Kalendarz liturgiczny
10 listopada. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA.
2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38
W kościele, na Mszy Świętej, Bóg czeka na nas, na
spotkanie z nami.
11 listopada. PONIEDZIAŁEK. Św. Marcina z
Tours.
Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6
Obyśmy nigdy nie zapomnieli o ofierze, jaką
złożyli nasi przodkowie, abyśmy my mogli dziś żyć
w wolności.
12 listopada. WTOREK. Św. Jozafata.
Tt 1,1-9; Łk 17,1-6
Uczmy się otwartości na działanie Boże, abyśmy
nigdy nie zapominali o tym, co stanowi naszej
chrześcijańskiej tożsamości.
13 listopada. ŚRODA. Św. Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych
Męczenników Polskich.
Mdr 6,1-11; Łk 17,11-19

Starajmy się, aby nasze życie było jasnym
świadectwem przynależności do Boga.
14 listopada. CZWARTEK.
Mdr 7,22-8,1; Łk 17,20-25
Nieustannie wpatrujmy się w Chrystusa, który
pragnie nas do siebie pociągnąć i dzielić się z nami
swoją mądrością.
15 listopada. PIĄTEK.
Mdr 13,1-9; Łk 17,26-37
Świat stworzony jest znakiem działania naszego
Stwórcy.
16 listopada. SOBOTA. Święto NMP
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.
Prz 8,22-35 lub Tt 3,4-7; Łk 1,26-38
Nie możemy być letnimi chrześcijanami. Bóg
wymaga od nas opowiedzenia się po jednej lub
drugiej stronie. Nie możemy jednocześnie być przy
Bogu i szukać korzyści na tym świecie, bez
odnoszenia się do Boga.

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.

Ogłoszenia
1. Dzisiaj, jak każdego roku w drugą
niedzielę listopada, solidaryzujemy się
z Kościołem prześladowanym w różnych
częściach świata. My cieszymy się
wolnością religijną, możemy swobodnie
okazywać naszą wiarę w Boga
i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy
zapominać, że są na świecie kraje i narody,
gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane
albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii
jest źle odbierane przez sprawujących
władzę. I dzisiaj wielu wyznawców
Chrystusa, duchownych i świeckich,
z powodu wiary płaci najwyższą cenę
oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym
braciom w wierze okazać innej pomocy, to
przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy.
Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło
nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz!
2. Jutro, 11 listopada nasze Narodowe
Święto Niepodległości. Wspominając czas
miniony trudnego wykuwania

Bazylika zimą

*

Komunikaty

niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać
również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej
i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o
odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych
wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie
pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew
i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych
dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy
z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msze
Święte o godzinie 8.30, 11.00 i 17.00.
3. 11 listopada odbędzie się uroczyste
zakończenie prac związanych z przywróceniem
historycznego wystroju prezbiterium w naszym
kościele. Uroczysta Msza Święta o godz. 11.00
w intencji Ojczyzny. Oprawa muzyczna Mszy
Świętej: organy - Piotr Rachoń, skrzypce Patrycja Jopek. Po Mszy Świętej odbędzie się
koncert i spotkanie, na którym zostanie
omówiony cały zakres przeprowadzonych prac
oraz rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci
z parafii pt. “MOJE PREZBITERIUM”.

ZAPRASZAM SERDECZNIE.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
Zbawienie przez wiarę
19. Wychodząc od tego uczestnictwa w sposobie
patrzenia Jezusa, apostoł Paweł w swoich
pismach dał nam opis życia człowieka
wierzącego. Wierzący, przyjmując dar wiary,
zostaje przemieniony w nowe stworzenie.
Otrzymuje nowe istnienie, istnienie synowskie,
staje się synem w Synu. «Abba Ojciec» jest
najbardziej charakterystycznym słowem
doświadczenia Jezusa, które staje się centrum
doświadczenia chrześcijańskiego (por. Rz 8, 15).
Życie w wierze, jako życie synowskie, jest
uznaniem pierwotnego i radykalnego daru,
będącego u podstaw egzystencji człowieka,
i można je wyrazić w zdaniu św. Pawła,
skierowanym do Koryntian: «Cóż masz, czego
byś nie otrzymał?» (1 Kor 4, 7). To właśnie
stanowi kontekst polemiki św. Pawła
z faryzeuszami, dyskusji na temat zbawienia
przez wiarę albo przez uczynki prawa. Św. Paweł
odrzuca postawę człowieka pragnącego
usprawiedliwić samego siebie przed Bogiem
poprzez własne uczynki. Taki człowiek, nawet
jeśli zachowuje przykazania, nawet jeśli pełni
dobre uczynki, stawia w centrum siebie i nie

