Kalendarz liturgiczny
20 listopada. NIEDZIELA. UROCZYSTOŒÆ
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA
WSZECHŒWIATA.
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,3146
Królestwo Chrystusa istnieje ju¿ dziœ, a jego
terytorium s¹ nasze serca.
21 listopada. Poniedzia³ek. Wspomnienie
Ofiarowania NMP.
Dn 1,1-6.8-20; £k 21,1-4
Przypomnijmy sobie, czy my zawsze przestrzegamy
obowi¹zuj¹cych nas norm koœcielnych.
22 listopada. Wtorek. Œw. Cecylii.
Dn 2,31-45; £k 21,5-11
Troszczmy siê o piêkno liturgii, wszak “kto dobrze
œpiewa, ten podwójnie siê modli”.
23 listopada. Œroda.
Dn 5,1-6.13-14; £k 21,12-19
Potrzebujemy Eucharystii, jak codziennego chleba,

by nie ustaæ w drodze, bo “kto wytrwa do koñca,
ten bêdzie zbawiony”.
24 listopada. Czwartek. Œw. Mêczenników
Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
Dn 6,12-28; £k 21,20-28
“Krew mêczenników - nasieniem chrzeœcijan”
(Tertulian).
25 listopada. Pi¹tek.
Dn 7,2-14; £k 21,29-33
S³owo Pana jest niezmienne i trwa³e, st¹d tak
ogromne znaczenie dla nas ma jego s³uchanie i
codzienna lektura.
26 listopada. Sobota.
Dn 7,15-27; £k 21,34-36
Zakoñczenie jakiegoœ okresu i rozpoczêcie
nowego czêsto ³¹czy siê z dokonywaniem
podsumowañ i podejmowaniem postanowieñ.
Spróbujmy to zrobiæ tak¿e w odniesieniu do
naszego udzia³u w ¿yciu liturgicznym Koœcio³a.

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. Dzisiejsza uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechœwiata, to ostatni mocny akord roku
liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem.
Do kalendarza liturgicznego zosta³a
wprowadzona przez papie¿a Piusa XI w 1925
roku, na zakoñczenie przypadaj¹cego wówczas
Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii
Koœció³ uroczystoœæ tê obchodzi w ostatni¹
niedzielê roku koœcielnego dla podkreœlenia, ¿e
wszystko ma swój pocz¹tek i bêdzie mia³o swoje
ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejsz¹
niedzielê warto zapytaæ siê siebie: na ile
œwiadomie prze¿ywam rok liturgiczny i czynnie
w³¹czam siê w jego celebracje? Warto te¿ spojrzeæ
wstecz i zrobiæ osobisty rachunek sumienia z
budowania, pog³êbiania mojej przyjaŸni, komunii
z Bogiem i bliŸnimi. Pamiêtajmy, ¿e zawsze jest
czas i miejsce, aby to jeszcze naprawiæ. Tylko
zjednoczeni z Chrystusem mo¿emy zd¹¿aæ do
jednoœci Królestwa, w którym Bóg „otrze wszelka
³zê” i bêdzie wszystkim we wszystkich.
2. Dziœ, w niedzielê Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechœwiata, po Mszach Œwiêtych wystawiamy

Bazylika zim¹

Komunikaty

Najœwiêtszy Sakrament i odmawiamy Litaniê do
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz Akt
poœwiêcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa.
Za udzia³ w tym nabo¿eñstwie mo¿emy uzyskaæ
odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami.
3. Dzisiejsza uroczystoœæ jest te¿ œwiêtem
patronalnym Akcji Katolickiej. Przypomnijmy, ¿e
Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem
wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja
duchowa, moralna, a tak¿e kulturalna. Wa¿nym
zadaniem dla jej cz³onków jest œwiadome
uczestnictwo we wszystkich sferach ¿ycia
publicznego i realizacja spo³ecznego wymiaru
wiary i spo³ecznego obywatelstwa Koœcio³a. W ten
sposób Akcja Katolicka pe³ni misjê apostolsk¹ w
œcis³ym zwi¹zku z hierarchi¹ Koœcio³a.
4. W dzisiejsz¹ niedzielê, sk³adane ofiary
przeznaczamy na budowê domu parafialnego i
prace prowadzone w parafii. Bardzo serdecznie
proszê o pomoc.
5. Dzisiaj po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie
dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii Œwiêtej
i ich rodziców.
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s³owo Bo¿e, które pozwala ¿yæ (por. Ps 119 [118];
Prz 9, 5).

