Kalendarz liturgiczny
12 października. XXVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA.
Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Z radością gromadzimy się w Dniu Pańskim, aby
cieszyć się prawdą o Chrystusowym zwycięstwie.
13 października. PONIEDZIAŁEK. Bł.
Honorata Koźmińskiego.
Ga 4,22-24.26-27.31.5,1; Łk 11,29-32
W konfesjonale Boża miłość przenika ludzkie
serca.
14 października. WTOREK.
Ga 5,1-6; Łk 11,37-41
Nasz udział w budowaniu królestwa Bożego na
ziemi powinien wynikać zarówno z pragnienia
chwały Bożej, jak i troski o każdego człowieka.
15 października. ŚRODA. Św. Teresy z Avila od
Jezusa.
Ga 5,18-25; Łk 11,42-46
Prośmy Boga, aby także nas obdarzył głębokim

rozumieniem zbawczych wydarzeń, w których
pamiątce uczestniczymy będąc na Mszy Świętej.
16 października. CZWARTEK. Św. Jadwigi
Śląskiej.
Ef 1,1-10; Łk 11,47-54
Każde uczestnictwo we Mszy Świętej jest dla nas
szkołą miłości Boga i człowieka.
17 października. PIĄTEK. Św. Ignacego
Antiocheńskiego.
Ef 1,11-14; Łk 12,1-7
Także i dziś potrzeba daru odwagi, aby świadczyć
o Chrystusie wobec ateistów, cyników,
wolnomyślicieli, a także porzucających wyznaną
już wiarę w Boga dla materialnych korzyści albo
kariery.
18 października. SOBOTA. Święto św. Łukasza
Ewangelisty.
2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9
Na mocy chrztu mamy głosić Dobrą Nowinę światu

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. We wtorek, 14 października, naszą pamięcią
obejmujemy nauczycieli i wychowawców,
którzy obchodzą swoje doroczne święto Dzień
Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich
życzliwością i płynącą z serca gorącą modlitwą.
Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.00
w intencji nauczycieli, wychowawców,
katechetów i wszystkich pracowników oświaty
z naszej Parafii.
2. A w nadchodzącą sobotę, 18 października,
w kalendarzu liturgicznym przypada święto
świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest
to Dzień modlitw za pracowników służby
zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy
wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie
i życie.
3. Październik, jak zapewne pamiętamy, jest
miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcamy do
wytrwałego odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza
w rodzinach. W tym miesiącu zapraszamy
również na nabożeństwa październikowe, które
są celebrowane w naszym kościele codziennie
o godz.17.00, a w niedziele - po Mszy Świętej

Bazylika zimą
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o godz. 11.00.
4. Nie zaniedbujmy tego nabożeństwa, przez
które możemy wyprosić wiele łask zarówno dla
nas, jak i dla naszych bliskich. Matka Boża
w swoich objawieniach wielokrotnie ponawiała
wezwanie do odmawiania tej modlitwy w celu
uproszenia Bożego Miłosierdzia dla świata.
5. Wszystkich członków i sympatyków tego
kręgu modlitewnego zapraszamy na spotkanie
dziś po Mszy św. o godz. 11.00.
Róże różańcowe są to 20-osobowe grupy,
których członkowie odmawiają codziennie
jedną dziesiątkę różańca i w ten sposób
codziennie jest odmawiany cały różaniec przez
te osoby. Raz w miesiącu następuje zmiana
odmawianej tajemnicy. Zachęcam nade
wszystko mężczyzn i młodzież do założenia
Róż różańcowych.
6. Przypominam młodzieży przygotowującej
się do Bierzmowania o uczestnictwie
w nabożeństwie różańcowym.
7. Za tydzień ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace w parafii.
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Słowo

Temat przewijający się dziś w czytaniach to
uczta przygotowana człowiekowi przez
samego Boga. W Biblii symbolika uczty
zawsze zawiera głębokie przesłanie. Mówi
ona bowiem o całkowitym przyjęciu do
wspólnoty rodzinnej, a w relacji względem
Boga, o usynowieniu. Symbol uczty ukazuje
też dobroć Boga i Jego wielkie zaufanie,
że dopuszcza człowieka do wręcz intymnej

na

dziś

relacji. Każda Eucharystia jest taką ucztą, na której
sam Chrystus usługuje człowiekowi, zastawiając
obficie dwa stoły stół słowa Bożego i stół swojego
Ciała. Czy umiem przyjąć zaproszenie na tę ucztę,
zaproszenie, które Bóg nieustannie wystosowuje do
każdego z nas?
Przywdziejmy szatę łaski uświęcającej,
by skorzystać z tego daru.

