Kalendarz liturgiczny
18 listopada. XXXIII NIEDZIELA ZWYK£A.
Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Uczeñ Chrystusa nie jest zwiastunem nieszczêœæ i
tragedii, ale siewc¹ nadziei.
19 listopada. Œw. Salomei.
Ap 1,1-4;2,1-5a; £k 18,35-43
Miejmy odwagê podejmowaæ wyrzeczenia,
b¹dŸmy sk³onni do dawania ja³mu¿ny, decydujmy
siê dobrowolny post i trwajmy na modlitwie.
20 listopada. Wtorek. Œw. Rafa³a Kalinowskiego.
Ap 3,1-6.14-22; £k 19,1-10
Ka¿dy z nas powinien byæ zaanga¿owany w sprawy
naszego kraju, by lepsza by³a jego przysz³oœæ.
21 listopada. Œroda. Wspomnienie Ofiarowania
NMP.
Ap 4,1-11; £k 19,11-28
Maryja uczy nas, ¿e Bogu najlepiej jest oddaæ
wszystko i ca³kowicie Mu zawierzyæ. Niech Jej
przyk³ad umacnia nas w naszym chrzeœcijañskim

¿yciu.
22 listopada. Czwartek. Œw. Cecylii.
Ap 5,1-10; £k 19,41-44
Uczestnicz¹c w Mszy Œwiêtej, podejmijmy z
radoœci¹ œpiew i do³¹czmy nasze g³osy do chórów
anielskich, które dniem i noc¹ œpiewaj¹, by
uwielbiaæ Boga i wychwalaæ Jego dobroæ.
23 listopada. Pi¹tek.
Ap 10,8-11; £k 19,45-48
Panu Bogu nie podoba siê nikt, kto czyni z³o i
próbuje przykryæ je jakimœ rodzajem kultu, który
niewiele ma wspólnego ze szczerym oddaniem
chwa³y Najwy¿szemu.
24 listopada. Sobota. Œw. Mêczenników
Andrzeja Dung - Lac i Towarzyszy.
Ap 11,4-12; £k 20,27-40
G³oszenie Ewangelii zawsze napotyka³o na opór i
wywo³ywa³o czêsto okrutne przeœladowania.
Pamiêtajmy o tych, którzy cierpi¹ przeœladowania

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. Uœwiadomienie sobie dziœ w s³owie
Pañskim faktu przemijania niech zmieni
nasz¹ perspektywê i nauczy
dalekowzrocznoœci siêgaj¹cej a¿ w
wiecznoœæ.
2. Niedzielê dzisiejsz¹ prze¿ywamy, jako
Dzieñ modlitw za Poloniê Zagraniczn¹.
Pamiêtajmy o tej wa¿nej intencji.
3. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy obchodziæ
uroczystoœæ Chrystusa Króla, która koñczy
rok liturgiczny. Jest to œwiêto patronalne
Akcji Katolickiej.
4. Dziœ, 18 listopada w III niedzielê
miesi¹ca, ofiary sk³adamy na prace
prowadzone w naszej Parafii. Bardzo
serdecznie proszê o ¿yczliw¹ , ofiarn¹
pomoc i dalsze wsparcie.
5. Dzisiaj, po Mszy Œwiêtej o gdz. 11.00 spotkanie z dzieæmi przygotowuj¹cymi siê
do I Komunii Œwiêtej i ich rodzicami.
6. Wypominki, czyli proœbê o modlitwê za
wymienionych zmar³ych, mo¿na sk³adaæ do

skarbony w koœciele.
Jeszcze ponad 220 rodzin z naszej Parafii
nie z³o¿y³o kartek wypominkowych.
7.Przypominam o zamawianiu Mszy
Œwiêtych za zmar³ych. Ka¿da rodzina w
sumieniu zobowi¹zana jest do takiej
pamiêci. Pamiêtajmy tak¿e o zamówieniu Mszy
Œwiêtej za ¿ywych, w imieniny, urodziny, rocznicê
œlubu, o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie....
Mo¿na ju¿ zamawiaæ Msze Œwiête na nastêpny rok.
8. W nastêpn¹ niedzielê ofiary sk³adamy na
Seminarium Duchowne w E³ku.
9. 22 listopada wyra¿amy wdziêcznoœæ organistom,
dyrygentom oraz cz³onkom chórów i scholi
parafialnych z racji wspomnienia œw. Cecylii.
10. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE
"BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW
TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
11. Do nabycia s¹ kalendarze na nastêpny rok.
12. 24 listopada - Przegl¹d Piosenki Religijnej
“Cecyliada” 2012 w E³ku.
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O œ w i a d c z e n i e P re z y d i u m K o n f e re n c j i
Episkopatu Polski
W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê spo³eczn¹ dyskusj¹ i
próbami wywierania nacisku na pos³ów, jakie mia³y
miejsce przy okazji prac Sejmu RP nad nowelizacj¹
obowi¹zuj¹cej ustawy o planowaniu rodziny,
ochrony p³odu ludzkiego i warunkach przerywania
ci¹¿y, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
przypomina o koniecznoœci poszanowania
wolnoœci sumienia pos³ów i senatorów podczas
g³osowania w parlamencie.
Koœció³ broni godnoœci i prawa do ¿ycia ka¿dego
cz³owieka, w tym wszystkich osób
niepe³nosprawnych, a tak¿e nienarodzonych
dotkniêtych wadami genetycznymi. Dlatego z
uznaniem przyjmuje prace nad wykreœleniem
czêœci zapisu wspomnianej ustawy tak, by
pozwoli³a uchroniæ ¿ycie osób z zaburzeniami
genetycznymi. Mowa tu o dzieciach z zespo³em

