Kalendarz liturgiczny
1 4 w r z e ś n i a . N I E D Z I E L A . Ś W I Ę TO
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17
Oddając dziś cześć krzyżowi świętemu,
pobudźmy nasze serca do szczerego żalu za każdy
grzech i zaniedbanie, które zaprowadziły
Chrystusa na śmierć krzyżową.
15 września. PONIEDZIAŁEK. Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej.
Hbr 5,7-9; J 19,25-27 lub Łk 2,33-35
Pomódlmy się dziś za zatwardziałych grzeszników
i za wszystkich, którzy dźwigają krzyż cierpienia.
16 września. WTOREK. Św. Męczenników
Korneliusza papieża i Cypriana.
1 Kor 12,12-14.27-31a; Łk 7,11-17
Trwajmy mocno w wierze i troszczmy się o sprawy
Kościoła.
17 września. ŚRODA.

1 Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest...
18 września. CZWARTEK. Święto św.
Stanisława Kostki, Patrona Polski (Patron
młodzieży).
Mdr 4,5-15 lub 1 J 2,12-17; Łk 2,41-52
Zawsze można miłością żyć i zostać świętym tak
jak św. Stanisław.
19 września. PIĄTEK.
1 Kor 15,12-20; Łk 8,1-3
Gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim, by oddać
Bogu Najwyższemu cześć i chwałę.
20 września. SOBOTA. Św. Męczenników:
Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang
i Towarzyszy.
1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15
Bez mocy Bożej trudno nam cokolwiek
zrozumieć.

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. Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje
nam, że nie przeżywamy dziś 24 niedzieli w ciągu
roku, lecz jak to już słyszeliśmy w trakcie Mszy
św. została ona zastąpiona obchodem święta
Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze
świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele
w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy
wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas
których wspominamy szczególnie ważne
wydarzenia z naszej historii zbawienia.
2. Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało
ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia
relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę
cesarza Konstantyna, który przed bitwą
Maksencjuszem na moście Muliwijskim,
nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy
płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”.
Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy
zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało
się, że symbol śmierci stał się symbolem
zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał
Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt
wolnościowy, kładący kres prześladowaniom

Bazylika zimą
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religijnym, a krzyż stał się symbolem
chrześcijaństwa.
3. W naszej parafii w dniu dzisiejszym
doroczny odpust. Uroczysta Msza Święta
z procesją eucharystyczną wokół kościoła
o godz. 11.00. Pozostałe o godz. 8.30 i 17.00.
4. Dzisiaj o godz. 6.00 spod kościoła Matki Bożej
Różańcowej w Mikołajkach wyruszyła piesza
pielgrzymka na uroczystości odpustowe
w naszej parafii. Pielgrzymka ma charakter
ekspiacyjny, wynagradzający za grzechy
przeciwko Krzyżowi i Ewangelii.
5. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża
Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15
września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie
Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie
możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były
udziałem Matki Bożej, która jak nikt inny była
zjednoczona z Chrystusem, również w Jego
męce, cierpieniu i śmierci.
6. 17 września - rocznica napaści Związku
Radzieckiego na Polskę w 1939 r.
7. 17 września - Dzień Sybiraka.
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Słowo na dziś
Dzisiejsze pierwsze czytanie dotyka
problemu buntu Izraelitów na pustyni
podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, jak
również kary zesłanej za rebelię przez Boga.
Lekarstwem miał być swoistego rodzaju
paradoks Izraelici mieli bowiem umieścić na
palu węża i spojrzenie na ten znak było
zbawienne. Widzimy tu pewną zapowiedź

tego, czego dokonał Chrystus również na drzewie
na krzyżu został pokonany wąż Szatan. Na pustyni
Izraelitów ocaliło ufne spojrzenie na uczyniony
przez Mojżesza znak. Również i dzisiaj ludzie mogą
znaleźć ratunek w spojrzeniu pełnym wiary na Tego,
który został „wywyższony” na drzewie krzyża.
Przybliżmy się więc i my do Słowa, które daje życie,
lecz nie potępia.