Dziś przypada
28 niedziela
w ciągu roku,
która jest
zarazem XIV
D n i e m
Papieskim
obchodzonym
w naszej
ojczyźnie.
W tym roku
Dzień Papieski
obchodzony
j e s t p o d
hasłem: „Jan
Paweł II –
Świętymi Bądźcie”.
Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001
roku jako wyraz wdzięczności, łączności
duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
i promocji jego nauczania. Przypada zawsze
w niedzielę przed 16 października rocznicą
wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę
św. Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.
W ramach obchodów Dnia Papieskiego
odbywa się również zbiórka funduszy na
stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży
z niezamożnych i ubogich rodzin. Każdy kto
chciałby to dzieło wesprzeć, może złożyć
swoją ofiarę do puszek przy wyjściu
z kościoła. Zachęcamy serdecznie do
włączenia się w to wspaniałe dzieło, którego
celem jest praktyczne wprowadzanie w życie
nauczania naszego wielkiego rodaka Jana
Pawła II.
Przewodniczący Zarządu Fundacji podkreślił,
że Dzień Papieski to nie tylko dzień Jana Pawła
II, ale także okazja do łączności z aktualnym
Ojcem Świętym: „W Dzień Papieski
wspieramy Papieża Franciszka w jego wielkiej
posłudze Kościołowi i światu, ale
równocześnie w tym dniu wracamy do tego, co
przekazywał nam św. Jan Paweł II, abyśmy
jego spuścizny, jego testamentu nie zagrzebali
gdzieś w historii” – podkreślił ks. Jan Drob.
Dzięki Fundacji opieką otoczonych jest
obecnie 2,5 tys. młodych, zdolnych ludzi.
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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. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł. Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 276 494.47 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 13 października 2014 r.
8.00 - + Eugeniusz Dziekoski w 30 dzień po śm.
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - w urodziny Marysi i Damiana
Wtorek - 14 października 2014 r.
8.00 - w 20 rocznicę ślubu Elżbiety i Jerzego i za ich
dzieci
17.00 - + Zygfryd, Władysława, Józef
Środa - 15 października 2014 r.
8.00 - + Pelagia i Antoni Moroz, Stanisława

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

i Władysław Juszko
17.00 - + Jan Sieradzki w 27 rocz.śm., Józef i Zofia
Sobiech
17.00 - + Jadwiga Misiewicz - int.od syna z rodziną
17.00 - + Józef i Zofia Sobiech, Leokadia
i Stanisława Kaczmarczyk
Czwartek - 16 października 2014 r.
8.00 - + Władysław Jaworski, Edward Kuzia,
Lucjan Ropiak, Marianna i Roman Bielewscy
17.00 - w I urodziny Laury - int.od dziadków
i rodziców
17.00 - + Anna i Mieczysław Sobczak
Piątek - 17 października 2014 r.
8.00 - ..............
17.00 - + Anna w rocz.śm. i Kamil Sadłowscy
Sobota - 18 października 2014 r.
8.00 - ...................
17.00 - intencja dziękczynna od r. Dawidowskich
17.00 - w 80 urodziny Jadwigi Sidorenko - int.od
dzieci, wnuków i prawnuków
XXIX Niedziela Zwykła - 19 października 2014 r.
8.30 - w 18 rocznicę ślubu Iwony i Sławomira
Turskich
8.30 - w 30 rocznicę ślubu Doroty i Waldemara i za
ich dzieci i wnuków
8.30 - w 80 urodziny ks. Henryka - int.od PZCaritas
8.30 - + Franciszka i Stefan Zadroga, Krzysztof,
Jan, Stefan Rudnik, Stanisław Szok
11.00 - intencja dziękczynna od Iwony i Tadeusza
11.00 - w 18 urodziny Natalii Ochenkowskiej i za
+ Zdzisława Ochenkowskiego
11.00 - + Tadeusz Snietka - int.od Zosi z rodziną
17.00 - w rocznicę ślubu Anety i Pawła Młynarczyk
i za ich dzieci
17.00 - + Marianna, Kazimierz, Edward, Krzysztof
Dzienia
17.00 - za parafię
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Ogłoszenia