Downa, Turnera, Retta i innymi z grupy ponad 20
tys. znanych schorzeñ genetycznych. Osoby te s¹
cenne dla dobra ka¿dego spo³eczeñstwa, st¹d
wa¿ne jest tworzenie dla nich oraz dla ich rodziców
jak najbardziej przyjaznego klimatu spo³ecznego.
Dzieci ze schorzeniami genetycznymi maj¹ prawo
do tego, by – tak jak wszyscy inni ludzie – urodziæ
siê i ¿yæ wœród nas, by kochaæ i byæ kochanymi.
Koœció³ nie stanowi prawa w Polsce, ale domaga siê
pe³nego poszanowania wolnoœci sumienia
parlamentarzystów w g³osowaniach. Wyra¿a te¿
wdziêcznoœæ wszystkim, którzy bronili i bêd¹
broniæ ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci.
† Józef Michalik, Metropolita Przemyski,
Przewodnicz¹cy KEP, † Stanis³aw G¹decki,
Zastêpca Przewodnicz¹cego KEP, † Wojciech
Polak, Sekretarz Generalny KEP.
Warszawa, dnia 19 paŸdziernika 2012 r.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI
BO¯EJ JASNOGÓRSKIEJ w ŒWIÊTYM
WIZERUNKU NAWIEDZENIA w Diecezji
E³ckiej.
Peregrynacja Obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej w naszej Diecezji potrwa od 21
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
·
w poniedzia³ek, 19 listopada
b³ogos³awiona Salomea. ¯y³a w XIII wieku.
Swoje oddanie wy³¹cznie Bogu potwierdzi³a
decyzj¹ o dziewiczym ma³¿eñstwie. Ostatnie lata
¿ycia spêdzi³a w klasztorze w Skale;
· we wtorek, 20 listopada
œwiêty Rafa³
Kalinowski, powstaniec styczniowy, zes³aniec
syberyjski. Po odzyskaniu wolnoœci wst¹pi³ do
Karmelu, któremu nada³ impuls do rozwoju;
· w œrodê, 21 listopada
Ofiarowanie
Najœwiêtszej Maryi Panny. Tradycja mówi, ¿e
gdy Maryja mia³a trzy lata, rodzice: œwiêty
Joachim i œwiêta Anna, oddali J¹ kap³anowi
Zachariaszowi, ojcu œwiêtego Jana Chrzciciela,

wrzeœnia 2013 roku do 7 czerwca 2014 roku.
W naszej Parafii peregrynacja Cudownego
Obrazu Matki Bo¿ej odbêdzie siê 3 marca
(poniedzia³ek) 2014 r.
Szczegó³owy plan peregrynacji w parafii
zostanie podany w póŸniejszym terminie.
na wychowanie i naukê. Maryja pozosta³a w
œwi¹tyni oko³o 12 lat. Dla uczczenia tej
tajemnicy z Jej ¿ycia od VIII wieku na
Wschodzie, a od XIV na Zachodzie obchodzono
specjalne œwiêto. Dziœ wspominaj¹c tamto
Ofiarowanie, powinniœmy odnawiaæ w sobie
pragnienie poœwiêcania siê Bogu i szukania Jego
woli;
· w czwartek, 22 listopada œwiêta Cecylia,
mêczennica z III wieku, patronka œpiewu
koœcielnego;
· w sobotê, 24 listopada œwiêty Andrzej DungLac i jego towarzysze mêczennicy wietnamscy z
XIX wieku.

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 - 100 z³.; 2. Kochanowscy Halina i Henryk - 100 z³.; 3.
Anonimowo (Ukta) - 300 z³.
Wp³ynê³o - 500 z³. Wydano - 1293.91 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 673 109.38 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 - 19 listopada 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw i Boles³aw
Jaworscy, Anna i Henryk Florczyk,
Edward Kuzia, Lucjan Ropiak,
Marianna i Roman Bielewscy
17.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
Wtorek - 20 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - ................................
Œroda - 21 listopada 2012 r.
8.00 - + Stefania i W³adys³aw Sakowscy
17.00 - + Gr. + Czes³awa Maciora
Czwartek - 22 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
8.00 - + Edward Kuzia, Anna i Henryk Florczyk,
Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski - int. od
Celiny Kuzia
17.00 - + Kamil Sad³owski - int. od rodziców i brata
Pi¹tek - 23 listopada 2012 r.
8.00 - + Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - ................................
Sobota - 24 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora

8.00 - + Stanis³awa, Franciszek, Witold, Czes³aw,
Wac³aw, W³adys³awa, Rozalia i Adam
Hermanowscy
17.00 - w 12-te urodziny Karola Mieczkowskiego
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Jan Rutkowski, Witold
Serek i za ich rodziców
Niedziela. Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechœwiata - 25 listopada 2012 r.
8.30 - w 30-t¹ rocznicê œlubu Marianny i
Kazimierza Ropiak, za ich dzieci i wnuków i za +
Adrian Ropiak
8.30 - ++ z rodz. Kuprajtys i Kosakowskich
8.30 - + z rodzin KR z Ukty
8.30 - Gr. + Czes³awa Maciora
11.00 - w urodziny Ewy i za cr. D¹browskich
11.00 - + Józef Rynkiewicz, Edward Wachowski,
Czes³awa Trzciñska
11.00 - + Ryszard, Stanis³awa i Zbigniew
Wyrzykowscy, Hubert Zadroga i Adam Pi¹tkowski
17.00 - za parafiê
17.00 - + z rodz. Soko³owskich i ¯arnochów - int.
od Henryka i Stefanii Soko³owskich

Najbardziej podstawowe (dla katolika) 4. Zazdroœæ; 5. Nieumiarkowanie w
wiadomoœci:
jedzeniu i piciu; 6. Gniew;
Siedem grzechów g³ównych
7. Lenistwo
1. Pycha; 2. Chciwoœæ; 3. Nieczystoœæ;

zapowiedzi przedœlubne

1. Koral Marek Grzegorz, stan
wolny, zam. Gdynia, ul. Morska, par.
Œw. Jana Chrzciciela w Gdyni i
Dziczek Emilia, stan wolny, zam.
Ukta, par. tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zobowi¹zany jest w sumieniu do
powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Rekolekcje adwentowe
14 i 15 grudnia w naszej
parafii odbêd¹ siê
adwentowe rekolekcje,
na które ju¿ teraz
zapraszam wszystkich.
Msze Œwiête w czasie
rekolekcji o godz. 9.00,
11.00, 15.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe
cadeno
Kropla dr¹¿y kamieñ nie si³¹, lecz czêstym
spadaniem. (Ovidius Epistulae ex Ponto
IV, 10, 5)
***
Nie wystarczy mieæ serce, trzeba mieæ ³ad
serca"; zdobycie go nie dzieje siê bez
jakiegoœ mêczeñstwa.
***
Im cz³owiek bardziej staje siê podobnym
do Boga, tym jest szczêœliwszym.
(Aleksander Œwiêtochowski)

* 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 .
Biblia jako wielki kod kulturowy
Ojcowie synodalni zwrócili uwagê na to,
jak wa¿ne jest umo¿liwianie osobom pracuj¹cym
na polu kultury zyskania nale¿ytej znajomoœci
Biblii, równie¿ w œrodowiskach
zsekularyzowanych oraz wœród niewierz¹cych;356
w Piœmie œwiêtym zawieraj¹ siê wartoœci
antropologiczne i filozoficzne, które mia³y
pozytywny wp³yw na ca³¹ ludzkoœæ. Trzeba w pe³ni
odnaleŸæ sens Biblii jako wielkiego kodu
kulturowego.
Poznawanie Biblii w szko³ach i na
uniwersytetach

* 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 zwracam 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

Szczególnym miejscem spotkania s³owa
Bo¿ego i kultur jest szko³a i uniwersytet.
Pasterze winni szczególnie zatroszczyæ siê o te
œrodowiska, propaguj¹c g³êbokie poznanie
Biblii, by równie¿ w dzisiejszym œwiecie mia³a ona
owocny wp³yw na kulturê. Katolickie oœrodki
naukowe wnosz¹ oryginalny wk³ad co musi byæ
uznane w krzewienie kultury i oœwiaty. Nie
powinno siê te¿ zaniedbywaæ nauczania religii.
Nale¿y starannie kszta³ciæ wyk³adowców tego
przedmiotu. W wielu przypadkach jest to dla
uczniów jedyna okazja do kontaktu z przes³aniem
wiary. To nauczanie winno sprzyjaæ poznawaniu
Pisma œwiêtego, przezwyciê¿aj¹c dawne i nowe
uprzedzenia i staraj¹c siê przekazaæ jego prawdê.
cdn

W najbli¿szym czasie zostanie oddana do
odrestaurowania drewniana nastawa
zabytkowego o³tarza z naszego koœcio³a. Prace
bêd¹ polegaæ na odtworzeniu pierwotnego
wygl¹du o³tarza.

Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ osobom,
które w minionym tygodniu pomaga³y w pracach
przy koœciele i domu parafialnym. Sercem i
modlitw¹ - BÓG ZAP£AÆ!

Pragnê przypomnieæ,
¿e 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
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).

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.

