Kalendarz liturgiczny
11 wrzeœnia. XXIV NIEDZIELA ZWYK£A.
Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9; £k 18,21-35
“Mi³oœæ sprawdza siê w wiernoœci, a doskonali siê w
przebaczaniu” (P.van Breemen).
12 wrzeœnia. Poniedzia³ek.
1 Tm 2,1-8; £k 7,1-10
Eucharystia jest tajemnic¹ prawdziwej, realnej
obecnoœci Chrystusa.
13 wrzeœnia. Wtorek. Œw. Jana Chryzostoma.
1Tm 3,1-13; £k 7,11-17
Chrzeœcijanie wraz z chrztem otrzymuj¹ urz¹d
kap³añski, królewski i prorocki. A to zobowi¹zuje!
14 wrzeœnia. Œroda. Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego.
Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17
“Ka¿de spojrzenie na krzy¿ niech niepokojem
zagoœci. Bo wszystko w ¿yciu to nic wobec tak
wielkiej mi³oœci”.
15 wrzeœnia. Czwartek. Wspomnienie

Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej.
Hbr 5,7-9; J 19,25-27 lub £k 2,33-35
“Miar¹ mi³oœci jest to,co gotowi jesteœmy
wycierpieæ dla osoby ukochanej” (œw. Franciszek
Salezy).
16 wrzeœnia. Pi¹tek. Œw. Mêczenników
Korneliusza i Cypriana.
1 Tm 6,2c-12; £k 8,1-3
Nie musimy siê obawiaæ œmierci ze wzglêdu na
nasz¹ przynale¿noœæ do Chrystusa. Ale jak¿e
potrzebne jest nasze wyraziste, klarowne i odwa¿ne
œwiadectwo ¿ycia w œwiecie, który zdaje siê o Bogu
zapominaæ!
17 wrzeœnia. Sobota.
1 Tm 6,2c-12; £k 8,4-15
Na Mszy Œwiêtej mo¿emy zaspokoiæ g³ód duszy, by
potem innymi, lepszymi, przemienionymi ludŸmi
wróciæ do naszych zajêæ.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Dzisiaj w niedzielê, 11 wrzeœnia,
przypada rocznica tragicznych zamachów
w Nowym Jorku. Dok³adnie dziesiêæ lat
temu z powodu nienawiœci, chêci zemsty i
odwetu zginê³o tylu niewinnych ludzi. A
Chrystus nieustannie poucza nas:
„B³ogos³awieni ubodzy w duchu…,
b³ogos³awieni cisi…, b³ogos³awieni,
którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci…,
b³ogos³awieni mi³osierni…,
b³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój…”.
Ale taki mo¿e byæ tylko ten, kto naprawdê ¿yje
w wielkiej przyjaŸni z Bogiem, kto idzie drog¹
wiary, nadziei i mi³oœci. Zatem módlmy siê ju¿
dzisiaj tak¿e o to, aby Chrystus, którego na
krzy¿ zawiod³a mi³oœæ do ka¿dego cz³owieka,
przyci¹gn¹³ do siebie jak najwiêksze rzesze
ludzi. Proœmy o prawdziwy Bo¿y pokój w
naszych rodzinach, w naszej wspólnocie
parafialnej, w naszej ojczyŸnie i na ca³ym
œwiecie.
2.W œrodê, 14 wrzeœnia, przypada œwiêto

Bazylika zim¹

Komunikaty

Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
Odpust w naszej parafii. Msze Œwiête
w czasie odpustu 8.30, 12.00 i 17.00.
Bardzo serdecznie zapraszam na
uroczystoœci odpustowe. Proszê o
przygotowanie i nabo¿ny udzia³ w
procesji eucharystycznej po Mszy
Œwiêtej o godz. 12.00. Krzy¿ jest naszym
chrzeœcijañskim god³em znakiem mêki i
œmierci naszego Odkupiciela. Jednak po
nim by³o zmartwychwstanie i
wniebowst¹pienie! Krzy¿ jest wiêc tak¿e
znakiem naszej nadziei. Pamiêtajmy te¿, ¿e
Chrystusowym Krzy¿em staje siê o³tarz w naszej
œwi¹tyni i we wszystkich koœcio³ach na ca³ym
œwiecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus
ponawia swoj¹ Paschaln¹ Ofiarê „za ¿ycie
œwiata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone s¹
krzy¿ami. Jak nigdzie w Europie, zw³aszcza
Zachodniej, wszêdzie góruj¹ u nas krzy¿e.
Zachowujmy je w szacunku i dba³oœci nie tylko
przy okazji œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a.