*

Komunikaty

1. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok,
a także kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
2. W dalszym ciągu szukamy sponsora na lichtarz
pod paschał - 2100 zł.
Do tej pory zebrano na lichtarz 1390 zł.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 13 X bł. Honorat Koźmiński (1829-1916),
prezbiter, odnowiciel życia zakonnego pod
zaborem rosyjskim; apostołując w konfesjonale,
dał początek licznym zgromadzeniom
bezhabitowym, których członkinie mogły
docierać do wielu różnych środowisk, by tak
głosić ewangelię miłości (wspomnienie
obowiązkowe);
· 15 X św. Teresa od Jezusa (1515-1582),
dziewica, zakonnica i doktora Kościoła, która
zreformowała zakon karmelitański; była wielką
mistyczką (wspomnienie obowiązkowe);
· 16 X św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243),

żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia,
która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru
cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła
z pobożności i czynów miłosierdzia; jest
patronką pojednania narodów, szczególnie
czczona na Śląsku zarówno przez Polaków, jak
i Niemców; z wyjątkowym męstwem duchem
znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu
spadały (wspomnienie obowiązkowe);
· 17 X św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117),
biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty
i następca św. Piotra na stolicy biskupiej
w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za
cesarza Trajana został uwięziony i skazany na
śmierć; w drodze do Rzymu pisał listy do
chrześcijan w tym mieście, aby nie starali się go
uwolnić, gdyż pragnie być pszenicą zmielona
zębami lwów, aby stać się czystym chlebem
Chrystusa; jest jednym z pierwszych ojców
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

W Polsce każdego roku blisko pięćdziesiąt
tysięcy rodzin doświadcza straty dziecka: ponad
czterdzieści tysięcy kobiet przeżywa poronienie,
dwa tysiące dzieci rodzi się martwo, a kolejne
pięć tysięcy umiera przed ukończeniem 18 lat z
powodu chorób, wypadków, czy samobójstw.
Rosną również zagrożenia dla coraz młodszych
związane z narkotykami i alkoholem.
Dzień 15 października jest Dniem Dziecka
Utraconego, w którym wspominamy wszystkie
zmarłe dzieci. Pamiętamy o zmarłych dzieciach,
ale również o wszystkich rodzicach, którzy
doświadczyli straty swojego potomstwa.
Szanujemy i staramy się zrozumieć ich
cierpienie, a także chcemy okazać duchową,
modlitewną bliskość w przeżywaniu tragedii,
bez względu na to, na którym etapie życia
i z jakiego powodu ich pociecha odeszła.
Centralne obchody Dnia Dziecka Utraconego
w diecezji ełckiej 15 października 2014 r.
(środa) rozpoczną się Mszą św. o godzinie
16.00 w par. św. Tomasza Apostoła w Ełku.

Szczególne zaproszenie kierowane jest do
rodziców, których dziecko odeszło zbyt
wcześnie, którzy doświadczyli poronienia,
porodu przedwczesnego, których dziecko zmarło
na skutek choroby czy wypadku. Po Eucharystii
odbędzie się „wysłanie balonika do nieba”.
Baloniki z imionami utraconych dzieci są
symbolem naszej pamięci oraz uczczeniem ich
święta.
Modlitwa za dziecko zmarłe przed
narodzeniem
Jezu, Ty mówiłeś proście a otrzymacie, szukajcie
a znajdziecie. Jesteś jedynym Zbawicielem
i Dawcą łaski, przywracasz nam życie Boże
i zapewniasz wieczne mocą swego odkupienia.
Twemu miłosierdziu, posłuszni słowom: nie
zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie,
polecamy naszą córkę\\naszego syna. Prosimy
też, utwierdź nasze przekonanie, że dziecko, które
opłakujemy, ogarnie ojcowska miłość Boga
Stwórcy. Amen.

Parafia św. Mikołaja w Mikołajkach pragnie zaprosić
Wszystkich Żeglarzy, Wędkarzy na Mszę św.
dziękczynną za szczęśliwie przeżyty sezon żeglarski
i wędkarski 2014.
Msza św. zostanie odprawiona w niedzielę 12
października 2014 roku o godz. 12.00 w kościele
parafialnym pw. św. Mikołaja w Mikołajkach.

Św. Mikołaj w panteonie Świętych Kościoła
Katolickiego jest Patronem Żeglarzy.
Parafia nasza, której Patronem jest św. Mikołaj,
pragnie polecać w modlitwach Wszystkich
żeglujących i wędkujących, prosząc o Boże
błogosławieństwo i opiekę w czasie sezonu
żeglarskiego.
ks. kan. mgr Andrzej Bryg

