Kalendarz liturgiczny
16 listopada. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Boga, potrafi zrezygnować z wszystkiego, co może
Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-68; Mt 25,14- stanowić przeszkodę.
30
20 listopada. CZWARTEK. Św. Rafała
Przychodzimy na Mszę Świętą bo chcemy spotkać Kalinowskiego.
się z Jezusem, słuchać Go i spożywać Ap 5,1-10; Łk 19,41-44
w Eucharystii.
Jeśli pozostaniemy wierni poszukiwaniu prawdy,
17 listopada. PONIEDZIAŁEK. Św. Elżbiety dostąpimy radości spotkania z Bogiem.
Węgierskiej.
21 listopada. PIĄTEK. Wspomnienie
Ap 1,1-4.2,1-5a; Łk 18,35-43
Ofiarowania NMP.
Pragnienie Boga gromadzi nas w kościele. Udział Ap 10,8-11; Łk 19,45-48
w Eucharystii umacnia naszą więź z Chrystusem. Nasze ofiarowanie Bogu dokonało się w czasie
18 listopada. WTOREK. Bł. Karoliny chrztu świętego, każda Eucharystia to okazja
Kózkówny.
i zaproszenie, aby potwierdzić je aktem własnej
Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10
woli.
Przykład świętych zachęca nas do pełnego 22 listopada. SOBOTA. Św. Cecylii.
umiłowania Boga i oddania Jemu swego życia.
Ap 11,4-12; Łk 20,27-40
19 listopada. ŚRODA. Bł. Salomei.
Pełno jest ludzi zagubionych i kroczących drogami
Ap 4,1-11; Łk 19,11-28
grzechu. Potrzeba więc świadectwa ludzi
Jeśli ktoś pragnie najpełniejszego doświadczenia wierzących w Chrystusa.
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. Przeżywamy dziś 33 niedzielę w ciągu roku,
a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku
liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak
i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad
tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do
czego dążymy? Co jest dla nas najważniejsze?
Odpowiedzi na te pytania możemy szukać
przede wszystkim w sobie, ale też może nam
w tym pomóc katolicka prasa czy dobra
literatura religijna, ukazująca to, co
rzeczywiście jest ważne i wartościowe w życiu.
Zachęcamy zatem do nabywania czasopism
religijnych również przy wyjściu z kościoła.
2. Przez cały listopad wspólnotowo modlimy się
za naszych zmarłych podczas tradycyjnych
wypominków. Kartki z wypisanymi imionami
zmarłych, za których pragniemy się modlić,
możemy składać do końca miesiąca listopada
przy wyjściu z kościoła do specjalnie na to
przeznaczonej skarbony.
3. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do