G£OS z
KRZY¯A
11 WRZEŒNIA 2011

ROK V

Nr 187

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E

Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd
.
Biblia i ekumenizm
Synod, maj¹c œwiadomoœæ tego, ¿e fundamentem
Koœcio³a jest Chrystus, S³owo Bo¿e, które sta³o
siê cia³em, zwróci³ uwagê na zasadnicz¹ rolê
studiów biblijnych w dialogu ekumenicznym
maj¹cym na celu pe³ne wyra¿enie jednoœci
wszystkich wierz¹cych w Chrystusa.
W samym Piœmie œwiêtym znajdujemy bowiem
¿arliw¹ modlitwê Jezusa do Ojca, aby Jego
uczniowie stanowili jedno, by œwiat uwierzy³
(por. J 17, 21). Wszystko to umacnia nas w
przekonaniu, ¿e wspólne s³uchanie i rozwa¿anie
Pism pozwala nam ¿yæ w rzeczywistej komunii,
choæ jeszcze nie jest ona pe³na; «dlatego wspólne
s³uchanie Pism zachêca do dialogu mi³oœci i
przyczynia siê do pog³êbienia dialogu
prawdy».Bowiem wspólne s³uchanie s³owa
Bo¿ego, praktykowanie lectio divina Biblii,
zdumiewanie siê nowoœci¹ s³owa Bo¿ego, które
nigdy siê nie starzeje i nie wyczerpuje,
przezwyciê¿enie naszej g³uchoty na te s³owa,
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 13 IX œw. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup
i Doktor Koœcio³a, który zas³yn¹³ jako wielki
obroñca czystoœci wiary i moralnoœci,
kaznodzieja i pisarz, obroñca ubogich
(wspomnienie obowi¹zkowe);
· 16 IX œw. Korneliusz, papie¿ i Cyprian, biskup;
obydwaj gorliwie bronili wiary chrzeœcijañskiej i

które nie zgadzaj¹ siê z naszymi opiniami lub
uprzedzeniami, s³uchanie i studiowanie we
wspólnocie wierz¹cych wszystkich czasów to
wszystko stanowi drogê, któr¹ trzeba
przemierzyæ, by osi¹gn¹æ jednoœæ wiary jako
odpowiedŸ na s³uchanie S³owa.. Z tego punktu
widzenia naprawdê œwiat³e by³y s³owa Soboru
Watykañskiego II: „Pismo œwiête jest w owym
dialogu [ekumenicznym] w potê¿nym rêku Boga
znakomitym narzêdziem do osi¹gniêcia tej
jednoœci, któr¹ Zbawca ukazuje wszystkim
ludziom”. Dlatego jest rzecz¹ s³uszn¹
poœwiêcanie wiêcej czasu studium, wymianie
opinii i ekumenicznym nabo¿eñstwom s³owa
Bo¿ego, z poszanowaniem istniej¹cych regu³ i
ró¿nych tradycji. Nabo¿eñstwa te s³u¿¹ sprawie
ekumenizmu, a gdy s¹ prze¿ywane zgodnie z ich
prawdziwym znaczeniem, s¹ wa¿nymi chwilami
autentycznej modlitwy, w której mo¿na prosiæ
Boga o przyœpieszenie nadejœcia upragnionego
dnia, w którym wszyscy bêdziemy mogli
przyst¹piæ do tego samego sto³u i piæ z jednego
kielicha. Choæ jednak organizowanie tych
spotkañ jest s³uszne i godne pochwa³y, to trzeba
dbaæ, by nie by³y one proponowane wiernym
zamiast uczestnictwa we Mszy œw. w nakazane
dni œwi¹teczne.
cdn
ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ w po³owie III wieku
(wspomnienie obowi¹zkowe).
*
16 wrzeœnia po Mszy Œwiêtej
o godz. 17.00
- GODZINA ŒWIÊTA
- adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu po³¹czona z medytacj¹.
ZAPRASZAM.

