Kalendarz liturgiczny
4 wrzeœnia. XXIII NIEDZIELA ZWYK£A.
Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20
Dusz¹ ca³ego tygodnia jest Niedziela, a sercem
ka¿dej niedzieli - Eucharystia. I dlatego w ten dzieñ
gromadzimy siê na £amaniu Chleba, aby daæ
œwiadectwo naszej wiary, a jednoczeœnie, by poprzez
udzia³ w tych œwiêtych misteriach nasza wiara
dozna³a umocnienia.
5 wrzeœnia. Poniedzia³ek.
Kol 1,24-2,3; £k 6,6-11
Krzy¿ wyznacza w³aœciwy kierunek naszego ¿ycia ku Niebu.
6 wrzeœnia. Wtorek.
Kol 2,6-15; £k 6,12-19
Uczestnicz¹c we Mszy Œwiêtej, dajemy œwiadectwo,
i¿ pragniemy, aby to Bóg by³ na pierwszym miejscu w
naszym ¿yciu.
7 wrzeœnia. Œroda.
Kol 3,1-11; £k 6,20-26

Przychodzimy do œwi¹tyni, by uczestniczyæ w
najwiêkszym cudzie pozostawionym nam przez
Pana, czyli w Eucharystii.
8 wrzeœnia. Czwartek. Œwiêto Narodzenia NMP
(M.B. Siewnej).
Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23
Narodzenie Maryi zwiastowa³o radoœæ ca³emu
œwiatu, bo z niej narodzi³o siê S³oñce
Sprawiedliwoœci, Jezus Chrystus. To On uwolni³
nas od potêpienia i przywróci³ nam ³askê, On
zwyciê¿y³ œmieræ i da³ nam ¿ycie wieczne.
9 wrzeœnia. Pi¹tek.
1 Tm 1,1-2.12-14; £k 6,39-42
Eucharystia jest Ÿród³em i szczytem ¿ycia Koœcio³a.
10 wrzeœnia. Sobota.
1 Tm 1,15-17; £k 6,43-49
Jako ludzie ochrzczeni mamy ca³ym swoim ¿yciem
Boga szukaæ, Boga chwaliæ i Bogu s³u¿yæ. Wielk¹
pomoc¹ w tym zadaniu jest dla nas Msza Œwiêta.

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. Od pocz¹tku wrzeœnia modlimy siê o pokój i
dobre wychowanie m³odego pokolenia. Warto
wiêc dziœ przypomnieæ s³owa S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II: „Osi¹gniemy pokój,
wychowuj¹c do pokoju! […] Koœció³ nie
przestaje powtarzaæ: pokój jest obowi¹zkiem”
(z orêdzia na XXXVII Œwiatowy Dzieñ
Pokoju). W nurcie tej wrzeœniowej modlitwy,
w zbli¿aj¹c¹ siê rocznicê terrorystycznego
zamachu na Word Trade Center w Nowym
Jorku 11 wrzeœnia (przypada za tydzieñ, w
przysz³¹ niedzielê), obejmijmy pamiêci¹ ofiary
tej i innych tragedii, których Ÿród³em zawsze
jest nienawiœæ. Proœmy Chrystusa Ksiêcia
Pokoju, aby nasze dzieci wzrasta³y w poczuciu
bezpieczeñstwa i w harmonii, a Ojczyzna nasza
uniknê³a okrucieñstwa terroryzmu.
2. Tak¿e wrzesieñ, podobnie jak sierpieñ,
przemierzamy z Maryj¹. W czwartek, 8
wrzeœnia, obchodzimy jedno z najstarszych
œwi¹t maryjnych: Narodzenie Najœwiêtszej
Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane

Bazylika zim¹
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jest jako œwiêto Matki Bo¿ej Siewnej. Polecaj¹c
Bo¿ej Opatrznoœci, za przyczyn¹ i
wstawiennictwem Matki Bo¿ej przysz³oroczne
plony pamiêtajmy, ¿e i my jesteœmy „uprawn¹
rol¹”, na któr¹ pada ziarno s³owa Bo¿ego. Jaki
ono wiêc wydaje w moim ¿yciu owoc oto
pytanie, jakie w kontekœcie tego œwiêta warto
sobie samemu postawiæ.
3. Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy siê w
wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyæ siê
Chrystusa, aby rozwijaæ w sobie wiarê, nadziejê i
mi³oœæ w szkole Maryi. Ona raz powiedzia³a
Bogu „fiat” i wytrwa³a w nim do koñca. Tak¿e na
Jasnej Górze jak ka¿dego roku gromadz¹ siê
rolnicy, harcerze, a tak¿e kombatanci. My
równie¿, zachwyceni Jej wzorem, postarajmy siê
tak pog³êbiaæ nasz¹ przyjaŸñ z Bogiem, ¿eby
przetrwa³a wszystkie ¿yciowe burze i wszelkie
zakusy szatana na nasze dusze.
4. Za tydzieñ ofiary do tzw. puszek na fundusz
zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek
Bosych w E³ku.
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Autentyczna hermeneutyka wiary poci¹ga za
sob¹ pewne wa¿ne nastêpstwa w dziedzinie
duszpasterskiej dzia³alnoœci Koœcio³a. W³aœnie
w tym zakresie ojcowie synodalni zalecili na
przyk³ad czêstsze kontakty miêdzy pasterzami,
egzegetami i teologami. By³oby rzecz¹
po¿¹dan¹, aby Konferencje Episkopatów
u³atwia³y te spotkania „w celu pog³êbiania
komunii w s³u¿bie s³owu Bo¿emu”.149 Tego
rodzaju wspó³praca pomo¿e wszystkim w

