Kalendarz liturgiczny
15 września. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32
Chrystus cieszy się z każdego, kto się nawraca.
16 września. PONIEDZIAŁEK. Św.
Męczenników Korneliusza papieża i
Cypriana.
1 Tm 2,1-8; Łk 7,1-10
“Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie
uzdrowiony”. Obyśmy potrafili z tak wielką
wiarą podchodzić do naszych codziennych
modlitw.
17 września. WTOREK.
1 Tm 3,1-13; Łk 7,11-17
Kościół żyje dzięki Eucharystii, jest ona źródłem
i szczytem jego działalności.
18 września. ŚRODA. Święto św. Stanisława
Kostki, Patrona Polski (Patrona młodzieży).
Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17; Łk 2,41-52

Zawierzajmy Bogu w czasie Eucharystii nasze
życie.
19 września. CZWARTEK.
1 Tm 4,12-16; Łk 7,36-50
Pamiętajmy, by wśród trosko sprawy tego
świata nie zabrakło nam czasu na modlitwę.
20 września. PIĄTEK. Św. Męczenników:
Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang
i Towarzyszy.
1 Tm 6,2c-12; Łk 8,1-3
Chrystus nie wymaga dziś od nas męczeńskiej
krwi, ale na pewno pragnie codziennego
wyrzeczenia i ofiary.
21 września . SOBOTA. Święto św. Mateusza
Apostoła i Ewangelisty.
Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
Udział we Mszy Świętej umacnia nasze siły do
wiernego podążania i trwania przy Chrystusie.

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. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny
w Kościele jest poświęcona środkom
społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla
Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając
ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz
rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być
dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się
podczas tylu pielgrzymek papieskich do
naszej Ojczyzny, najpierw naszego
umiłowanego Jana Pawła II, a także
Benedykta XVI, widzieliśmy podczas tylu
transmisji z uroczystości kościelnych, tylu
programów katolickich… Wiemy, że media,
jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem
ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie
korzystać z dobrodziejstw mediów, ale
pamiętajmy, że one powinny służyć
człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też
o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia
korzystało z nich nasze młode pokolenie.
2. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
W kalendarzu liturgicznym pod datą 18

Bazylika zimą

*

Komunikaty

września przypada święto Świętego Stanisława
Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu
stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla
młodego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii
każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez
wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki,
będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci
i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego
narodu i Kościoła.
3. W najbliższy wtorek, 17 września, w rocznicę
napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939
roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich
poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
4. W sobotę, 21 września, obchodzimy święto
Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez
jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on,
zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci
spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko
i pójść za Nim. Podczas Eucharystii będziemy Bogu
dziękować za dar naszego powołania do wspólnoty
Kościoła.
5. 16 września - GODZINA ŚWIĘTA - adoracja
Najświętszego Sakramentu z medytacją.
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11. Jeszcze jeden aspekt historii Abrahama jest
ważny dla zrozumienia jego wiary. Słowo Boże,
nawet jeśli niesie ze sobą nowość i zaskoczenie,
nie jest czymś odległym od doświadczenia
Patriarchy. W głosie, który zwraca się do
Abrahama, rozpoznaje on głębokie wezwanie, od
zawsze wpisane w jego wnętrzu. Bóg łączy swoją
obietnicę z miejscem, w którym życie człowieka
jawi się zawsze jako obiecujące: jest w nim
ojcostwo, zrodzenie nowego życia: «Żona twoja,
Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak»
(Rdz 17, 19). Bóg proszący Abrahama, by
całkowicie Mu się powierzył, objawia się jako
źródło, od którego pochodzi wszelkie życie.
W ten sposób wiara wiąże się z Bożym
ojcostwem, z którego powstaje stworzenie: Bóg
wzywający Abrahama jest Bogiem Stwórcą,
Tym, który «powołuje do istnienia to, co nie
istnieje» (Rz 4, 17), Tym, który «wybrał nas przed