Bazylika zimą
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bierzmowania.
4. Składane w dniu dzisiejszym ofiary,
tradycyjnie, jak w każdą III niedzielę
miesiąca - przeznaczone są na prace
prowadzone w naszej parafii. Proszę
o życzliwe wsparcie. BÓG ZAPŁAĆ!
Zapewniam o modlitwie.
5 . W piątek, 21 listopada, w liturgii
wspominamy Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę
w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga
bardzo daleko wstecz, do początków
chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede
wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania
swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na
Niego. Wspomnienie to jest też okazją do
szczególnej pamięci o siostrach
klauzurowych, które swoje życie poświęcają
przede wszystkim modlitwie.
6. Za tydzień składane ofiary przeznaczone są
na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.
Bóg zapłać za wsparcie Seminarium.
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Księga Przysłów powstała pięć wieków przed zwieńczeniem wszystkich innych, ale jest ich
Chrystusem i jest zbiorem różnych sentencji źródłem i należy ją odczytywać w kategoriach
życiowych. Dziś usłyszymy poemat ukazujący łaski, czy jak powie dzisiejsza Ewangelia,
ideał niewiasty. Wśród wielu cnót, które ma w kategoriach talentu. Trzeba o ten dar prosić,
dzielna kobieta, warto zwrócić na jedną, na tę, a później z gorliwością go pielęgnować.
którą autor postawił na samym szczycie. Jest to Wsłuchajmy się więc wszyscy, nie tylko
bojaźń Boża, rozumiana nie jako lęk, ale jako niewiasty, bo wszystkich obdarowuje Bóg,
pietyzm względem Boga. Cnota ta nie tylko jest z pietyzmem w dzisiejsze czytania mszalne.
Katolikiem być to nie grzech
kilka lat medialnej nagonki i ośmieszania
Jestem dumny z faktu, że otrzymałem łaskę wiary, a już wielu ludzi z lęku przed opinią lub
przynależności do wspólnoty Kościoła. Wbrew w y k l u c z e n i e m w s t y d z i s i ę s w o i c h
temu, co głoszą dziś media, jawi mi się ona jako c h r z e ś c i j a ń s k i c h k o r z e n i . J e d n a k
rzeczywistość pozytywna. Dobro, którego w niej z perspektywy szkolnego frontu, gdzie pracuję
doświadczam, jest bez porównania większe niż jako katecheta, zauważam również tendencję
zło, które wnoszę swoją osobą. Naturalnie, widzę odwrotną, która dopiero się rodzi, ale z każdym
też wiele zła w Kościele, ale jest ono dziełem rokiem nabiera siły. Mam na myśli młodych
grzesznych ludzi, którzy postępują wbrew temu, ludzi, którzy w opozycji do powszechnej opinii
czego oczekuje od nich jego założyciel, Jezus podkreślają z dumą swą wiarę w Jezusa
Chrystus. Sam zamysł powołania Kościoła jest i przynależność do Kościoła. Czasami wręcz
równie genialny jak jego pomysłodawca — Pan stają w jego obronie, prostując błędne tezy
Bóg.
wysuwane pod adresem chrześcijaństwa,
Problemem jest nie tyle funkcjonowanie Kościoła, nawet jeśli głoszą je nauczyciele. Cdn.
co raczej zatracanie tożsamości i poczucia
przynależności do grona katolików. Wystarczyło
Adam Maniura
Ochrzczona została * Uroczystą inaugurację Roku Życia
Konsekrowanego w Diecezji
Zofia Zawrotna,
córka Łukasza Ełckiejprzeżywać będziemy 22 listopada
2014 roku.
i Agnieszki.
R o d z i c e * Ruch Światło-Życie diecezji Ełckiej
i otoczenie niech serdecznie zaprasza młodzież z gimnazjów
będą dla niej i szkół średnich na weekendowe rekolekcje
ś w i a d k a m i Oazowe. Termin: 28 – 30 listopada 2014 r.
Zapewniamy: wyżywienie i nocleg. Koszt 65
wiary.
zł. Dowspuda k/Raczek, Bursa Szkolna.
* 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: 1. Anonimowo -100 zł.;
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 273 104.22 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
Poniedziałek - 17 listopada
2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
8.00 - + Stefania, Czesław
i Henryk Ksepka - int.od
córki
17.00 - + Jadwiga, Faustyn,
Danuta Norowscy - int.od
Jana z rodziną
17.00 - + Witold Serek w 4 rocz.śm., Eugeniusz
Ptak i za ich rodziców
Wtorek - 18 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - + Marianna i Franciszek Drężek, Józefa i
Henryk Niwińscy
Środa - 19 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
8.00 - + Ludwik i Marianna Kozłowscy,
Bronisław i Bronisława Jankowscy, Ewa
Kobrzyńska
17.00 - + Stanisław, Franciszka i Józef Gleba
Czwartek - 20 listopada 2014 r.
8.00 - + Aleksander Zawrotny w 2 rocz.śm.
* Pod wpływem Kościoła katolickiego
i chrześcijańskich lekarzy kenijski rząd
wstrzymał akcję szczepień przeciwko
tężcowi. Okazało się bowiem, że ponad 2 mln
szczepionek przekazanych temu
afrykańskiemu krajowi przez Światową
Organizację Zdrowia i UNICEF miały
jednocześnie służyć sterylizacji kobiet. Ukryte
antykoncepcyjne działanie zostało
udowodnione dzięki serii dodatkowych badań
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

17.00 - Gr. + Maria Drężek
Piątek - 21 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - + Stanisław Mysiorski, Marianna
Bałdyga, Helena Borkowska
Sobota - 22 listopada 2014 r.
8.00 - + Edward Kuzia, Anna i Henryk Florczyk,
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski
17.00 - Gr. + Maria Drężek
Niedziela. Uroczystość. Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata - 23 listopada 2014 r.
8.30 - o bł. Boże dla Anny i Stanisława
Brzostków
8.30 - w 35 rocznicę ślubu Elżbiety i Stanisława
Ksepka
8.30 - Gr. + Maria Drężek
11.00 - w 18 rocznicę ślubu Beaty i Adama
11.00 - + Bolesława Dziekońska, Jerzy Strus
11.00 - + Emil, Wiesław i Zdzisław
Ochenkowscy, Gawrych Bolesława i Franciszek,
Mirosław, Stanisława, Janina
17.00 - + Stanisława i Bolesław Szmigiel
17.00 - za parafię