lepszym wykonywaniu swej pracy dla dobra
ca³ego Koœcio³a. W istocie patrzenie z
perspektywy pracy duszpasterskiej oznacza,
równie¿ dla uczonych, podejœcie do œwiêtego
tekstu jako maj¹cego charakter przes³ania, z
jakim Pan zwraca siê do ludzi dla ich zbawienia.
Dlatego, jak mówi Konstytucja dogmatyczna
Dei verbum, zaleca siê, by „egzegeci katoliccy i
inni uprawiaj¹cy œwiêt¹ teologiê nie szczêdzili
wspólnych wysi³ków, aby pod opiek¹ œwiêtego
Urzêdu Nauczycielskiego i przy zastosowaniu
odpowiednich pomocy, w ten sposób zg³êbiaæ
Pisma Boga i wyjaœniaæ, ¿eby jak najliczniejsi
g³osiciele Bo¿ego s³owa mogli z po¿ytkiem
podawaæ wiernym pokarm Bo¿ych Pism dla
oœwiecenia umys³u, umocnienia woli i
rozpalenia serc mi³oœci¹ Boga”.
Cdn

W œrodê, 14 wrzeœnia, przypada
œwiêto 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.

Verbum Domini - o
S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt
XVI) cd
.
Dialog miêdzy pasterzami, teologami i
egzegetami

NA SPRZEDA¯
DOM
Parafia 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.
* 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. anonimowo - 54 z³.; 2. Anonimowo - 40 z³.; 3. Anonimowo - 100 z³.; 4.
Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.;5. Sobczak Zofia (Œwignajno) - 50 z³.; 6. Pianka Ilona i Jan (
Rosocha) - 50 z³.; 7. Kamiñski Dariusz i Ma³gorzata (Ga³kowo) - 200 z³.
Wp³ynê³o - 544 z³. Wydano - 1200 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 587 703.89 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 - 5 wrzeœnia
2011 r.
8.00 - w int. Ks. Henryka
8.00 - w int. Katarzyny i
Marcina Wiktorowicz w 2-g¹
rocznicê œlubu
17.00 - w int. Anny Polak w 83-cie urodziny
Wtorek - 6 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + Krystyna i Emil Kraska, Herta Saks - int.
od Janiny Ropiak
8.00 - + Lucjan Ropiak w 14-t¹ rocz. œm.,
Marianna i Feliks - int. od brata z rodzin¹
17.00 - w int. ofiarodawcy
18.00 - w 25-t¹ rocznicê œlubu Witolda i Jolanty
Adamskich
Œroda - 7 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - w dniu urodzin Zofii Paradowskiej i za +
Tadeusza Paradowskiego - int. od córki
17.00 - + Stanis³awa Juszko w 16-t¹ rocz. œm.,
W³adys³aw Juszko, Antoni i Pelagia Moroz
Czwartek - 8 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + W³adys³awa i Franciszek Dêbowscy
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Bo¿eny Depty³y i
Zofii Paradowskiej i za + Tadeusza i Gra¿ynê
17.00 - + Stanis³awa i W³adys³aw Juszko
Pi¹tek - 9 wrzeœnia 2011 r.
* 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

