Kalendarz liturgiczny
13 listopada. XXXIII NIEDZIELA ZWYK£A.
Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,1430
Œwiadomoœæ oczekuj¹cego nas s¹du nie powinna
wprawiaæ nas w przera¿enie, jeœli ka¿dego dnia
staramy siê prowadziæ ¿ycie chrzeœcijañskie.
14 listopada. Poniedzia³ek.
1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; £k 18,35-43
Pierwsze s³owa i gesty wykonywane podczas ka¿dej
Mszy Œwiêtej s¹ zaproszeniem, byœmy widzieli nie
tylko to,co jest naturalne i dostrzegalne, ale te¿
rzeczywistoœæ nadprzyrodzon¹, a wiêc Boga, który
by³ i który do nas przychodzi.
15 listopada. Wtorek.
2 Mch 6,18-31; £k 19,1-10
Zadoœæuczynienie jest istotnym elementem
sakramentu pojednania. Powinno dotyczyæ Boga i
bliŸniego.
16 listopada. Œroda. Œwiêto NMP

Ostrobramskiej, Matki Mi³osierdzia.
Prz 8,22-35 lub Tt 3,4-7; £k 1,26-38
Ci¹gle polecajmy w modlitwie mi³osierdziu
Bo¿emu tych, którzy przekroczyli bramê ¿ycia.
17 listopada. Czwartek. Œw. El¿biety
Wêgierskiej.
1 Mch 2,15-29; £k 19,41-44
B¹dŸmy wra¿liwi na los skrzywdzonych i
cierpi¹cych.
18 listopada. Pi¹tek. B³. Karoliny Kózkówny.
1 Mch 4,36-37.52-59; £k 19,45-48
Umi³ujmy modlitwê, czystoœæ i pracê.
19 listopada. Sobota. B³. Salomei.
1 Mch 6,1-13; £k 20,27-40
“Zachowajcie pokój i b¹dŸcie czyste” - takie by³y
ostatnie s³owa b³. Salomei wypowiedziane na ³o¿u
œmierci. Zechciejmy je przyj¹æ jako wa¿ne
¿yczenie dla nas.

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. Dzisiejsza niedziela jest w Polsce Dniem
Modlitw za Poloniê Zagraniczn¹ i jej
Duszpasterzy. W szczególny sposób pamiêci¹
obejmujemy Rodaków, zw³aszcza naszych
bliskich, którzy ¿yj¹ gdzieœ w œwiecie, poza
granicami Ojczyzny. Dzisiaj ta modlitwa jest
niezwykle wa¿na i potrzebna. Po otwarciu
naszych granic wielu Polaków wyjecha³o za
chlebem. Inni wczeœniej wyjechali za
wolnoœci¹. Los wielu z nich na obczyŸnie nie
jest ³atwy. Towarzyszy im niepewnoœæ, czyhaj¹
przeró¿ne zagro¿enia i pokusy. Módlmy siê o
to, aby Boga, wiarê ojców i Ojczyznê zawsze
mieli w swoich sercach. Pamiêtajmy te¿ o tych,
którzy s¹ u siebie, ale granice ju¿ biegn¹
inaczej. Im jeszcze trudniej, bo pozostali na
ukochanej ziemi, ale nie w ukochanej Polsce.
Niech nasze modlitwy, Msza Œwiêta w dniu
dzisiejszym bêdzie dla nich specjalnym darem.
2. Dzisiaj solidaryzujemy siê te¿ z Koœcio³em
przeœladowanym w ró¿nych czêœciach œwiata.
My cieszymy siê wolnoœci¹ religijn¹, mo¿emy

