Kalendarz liturgiczny
14 paŸdziernika. XXVIII NIEDZIELA
ZWYK£A.
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
Eucharystia jest szczególnym wydarzeniem - to
spotkanie z samym Bogiem.
15 paŸdziernika. Œw. Teresy z Avila od Jezusa.
Ga 4,22-24.26-27.31-5,1; £k 11,29-32
Modlitwa “to przyjacielskie spotkanie z Jezusem”.
Jeœli wiêc na modlitwê nie mam czasu, to jaki ze
mnie przyjaciel?
16 paŸdziernika. Wtorek. Œw. Jadwigi Œl¹skiej.
Ga 5,1-6; £k 11,37-41
Œwiêtoœæ to umiejêtnoœæ wspó³pracy z Bo¿¹ ³ask¹.
17 paŸdziernika. Œroda. Œw. Ignacego
Antiocheñskiego.
Ga 5,18-25; £k 11,42-46
Ka¿dy z nas powinien prosiæ Boga o ducha mêstwa
w wyznawaniu wiary.
18 paŸdziernika. Czwartek. Œwiêto œw. £ukasza

Ewangelisty.
2 Tm 4,9-17a; £k 10,1-9
Œwiêty £ukasz w swojej Ewangelii ukazuje nam
Pana Jezusa pe³nego mi³oœci i przebaczenia
wzglêdem grzeszników, uczy nas postawy
mi³osierdzia i zawierzenia Bogu, oparcia siê na
Jego ³asce, a nie na w³asnych si³ach.
19 paŸdziernika. Pi¹tek.
Ef 1,11-14; £k 12,1-7
S³owo Bo¿e przestrzega nas przed ob³ud¹, która,
niczym kwas, zatruwa ¿ycie, niweczy œwiadectwo
p³yn¹ce z wiary. Proœmy o dar ¿ycia w prawdzie
wzglêdem bliŸnich i siebie samych.
20 paŸdziernika. Sobota. Œw. Jana Kantego.
Ef 1,15-23; £k 12,8-12
Ka¿de uczestnictwo w Eucharystii daje nam
szansê na zbli¿enie siê do Pana Boga. Jednak od
nas zale¿y, czy ³askê, któr¹ w³aœnie otrzymaliœmy,
wykorzystamy dobrze, czy zmarnujemy.

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.Dzisiaj przypada Dzieñ Edukacji Narodowej.
Otaczmy szczególn¹ modlitw¹ ludzi, na których
barkach le¿y edukacja i wychowanie m³odego
pokolenia. Pamiêtajmy o nich tak¿e w naszej
modlitwie.
2. Dziœ, 14 paŸdziernika - Dzieñ Papieski,
poœwiêcony popularyzacji nauczania Jana Paw³a
II oraz uczeniu siê jego wra¿liwoœci na cz³owieka,
podstawowej drogi Koœcio³a. Obchody tego dnia
zrodzi³y siê z potrzeby wdziêcznoœci Bogu za
wielki pontyfikat Jana Paw³a II. Wdziêcznoœæ
Bogu to wa¿na chrzeœcijañska postawa. St¹d
w³¹czmy siê w ten rytm ca³ym sercem. Na proœbê
biskupów, zbiórka przed i po Mszy Œwiêtej
przeznaczona jest na fundacjê „Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia” czyli na stypendia dla uzdolnionej,
ale niezamo¿nej m³odzie¿y.
3. Dzisiejsza niedziela koñczy Tydzieñ
Mi³osierdzia.
4. W czwartek 18 paŸdziernika przypada œwiêto
œwiêtego £ukasza Ewangelisty. Wed³ug tradycji
by³ lekarzem i malarzem. Tego dnia obchodzimy
Dzieñ Modlitw za Pracowników S³u¿by Zdrowia.
Pamiêtajmy o nich w naszych modlitwach.
5. Trwa miesi¹c modlitwy ró¿añcowej.