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

I Ty mo¿esz pomóc
Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na
sk³adaæ osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym
imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z
dopiskiem “anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15 9364
0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 1. Juszko Sabina i Ireneusz (Ukta) - 200 z³.; 2. Skrajni Bogumi³a i
Krzysztof (Wojnowo) - 100 z³.; 3. Baranowscy Gra¿yna i Zdzis³aw (Ga³kowo) - 40 z³.; 4. Turski
W³adys³aw i Alina (Ga³kowo) - 200 z³.
Wp³ynê³o - 540 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 587 163.89 z³.
Ofiara na okna do domu parafialnego:
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest
wielk¹ pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹
ofiarnoœæ, ¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 12 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu
cierpi¹ce
17.00 - w 2-g¹ rocznicê œlubu Emilii i Rafa³a Car i
za ich córkê Ameliê i w 3-ci¹ rocznicê œlubu
Paw³a i Anny Leszczyñskich i za ich syna
Norberta
17.00 - + Remigiusz Radomski w 12-t¹ rocz. œm.,
Stanis³aw, Dorota, W³adys³aw i Józef Œcibek,
Rozalia Chojnowska
Wtorek - 13 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - o zdrowie, b³. Bo¿e i uwolnienie z
grzechów dla ojca Zdzis³awa
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
19.00 - Msza Œwiêta na cmentarzu za wszystkich
zmar³ych z naszej parafii
Œroda - 14 wrzeœnia 2011 r.
8.30 - + Stanis³aw i W³adys³awa Krêciewscy
12.00 - za parafiê
12.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie Krzysztofa i Bogumi³y Skrajnych
i w int. Ich dzieci
17.00 - + Marcjanna, Józef, Stefan, Eugenia,
Maria i Józef Go³aœ
Czwartek - 15 wrzeœnia 2011 r.

8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + B³a¿ej i Julianna Ruszczyk, Aleksander
i Anastazja Parzych
Pi¹tek - 16 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina, Wies³aw
17.00 - + Helena Duda w I-sz¹ rocz. œm.
Sobota - 17 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + Zenon w rocz. œm. i Czes³aw, Stefania,
Dariusz, Stanis³aw, Tadeusz
17.00 - + Kazimiera Rokoj¿o
XXV Niedziela Zwyk³a - 18 wrzeœnia
2011 r.
8.30 - + Dariusz Szerenos
8.30 - + Kazimierz Strus
8.30 - + Zenon, Czes³aw i Dariusz
Zawrotni, Stefania Krajza
11.00 - w rocz. œm. + Anatol i Helena Sawiccy int. od syna Jana z rodzin¹
11.00 - + Franciszek, Henryka, Faustyn, Rozalia,
Marianna i Stefan
17.00 - w rocznicê œlubu Zofii i Stanis³awa
D¹bkowskich - int. od dzieci
17.00 - w 20-te urodziny Klaudii Kamiñskiej int. od rodziców i rodzeñstwa

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

KOMUNIKAT Z SESJI RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH ORAZ UROCZYSTOŒCI
NA JASNEJ GÓRZE cd
5. Wœród wa¿nych propozycji troski o Koœció³ i o Polskê oraz jej przysz³oœæ s¹ i takie, które budz¹
uzasadniony niepokój. Biskupi doceniaj¹ znaczenie uroczystoœci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata,
ustanowionej w 1925 r. przez papie¿a Piusa XI. Od tego momentu wszyscy mamy wspania³e mo¿liwoœci
ofiarowania swojego ¿ycia, ¿ycia polskich rodzin oraz ca³ej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi
Wszechœwiata. Czynimy to co roku, szczególnie w przededniu Adwentu. Nie ma wiêc potrzeby szukania
nowych, niezgodnych z zamys³em Koœcio³a, form nabo¿eñstw do Chrystusa Króla. Niepokoj¹ce s¹ dzia³ania
podejmowane poza Koœcio³em diecezjalnym i wbrew biskupowi miejsca. Pos³uszeñstwo Koœcio³owi i troska
o Jego jednoœæ s¹ g³ównymi kryteriami oceny wiarygodnoœci religijnych inicjatyw. Ka¿dy, kto uporczywie
uczestniczy w takich pozakoœcielnych ruchach i grupach, traci jednoœæ ze wspólnot¹ Koœcio³a. Biskupi
solidaryzuj¹ siê z Metropolit¹ Krakowskim i podjêtymi przez niego dzia³aniami.
6. Zachêcaj¹ te¿ wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i jej godnego miejsca w rodzinie krajów
europejskich. Polska prezydencja jest dobr¹ okazj¹ do spojrzenia na sprawy naszego kraju i Europy w ich
wzajemnym powi¹zaniu. Wyrazem tego by³o spotkanie przedstawicieli Koœcio³ów i wspólnot
chrzeœcijañskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szczególn¹ okazj¹ do modlitwy w
intencji Polski i Europy bêdzie tak¿e Msza œw. celebrowana w Warszawie pod przewodnictwem Prymasa
Polski, abpa Józefa Kowalczyka 25 wrzeœnia, w dniu patrona Stolicy, b³. W³adys³awa z Gielniowa.
Z Jasnej Góry biskupi diecezjalni b³ogos³awi¹ wszystkim Rodakom w kraju i za granic¹. Swoim
b³ogos³awieñstwem obejmuj¹ szczególnie nauczycieli, wychowawców, dzieci i m³odzie¿ rozpoczynaj¹c¹
nowy rok szkolny.
Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze
Og³oszenia