Bazylika zim¹
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swobodnie okazywaæ nasz¹ wiarê w Boga i
przywi¹zanie do Koœcio³a. Ale nie mo¿emy
zapominaæ, ¿e s¹ na œwiecie kraje i narody, gdzie
chrzeœcijañstwo jest przeœladowane albo gdzie
wyznawanie jakiejkolwiek religii jest Ÿle
odbierane przez sprawuj¹cych w³adzê. I dzisiaj
wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i
œwieckich, z powodu wiary p³aci najwy¿sz¹ cenê
oddaje swoje ¿ycie. Jeœli nie mo¿emy tym
braciom w wierze okazaæ innej pomocy, to
przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie
ustawajmy w proœbach, aby rych³o nasta³a jedna
Owczarnia i jeden Pasterz!
Prosimy dziœ o ofiary na ten cel pomocy
Koœcio³owi Przeœladowanemu.
3. Zbli¿amy siê do koñca obecnego roku
liturgicznego. Przysz³a niedziela to uroczystoœæ
Jezusa Chrystusa, Króla wszechœwiata, ostatnia
niedziela przed Adwentem.
4. Za tydzieñ, w niedzielê, sk³adane ofiary
przeznaczamy na budowê domu parafialnego
i prace prowadzone w parafii. Proszê o pomoc.
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Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Pismo œwiête i sakramenty
53. Poruszaj¹c temat wartoœci liturgii dla
zrozumienia s³owa Bo¿ego, Synod Biskupów
chcia³ równie¿ podkreœliæ zwi¹zek miêdzy
Pismem œwiêtym i dzia³aniem sakramentalnym.
Nader stosowne jest zg³êbienie wiêzi miêdzy
s³owem i sakramentem, zarówno w dzia³alnoœci
duszpasterskiej Koœcio³a, jak w badaniach
teologicznych.[188] Z pewnoœci¹ „liturgia
S³owa jest decyduj¹cym elementem w
sprawowaniu ka¿dego sakramentu
Koœcio³a”;[189] jednak¿e w praktyce
duszpasterskiej wierni nie s¹ zawsze œwiadomi
tej wiêzi ani nie dostrzegaj¹ jednoœci gestu i
s³owa.
Stowarzyszenie Pomoc
Koœcio³owi w Potrzebie
wype³niaj¹c s³owa b³.
Jana Paw³a II: “Nie ma
Koœcio³a milczenia, ja
bêdê g³osem tych, którzy
g³osu nie maj¹”, przy
zgodzie i aprobacie
Konferencji Episkopatu
Polski ju¿ po raz trzeci
organizuje Dzieñ
Solidarnoœci z
Koœcio³em Przeœladowanym. Dzieñ ten jest co
roku obchodzony w drug¹ niedzielê listopada.
Pierwsze obchody Dnia Solidarnoœci odby³y siê w
2009 roku i by³y poœwiêcone sytuacji chrzeœcijan w
Indiach. Drugi Dzieñ Solidarnoœci w 2010 roku
ukazywa³ sytuacjê przeœladowanych chrzeœcijan w
Iraku. W bie¿¹cym roku 2011 Dzieñ Solidarnoœci z
Koœcio³em Przeœladowanym przypada dziœ,13
listopada, a tematem dnia bêdzie sytuacja

Jest „zadaniem kap³anów i diakonów,
zw³aszcza gdy sprawuj¹ sakramenty, ukazaæ
jednoœæ, jak¹ tworz¹ s³owo i sakrament w
pos³udze Koœcio³a».[190] W relacji miêdzy
s³owem i gestem sakramentalnym uwidocznia
siê bowiem w formie liturgicznej dzia³anie Boga
w historii poprzez sprawczy charakter samego
s³owa. W historii zbawienia nie ma bowiem
rozdzia³u miêdzy tym, co Bóg mówi, i tym, czego
dokonuje; Jego s³owo jest ¿ywe i skuteczne (por.
Hbr 4, 12), na co zreszt¹ wskazuje znaczenie
hebrajskiego wyra¿enia dabar. Podobnie w
czynnoœci liturgicznej mamy do czynienia z Jego
s³owem urzeczywistniaj¹cym to, co mówi.
Wychowuj¹c lud Bo¿y do odkrycia sprawczego
charakteru s³owa Bo¿ego w liturgii, pomaga siê
mu równie¿ w zrozumieniu dzia³ania Boga w
historii zbawienia i w osobistych dziejach
ka¿dego, kto do niego przynale¿y.
cdn
chrzeœcijan w Sudanie i Sudanie
Po³udniowymi. 9 lipca br. po
wczeœniejszym referendum
przeprowadzonym w styczniu br.
od Sudanu oddzieli³ siê Sudan
Po³udniowy. Sudan Po³udniowy
jest w wiêkszoœci zamieszka³y
przez chrzeœcijan i animistów.
Kraj ten jest najm³odszym krajem
na mapie œwiata i zarazem
najbiedniejszym, borykaj¹cym
siê z problemami edukacyjnymi,
gospodarczymi, politycznymi, wiele tysiêcy ludzi
ca³y czas przebywa w obozach dla uchodŸców,
brakuje po¿ywienia, lekarstw, wody. Dzisiaj, 13
listopada poprzez Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em
Przeœladowanym chcemy ukazaæ faktyczn¹
sytuacjê chrzeœcijan zamieszkuj¹cych Sudan i
Sudan Po³udniowy, to jak wielk¹ si³¹ i
determinacj¹ wykazali siê walcz¹c o swoja wiarê, o
swoje ¿ycie, o swoj¹ ziemiê.