Odmawiajmy ró¿aniec indywidualnie i w rodzinach. W
naszym koœciele nabo¿eñstwo paŸdziernikowe
odprawiamy: codziennie o godz. 17.00, w niedziele po
Mszy Œwiêtej o godz. 11.00. ZAPRASZAM.
6. W nastêpn¹ niedzielê ofiary na prace prowadzone
w naszej Parafii. Proszê o dalsz¹ pomoc i wsparcie.
7. W nastêpn¹ niedzielê, po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie z dzieæmi przygotowuj¹cymi siê do I Komunii
Œwiêtej i ich rodzicami.
8.16 paŸdziernika - rocznica wyboru kard. Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ (ur. 1920; Pontyfikat 19782005).
9. 19 paŸdziernika - 28-ma rocznica mêczeñskiej œmierci
b³. ks. Jerzego Popie³uszki.
10. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG

Bazylika zim¹

Komunikaty

ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
11. Listem "Porta Fidei" papie¿ Benedykt XVI og³osi³ Rok
Wiary. Rozpocz¹³ siê on 11 paŸdziernika 2012r. (50.
rocznica rozpoczecia II Soboru Watykañskiego), a koñczy
25 listopada 2013r. (Niedziela Jezusa Chrystusa Króla
Wszechœwiata). Jest to czas umocnienia i odnowienia
wiary w nas iw naszych rodzinach.
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Rodzina jest znakiem nadziei dla
wspó³czesnego œwiata – tê myœl
b³. Jana Paw³a II przywo³uj¹ w
Dniu Papieskim polscy biskupi.
Dziœ w koœcio³ach jest
odczytywany list pasterski „Jan
Pawe³ II – Papie¿ Rodziny”.
Biskupi zwracaj¹ uwagê, ¿e
refleksja nad rodzin¹ jest najwa¿niejsz¹ spraw¹
w kontekœcie przemian ekonomiczno-ideowych
we wspó³czesnym œwiecie. Dobro ma³¿eñstwa i
rodziny wymaga nieustannej troski ze strony
samych ma³¿onków, Koœcio³a i pañstwa.
Tymczasem „na nowo pojawiaj¹ siê próby
podwa¿ania prawdy o rodzinie i wprowadzenia
«zwi¹zków partnerskich» w miejsce
ma³¿eñstwa rozumianego jako jednoœæ
mê¿czyzny i kobiety”.
Dzieñ Papieski jest okazj¹ do przypomnienia
chrzeœcijañskiej prawdy o rodzinie, któr¹ g³osi³
z tak¹ moc¹ Jan Pawe³ II. Ju¿ na pocz¹tku
pontyfikatu Ojciec Œwiêty rozpocz¹³ cykl
katechez œrodowych „Mê¿czyzn¹ i niewiast¹
stworzy³ ich”. To w nich Papie¿ ukazywa³, ¿e
ma³¿eñstwo ukazuje g³êboki sens stworzenia
cz³owieka jako mê¿czyzny i kobiety. Staj¹ siê
oni najbli¿szymi wspó³pracownikami Boga,
daj¹c ¿ycie swemu potomstwu. Rodzina – o
czym pisa³ Jan Pawe³ II w adhortacji „Familiaris
consortio” – jest znakiem nadziei dla
wspó³czesnego œwiata, z niej wywodz¹ siê
przysz³e pokolenia, dziêki niej mo¿liwy jest
przekaz wiary. „W sytuacji kryzysu

kulturowego i ideowego budz¹ nasz niepokój
wszystkie ataki na rodzinê i próby przedefiniowania
pojêcia rodziny jako luŸnego zwi¹zku” – pisz¹
biskupi. Niepokoi ich równie¿ coraz wiêksze
przyzwolenie spo³eczne na rozwody czy luŸne
zwi¹zki. To te niew³aœciwe zjawiska powoduj¹ kryzys
rodziny i powa¿ne problemy demograficzne czy dalej
– kryzys emerytalny. „Potrzebne jest szanuj¹ce i
wspieraj¹ce rodzinê, szczególnie wielodzietn¹,
ustawodawstwo oraz pomoc samorz¹dów lokalnych”
– apeluj¹ biskupi.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II zaznacza³, ¿e rodzina jest
„wspólnot¹ najpe³niejsz¹ z punktu widzenia wiêzi
miêdzyludzkiej”. W oparciu o sakrament ma³¿eñstwa
mo¿liwe jest wzajemne trwanie w mi³oœci,
przebaczenie i pojednanie. Podstaw¹ mi³oœci
ma³¿eñskiej jest otwarcie na ¿ycie, m¹dre i
odpowiedzialne rodzicielstwo.
Biskupi przypominaj¹ s³owa Jana Paw³a II, mówi¹ce,
¿e „miar¹ cywilizacji — miar¹ uniwersaln¹,
ponadczasow¹, obejmuj¹c¹ wszystkie kultury — jest
jej stosunek do ¿ycia. Cywilizacja, która odrzuca
bezbronnych, zas³uguje na miano barbarzyñskiej.
Choæby nawet mia³a wielkie osi¹gniêcia gospodarcze,
techniczne, artystyczne, naukowe” (Kalisz, 1997).
Tegoroczny Dzieñ Papieski, to okazja, by s³uchaæ s³ów
Ojca Œwiêtego, modliæ siê o œwiêtoœæ polskich
ma³¿eñstw i rodzin, o otwartoœæ na dar ¿ycia, o
m¹droœæ dla ustawodawców, odwagê dla samorz¹dów,
aby wzmocniæ rodzinê jako podstawow¹ komórkê
¿ycia spo³ecznego – zaznaczaj¹ biskupi. Tradycyjnie
dziœ s¹ zbierane pieni¹dze na stypendia dla
m³odzie¿y, g³ównie z rodzin wielodzietnych, które
przyznaje Fundacja „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”.

