Kalendarz liturgiczny
19 października. XXIX NIEDZIELA
ZWYKŁA.
Iz 45,1.4-6; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21
Nasz udział w niedzielnej Eucharystii jest
owocem naszej wiary.
20 października. PONIEDZIAŁEK. Św. Jana
Kantego.
Ef 2,1-10; Łk 6,27-38
Łaska płynąca z udziału w Eucharystii niech
czyni nasze życie wyraźnym znakiem dla innych.
21 października. WTOREK. Bł. Jakuba
Strzemię.
Ef 2,12-22; Łk 12,35-38
Musimy na nowo rozpalić pragnienia dzielenia
się Ewangelią z niewierzącymi i z tymi, którzy
wokół nas zatracili zmysł wiary i bliskości Boga.
22 października. ŚRODA. Św. Jana Pawła II.
Ef 3,2-12; Łk 12,39-48

Naszą ufność Bogu wyrażajmy przychodząc na
Mszę Świętą.
23 października. CZWARTEK.
Ef 3,14-21; Łk 12,49-53
Świadomość udziału w zleconej nam przez
Chrystusa misji ewangelizacyjnej niech
pobudza nas do żarliwej modlitwy i troski
o potrzebujących.
24 października. PIĄTEK.
Ef 4,1-6; Łk 12,54-59
Ogarnijmy modlitwą wszystkich misjonarzy,
aby wsparci duchowymi darami, głosili
Chrystusa.
25 października. SOBOTA.
Ef 4,7-16; Łk 13,1-9
Chrystus zaprasza nas do udziału w tajemnicy
zbawienia podczas każdej Eucharystii i do
niesienia radości Ewangelii innym.

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. Przypadająca dziś 29 niedziela w ciągu roku
jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą
Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku,
począwszy właśnie od trzeciej niedzieli
miesiąca października.
2. Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu
w sposób szczególny pamiętajmy
o misjonarzach duchownych i świeckich,
którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich
bliskich, udali się do dalszych i bliższych
krajów, by dawać świadectwo o miłości
Chrystusa do każdego człowieka. Dzisiejsze
nabożeństwo różańcowe po Mszy Świętej
o godz.11.00 również będzie poświęcone
modlitwie właśnie w tej intencji.
3. Dzisiaj ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace w parafii. Dziękuję
za życzliwe i ofiarne wsparcie. Sercem
i modlitwą każdemu mówię: BÓG ZAPŁAĆ!
4. Trwa miesiąc październik, a co się z tym
wiąże, w naszym kościele są odprawiane
nabożeństwa październikowe, podczas których

Bazylika zimą

Komunikaty

wspólnie odmawiamy i rozważamy tajemnice
różańcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo
głęboka w swej wymowie i może nam pomóc
w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji,
w zrozumieniu przeżywanych problemów
i pokonaniu napotykanych trudności w życiu
rodzinnym, szkolnym czy zawodowym.
Serdecznie zachęcamy do udziału w tych
nabożeństwach codziennie o godz.17.00,
a w niedziele - po Mszy Świętej o godz. 11.00.
Niech nikogo nie zabraknie na modlitwie za
wstawiennictwem naszej najlepszej Matki.
Zapraszamy również tych, którzy do tej pory
jeszcze nigdy w tym nabożeństwie nie
uczestniczyli. Nie wstydźmy się tego, lecz
miejmy odwagę przyjść po raz pierwszy.
5. Przypominam młodzieży przygotowującej
s ię d o B i er z m owania o uczestnictwie
w nabożeństwie różańcowym.
6. Za tydzień po Mszy Świętej o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się
do bierzmowania.
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Słowo

Pogański król Cyrus, żyjący w VI wieku
przed Chrystusem, został nazwany przez
Boga pomazańcem. Tytuł „pomazaniec”
odnosi się w Biblii do tych władców, którzy
mieli do spełnienia specjalną misję. Cyrus
zaś między innymi wydał dekret zezwalający
Izraelitom powrócić do Jerozolimy
i odbudować świątynię. Przykład
pogańskiego króla opisany w Księdze

Ogłoszenia

na

dziś

proroka Izajasza, jak również słowa Chrystusa
z dzisiejszej Ewangelii, pokazują, że każdy władca,
nawet jeśli wydaje mu się, że może dowolnie
dysponować życiem i dobytkiem poddanych, jest
odpowiedzialny przed Bogiem. Jest tak dlatego, że
to przecież Bóg jest Panem i Królem wszystkiego
i to On rządzi światem w swojej opatrzności.
Niech zatem słowo Boże pomoże nam odczytywać
naszą rzeczywistość w perspektywie wiary.