uznaje, że źródłem dobroci jest Bóg. Kto tak
postępuje, kto chce być źródłem własnej
sprawiedliwości, widzi, że szybko ona się
wyczerpuje, oraz odkrywa, że nie może nawet
dochować wierności prawu. Zamyka się w sobie,
izolując się od innych, a przede wszystkim od
Pana, dlatego jego życie staje się daremne, jego
uczynki jałowe, jest niczym drzewo z dala od
wody. Św. Augustyn tak to wyraża swoim
precyzyjnym i sugestywnym językiem: «Ab eo
qui fecit te noli deficere nec ad te» «od Tego,
który cię uczynił, nie oddalaj się, nawet
zmierzając do siebie». Gdy człowiek myśli, że
znajdzie samego siebie oddalając się od Boga,
jego egzystencja okazuje się porażką (por. Łk 15,
11-24). Początkiem zbawienia jest otwarcie się
na coś, co poprzedza, na pierwotny dar
potwierdzający życie i zachowujący przy życiu.
Jedynie otwierając się na ten początek i uznając
go, możemy być przemienieni, pozwalając, by
dokonywało się w nas zbawienie, a życie stawało
się płodne, pełne dobrych owoców. Zbawienie
przez wiarę polega na uznaniu prymatu Bożego
daru, jak to ujmuje św. Paweł: «Łaską bowiem
jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie
od was, lecz jest darem Boga» (Ef 2, 8).
Ciąg dalszy nastąpi

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Dzisiaj obchodzimy V Dzień
Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. W tym roku
poświęcony jest Nigerii.
We s p r z y j m y i c h n a s z ą
modlitwą i materialnym darem,
aby w trudnej sytuacji
doświadczyli solidarności
w wierze i miłości. Bóg zapłać!

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowę złożyli: -1. Anonimowo - 150 zł.
Wpłynęło - 150 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 316 193.21 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zakończyć inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 11 listopada 2013 r.
Piątek - 15 listopada 2013 r.
8.30 - + Ryszard Gruszczyński, Zdzisław, 8.00 - + Stanisława Serowik
Eugeniusz, Stanisław, Stanisława, Edward w 7 rocz.śm., Stanisław
Suchecki, cr. Szulkowskich
Serowik
8.30 - + Stanisław i Stanisława Drężek
17.00 - + Jadwiga i Faustyn
11.00 - Msza Święta za Ojczyznę
Norowscy, Regina
11.00 - w urodziny Marianny
Sobota - 16 listopada 2013 r.
17.00 - + Ryszard i Małgorzata Godzina
8.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Krystyny
17.00 - + Anastazja i Aleksandra Parzych, Kozakiewicz w dniu urodzin
Tomasz, Marianna i Franciszek Drężek
17.00 - + Janina, Feliks, Władysława, Jan,
Wtorek - 12 listopada 2013 r.
Marianna, Halina, Wiesław
8.00 - + Marian Aleksander Ciekała w 30 dzień 17.00 - + Zygmunt Szok w 12 rocz.śm., Łucja
po śm. - int.od uczestników pogrzebu
Popławska w 12 rocz.śm.
17.00 - + Paweł Łuszczyk - int.od żony, dzieci XXXIII Niedziela Zwykła - 17 listopada
i całej rodziny
2013 r.
17.00 - + Jerzy Władysław Bałdyga w 30 dzień 8.30 - w intencji Oli w 18 urodziny
po śm. - int.od uczestników pogrzebu
8.30 - + Dariusz Szerenos
Środa - 13 listopada 2013 r.
8.30 - + Henryk i Andrzej Pardo w rocz.śm.
8.00 - + Edward Bugnacki w 7 rocz.śm., Józef 8.30 - + z rodzin KR Ukta i Gałkowo
Sobiech w 3 rocz.śm.
11.00 - + Kazimierz i Jerzy Strus, Jan i Bolesława
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana, Dziekońscy
intencja dziękczynna za otrzymane łaski z racji 11.00 - + Stefania, Czesław i Henryk Ksepka urodzin Teresy z prośbą o bł. Boże
int.od córki Jadwigi
17.00 - + Mieczysław, Józefa i Stanisław Kapusta 11.00 - + Czesław Wiszowaty
Czwartek - 14 listopada 2013 r.
17.00 - za parafię
8.00 - + Rozalia Trzaska
17.00 - + Witold Serek w 3 rocz.śm., Eugeniusz
17.00 - + Franciszek i Marianna, Józefa i Henryk Ptak i za ich rodziców
Istnieje możliwość uczestniczenia
Ochrzczona została
w
Pielgrzymce do Rzymu, Watykanu,
Oliwia Bałdyga,
Padwy, Wenecji i Asyżu. Pielgrzymka
córka Waldemara
organizowana jest ze względu na
i Eweliny.
Kanonizację Jana Pawła II i Jana
Rodzice
XXIII. Wszystkie osoby chętne
i otoczenie niech
proszone są o kontakt z Caritas
będą dla niej
Diecezjalną z p. Anną Rudzińską świadkami wiary.
kom. 506053468 lub 87/6290252.

