Kalendarz liturgiczny
13 października. XXVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA.
2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
Eucharystia, która oznacza dziękczynienie, to jeden
z największych darów, jakie otrzymujemy od Boga.
14 października. PONIEDZIAŁEK.
Rz 1,1-7; Łk 11,29-32
Szukanie Boga jest głęboko zakorzenione w naszej
naturze. Należy do najistotniejszych postaw w
życiu człowieka wierzącego.
15 października. WTOREK. Św. Teresy od
Jezusa z Avila.
Rz 1,16-25; Łk 11,37-41
Człowiek, który autentycznie zafascynuje się osobą
Jezusa Chrystusa, pragnie jak najpełniejszego
zjednoczenia z Nim już tu na ziemi.
16 października. ŚRODA.Św. Jadwigi Śląskiej.
Rz 2,1-11; Łk 11,43-46
Tajemnica krzyża jest wpisana w życie każdego

chrześcijanina.
17 października. CZWARTEK. Św. Ignacego
Antiocheńskiego.
Rz 3,21-29; Łk 11,47-54
Przykład świętych pasterzy umacnia cały Kościół
w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa.
18 października. PIĄTEK. Święto św. Łukasza
Ewangelisty.
2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9
Nasza chrześcijańska wiara jest zbudowana na
słowie Bożym i nim się karmi.
19 października. SOBOTA.
Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12
Fundamentalną cnotą religijną jest pokora, czyli
uznanie swojej zależności od Boga i przyjęcie
prawdy o sobie samym. Ona sprawia, że mimo
niewierności uczeń Chrystusa dzięki nawróceniu
potrafi doświadczyć przemiany życia. Dzięki niej
staje się również zdolny do dawania świadectwa.

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. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz decyzją
polskiego Parlamentu w naszym kraju
obchodzimy Dzień Papieski. W ten sposób
naród polski składa uznanie
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II,
„największemu autorytetowi XX wieku,
człowiekowi, który sięgając do źródeł
chrześcijaństwa, uczył nas solidarności,
o d w a g i i p o k o r y, s t a n o w c z o ś c i
i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś, a także
w środę, 16 października w dzień powołania
go na Stolicę Piotrową Bogu dziękujemy za
wieloletnią posługę Papieża
Polaka,
a jednocześnie prosimy o jego
wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na
wytyczonej przez niego drodze.
2. W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami
wspieramy Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która została powołana przez
Episkopat Polski dla upamiętnienia
pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jak
pamiętamy, głównym celem Fundacji jest

Bazylika zimą

*

Komunikaty

promowanie nauczania Papieża
Polaka
i wspieranie określonych przedsięwzięć
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji
i kultury. Z tych środków między innymi
fundowane są stypendia dla uzdolnionej
młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin.
Dlatego polecam tę dzisiejszą zbiórkę życzliwości
Parafian!
3 . Ju tr o, 14 pa ź dz ie rn ik a, n a sz ą p am ięcią
obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy
obchodzą swoje święto. To ich dzień Dzień
Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą
życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca
gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą
i różaniec o godzinie 17.00 w intencji nauczycieli,
wychowawców, katechetów i wszystkich
pracowników oświaty z naszej Parafii.
4. Do nabycia jest diecezjalny miesięcznik
“Martyria” oraz kalendarze na 2014 r.
5. Zakład Usług Komunalnych apeluje
o zachowanie porządku na cmentarzu grzebalnym
w Ukcie.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
Pełnia wiary chrześcijańskiej
15. «Abraham [...] rozradował się z tego, że
ujrzał mój dzień ujrzał [go] i ucieszył się» (J 8,
56). Zgodnie z tymi słowami Jezusa, wiara
Abrahama kierowała się ku Niemu, była
w pewnym sensie antycypowaną wizją Jego
tajemnicy. Tak pojmuje to św. Augustyn, gdy
twierdzi, że Patriarchowie zbawili się w wierze,
nie w wierze w Chrystusa, który już przyszedł,
ale w wierze w nadchodzącego Chrystusa,
w wierze skierowanej ku przyszłemu wydarzeniu
Jezusa. Wiara chrześcijańska skoncentrowana
jest na Chrystusie, jest wyznawaniem, że Jezus
jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych
(por. Rz 10, 9). Wszystkie wątki Starego
Testamentu zbiegają się w Chrystusie, On staje
się ostatecznym «tak» dla wszystkich obietnic,
fundamentem naszego ostatecznego «Amen»,
19 października br. mija 29
rocznica śmierci ks. Jerzego
Popiełuszki.
Z tej okazji Telewizja Polska
będzie emitować film
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas” w reż. Rafała
Wieczyńskiego. To opowieść
o człowieku modlitwy,
niezłomnym kapłanie,
kapelanie Solidarności.
Pierwszy z czterech
odcinków w TVP1 już 18
października o godz. 20.25.
Kolejne trzy odcinki co
tydzień w piątki o tej samej
porze.