założeniem świata, [...] przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów» (Ef 1, 4-5).
Wiara w Boga oświeca najgłębsze pokłady
jestestwa Abrahama, pozwala mu rozpoznać
źródło dobroci, która jest początkiem
wszystkiego, a także stwierdzić, że jego życie nie
wywodzi się z nicości lub z przypadku, lecz
z wezwania i miłości do osoby. Tajemniczy Bóg,
który go wezwał, nie jest Bogiem obcym, ale
Tym, który jest początkiem wszystkiego
i wszystko podtrzymuje. Wielka próba wiary
Abrahama, złożenie w ofierze syna Izaaka,
pokazuje, do jakiego stopnia ta pierwotna miłość
zdolna jest zagwarantować życie także po
śmierci. Słowo, które było zdolne powołać do
życia syna w jego ciele «obumarłym» oraz
«w obumarłym łonie» bezpłodnej Sary (por. Rz 4,
19), będzie mogło również być gwarancją
obietnicy związanej z przyszłością, niezależnie
od wszelkich gróźb lub niebezpieczeństw (por.
Hbr 11, 19; Rz 4, 21).
Ciąg dalszy nastąpi

Wczoraj, w sobotę,
14 września,
obchodziliśmy
ś w i ę t o
Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Odpust w naszej
Parafii.
Tego dnia na nowo przypomnieliśmy sobie, że
Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem
znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela.
Jednak po nim było zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także
znakiem naszej nadziei. Pamiętamy też, że
Chrystusowym Krzyżem staje się ołtarz w naszej
świątyni i we wszystkich kościołach na całym
świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus
ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie

świata”. Nasza
Ojczyzna i jej
dzieje znaczone
są krzyżami.
Zachowujmy je
w szacunku
i dbałości.
Uroczysta Msza
Święta została
odprawiona o godz. 11.00. Mszy Świętej
przewodniczył i okolicznościową homilię
w y gł os ił ks . d r Tom a sz Kopiczko. Na
uroczystościach odpustowych obecni byli księża
z dekanatu.
Na odpust przybyła także piesza pielgrzymka
z Mikołajek. Pielgrzymka miała charakter
pokutno-ekspiacyjny za grzechy i zniewagi
wyrządzone Krzyżowi Świętemu.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.

