zachęcam i proszę, aby wszystkie rodziny
w naszej parafii oddały się pod opiekę Królowej
Polski. Proszę więc, by w miesiącu październiku
nasze rodziny, w dowolnie wybranym przez
siebie dniu, przy okazji spotkania
ewangelizacyjno-modlitewnego, dokonały
zawierzenia Matce Bożej. Zawierzenie to
powinno dokonać się przed rodzinnym Obrazem
Pani Jasnogórskiej.
Przypominam też, że tekst zawierzenia znajduje
się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej
przy głównym ołtarzu.

Dzień Papieski
Tegoroczny XVI
Dzień Papieski
obchodzony jest
pod hasłem
„ B ą d ź c i e
świadkami
miłosierdzia”.
Hasło jest
nieprzypadkowe –
Dzień Papieski
stanowi niejako
zwieńczenie zarówno Roku Miłosierdzia, jak
i Światowych Dni Młodzieży, którym również
przyświecał temat miłosierdzia Bożego.
Organizacją tego wydarzenia zajmuje się
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”we
współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów
„Dzieło”. Wspierane są one przez podmioty
zrzeszone w Ogólnopolskim Komitecie
Organizacyjnym Dnia Papieskiego. Jak co roku,
świętu wszystkich Polaków towarzyszyć będą
liczne okolicznościowe inicjatywy. W całej Polsce
odbywać się będą Eucharystie i modlitwy oraz

wydarzenia naukowe, kulturalne i sportowe.
2 października we wszystkich parafiach
w kraju został odczytany list pasterski
Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający
XVI Dzień Papieski. Dzień ten jest też świetną
okazją do powrotu do papieskiego nauczania,
szczególnie dotyczącego zagadnienia
miłosierdzia Bożego.
Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy jego
w y m i a r c h a r y t a t y w n y. C o r o c z n i e
organizowana publiczna i przykościelna
z b ió rk a p ie niędzy jest odpowiedzią na
wezwanie Ojca Świętego do solidarności
z ubogimi. Środki zebrane podczas zbiórki
zasilą fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” wspierającej ponad 2,3
tys. młodych, zdolnych osób, pochodzących
z niezamożnych rodzin. Organizacja
umożliwia swoim podopiecznym rozwijanie
talentów i
zdobywanie wymarzonego
wykształcenia na najwyższym poziomie.
Dzisiaj odbywa się zbiórka przykościelna na
ten cel.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko
wtedy może dokonywać wielkich dzieł.
Musimy zapytać samych siebie: czy
dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy
jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane
łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się
przez całe życie. O Bożą pomoc w procesie
kształtowania w sobie wiary, ufności
i wdzięczności pomodlimy się w czasie
nabożeństwa różańcowego, na które serdecznie
zapraszam po Mszy Świętej o godz. 11.00.
2. Dzisiaj, już po raz 16, obchodzimy w całym
kraju Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby
zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego
Rodaka Świętego Jana Pawła II. Rozważania
różańcowe podczas wieczornego nabożeństwa
w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania
papieża Polaka. Chcemy również dołożyć swoją
„cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana
Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz
ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych
miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej
parafii czekają przy drzwiach kościoła ze
specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za
składane ofiary.
3. Październik to miesiąc różańcowej modlitwy,
o której Święty Jan Paweł II mówił, że to
modlitwa, którą bardzo ukochał. My także
wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej
modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział
w nabożeństwach różańcowych, które
odprawiamy każdego dnia o godz. 16.30.
4. W czwartek, w 13 dzień miesiąca, ostatni
w tym roku dzień fatimski.
5. W piątek 14 października przypada Dzień
Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach
nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad
przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem
postaw młodego pokolenia w naszym kraju.
W ich intencji będziemy modlić się szczególnie
podczas nabożeństwa różańcowego i na
wieczornej Eucharystii o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszam nauczycieli,
Dn. 6 października, już po raz dwudziesty piąty,
w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku
uroczyście rozpoczęto nowy rok akademicki.
Inauguracja roku akademickiego w ełckim
seminarium połączona była z poświęceniem
nowej kaplicy pw. Jezusa Chrystusa