powiedzianego Bogu (por. 2 Kor 1, 20). Historia
Jezusa jest pełnym objawieniem wiarygodności
Boga. Jeśli Izrael wspominał wielkie dzieła
miłości Bożej, które stanowiły centrum jego
wyznania i otwierały wzrok jego wiary, obecnie
życie Jezusa jawi się jako miejsce ostatecznej
interwencji Boga, najwyższy przejaw Jego
miłości do nas. W Jezusie Bóg nie kieruje do nas
dodatkowego słowa, pośród tylu innych, ale
swoje odwieczne Słowo (por. Hbr 1, 1-2). Bóg
nie mógł dać nam większej gwarancji, by nas
zapewnić o swojej miłości, jak przypomina nam
św. Paweł (por. Rz 8, 31-39). Tak więc wiara
chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną, w jej
skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania
świata i wyjaśniania czasu: «Myśmy poznali
i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4,
16). W miłości Bożej, objawionej w Jezusie,
wiara dostrzega fundament, na którym opiera się
rzeczywistość i jej ostateczne przeznaczenie.
Ciąg dalszy nastąpi

W dniach od 8 do 9
p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 3 r.
W Warszawie odbyło się
zebranie plenarne Konferencji
Episkopatu Polski, któremu
przewodniczył abp Józef
Michalik. W obradach wziął
udział także nuncjusz
apostolski w Polsce abp
Celestino Migliore.
Biskupi polscy z ogromną
wdzięcznością przyjęli decyzję
Ojca Świętego Franciszka
o kanonizacji błogosławionych
papieży Jana XXIII i Jana
Pawła II w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, 27
kwietnia 2014 roku w Rzymie.
Ciąg dalszy nastąpi

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: -0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 319786.83 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 - 14 października 2013 r.
17.00 - + Jadwiga i Szczepan
8.00 - ...............
Sucheccy - int.od syna Wacława
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
Sobota - 19 października 2013 r.
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
8.00 - o bł. Boże w rocznicę ślubu
17.00 - + Władysława, Józef i Zygfryd
Iwony i Sławomira i za ich dzieci
Wtorek - 15 października 2013 r.
17.00 - Gr. w intencji wiadomej
8.00 - ...............
ofiarodawcy
17.00 - o bł. Boże w rodzinie Sowińskich
17.00 - Gr + Feliks Śmigielski
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
17.00 - + Bronisław Krysiak
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
XXIX Niedziela Zwykła - 20 października
17.00 - + Pelagia i Antoni Moroz, Stanisława 2013 r.
i Władysław Juszko
8.30 - o bł. Boże w rodzinie Dawidowskich
Środa - 16 października 2013 r.
8.30 - o bł. Boże w rodzinie Kręciewskich
8.00 - + Anna Sobczak w I rocz.śm., Mieczysław i Pijanowskich
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
8.30 - + Władysław Filipkowski - int.od żony
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
8.30 - + Jan Kuciński, cr. Kucińskich, Marianna
17.00 - + Anna Sadłowska w rocz.śm.
Bakuła, cr. Bakuła i Drząszcz
17.00 - + Janina, Władysława, Jan, Marianna, 11.00 - w 75 urodziny Jadwigi Korwek i w 80
Halina, Wiesław
urodziny Mieczysława Korwek
Czwartek - 17 października 2013 r.
11.00 - + Feliks Szymański, Grażyna Jabłońska,
8.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
Łukasz i Katarzyna, Teresa i Lucyna, Feliks
17.00 - w rocznicę ślubu Joanny i Daniela i za ich i Michalina
córkę Amelię
11.00 - + Bolesława i Jan Dziekońscy, Jerzy Strus
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
11.00 - + Eugeniusz Ptak w 4 rocz.śm., i za
17.00 - w I urodziny Malwiny Sokołowskiej
rodzinę Doroty i Waldemara Leszczyńskich, za
17.00 - + Agnieszka, Jan, Lucjan, Kazimiera, ich dzieci i wnuki
Józef, Zofia z rodz. Smolarz, Irena i Władysław 17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
Bors
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
Piątek - 18 października 2013 r.
17.00 - + Stefania i Aleksander Nożykowscy,
8.00 - + Czesława Maciora
Zofia i Marian Parzych, Władysława i Stanisław
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
Żyjewscy, Marian Pawelczyk - int.od siostry
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
Marianny Gadomskiej
Odeszli od nas