Logo Roku Wiary, przygotowane przez
Stolicê Apostolsk¹, przestawia ³ódŸ,
która wyra¿a Koœció³. £ódŸ jest czêstym
obrazem Koœcio³a, ale rzadko jest ona
ukazywana w taki sposób, aby ¿agiel
³odzi mia³ postaæ hostii. Wskazanie na
obecnoœæ Chrystusa w Najœwiêtszym
Sakramencie jako na szczególn¹ moc,
która pozwala ³odzi Koœcio³a p³yn¹æ w wyznaczonym

celu, pokonuj¹c wszelkie przeszkody, pokazuje pewne
priorytety w prze¿ywaniu Roku Wiary. Nale¿y do nich
o¿ywienie wiary w obecnoœæ Jezusa pod postaci¹ chleba,
wyra¿aj¹ce siê rozbudzeniem w wiernych pragnienia
przychodzenia na adoracjê. Bez adoracji nie da siê ani
g³êboko prze¿ywaæ sakramentów œwiêtych ani te¿ z
moc¹ œwiadczyæ o Chrystusie w œwiecie. Dlatego troska o
rozwój adoracji nale¿y do wa¿nych kierunków dzia³ania
w kolejnych tygodniach i miesi¹cach Roku Wiary.

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 - 120 z³.; 2. Zwrot za materia³y - 1800 z³.
Wp³ynê³o - 1920 z³. Wydano - 1716.07 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 643 852.59 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 - 15 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + Pelagia i Antoni Moroz, Stanis³awa i
W³adys³aw Juszko
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla wnuczków i
prawnuczków z rodzin Samslów i Parzychów
17.00 - o zdrowie dla dziadka Jerzego i za +
Jadwiga i Stanis³aw Ryœ, Jadwiga Szmyt
17.00 - + Jadwiga Kosakowska (z racji imienin) int. od córki z rodzin¹
Wtorek - 16 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - + Józef i W³adys³awa Borkowscy, Zygfryd
Osiecki
17.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina, Wies³aw
Œroda - 17 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Jadwiga i Szczepan Sucheccy - int. od
syna Wac³awa
Czwartek - 18 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + Czes³awa Maciora - int. od syna Tomka
17.00 - + Agnieszka, Jan, Lucjan, Kazimierz, Józef,
Zofia z rodz. Smolarz, Irena i W³adys³aw Bors
17.00 - + Józef Szlachetka - int. od syna z rodzin¹
Pi¹tek - 19 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - w rocznicê œlubu Iwony i S³awomira i za ich
dzieci
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 przed Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 11.00.
Zwyczajem ojców pamiêtajmy o naszych zmar³ych
i polecajmy ich mi³osierdziu Bo¿emu w modlitwie

17.00 - + Bronis³aw Krysiak
17.00 - + Helmut Leszczyñski
Sobota - 20 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - ...................
17.00 - w rocznicê œlubu Doroty i
Waldemara i za ich
dzieci z
rodzinami oraz za + Eugeniusz Ptak w 3-ci¹ rocz.
œm.
17.00 - + Feliks Szymañski, Gra¿yna Jab³oñska,
£ukasz i Katarzyna, Teresa i Lucyna, Michalina i
Feliks
XIX Niedziela Zwyk³a - 21 paŸdziernika 2012 r.
8.30 - + Zofia i Stanis³aw Kozaccy
8.30 - + Franciszka i Stefan Zadroga, Krzysztof i
Janek Rudnik, Stanis³aw Szok
8.30 - + Jan i Antonina Drz¹szcz, Jan i Kazimierz
Filip
11.00 - w 78-me urodziny ks. Henryka - int. od
Parafialnego Zespo³u Caritas
11.00 - w int. Ireny Krom z racji imienin
11.00 - + zmar³ych z II Ró¿y Ró¿añcowej ze
Œwignajna
11.00 - + z rodz. Lejków, Edward Lejk, Bronis³aw
Rachubka
17.00 - + Marian i Tadeusz Zawrotny
17.00 - + W³adys³aw i W³adys³awa Koz³owscy int. od córki Haliny z rodzin¹
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).