150-lecie wybudowania kościoła

W tym roku uroczystości odpustowe w naszej
parafii mają szczególny charakter, gdyż zbiegają
się ze 150- leciem wybudowania kościoła
w Ukcie. Kościół wybudowano z czerwonej cegły,
na zachodniej ścianie świątyni nad wejściem
umieszczono mały dzwon. Nowo wybudowany
kościół konsekrowano 20.09.1864 r., obok niego
postawiono drewnianą dzwonnicę. Ksiądz
Kendziora (pierwszy ewangelicki proboszcz)
zafundował parafii dwa dzwony, na których
umieszczono w języku łacińskim napisy na dużym
dzwonie: Gloria in excelsis ( „Chwała na
wysokości”), a na małym: Pax in terris („A na
ziemi pokój’). Na obydwu dzwonach znajduje się
wzmianka o fundatorze: Donum Pastoris Uktae

Primi („Dar
pierwszego
proboszcza
z Ukty”).
W 1984 r.
k o ś c i ó ł
parafialny został
wykupiony od społeczności ewangelickiej.
Parafia rzymskokatolicka w Ukcie została
wydzielona z parafii Ruciane-Nida. Erygował ją 8
grudnia 1984 r. ks. bp Jan Obłąk. Pierwszym
duszpasterzem parafii został mianowany ks.
Henryk Frączkowski, który duszpasterzował
w latach 1981-2007. Obecnie proboszczem parafii
jest ks. Waldemar Sawicki.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 16 IX św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary
chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za
ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się
wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych (wspomnienie obowiązkowe);
· 20 IX św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas
prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli
śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe).
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

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 281 834.77 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
Piątek - 19 września 2014 r.
8.00 - + Antoni Ruszczyk
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
Sobota - 20 września 2014 r.
8.00 - ................
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
17.00 - + Eugeniusz Żęgota (w dniu urodzin)
XXV Niedziela Zwykła - 21 września 2014 r.
int.od wnuków
8.30 - + Rozalia, Stanisław, Zygmunt
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
i
Władysław Sakowscy
Wtorek - 16 września 2014 r.
8.30 - Anatol Sawicki w rocz.śm., Helena - int.od
8.00 - .................
syna Jana z rodziną
17.00 - + Helena Duda, cr. Duda i Podsiad
8.30 - + Stanisława Gołaś i jej rodzice Adam
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
i Konstancja - int.od Mariana Puchalskiego
Środa - 17 września 2014 r.
8.00 - o powrót do zdrowia Krystiana oraz o łaskę 8.30 - + Zenon w rocz.śm., Czesław, Sławomir,
Dariusz, Stefania z rodz. Zawrotnych
zdrowia dla Sylwii i Luisa
11.00 - o bł. Boże dla Ludwiki i Romana Pupek
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
i Czesławy i Stanisława Biegaj
17.00 - + Franciszek i Stanisław - int.od Aliny
11.00
- w rocznicę ślubu Patrycji i Adriana i za
Czwartek - 18 września 2014 r.
Oliwię
8.00 - .................
17.00 - intencja dziękczynna za zdrowie i 11.00 - + Kazimierz Strus, Jan Dziekoński
wszelkie łaski otrzymane od Boga i Matki 17.00 - za parafię
17.00 - + Anatol i Helena Sawiccy - int.od syna
Najświętszej
z rodziną
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
Poniedziałek - 15 września
2014 r.
8.00 - w urodziny Brajana
i Stanisława, za rodziców i za
dziadków i o bł. Boże
w gospodarstwie Ropiak
17.00 - w urodziny Bożeny -

Związek małżeński zawarli
Jolanta Dąbkowska
i Marcin Wysocki
oraz
Kamila Deptuła
i Sebastian Pliszka
Nowym rodzinom
życzymy obfitych łask
Bożych.
Składam serdeczne podziękowanie Panu Rolfowi W. Krauze i jego małżonce za złożoną ofiarę na
prace remontowe kościoła w wysokości 100 E. Bóg zapłać!

