Kalendarz liturgiczny
16 paŸdziernika. XXIX NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 45,1.4-6; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21
“Oddajcie Bogu to,co nale¿y do Boga”.
Podziêkujmy dziœ Bogu za zbawienie w Chrystusie i
za Papie¿a - Polaka.
17 paŸdziernika. Poniedzia³ek. Œw. Ignacego
Antiocheñskiego.
Rz 4,20-25; £k 12,13-21
Celem naszego ¿ycia na ziemi jest gromadzenie
skarbów przed Bogiem w Niebie.
18 paŸdziernika. Wtorek. Œwiêto œw. £ukasza
Ewangelisty.
2 Tm 4,9-17a; £k 10,1-9
Ka¿dy z nas ma obowi¹zek troszczyæ siê o zdrowie
duszy i cia³a, zarówno swoje, jak i bliŸnich.
19 paŸdziernika. Œroda.
Rz 6,12-18; £k 12,39-48
Od swoich wyznawców Chrystus Pan domaga siê,
aby czuwali i przygotowali siê na Jego powtórne

przyjœcie. Najlepsz¹ odpowiedzi¹ na to wezwanie
Zbawiciela jest udzia³ w celebrowaniu Eucharystii.
20 paŸdziernika. Czwartek. Œw. Jana Kantego.
Rz 6,19-23; £k 12,49-53
Nie wolno nam nigdy zapomnieæ o
najwa¿niejszym przykazaniu - przykazaniu
mi³oœci.
21 paŸdziernika. Pi¹tek. B³. Jakuba Strzemiê.
Rz 7,18-24; £k 12,54-59
Proœby Boga, abyœmy umieli odczytywaæ znaki
czasu i troszczyli siê o sprawy Koœcio³a i Ojczyzny.
22 paŸdziernika. Sobota.
Rz 8,1-11; £k 13,1-9
Chrystusowe wezwanie do nawrócenia dotyczy nie
tylko najwiêkszych grzeszników, ale ka¿dego z
nas. Pan Jezus chce, abyœmy przechodzili od
grzechów ciê¿kich do ¿ycia w ³asce, od grzechów
lekkich do czynienia dobra, od tego, co dobre, do
tego, co lepsze.

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. Dok³adnie dzisiaj przypada 33. rocznica
wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y Jana Paw³a
II na Stolicê Piotrow¹. Dzieñ 16 paŸdziernika
jest w naszym kalendarzu Dniem Papie¿a Jana
Paw³a II, w ten sposób sk³adamy uznanie
„najwiêkszemu autorytetowi XX wieku,
cz³owiekowi, który siêgaj¹c do Ÿróde³
chrzeœcijañstwa, uczy³ nas solidarnoœci,
o d w a g i i p o k o r y, s t a n o w c z o œ c i i
wyrozumia³oœci, m¹droœci…”. Dziœ Bogu
dziêkujemy za wieloletni¹ pos³ugê Papie¿a
Polaka, a jednoczeœnie prosimy o jego
wstawiennictwo, abyœmy wytrwali na
wytyczonej przez niego drodze.
Dziœ, 16. PaŸdziernika, na Mszy Œwiêtej o
g o d z . 11 . 0 0 s p o t k a n i e z d z i e æ m i
przygotowuj¹cymi siê do I Komunii Œwiêtej i
ich rodzicami.
3. Przed nami kolejny ró¿añcowy tydzieñ. Nie
lekcewa¿my tego daru Bo¿ej Opatrznoœci.
Matka Bo¿a w swych objawieniach wskazuje
na ró¿aniec jako mistyczn¹ broñ i narzêdzie