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
S³owo Bo¿e i Eucharystia
To, co mówimy ogólnie o relacji miêdzy s³owem i
sakramentami, ma g³êbsze znaczenie w odniesieniu
do celebracji eucharystycznej. Wewnêtrzna jednoœæ
s³owa Bo¿ego i Eucharystii zakorzeniona jest
zreszt¹ w œwiadectwie Pisma œwiêtego (por. J 6; £k
24), poœwiadczona przez Ojców Koœcio³a i
potwierdzona przez Sobór Watykañski II.
Pomyœlmy tu o wielkiej mowie Jezusa o chlebie
¿ycia, wyg³oszonej w synagodze w Kafarnaum
(por. J 6, 22-69), zawieraj¹cej w tle porównanie
Moj¿esza z Jezusem tego, który rozmawia³ twarz¹
w twarz z Bogiem (por. Wj 3, 11), z Tym, który
objawi³ Boga (por. J 1, 18). Mowa o chlebie
nawi¹zuje bowiem do Bo¿ego daru, jaki Moj¿esz
otrzyma³ dla swojego ludu, w postaci manny na
pustyni, a którym w rzeczywistoœci jest Torah

Jezus urzeczywistnia prastar¹ figurê w sobie:
„chlebem Bo¿ym jest Ten, który z nieba zstêpuje i
¿ycie daje œwiatu. (…) Ja jestem chlebem ¿ycia” (J
6, 33-35). Tutaj „Prawo sta³o siê Osob¹. W
spotkaniu z Jezusem karmimy siê, mo¿na by
powiedzieæ, samym ¿ywym Bogiem, rzeczywiœcie
po¿ywamy „chleb z nieba”. W mowie w Kafarnaum
Janowy Prolog zostaje pog³êbiony: jeœli w nim
Bo¿y Logos staje siê cia³em, tutaj cia³o to staje siê
„chlebem” danym za ¿ycie œwiata (por. J 6, 51), co
stanowi nawi¹zanie do daru, który Jezus uczyni z
siebie w tajemnicy krzy¿a, a co potwierdzaj¹ s³owa
o Jego krwi danej do „picia” (por. J 6, 53). I tak w
tajemnicy Eucharystii zostaje ukazane, co jest
prawdziw¹ mann¹, prawdziwym chlebem z nieba:
jest nim Bo¿y Logos, który sta³ siê cia³em, który da³
samego siebie za nas w Tajemnicy Paschalnej.
cdn

Zapowiedzi przedœlubne
1. Besiekierski Pawe³, stan wolny, zam. Rosocha, par. tut. i Matusiak Katarzyna, stan wolny, zam.
Mr¹gowo,ul. Mrongowiusza, par. Œw. Wojciecha w Mr¹gowie.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
Wró¿biarstwo, czyli poznawania przysz³oœci celu uzyskania informacji.
Uciekanie siê do którejkolwiek z praktyk
ks. Andrzej Trojanowski
Praktyka wró¿biarstwa opiera siê na przeœwiadczeniu, wró¿biarstwa jest jawnym wykroczeniem
przeciwko pierwszemu przykazaniu.
¿e:
-przysz³oœæ ludzka jest ju¿ z góry dok³adnie okreœlona Dlaczego? Praktyka wró¿enia zak³ada, ¿e ¿ycie
ludzkie nie podlega Bo¿ej Opatrznoœci, lecz
i zaplanowana,
-istniej¹ takie techniki wiedzy tajemnej (techniki bezosobowym i tajemniczym si³om (na ogó³ wrogim
okultystyczne), dziêki którym mo¿na poznaæ lub co najmniej nieprzychylnym cz³owiekowi).
Korzystanie z wró¿biarstwa prowadzi do os³abienia, a
przysz³oœæ i zapanowaæ nad ni¹.
Przyk³adem najbardziej rozpowszechnionych technik w koñcu i zerwania wiêzi osobowej z Bogiem,
opieraj¹cej siê na pos³uszeñstwie, ufnoœci i
wró¿biarskich s¹:
zawierzeniu. Osoba zniewolona pragnieniem
- kartomancja, czyli wró¿enie przysz³oœci z kart,
- astrologia, czyli przepowiadanie przysz³ych zdarzeñ poznawania przysz³oœci i oddaj¹ca siê praktykom
wró¿biarstwa czyni siebie niezdoln¹ do modlitwy i do
na podstawie uk³adu gwiazd,
¿ycia sakramentalnego, a tym samym stopniowo ulega
- chiromancja, czyli odczytywanie z linii na d³oni,
- spirytyzm, czyli wywo³ywanie duchów zmar³ych w wp³ywom si³ pochodzenia demonicznego.
cdn