W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 11 XI Święty Marcin (316397), żołnierz rzymski, który po
przyjęciu chrztu zaczął
prowadzić życie mnicha,
wreszcie został biskupem
w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik
w Kościele Zachodnim (wspomnienie
obowiązkowe);

· 12 XI Święty Jozafat (1580-1623), biskup
i męczennik, który nawracał schizmatyków na
Kresach Wschodnich (wspomnienie
obowiązkowe);
· 13 XI Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak
i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze,
działający w okolicach Międzyrzecza za
B ol e sława Chrobrego, pierwsi polscy
męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie
obowiązkowe).

1. W listopadzie tradycyjnie pamiętamy
o modlitwie za zmarłych. Stosunek do zmarłych
jest wyrazem naszej duchowej kultury.
Chrześcijańska wiara nakazuje nam coś więcej
niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne
mogiły. Wierzymy, że zmarli sami pomóc sobie
już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko
w listopadzie. Polecając ich Bożemu
miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami
będziemy w podobnej potrzebie.
2. W naszym kościele przez cały listopad
codziennie podczas modlitwy o godzinie 16.3017.00 polecamy naszych bliskich zmarłych.
Wypominki można składać w skarbonie przy
wejściu do kościoła.
3. Za tydzień ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone w naszej

parafii. Proszę o życzliwe i ofiarne wsparcie.
4. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
5. Do nabycia są kalendarze na 2014 r.
6. 16 listopada - GODZINA ŚWIĘTA - adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona
z medytacją. ZAPRASZAM.
7. Dzisiaj, 10 listopada, po Mszy Świętej o godz.
11.00 - spotkanie z młodzieżą przygotowującą
się do bierzmowania.
6. Za tydzień, 17 listopada po Mszy Świętej
o godz. 11.00 - spotkanie z dziećmi
przygotowującymi się do
I Komunii Świętej
i ich rodzicami.

Odszedł od nas

Antoni Bonifacy Tomasik
Msza Święta od uczestników
pogrzebu - 8 grudnia 2013 r.
- godz. 8.30
Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie ...

Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomagali
w pracach dla dobra parafii. Dziękuję Bronisławowi
Maciorze, Andrzejowi Dąbrowskiemu, Czesławowi
Dąbrowskiemu, Tomaszowi Zawrotnemu, Sławomirowi
i Dominikowi Pliszka, Irenie i Grzegorzowi Zawrotnym,
Hannie Skrodzkiej, Wiesławie Bałdyga. BÓG ZAPŁAĆ!

Słowo na dziś...

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” to
słowa Chrystusa skierowane do małodusznych
saduceuszów. Ewangelie mówią nam jasno, że
zmartwychwstanie jest obietnicą daną
wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa
i przyjmą chrzest. Niektórzy bibliści byli skłonni
uważać, że tak jasne wyznanie wiary w życie
wieczne w Księdze Machabejskiej jest
dopiskiem pobożnego mnicha w trakcie
przepisywania świętej Księgi. Nie ulega jednak

wątpliwości, że saduceusze byli niewielką grupą
spośród Żydów współczesnych Jezusowi, którzy
zdecydowanie nie wierzyli
w zmartwychwstanie. Może nawet dzisiaj jest
więcej ochrzczonych, którzy nie wierzą w życie
wieczne niż było wszystkich saduceuszów.
Nauczanie Apostołów było jednoznaczne:
zmartwychwstanie umarłych jest jedną
z najważniejszych prawd wiary i bez niej nie ma
udziału z życiu wiecznym.
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