8.00 - w int. Rodziny Owczarków
17.00 - + Stanis³awa Serafin w 4-t¹ rocz. œm.
Sobota - 3 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + Stanis³aw Serowik w 29-t¹ rocz. œm. i
Stanis³awa Serowik - int. od córki z rodzin¹
16.00 - œlub: Serafin Karol i Gemza³a Dominika
17.00 - + W³adys³aw, Anna, Marianna Jurczaków
17.00 - + Piotr Popow
XXIV Niedziela Zwyk³a - 11 wrzeœnia 2011 r.
8.30 - w int. Ewy Gruszka w
18-te urodziny - int. od
rodziców i rodzeñstwa
8.30 - w urodziny Marcela z
proœb¹ o dobr¹ naukê
8.30 - w int. Barbary i
Henryka Ropiak w 42-g¹
rocznicê œlubu
11.00 - w rocznicê œlubu
Alicji i S³awomira Samsel i za ich dzieci
11.00 - w 10-t¹ rocznicê œlubu Iwony i Marka
Rachubka i za ich dzieci Laurê i Ameliê
11.00 - o b³. Bo¿e dla Jakuba z racji chrztu i za
jego rodziców - int. od dziadków i rodziców
17.00 - w I-sz¹ rocznicê œlubu Anety i Branio
Wandak i o szczêœliwe rozwi¹zanie dla Anety
17.00 - za Parafiê
* 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

3. Tematem wiod¹cym spotkania biskupów diecezjalnych by³y sprawy administrowania
maj¹tkiem koœcielnym. Biskupi analizowali wymagania prawa koœcielnego i cywilnego dotycz¹ce
zarz¹du dobrami materialnymi. Skonfrontowali tê wiedzê z ró¿norodn¹ praktyk¹ istniej¹c¹ w
poszczególnych diecezjach i rejonach Polski. Uznali za celowe opracowanie aneksu do
dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, w którym zostan¹ ujednolicone zasady
postêpowania we wszystkich diecezjach w Polsce.
4. Biskupi diecezjalni przypominaj¹ najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce relacji Koœcio³a do sfery
¿ycia publicznego. Jest to przypomnienie szczególnie wa¿ne w przededniu wyborów
parlamentarnych. Oczekiwanie, ¿e Koœció³ stanie siê „wielkim milcz¹cym” na czas kampanii nie
ma uzasadnienia w nauce spo³ecznej Koœcio³a. Zarówno duszpasterze, biskupi i kap³ani, a
zw³aszcza katolicy œwieccy maj¹ prawo, a nawet obowi¹zek uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym i
politycznym, gdy¿ s¹ czêœci¹ tego spo³eczeñstwa. Koœció³ nie identyfikuje siê z ¿adn¹ konkretn¹
parti¹, albowiem jego przes³anie jest skierowane do wszystkich, niezale¿nie od przekonañ
politycznych. Obowi¹zkiem katolika jest jednak wybieranie ludzi i œrodowisk, którzy gwarantuj¹
obronê godnoœci cz³owieka i ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci; wybieranie osób, które bêd¹
prowadziæ sprawy Pañstwa tak, by troska o rodziny by³a na pierwszym miejscu; g³osowanie na
ludzi zdolnych podj¹æ trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny. Polska potrzebuje
ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej s³u¿yæ, zarówno w trosce o jej historiê, o jej dziœ, a
szczególnie o jej przysz³oœæ.
W tym kontekœcie biskupi apeluj¹ do wszystkich wierz¹cych i ludzi dobrej woli o
odpowiedzialnoœæ i roztropn¹ troskê o Polskê i o dobro wspólne. Najwa¿niejszy wk³ad Koœcio³a w
¿ycie spo³eczne, nigdy nie do przecenienia, to formowane ludzi i ich sumieñ, w kierunku
zaanga¿owania siê dla innych w duchu powo³ania chrzeœcijañskiego, rodzinnego i spo³ecznego.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Og³oszenia

*
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5. W nastêpn¹ 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.
6. W nastêpn¹ niedzielê na Mszy Œwiêtej o godz. 8.30 - poœwiêcenie tornistrów dla
najm³odszych uczniów. Zapraszam serdecznie wraz z rodzicami i najbli¿szymi.
7.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.
8. Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Anonimowo - 200 z³. Zebrano ju¿ - 1540 z³.
9. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4500 z³.
(Wydano - 8094 z³.). Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!
31 sierpnia 2011 odby³o siê spotkanie katechetów w
Piszu. Podczas homilii Pasterz Diecezji E³ckiej zachêca³:
"B¹dŸcie szczêœliwi, a bêdziecie b³ogos³awieni". Mówi³,
¿e szczêœcie pochodzi od zjednoczenia z Bogiem. Ten rok
duszpasterski prze¿ywany jest pod has³em komunii z
Bogiem - trzeba nieustannie pog³êbiaæ i odkrywaæ

duchowoœæ komunii i jej piêkno - przekonywa³ hierarcha.
"To duchowe zjednoczenie z Bogiem dokonuje siê
poprzez S³owo Bo¿e i uczestnictwo w sakramentach.
Pomagajcie innym jednoczyæ siê z Bogiem, przylgn¹æ do
Boga.Budujcie komuniê miêdzy sob¹" - apelowa³ Ks.
Biskup Jerzy Mazur.