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: -1. Anonimowo - 300 zł.
Wpłynęło - 300 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 322 679.06 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 - 16 września 2013 r.
17.00 - + Antoni Ruszczyk
8.00 - + Ryszard Gruszczyński, Zdzisław, 17.00 - + Eugeniusz Żęgota
Eugeniusz, Stanisław i Stanisława, Edward (w urodziny)
Suchecki i cr. Szulkowskich
Sobota - 21 września 2013 r.
8.00 - + Janina, Feliks, Władysława, Jan, 7.00 - + Zbigniew Słowik w 3
Marianna, Halina, Wiesław
rocz.śm.
17.00 - Gr. + Anna
17.00 - o bł. Boże dla Karoliny w 18 urodziny
17.00- + Helena Duda w rocz.śm., cr. Podsiad 17.00 - Gr. + Anna
i Duda
17.00 - + Ludwik i Rutha Rogińscy
Wtorek - 17 września 2013 r.
18.00 - ślub: Patrycja i Adrian
8.00 - ...............
XXV Niedziela Zwykła - 22 września 2013 r.
17.00 - w 1 rocznicę urodzin Damiana - int.od 8.30 - + Janina i Henryk Sater
rodziców
8.30 - + Kazimierz Strus, Józefa i Stefan
17.00 - Gr. + Anna
8.30 - + Witold Zaniewski, Czesława, Czesława,
Środa - 18 września 2013 r.
Jan Nadolny
8.00 - + Czesława Maciora
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Karoliny w 18
17.00 - w int. Ewy o bł. Boże, opiekę Matki Bożej, urodziny
dary Ducha Świętego i o siłę do pracy
11.00 - + Kazimierz Strus w rocz.śm.
17.00 - Gr. + Anna
11.00 - Gr. + Anna
17.00 + Jan i Irena Rohra
11.00 - + Anatol Sawicki w 10 rocz.śm., Helena Czwartek - 19 września 2013 r.
int.od syna Jana z rodziną
8.00 - ..................
17.00 - za rodzinę Małgorzaty i Pawła Serowik
17.00 - w 1 urodziny Nikoli Farys
i za ich dzieci
17.00 - Gr. + Anna
17.00 - + Stanisława Gołaś w 15 rocz.śm. i jej
17.00 - + Kazimierz Zęgota
rodziców Adama i Konstancji
Piątek - 20 września 2013 r.
17.00 - + Władysława Nadolna w 30 dzień po śm.
8.00 - ....................
- int.od uczestników pogrzebu
17.00 - Gr. + Anna
Marian Szmigiel
21 września w Suwałkach powitamy Maryję
Odszedł od nas
Msza Święta od uczestników w Świętym Wizerunku. Uroczystej Mszy Świętej
będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski
pogrzebu - 12 października 2013 r.
w Polsce abp Celestino Migliore. Kazanie wygłosi
- godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... abp Józef Michalik.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
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W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 16 IX Święci Korneliusz,
papież, i Cyprian, biskup;
obydwaj gorliwie bronili
wiary chrześcijańskiej
i ponieśli śmierć męczeńską
w połowie III wieku
1. W przeddzień odpustu, w piątek o godz.
19.00, na naszym komunalnym cmentarzu
została odprawiona Msza Święta za zmarłych
naszych parafian i za zmarłych z rodzin naszych
parafian. I mimo niesprzyjającej pogody na tę
Mszę Świętą przybyło wiele osób, by uzyskiwać
łaski odpustu dla swoich bliskich zmarłych.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za
świadectwo wiary i obecność na uroczystościach
odpustowych. Dziękuję też za pomoc
w zorganizowaniu odpustu i za dary na stół
odpustowy.
Wszystkim naszym parafianom i przybyłym
gościom - BÓG ZAPŁAĆ!
2. Do nabycia są
kalendarze na 2014 r.
3. WSZYSTKIM
S K Ł A D A M
SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA
KAŻDY PRZEJAW
T R O S K I
I ŻYCZLIWOŚCI
WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Związek małżeński zawarli
Martyna Rudnik
i Sebastian Kamil
Taube
Nowej rodzinie życzymy
obfitości darów Bożych.
Szczęść Wam Boże!

(wspomnienie obowiązkowe);
· 20 IX Święci Andrzej Kim Taegon (†1839),
prezbiter koreański, który zginął podczas
prześladowań chrześcijan; Paweł Chong
Hasang, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy
ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839
a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe).

4. Dzisiaj taca przeznaczona jest na prace
prowadzone w naszej parafii.
Prosząc o pomoc sercem i modlitwą
każdemu składam podziękowanie
za okazaną ofiarność.
5. 22 września o godz. 11.00 spotkanie młodzieży przygotowującej
się do sakramentu Bierzmowania.
6. 21 września o godz. 11.00 uroczystą
Mszą Świętą rozpocznie się
peregrynacja kopii Obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej w naszej Diecezji.

Kluczem do serc
ludzi nie będzie
nigdy nasza
mądrość, lecz
zawsze nasza
m i ł o ś ć .
(Hermann
Beezel)
Słowo na dziś...

Krnąbrne dzieci takimi się nie rodzą, ale powoli
takimi się stają w trakcie wychowania. Niejedno
złośliwe i uparte dziecko stało się wspaniałym
człowiekiem. Pod wpływem Bożej łaski nie tylko
Szaweł z Tarsu, bluźnierca i prześladowca, stał się
Pawłem Apostołem Chrystusa, ale także każdy
z nas może stać się świadkiem Bożego
miłosierdzia. Łatwiej jest odmówić Koronkę do
Bożego miłosierdzia, niż przygarnąć złośliwego

i zazdrosnego brata, czy siostrę. Jak nam
przypomina Święty Paweł Apostoł w Liście do
Tymoteusza, Jezus Chrystus przyszedł na świat
zbawić grzeszników. Stąd musimy uzbroić się
w cierpliwość i wytrwałość, aby doprowadzić do
zbawienia przynajmniej niektórych. Sam Chrystus
chce dzisiaj przemówić do naszej wyobraźni przez
przypowieści o zaginionej owcy i o zaginionej
drachmie.