Bazylika zim¹

Komunikaty

Bo¿ych zwyciêstw. Jako chrzeœcijanie nie
walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od
miecza ginie”! Naszym orê¿em jest ró¿aniec, w
myœl zawo³ania Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II:
„Z³o dobrem zwyciê¿aj”! Codziennie w naszym
koœciele o godz. 17.00, gromadzimy siê na
wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy
nabo¿eñstwo ró¿añcowe. Wszystkich Parafian
zapraszam na tê modlitwê zgromadzonego
wokó³ Maryi Koœcio³a.
4. We wtorek, 18 paŸdziernika, w kalendarzu
liturgicznym przypada œwiêto œwiêtego £ukasza
Ewangelisty. Jednoczeœnie jest to Dzieñ modlitw
za pracowników s³u¿by zdrowia. Gor¹c¹
modlitw¹ obejmiemy wszystkich, którzy
troszcz¹ siê o nasze zdrowie i ¿ycie.
5. W œrodê, 19 paŸdziernika, wspominamy 27m¹ rocznicê mêczeñskiej œmierci b³. Jerzego
Popie³uszki.
6. W niedzielê, 23 paŸdziernika - Œwiatowy
Dzieñ Misyjny - Niedziela Misyjna. Pocz¹tek
Tygodnia Misyjnego (23-29 paŸdziernik).

G£OS z
KRZY¯A
16 PADZIERNIKA 2011

ROK V

Nr 192

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu prawdy i sprawia, ¿e s³owo Chrystusa przebywa
w nich obficie (por. Kol 3, 16)”.[176]
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Sta³a obecnoœæ Chrystusa w ¿yciu
Koœcio³a
Relacji miêdzy Chrystusem, S³owem Ojca, i
Koœcio³em nie mo¿na pojmowaæ w kategoriach
zwyk³ego wydarzenia z przesz³oœci, lecz jest to
¿ywotna relacja, do której nawi¹zania powo³any
jest z osobna ka¿dy wierny. Mówimy bowiem o
obecnoœci S³owa Bo¿ego wœród nas dzisiaj: „A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do
skoñczenia œwiata” (Mt 28, 20). Papie¿ Jan
Pawe³ II stwierdzi³: „Sta³a obecnoœæ Chrystusa
przy cz³owieku ka¿dej epoki urzeczywistnia siê
w Jego ciele, którym jest Koœció³. Dlatego
Chrystus obieca³ swoim uczniom Ducha
Œwiêtego, który mia³ im «przypomnieæ» i
wyjaœniæ Jego przykazania (por. J 14, 26), i staæ
siê Ÿród³em nowego ¿ycia w œwiecie (por. J 3, 58; Rz 8, 1-13)”.[175] Konstytucja dogmatyczna
Dei verbum wyra¿a tê tajemnicê, pos³uguj¹c siê
biblijnym obrazem dialogu oblubieñców: „Bóg,
który niegdyœ przemówi³, bezustannie rozmawia
z Oblubienic¹ swego umi³owanego Syna, a Duch
Œwiêty, dziêki któremu ¿ywy g³os Ewangelii
rozbrzmiewa w Koœciele, a przez Koœció³ w
œwiecie, doprowadza wierz¹cych do ca³ej

Oblubienica Chrystusa, nauczycielka s³uchania,
równie¿ dzisiaj powtarza z wiar¹: „mów, o
Panie, Twój Koœció³ Ciê s³ucha”.177 Dlatego
Konstytucja dogmatyczna Dei verbum zaczyna
siê od s³ów: „Sobór Œwiêty ze czci¹ s³uchaj¹c
s³owa Bo¿ego i ufnie je g³osz¹c...”.[178]
Faktycznie jest to dynamiczna definicja ¿ycia
Koœcio³a: „Tymi s³owami Sobór wskazuje cechê
wyró¿niaj¹c¹ Koœció³: jest on wspólnot¹, która
s³ucha s³owa Bo¿ego i je g³osi. Koœció³ nie ¿yje
samym sob¹, lecz Ewangeli¹, z której zawsze i
wci¹¿ na nowo czerpie wskazania na dalsz¹
drogê. Tylko ten, kto przede wszystkim s³ucha
s³owa Bo¿ego, mo¿e staæ siê póŸniej jego
g³osicielem - te s³owa powinien wzi¹æ sobie do
serca i odnieœæ do siebie ka¿dy chrzeœcijanin”. W
s³owie Bo¿ym, g³oszonym i s³uchanym, oraz w
sakramentach Jezus mówi dzisiaj, tu i teraz, do
ka¿dego z nas: „Ja jestem twój, dajê siê tobie”,
aby cz³owiek móg³ Go przyj¹æ i odpowiedzieæ,
mówi¹c: „ja jestem Twój”.[180] Tym samym
Koœció³ jawi siê jako œrodowisko, w którym
dziêki ³asce mo¿emy doœwiadczyæ tego, o czym
mówi Prolog œw. Jana: „Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi
Bo¿ymi” (J 1, 12).
cdn