Marian Aleksander Ciekała
Msza Święta od uczestników
pogrzebu - 12 października 2013 r. godz. 8.00

Jerzy Władysław Bałdyga
Msza Święta od uczestników pogrzebu 12 października 2013 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· ·
15 X Święta Teresa
od Jezusa (1515-1582),
dziewica, zakonnica i doktor
Kościoła, która zreformowała
zakon karmelitański; była
wielką mistyczką (wspomnienie obowiązkowe);
· 16 X Święta Jadwiga Śląska (1174 lub 11791243), żona księcia Henryka I Brodatego; po
śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek

w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności
i czynów miłosierdzia (wspomnienie
obowiązkowe);
· 17 X Święty Ignacy Antiocheński (†ok. 117),
biskup i męczennik, uczeń Świętego Jana
Ewangelisty i następca Świętego Piotra na
stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie
prześladowań za cesarza Trajana został
uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym
z pierwszych ojców Kościoła (wspomnienie
obowiązkowe).

1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
2. W nadchodzący piątek, 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. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy
na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy
nam w chwilach radości i smutku. Rozważając
tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe
„dziesiątki” wplatamy wszystkie nasze sprawy
osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu,
Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta
modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem.
Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we
wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego
Kościoła. Na nabożeństwo październikowe
gromadzimy się w naszym kościele codziennie
o godzinie 17.00. Wszystkich Parafian
serdecznie zapraszam!
4. 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, dniem 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 ogromnej
tragedii, bez względu na to, na którym etapie
życia i z jakiego powodu ich pociecha odeszła.
Centralne obchody związane z Dniem Dziecka
Utraconego w diecezji ełckiej rozpoczną się we
wtorek, 15 października 2013 roku Mszą Świętą
o g. 16.00 w Parafii św. Tomasza Apostoła
w Ełku (ul. 11 Listopada 28). Tam też przy
Poradni Rodzinnej powstaje grupa wsparcia dla
rodziców po stracie dziecka. Serdecznie
zapraszam do wspólnej modlitwy.
5. 16 października - 35 rocznica wyboru kard.
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
6. W następną niedzielę taca przeznaczona
jest na prace prowadzone w naszej parafii.
Proszę o życzliwe wsparcie i pomoc.

Słowo na dziś...

Dzisiaj dwukrotnie usłyszymy, że człowiek
w żaden sposób niewychowany w wierze może
Boga spotkać i Go uwielbić lepiej niż ludzie
o kulturze religijnej. Jednak by mogło to
doprowadzić człowieka do zbawienia,
potrzebuje on wytrwałości, o której mówi Święty
Paweł w Liście do Tymoteusza. Apostoł znosi
prześladowanie ze względu na wybranych, aby
wytrwali w cierpliwości. Właśnie trwanie
w wierze automatycznie przyczynia się do

tworzenia kultury religijnej. Ale by ona wydała
owoce, potrzeba osobistego zaangażowania
w żywą relację z Bogiem. Gdy prorok Elizeusz
nie chce podarków za wskazanie drogi do
uzdrowienia, Syryjczyk Naaman rozumie, że
oddawanie czci Bogu nie jest czymś
jednorazowym i dlatego obiecuje odtąd czcić
Boga nieustannie. Będąc w kościele kroczymy tą
samą drogą.