*

1. Znakiem miłości jest pamięć. Dzisiaj
obchodzimy XXX rocznicę męczeńskiej
śmierci bł.ks. Jerzego Popiełuszki.
Męczeńska śmierć ks. Jerzego nie może być
tylko rocznicowym wspomnieniem, ale
potężnym wołaniem, przebudzeniem
i zobowiązaniem. Ma być odpowiedzialnością za
dziedzictwo, które nam przekazał patron
naszego czasu, testament pisany łzami i krwią,
trudem i mocą, której nic nie mogło zatrzymać.
On bowiem dobrze wiedział, że komu nie udało
się zwyciężyć sercem i rozumem, ten usiłuje
wciąż zwyciężyć przemocą.
W jednym ze swoich listów Cyprian Kamil
Norwid napisał: „Krew męczenników leje się
w powodzi kłamstwa”. Kiedy w narodzie
kłamstwo narasta coraz bardziej i osiąga jakiś
niezwykły poziom, wtedy aby je obnażyć,
potrzebna jest krew męczenników. Ksiądz Jerzy
życiem, słowem, przelaną krwią dał świadectwo
Prawdzie. On, jak wczoraj, tak i dziś
powiedziałby zapewne: „Praca księdza jest
przedłużeniem pracy Jezusa Chrystusa. Ksiądz
jest wzięty spośród ludzi i ustanowiony dla ludzi,
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by im służyć. Stąd też obowiązkiem księdza jest
być zawsze tam, gdzie są ludzie najbardziej
potrzebujący, krzywdzeni, ludzie poniewierani
w swojej ludzkiej godności. Przede wszystkim
pomoc duchowa księdza jest najistotniejsza,
najważniejsza. Co mogę dać? Swój czas, swoją
modlitwę”. On sam oddał wszystko, ofiarował
swoje młode życie. Miał 37 lat.
2. Zbliża się miesiąc listopad przypominam więc
o uporządkowaniu grobów i cmentarzy.
3. We wtorek, 22 października, przypada 66.
rocznica śmierci sługi Bożego kardynała
Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski
w trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską
był naród i Kościół nie tylko w ojczyźnie, ale
także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem.
Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze,
powołał specjalne zgromadzenie zakonne:
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii
Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi
Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie
rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu
nie zapomniały o wierze ojców i o własnej
ojczyźnie.

* 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. Zofia Frydrych (Ukta) - 200 zł.
Wpłynęło - 200 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 276 294.47 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 - 20 października
2014 r.
8.00 - ..................
17.00 - + Bronisław Krysiak
17.00 - + Feliks Szymański,
Grażyna Jabłońska, Łukasz,
Katarzyna, Feliks, Michalina
Wtorek - 21 października 2014 r.
8.00 - w urodziny ks. Henryka i w rocz.śm.
+ Walenty
17.00 - + Raja Krotowa w I rocz.śm.
17.00 - + Eugeniusz Ptak w 5 rocz.śm., Jan
Rutkowski, Witold Serek i za ich rodziców
Środa - 22 października 2014 r.
8.00 - + Józef i Marianna Taradejna w rocz.śm.
17.00 - w rocznicę ślubu Agaty i Jarosława
Misiewicz i za ich dzieci
17.00 - o zdrowie duszy i ciała, łaskę wiary i dary
Ducha Świętego dla córki
Czwartek - 23 października 2014 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Józef Stankiewicz (w urodziny)
17.00 - + Jan, Agnieszka, Józef, Zofia, Lucjan,
Kazimiera Smolarz, Irena i Władysław Bors,
Agnieszka Moroz, Helena Szymczak
Piątek - 24 października 2014 r.
8.00 - ..............
17.00 - w 3 urodziny Julii Mroczkowskiej - int.od
chrzestnej