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. Rodzina Szmigiel (Krutyñ) - 50 E (200 z³.)
Wp³ynê³o - 200 z³. Wydano - 280 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 605 633.10 z³.
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 - 14 listopada 2011 r. int. od mê¿a i dzieci
8.00 - ........................
Sobota - 19 listopada 2011 r.
17.00 - + ks. Leszek Kuczyñski
8.00 - ....................
Wtorek - 15 listopada 2011 r.
17.00 - + z rodz. Mostek i Sobierajskich
8.00 - + Stanis³awa Serowik w 5-t¹ rocz. œm. i 17.00 - + Tadeusz Szmitka w 30-ty dzieñ po œm. Stanis³aw - int. od córki z rodzin¹
int. od uczestników pogrzebu
17.00 - w I-sze urodziny Kaji Serowik
Niedziela. Jezusa Chrystusa, Króla
Œroda - 16 listopada 2011 r.
Wszechœwiata. Uroczystoœæ - 20 listopada
8.00 - .............................
2011 r.
17.00 - + Zygmunt Szok w 10-t¹ rocz. œm.
8.30 - w int. Anastazji z racji urodzin
17.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna, 8.30 - + Stanis³aw i W³adys³awa Krêciewscy
Halina, Wies³aw
8.30 - + Kazimierz i Stanis³aw Niemiro,
Czwartek - 17 listopada 2011 r.
Kazimierz, Katarzyna i Ryszard Chêciñscy
8.00 - + Tadeusz Paradowski - int. od córki z 11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
rodzin¹
gospodarstwie Doroty i Jaros³awa i za ich dzieci
17.00 - + Franciszek, Marianna, Józefa i Henryk, 11.00 - + Faustyn i Jadwiga Norowscy
cr. Niwiñskich i Drê¿ków
11.00 - + Bronis³aw Szok i W³adys³aw Skrocki 17.00 - + Witold Serek w I-sz¹ rocz. œm.
int. od syna Kazimierza i córki Teresy
17.00 - + Stanis³awa Szmigiel
11.00 - + Emil i Wies³aw Ochenkowscy
Pi¹tek - 18 listopada 2011 r.
11.00 - + Genowefa Wañda i o szczêœliwy
8.00 - + Stefania, Czes³aw i Henryk Ksepka - int. powrót wnuka z misji
od córki i za + Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - w intencji rodziny Eweliny i Marka
17.00 - w int. Ewy Stankiewicz z racji urodzin - - Jankowskich i za ich dzieci
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbêd¹ siê w dniach 18-20 grudnia br. Msze Œwiête w
czasie rekolekcji o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
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.
* 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