Ogłoszenia

*

1. Dzisiaj ofiary do puszek - na fundusz zakonu
kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych
w Ełku.
2. Przypominam,że I Komunia Święta została
przesunięta na klasy III.
3. Do końca miesiąca przyjmowane są zgłoszenia
młodzieży pragnącej przystąpić do sakramentu
bierzmowania. Młodzież ochrzczona poza naszą
parafią dostarcza świadectwo chrztu.
4. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za
dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią
Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się
zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy
o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także na
ile pozwala nam na to zdrowie możemy podjąć
w tej intencji jakieś choćby małe wyrzeczenie,
rezygnując na ten tydzień np. z używek, rozrywki
czy też ze spożywania jakiegoś określonego
pokarmu czy smakołyku. Te rzeczy same w sobie
są dobre, ale chodzi o to, by wesprzeć modlitwę
również wyrzeczeniem i ofiarować to w intencji
dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy
mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne
i stabilne.
5. Jeśli zaś jesteśmy rodzicami, to postarajmy się
szczególnie w tym tygodniu znaleźć dodatkowy
czas dla naszych dzieci i właśnie z nimi wyjść do
kina czy do teatru, porozmawiać na temat tego,
czego się ostatnio uczyły, co ich szczególnie
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
Błogosławiona, która uwierzyła (Łk 1, 45)

58. W przypowieści o siewcy św. Łukasz przytacza następujące słowa, w których Jezus
wyjaśnia sens «żyznej ziemi», która «oznacza
tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem
szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają
owoc dzięki wytrwałości» (Łk 8, 15).
W kontekście Łukaszowej Ewangelii nawiązanie
do serca szlachetnego i dobrego, w odniesieniu
do usłyszanego i zachowanego Słowa, stanowi
ukryty obraz wiary Dziewicy Maryi. Ten sam
Ewangelista mówi nam o pamięci Maryi, o tym,
że zachowywała w swoim sercu wszystko, co
słyszała i widziała, aby Słowo przynosiło owoc
w Jej życiu. Matka Pana jest doskonałą ikoną
wiary, jak powie św. Elżbieta: «Błogosławiona
(jest), która uwierzyła» (Łk 1, 45).
W Maryi, Córce Syjonu, wypełnia się długa
historia wiary Starego Testamentu, opowiadająca
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zainteresowało lub zaniepokoiło, czego od nas
oczekują. Nie żałujmy czasu na wychowanie
naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą
inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także
w rozwój całego społeczeństwa.
6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18
września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto
św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży.
Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia
Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca
zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym
sobie ideałom świętości życia, nie uległ
niewłaściwym wpływom środowiska, w którym
się obracał.
7. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok,
a także kolejny numer diecezjalnego miesięcznika
“Martyria”.
8. W dalszym ciągu szukamy sponsora na lichtarz
pod paschał - 2100 zł.
9. Wczoraj, w przeddzień uroczystości
odpustowych, została odprawiona Msza Święta na
cmentarzu za zmarłych parafian i zmarłych z
rodzin parafian.
10. 16 września na Mszy Świętej o godz. 17.00
gromadzą się na modlitwie osoby noszące
szkaplerze. Po Mszy Świętej spotkanie
Parafialnego Zespołu Caritas.
11. W następną niedzielę ofiary na tacę
przeznaczone są na prace w parafii.
o licznych wiernych kobietach, poczynając od
Sary, kobietach, w których, obok patriarchów,
spełniała się Boża obietnica i rozkwitało nowe
życie. Gdy nadeszła pełnia czasu, Słowo Boże
zwróciło się do Maryi, a Ona przyjęła Je całym
swoim jestestwem, w swoim sercu, aby w Niej
stało się ciałem i narodziło się jako światłość dla
ludzi. Św. Justyn Męczennik, w swoim Dialogu
z Żydem Tryfonem użył pięknego wyrażenia,
które mówi, że Maryja, przyjmując orędzie
anioła, poczęła «wiarę i radość». Wiara Matki
Jezusa była bowiem owocna, a kiedy nasze życie
duchowe przynosi owoce, napełnia nas radość,
będąca najbardziej wyraźnym znakiem
wielkości wiary. W swoim życiu Maryja odbyła
pielgrzymkę wiary, podążając za swoim Synem.
Toteż w Maryi droga wiary Starego Testamentu
włącza się w podążanie za Jezusem i zostaje
przez Niego przemieniona, zyskuje bowiem
spojrzenie wcielonego Syna Bożego.

Ciąg dalszy nastąpi.