17.00 - + Władysława Filipkowska w I rocz.śm.,
Stanisław - int.od córki z rodziną
Sobota - 25 października 2014 r.
8.00 - + Franciszek Terepka w 8 rocz.śm., Bolesław,
Bronisława, Czesław Terepka
17.00 - za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
o zdrowie prosi Monika, Tomasz i cała rodzina
17.00 - + Jan i Agnieszka Smolarz
XXX Niedziela Zwykła - 26 października 2014 r.
8.30 - w int. Doroty i Adama Tarasewiczów i ich
syna Kubusia - int.od rodziców
8.30 - + Edward Kuzia, Anna i Henryk Florczyk,
Lucjan Ropiak, Władysław Jaworski
8.30 - + Jan Kuciński w 5 rocz.śm.
8.30 - + Władysława Filipkowska w I rocz.śm.,
Stanisław - int.od córki Haliny z rodziną
8.30 - za żywych i zmarłych z KR z Krutyńskiego
Piecka
11.00 - w 20 rocznicę ślubu Małgorzaty i Dariusza
Kamińskich
11.00 - + Gertruda i Czesław Owoc
11.00 - + Stanisław Wiszowaty
11.00 - + Janina w 26 rocz.śm., Cr. Pupkiewicz
17.00 - w rocznicę ślubu Agnieszki i Mirosława
Marchewka i za ich dzieci
17.00 - w 30 rocznicę ślubu Danuty i Mariana
Zubryckich
17.00 - + Marian i Tadeusz Zawrotny, Władysław
Bąba
17.00 - za parafię

1. Chciałbym wszystkich poinformować, że już
otrzymaliśmy brakującą kwotę na zakup lichtarza
pod paschał. Brakującą kwotę złożyli Joanna
i Jarosław Sadłowscy (700zł). Bóg zapłać!
2. Krzyż procesyjny jest darem, dziś już śp.,
Stanisławy Szmigiel z Krutyni.

3. Po raz trzeci nominację do “Wilka Piskiego”
otrzymał Ks. Proboszcz. Nominacja go ‘Wilka
Piskiego” to wyróżnienie za pracę i działalność
na rzecz Ziemi Piskiej, to także okazja do
nagrodzenia wielu, za ich ciężką pracę na rzecz
lokalnej społeczności.

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Ogłoszenia

*

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
1. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok,
a także kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
2. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 20 X św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter;
przykład człowieka, któremu udało się połączyć
naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i
troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt
wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi
biednych, jak i studentów (wspomnienie
obowiązkowe);
· 21 X
bł. Jakub Strzemię (1340-1409),
Papież Franciszek: Biblia w każdej rodzinie!
Ojciec Święty zaapelował o to do rodzin całego
świata. Biblia w każdej rodzinie!
Aby rodzina mogła dobrze żyć, pełna ufności
i nadziei musi karmić się Słowem Bożym. Ktoś
mi powie: «Ojcze, ale mamy już dwie, czy nawet
trzy». Ale gdzie je schowaliście? Biblia nie jest
po to, aby ją postawić na półce, ale by mieć ją
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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?
franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich
kresów Polski i tam też w 1391 roku został
biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji,
gdzie gorliwie zajął się jej organizacją
(wspomnienie obowiązkowe);
· 22 X św. Jan Paweł II (1920-2005), papież,
którego większości z nas nie trzeba
przypominać; ale warto wspomnieć, że był on
pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy
Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat;
odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do
Polski (wspomnienie obowiązkowe).
w zasięgu ręki po to, by często ją czytać,
codziennie, czy to indywidualnie czy też
wspólnie, mąż z żoną, rodzice z dziećmi, być
może wieczorem, a zwłaszcza w niedzielę. W ten
sposób rodzina się rozwija, pielgrzymuje ze
światłem i mocą Słowa Bożego!” – podkreślił
Ojciec Święty.

Parafia św. Mikołaja w Mikołajkach pragnie zaprosić
Wszystkich Żeglarzy, Wędkarzy na Mszę św.
dziękczynną za szczęśliwie przeżyty sezon żeglarski
i wędkarski 2014.
Msza św. zostanie odprawiona w niedzielę 12
października 2014 roku o godz. 12.00 w kościele
parafialnym pw. św. Mikołaja w Mikołajkach.

Św. Mikołaj w panteonie Świętych Kościoła
Katolickiego jest Patronem Żeglarzy.
Parafia nasza, której Patronem jest św. Mikołaj,
pragnie polecać w modlitwach Wszystkich
żeglujących i wędkujących, prosząc o Boże
błogosławieństwo i opiekę w czasie sezonu
żeglarskiego.
ks. kan. mgr Andrzej Bryg