Wypominki
Koœció³ niemal od zarania swych
dziejów szczególn¹ trosk¹ modlitewn¹
otacza zmar³ych. Podczas ka¿dej Mszy
œw. modli siê za wszystkich, którzy
odeszli ju¿ z tego œwiata: Pamiêtaj
tak¿e o naszych zmar³ych braciach i siostrach i
o wszystkich, którzy odeszli ju¿ z tego œwiata.

Dopuœæ ich do ogl¹dania Twojej œwiat³oœci.
B³êdne jest zatem i zupe³nie niepoprawne
potoczne okreœlenie "dusze, o których nikt
nie pamiêta, za które siê nikt nie modli, które
znik¹d ratunku nie maj¹" - takich dusz nie
ma. Jedn¹ z form troski o zmar³ych s¹ tak
zwane wypominki,
(ci¹g dalszy s.3)

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

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. Krysiak Boles³awa (Krutyñ) - 200 z³.; 2. Anonimowo - 100 z³.; 3. Zêgota
Magdalena i Dariusz(Rosocha) - 500 z³.; 4. Nadolni Stanis³awa i Józef (Ukta) - 300 z³.;5. Anonimowo
- 200 z³.
Wp³ynê³o - 1300 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 604 457.85 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 - 17 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - ...................
17.00 - w int. Agaty Reimer z racji 40-tych
urodzin - int. od dzieci
17.00 -Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Wtorek - 18 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Bronis³aw Krysiak w 30-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Jan, Agnieszka, Lucjan, Kazimierz,
Józef, Zofia z rodz. Smolarz, Irena i W³adys³aw
Bors
Œroda - 19 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - w rocznicê œlubu Iwony i S³awka
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Czwartek - 20 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - + W³adys³aw Jaworski, Jan Nadolny
17.00 - w 27-m¹ rocznicê œlubu Doroty i
Waldemara Leszczyñskich - int. od dzieci i
wnuków
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Feliks Szymañski, Gra¿yna Jab³oñska,
£ukasz, Katarzyna, Teresa, Lucyna, Feliks i
Michalina
17.00 - + Eugeniusz Ptak w 2-g¹ rocz. œm.
Pi¹tek - 21 paŸdziernika 2011 r.

8.00 - w int. Ks. Kan. Henryka Fr¹czkowskiego
w dniu urodzin
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Rozalia i Stanis³aw Dêbowscy
Sobota - 22 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - + Józef w rocz. œm., Marianna w 8-m¹
rocz. œm. Taradejna, W³adys³aw Waszkiewicz
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
XXX Niedziela Zwyk³a - 23 paŸdziernika
2011 r.
8.30 - w int. Gra¿yny i Kazimierza
Filipkowskich, Agnieszki i Jana Puchalskich,
Ireny i Czes³awa Sowiñskich, Krystyny i
Wies³awa Ejzemberg, Zofii Puchalskiej i w int.
Ich dzieci
8.30 - + Jan Kuciñski w 2-g¹ rocz. œm.
8.30 - + Stanis³aw i W³adys³aw Krêciewscy
11.00 - w int. Anety i Paw³a M³ynarczyk w
rocznicê œlubu i w int. Ich dzieci
11.00 - w rocznicê œlubu Bo¿eny i Aleksandra
KuŸmickich i w int. Ich dzieci
11.00 - w int. Huberta w 11-te urodziny
11.00 - w int. Natalii w 15-te urodziny
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Stanis³aw Pisow³ocki - int. od ¿ony