przeprowadzonych w Kenii. Naukowe dowody
zaprezentowano członkom parlamentarnej komisji
ds. zdrowia. Ona zadecydowała o wstrzymaniu
szczepień. Poddanym im miało być 2 mln 300 tys.
Kenijek w wieku od 14 do 49 lat.
* Papież Franciszek zdecydowanie odrzucił różne
formy „fałszywego współczucia”, promującego
aborcję, eutanazję, zapłodnienie „in vitro”, czy też
wykorzystywanie istnień ludzkich do
przypuszczalnego ocalenia innych.
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Ogłoszenia

*
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Przypominam, że jedną z form troski o zmarłych
są tak zwane wypominki, występujące w
dwojakiej odmianie: jako jednorazowe - gdy
imię zmarłego wyczytuje się podczas
listopadowych modlitw za zmarłych oraz roczne
- gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, w
każdą niedzielę przed Mszą św.
W naszym
kościele wypominki jednorazowe
odmawiamy w listopadzie o godz. 16:30,
a roczne i półroczne w niedzielę przed Mszą
Świętą o godz. 11.00.
Zwyczajem ojców pamiętajmy o naszych
zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Bożemu
w modlitwie wspominkowej. Zechciejmy
polecić modlitwom Kościoła naszych bliskich
zmarłych, przyjaciół i znajomych. Wypominki
roczne i półroczne zamawiamy bezpośrednio
u Ks. Proboszcza.
Niech nie będzie w naszej parafii takiej rodziny,
która zapomniałaby o swoich bliskich zmarłych
i nie zamówiła wypominek, czy też nie poprosiła
o odprawienie Mszy Świętej za swoich bliskich.
zmarłych, bo “świętą i zbawienną jest rzeczą

modlić się za zmarłych”
(2 Mch 12, 45).
Miesiąc listopad wzywa
nas wszystkich do
modlitewnej pamięci
o zmarłych, a jak uczy
doświadczenie lat
ubiegłych, jeszcze tyle
rodzin nie zwraca kartek
wypominkowych ze
swoimi zmarłymi.
„Wszyscy mnie opuścili” – skarżył się św. Paweł
Tymoteuszowi krótko przed śmiercią. Pozostał
z nim tylko św. Łukasz Ewangelista. Jednak Bóg
nie opuścił apostoła, który mógł napisać: „Pan
stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się
przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii”.
A jak będzie w tym roku z naszą pamięcią
o zmarłych w modlitwach wypominkowych?
Czy opuścimy w modlitwie naszych bliskich
i znajomych zmarłych?
Kartki z wypominkami wrzucamy do skarbony
w kościele.

7. Za tydzień, w niedziele, 23 listopada,
będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa
Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji
Katolickiej. Organizacja ta jest
stowarzyszeniem powołanym przez papieża
Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące
promować i wprowadzać w życie społeczne
nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy
z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków
stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im
środowiska, zwłaszcza związane z miejscem
pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.
Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna,
prowadzona wśród własnych członków, jak
i w najbliższym otoczeniu. Zainteresowanych
zaangażowaniem się w to dzieło zapraszamy
na spotkanie w następną niedzielę po Mszy
Świętej o godz. 11.00.
8. W sobotę, z racji liturgicznego wspomnienia
św. Cecylii, wyrażamy wdzięczność Pani
Organistce, a także wszystkim członkom chóru
“Ukta” i jego dyrygentce.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 17 XI św. Elżbieta Węgierska (1207-1231),
zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat
oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie,

uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata
spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez
reszty chorym i biednym (wspomnienie
obowiązkowe);
· 18 XI bł. Karolina Kózkówna (1898-1914),
dziewica i męczennica; jest nazywana polską
Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc
swojej godności i czystości (wspomnienie
obowiązkowe);
· 19 XI bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka
Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego
księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do
klasztoru klarysek w Zawichoście koło
Sandomierza (wspomnienie obowiązkowe);
· 20 XI św. Rafał Kalinowski (1835-1907),
prezbiter, jeden z przywódców powstania
styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita
i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania
grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi
poszukujących sensu życia i zagubionych na
drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe);
· 22 XI św. Cecylia (†III wiek), dziewica
i męczennica, patronka chórzystów, lutników,
muzyków, organistów, zespołów wokalnomuzycznych (wspomnienie obowiązkowe).