Og³oszenia

*
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4. Dzisiaj spotkanie Dzieciêcej Ró¿y Ró¿añcowej po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00.
5. 16 listopada po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 - GODZINA ŒWIÊTA - adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu po³¹czona z medytacj¹. ZAPRASZAM.
6. 20 listopada po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie dzieci przygotowuj¹cych siê do I
Komunii Œwiêtej i ich rodziców.
7.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 2240 z³.
8. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 17 XI œw. El¿bieta Wêgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw ¿ona Ludwika IV, landgrafa
Turyngii, która po jego œmierci poœwiêci³a siê wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym
i mi³osierdziu, potem przywdzia³a habit tercjarki œwiêtego Franciszka (wspomnienie
obowi¹zkowe);
· 18 XI b³. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i mêczennica, która zginê³a z r¹k carskiego
¿o³nierza na pocz¹tku I wojny œwiatowej, broni¹c swojej czystoœci; jest patronk¹ Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 19 XI b³. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Bia³ego, która poœlubi³a wêgierskiego
ksiêcia Kolomana, a po jego œmierci wst¹pi³a do klarysek (wspomnienie obowi¹zkowe).
List pasterski Episkopatu Polski o szacunku
dla cia³a zmar³ego i obrzêdach pogrzebu
(w przypadku kremacji)
Koœció³ nadal jednak zaleca i popiera biblijny
zwyczaj grzebania cia³ zmar³ych. Godnoœæ osoby
ludzkiej, a wiêc i cia³a cz³owieka, wynika z
najwiêkszego wydarzenia w dziejach ludzkoœci,
jakim jest tajemnica wcielenia Syna Bo¿ego. On,
dla którego Ojciec powo³a³ do istnienia wszystkie
byty i uczyni³ cz³owieka koron¹ stworzeñ, przyj¹³
ludzk¹ naturê i objawi³ siê w ludzkim ciele. Jezus
Chrystus przeszed³ przez wszystkie etapy
ludzkiego ¿ycia: najpierw w ³onie Matki –
Dziewicy z Nazaretu, potem dzieciñstwo i
m³odoœæ, nastêpnie publiczn¹ dzia³alnoœæ, a
wreszcie mêkê i œmieræ. Wiemy, ¿e po
odkupieñczej œmierci Jego cia³o zosta³o z³o¿one w

grobie i wierzymy, ¿e w tym ciele zmartwychwsta³
trzeciego dnia. W swoim uwielbionym ciele
ukazywa³ siê aposto³om przez czterdzieœci dni i
wst¹pi³ na ich oczach do nieba, by, siedz¹c po
prawicy Ojca, wstawiaæ siê za nami.
Wielka prawda o godnoœci ludzkiego cia³a,
ukazana przede wszystkim w ¿yciu samego Syna
Bo¿ego, zawsze by³a przyjmowana i prze¿ywana w
Koœciele, co przejawia³o siê w szacunku i trosce o
ludzkie cia³o zarówno za ¿ycia, jak i po œmierci. W
Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy:
„Cia³a zmar³ych powinny byæ traktowane z
szacunkiem i mi³oœci¹ wyp³ywaj¹c¹ z wiary i
nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmar³ych
jest uczynkiem mi³osierdzia wzglêdem cia³a; jest
uczczeniem dzieci Bo¿ych, bêd¹cych œwi¹tyni¹
Ducha Œwiêtego” (KKK 2300).
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Jedn¹ z form troski o zmar³ych s¹ tak zwane wypominki, wystêpuj¹ce w dwojakiej odmianie: jako
jednorazowe - gdy imiê zmar³ego wyczytuje siê podczas listopadowych modlitw za zmar³ych oraz roczne
- gdy zmar³ych wspomina siê przez ca³y rok, w ka¿d¹ niedzielê przed Msz¹ œw. W naszym koœciele
wypominki jednorazowe odmawiamy w listopadzie o godz. 16:30, a roczne w niedzielê o 10:45.
Zwyczajem ojców pamiêtajmy o naszych zmar³ych i polecajmy ich mi³osierdziu Bo¿emu w modlitwie
wspominkowej. Zechciejmy poleciæ modlitwom Koœcio³a naszych bliskich zmar³ych, przyjació³ i znajomych.
Wypominki roczne i pó³roczne zamawiamy bezpoœrednio u Ks. Proboszcza. Niech nie bêdzie w naszej
parafii takiej rodziny, która zapomnia³aby o swoich bliskich zmar³ych i nie zamówi³a wypominek, czy te¿ nie
poprosi³a o odprawienie Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych, bo “œwiêt¹ i zbawienn¹ jest rzecz¹ modliæ
siê za zmar³ych” (2 Mch 12, 45). (Wypominek jeszcze nie zamówi³o ponad 240 rodzin z naszej parafii).
* 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.