Dzisiaj, 16 paŸdziernika, we wszystkich parafiach dwóch wskaŸników religijnoœci: dominicantes i
w Polsce odbêdzie siê badanie praktyk communicantes. Dane z naszej parafii podamy za
niedzielnych. Zebrane dane pos³u¿¹ obliczenia tydzieñ w biuletynie.
* 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

* 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

Og³oszenia

*
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7. W nastêpn¹ niedzielê prosimy o ofiary na Papieskie Dzie³a Misyjne.
8. W sobotê, 22 paŸdziernika, przypada 63. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego kardyna³a Augusta Hlonda,
wielkiego Prymasa Polski w jak¿e trudnych latach 1926-1948. Jego wielk¹ trosk¹ by³ Naród i Koœció³
nie tylko w OjczyŸnie, ale tak¿e Rodacy wyje¿d¿aj¹cy w œwiat za chlebem. Aby na wychodŸstwie nie
ginê³y polskie dusze, powo³a³ specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii
Zagranicznej. Przez wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego bêdziemy prosiæ Boga, aby i dziœ wielkie rzesze
Polaków poszukuj¹cych lepszego bytu nie zapomnia³y o wierze ojców i o w³asnej OjczyŸnie.
9.W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 17 X œw. Ignacy Antiocheñskiego (†ok. 117), biskup i mêczennik, uczeñ œwiêtego Jana Ewangelisty i
nastêpca œwiêtego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie przeœladowañ za cesarza
Trajana zosta³ uwiêziony i skazany na œmieræ; jest jednym z pierwszych Ojców Koœcio³a (wspomnienie
obowi¹zkowe);
· 20 X œw. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, znany z niezwyk³ej
pracowitoœci i wielkiego mi³osierdzia (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 21 X b³. Jakub Strzemiê (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich
(wspomnienie obowi¹zkowe).
10. Dziœ, w niedzielê, 16 paŸdziernika, prosimy wszystkich o materialne wsparcie prac
prowadzonych w parafii, w tym w budowie domu parafialnego.
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
11.Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. 0 z³. Zebrano ju¿ - 2140 z³.
12. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³. (Wydano
- 8094 z³.).
Wypominki

cd ze s.1

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 o 10:45.
Nasz Wielki Rodak b³. Jan Pawe³ II mówi³ w listopadzie 2003 roku w rozwa¿aniach na
“Anio³ Pañski”, i¿: “Modlitwa za zmar³ych jest wa¿n¹ powinnoœci¹, bowiem nawet jeœli odeszli w
³asce i w przyjaŸni z Bogiem, byæ mo¿e potrzebuj¹ jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dost¹piæ
radoœci nieba”. Koœció³ wiêc nieustannie powierza w modlitwie zmar³ych, którzy byli z danej
wspólnoty, a tak¿e tych, których wiarê zna³ jedynie sam Bóg: “Pamiêtaj o tych, którzy odeszli z
tego œwiata (…) oraz o wszystkich, których wiarê jedynie Ty zna³eœ”. I to tutaj w³aœnie po raz
kolejny objawia siê to heroiczne wyznanie wiary w mi³osierdzie Bo¿e wzglêdem zmar³ych. To ono
jest w stanie uratowaæ tak¿e takiego cz³owieka, który - choæ wed³ug naszego rozeznania - jest
daleki od mi³oœci Bo¿ej, nie ma zamkniêtej drogi do ¿ycia wiekuistego w “OjczyŸnie Niebieskiej”.
Pamiêtajmy o naszych zmar³ych i polecajmy ich mi³osierdziu Bo¿emu w modlitwie
wspominkowej.Ju¿ nied³ugo miesi¹c listopad. Zwyczajem ojców ka¿dy z nas powinien zapragn¹æ,
by w wypominkach wspomnieæ zmar³ych ze swojej rodziny. W najbli¿szych dniach kartki z
wypominkami zostan¹ dostarczone do naszych rodzin. 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).

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.