*

Komunikaty

3. Dzisiaj ofiary do tzw. puszek na fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w E³ku.
4. W dniu dzisiejszym na Mszy Œwiêtej o godz. 8.30 - poœwiêcenie tornistrów dla najm³odszych uczniów.
5. W tym tygodniu, w czwartek, 15 wrzeœnia, jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne Najœwiêtszej
Maryi Panny Bolesnej. Matka Bo¿a od chwili poczêcia a¿ po Krzy¿ na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania
przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy siê od Niej wiary, nawet
wtedy gdy dotyka nas potêga z³a.
4. A w sobotê, 17 wrzeœnia, w rocznicê napaœci Zwi¹zku radzieckiego na Polskê w 1939 roku, w modlitwach
pamiêtajmy o wszystkich poleg³ych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
5. Tego samego dnia w kalendarzu liturgicznym wspominamy œwiêtego Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
(1822-1895). Kanonizacja tego wyj¹tkowego Arcybiskupa Warszawy mia³a miejsce nie tak dawno 11
paŸdziernika 2009 roku w Rzymie. Jest on patronem na czasy trudne, bo w takich w³aœnie czasach przysz³o mu
przewodziæ warszawskiemu Koœcio³owi. Warto przypomnieæ jego s³owa, do dzisiaj tak bardzo aktualne:
„Strze¿cie Koœcio³a Œwiêtego, pilnujcie gorliwie tej œwiêtej wiary naszej, przeciwnoœciami nie zra¿ajcie siê.
(…) Kochajcie siê wzajem, ¿yjcie w jednoœci i mi³oœci, wspomagajcie siê w modlitwie i pracy i módlcie jedni
za drugich”.
6. W nastêpn¹ niedzielê, jak w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca, prosimy o ofiarn¹ pomoc w budowie
domu parafialnego. Wszystkie ofiary zebrane w tym dniu przeznaczamy na ten cel. Modlitw¹ i sercem
dziêkujê za ka¿d¹ ofiarê.
7.Do koñca wrzeœnia przyjmowane s¹ w kancelarii parafialnej zg³oszenia dzieci do I Komunii Œwiêtej.
8.Do koñca wrzeœnia zostanie odlany dzwon na wie¿ê koœcio³a. Zast¹pi on dzwon z roku 1863 zniszczony
podczas wy³adowañ atmosferycznych. Nowy dzwon zostanie wykonany w odlewni dzwonów braci
Kruszewskich w Wêgrowie. Koszt ok. 8000 z³.
9. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 1540 z³.
10. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 1. Juszko Sabina i Ireneusz (Ukta) - 100 z³.
Zebraliœmy ju¿ 4600 z³. (Wydano - 8094 z³.). Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!
11. Zapraszam m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do bierzmowania na spotkanie w nastêpn¹ niedzielê na Mszy
Œwiêtej o godz. 11.00.

NA SPRZEDA¯
DOMParafia
w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹
numerem geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina
Ruciane Nida, powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o
powierzchni u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie szeregowej.
Cena do negocjacji.