* 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
F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
przywrócenie historycznego wystroju koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
koœcio³a; - promocja Koœcio³a i zabytków z nim

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
G³oszenie s³owa Bo¿ego a migranci
S³owo Bo¿e uwra¿liwia nas na historiê i to, co
nowego w niej siê rodzi. Dlatego w zwi¹zku z misj¹
ewangelizacyjn¹ Koœcio³a Synod poœwiêci³ uwagê
tak¿e z³o¿onemu zjawisku migracji,
przybieraj¹cemu w tych latach niespotykane
rozmiary. Pojawiaj¹ siê tutaj delikatne kwestie,
dotycz¹ce bezpieczeñstwa narodów i koniecznoœci
przyjêcia tych, którzy szukaj¹ schronienia,
lepszych warunków ¿ycia, zdrowia i pracy. Wielka
liczba osób nie znaj¹cych Chrystusa lub maj¹cych
Jego zniekszta³cony obraz osiedla siê w krajach o
tradycji chrzeœcijañskiej. Jednoczeœnie osoby
nale¿¹ce do narodów g³êboko naznaczonych wiar¹
chrzeœcijañsk¹ emigruj¹ do krajów, którym trzeba
nieœæ orêdzie Chrystusa. Te nowe sytuacje
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w poniedzia³ek, 15 paŸdziernika œwiêta Teresa z
Avila, hiszpañska zakonnica ¿yj¹ca w XVI wieku,
wielka reformatorka Karmelu i autorka dzie³
mistycznych;
· we wtorek, 16 paŸdziernika œwiêta Jadwiga
Œl¹ska. ¯y³a w XIII wieku. Ksiê¿na Jadwiga by³a
szczególnie wra¿liwa na los ludzi ubogich i
chorych. Dla nich fundowa³a wiele szpitali. Po

* 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
zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym pragnê zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc w
realizacji zadañ statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

stwarzaj¹ nowe mo¿liwoœci
szerzenia s³owa Bo¿ego. W
zwi¹zku z tym ojcowie synodalni
stwierdzili, ¿e migranci maj¹
prawo s³uchaæ kerygmy, która jest im
proponowana, a nie narzucana. Jeœli s¹
chrzeœcijanami, potrzebuj¹ stosownej opieki
duszpasterskiej, by umocnili wiarê i sami stali siê
zwiastunami ewangelicznego orêdzia. Wszystkie
diecezje, œwiadome z³o¿onoœci zjawiska, w których
ono wystêpuje, winny siê zmobilizowaæ, by ruchy
migracyjne potraktowaæ równie¿ jako okazjê do
odkrycia nowych form obecnoœci i g³oszenia oraz
by odpowiednio do w³asnych mo¿liwoœci zadbaæ o
nale¿yte przyjêcie i zainspirowanie tych naszych
braci, tak aby us³yszawszy Dobr¹ Nowinê, stali siê
sami zwiastunami s³owa Bo¿ego i œwiadkami
zmartwychwsta³ego Jezusa, nadziei œwiata. cdn
œmierci mê¿a osiad³a w klasztorze w Trzebnicy;
· w œrodê, 17 paŸdziernika
œwiêty Ignacy
Antiocheñski, mêczennik z pocz¹tków
chrzeœcijañstwa;
· w sobotê, 20 paŸdziernika œwiêty Jan z Kêt,
¿yj¹cy pod koniec XIV wieku profesor Akademii
Krakowskiej, którego zapamiêtano jako cz³owieka
do g³êbi przejêtego losem ubogich.

Od 30 wrzeœnia 2012 r. W parafii œw. Miko³aja w Miko³ajkach Nic nie rozgrzesza od niesienia pomocy
rozpoczê³a dzia³alnoœæ Poradnia Rodzinna. Propozycja cz³owiekowi.
***
Poradni, skierowana jest przede wszystkim do Narzeczonych, Disce, sed a doctis (Ucz siê, ale u uczonych).
którzy przygotowuj¹ siê do zawarcia Sakramentu Ma³¿eñstwa.
Zapraszam na spotkania AA w œrody o
Poradniê prowadzi p. mgr Joanna Pawluk. Poradnia bêdzie
godz.
18.00 w parafii M.B. Ró¿añcowej
czynna w pi¹tki w godz. 17.00 - 19.00 w salce przy ul. Ks.
J.Popie³uszki 1, po zg³oszeniu telefonicznym na nr 500567283. w Miko³ajkach.
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.