wychowawców i katechetów z naszej
wspólnoty parafialnej, nie tylko pracujących
w szkołach i przedszkolach na terenie parafii.
6. Solenizantów i jubilatów zapewniam
o mojej życzliwości i modlitwie.
W szczególny sposób pragnę ogarnąć
modlitwą ostatnio zmarłych parafian i ich
bliskich.
7. 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.
8. Dzisiaj przed kościołem zorganizowany
został kiermasz książek. Jest to dobra okazja
do zrobienia sobie lub komuś miłej
niespodzianki w postaci zakupu książki czy
albumu.
9. W następną niedzielę - 16 października rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową (1978).
10. W następną niedzielę, jak w każdą trzecią
niedzielę miesiąca - taca przeznaczona jest na
prace prowadzone w naszej parafii. Sercem
i modlitwą dziękuję za każde wsparcie
i pomoc. BÓG ZAPŁAĆ!
11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 11 X św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź
„Dobry Papież Jan”, który zwołał Sobór
Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;
· 13 X bł. Honorat Koźmiński, kapłan,
zakonnik ze Zgromadzenia Ojców
Kapucynów, założyciel zgromadzeń
„bezhabitowych”, „męczennik konfesjonału”;
· 15 X św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka
karmelitańska, reformatorka karmelitańskiej
rodziny zakonnej, ogłoszona przez bł. Pawła
VI Doktorem Kościoła i nazwana przez niego
„doktorem mistycznym”.
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Z tej okazji
biskup ełcki Jerzy Mazur przewodniczył Mszy
Świętej i wygłosił homilię w nowej kaplicy
seminaryjnej.
W ełckim WSD studiuje 29 kleryków, w tym
5 na pierwszym roku.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 10 października 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Emilia i Anatol Pawlukiewicz
Wtorek - 11 października 2016 r.
8.00 - .............
17.00 - + Zygfryd, Władysława, Józef
Środa - 12 października 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - + Władysława Kruszelnicka
Czwartek - 13 października 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Piątek - 14 października 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - + Jan i Irena Rohra
Sobota - 15 października 2016 r.
8.00 - + Pelagia Moroz w rocz.śm., Antoni
Moroz, Stanisława i Władysław Juszko
16.00 - ślub: Milena Grykień i Michał
Młynarczyk

Zapowiedzi przedślubne
1.Michał Młynarczyk, kawaler i Milena
Teresa Grykień, panna, oboje zam. Krutyński
Piecek, par.tut.
2. 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.

Ochrzczona została

17.00 - + Jadwiga Ryś
(w urodziny), Jadwiga
Szmyt
XXIX Niedziela Zwykła
- 16 października 2016 r.
8.30 - w 18 urodziny
Piotrka Parzycha - int.od
babci i dziadka
- + Zdzisław Ochenkowski
- + Eugeniusz Ptak w rocz.śm., Jan
Rutkowski, Witold i Krzysztof Serek
11.00 - w 3 urodziny Laury i za jej rodziców
- int.od dziadków
- + Kazimierz Strus, Bolesława i Jan
Dziekońscy
- + Jadwiga Misiewicz w 9 rocz.śm.
17.00 - za parafię
- w 1 urodziny Marcela Małża
- w rocz.śm. + Anna i Kamil Sadłowscy
- + Anna Sobczak w 4 rocz.śm., Mieczysław

Słowo na dziś
Usłyszymy dziś w liturgii słowa o uzdrowieniach,
które dokonały się w odległych od siebie epokach.
Uzdrowiony trędowaty Naaman był dowódcą
króla aramejskiego. Drugie uzdrowienie było
zbiorowe, gdyż Chrystus
uleczył z trądu dziesięciu
chorych. Wspólnym
mianownikiem obydwu
wydarzeń, oprócz rodzaju
choroby, jest wdzięczność, którą okazali
uzdrowieni cudzoziemcy. Jest to postawa, którą
winien praktykować każdy chrześcijanin. Chodzi
przede wszystkim o wdzięczność Panu Bogu za
dar odkupienia i uleczenia z choroby grzechu. Trąd
bowiem jest symbolem grzechu, który niszczy
człowieka. Zgodnie z radą Świętego Pawła z Listu
do Tymoteusza, bądźmy cierpliwi w błaganiach
i w walce ze złem.
Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako
nasz pokarm.
Jaśmina Ruszczyk córka Kacpra Jacka
i Wioletty.
Rodzice i otoczenie niech będą dla niej
świadkami wiary.