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. Kukliñski Bogus³aw i Joanna (USA) - 100 z³., 2. Dawidczyk Czes³awa
(Krutyñ) - 100 z³., 3. Kuzia Celina (Ukta) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 300 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 605 333.10 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!
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
·24 XI œw. œw. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze,
· 22 XI œw. Cecylia (†III wiek), dziewica i mêczennica, mêczennicy wietnamscy, którzy zginêli podczas
patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, przeœladowañ chrzeœcijan w latach 1773-1862
zespo³ów wokalno-muzycznych (wspomnienie (wspomnienie obowi¹zkowe).
obowi¹zkowe);

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 21 listopada 2011 r.
8.00 - + Stefania i W³adys³aw
Sakowscy- int. od córki z rodzin¹
17.00 - w intencji znanej ofiarodawcy
Wtorek - 22 listopada 2011 r.
8.00 - + Edward Kuzia, Anna i Henryk Florczyk,
Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski - int. od Kuzia
8.00 - w intencji znanej ofiarodawcy
17.00 - w 30-t¹ rocznicê œlubu Ireny i Stanis³awa
Bednarczyk i w int. Ich dzieci
17.00 - w 35-t¹ rocznicê œlubu Ireny i Józefa Krom i
w int. Ich dzieci
Œroda - 23 listopada 2011 r.
8.00 - ........................
17.00 - + z rodz. Skorupskich, Turków, Pliszków i
Potapczuków, Potaœ
17.00 - + Wanda Sulewska
Czwartek - 24 listopada 2011 r.
8.00 - + Stanis³awa, Franciszek i ich dzieci

17.00 - .........................
Pi¹tek - 25 listopada 2011 r.
8.00 - ........................
17.00 - ......................
Sobota - 26 listopada 2011 r.
8.00 - ....................
17.00 - w int. Angeliki Dêbkowskiej w 18-te
urodziny
I Niedziela Adwentu - 20 listopada 2011 r.
8.30 - + rodziców Kulas i Krawczyk
8.30 - + Stanis³aw i W³adys³awa Krêciewscy
8.30 - + Stefania i W³adys³aw Ba³dyga, Franciszek i
Rozalia Stankiewicz
11.00 - w 29-t¹ rocznicê œlubu Marianny i
Kazimierza Ropiak i w int. Ich dzieci z rodzinami
11.00 - + Florian i Bronis³awa Marusów, Janusz
11.00 - + Genowefa Wañda i o szczêœliwy powrót
wnuka Krystiana Gwiazdy z misji
17.00 - za parafiê

Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbêd¹ siê w dniach 18-20 grudnia br. Msze Œwiête w
czasie rekolekcji o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
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.
* 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

*

Komunikaty

6. W Poniedzia³ek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najœwiêtszej Maryi Panny. Gdy Maryja
mia³a trzy lata, rodzice, œwiêty Joachim i œwiêta Anna, oddali J¹ kap³anowi Zachariaszowi, ojcu œwiêtego Jana
Chrzciciela, 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 wieku tak¿e na Zachodzie obchodzono specjalne œwiêto. Dziœ
wspominaj¹c tamto Ofiarowanie, powinniœmy odnawiaæ w sobie pragnienie poœwiêcania siê Bogu i szukania
Jego woli.
7. Czas przygotowaæ siê do Adwentu okresu radosnego i pobo¿nego oczekiwania na przyjœcie Pana Jezusa.
WejdŸmy w ten piêkny, choæ krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.
8. 25 listopada 2011 r. o godz. 13.00 w konkatedrze œw. Aleksandra w Suwa³kach podczas Mszy œw.
sprawowanej pod przewodnictwem J.E. Ksiêdza Biskupa Jerzego Mazura nast¹pi inauguracja
Krucjaty W obronie Krzy¿a stajê! Do Krucjaty mo¿e przyst¹piæ ka¿dy wierny, niezale¿nie od wieku.
Cz³onkowie otrzymuj¹ specjalne Karty Odwagi zawieraj¹ce has³o Krucjaty oraz miejsce na podpis.
Wiêcej informacji na temat przyst¹pienia do Krucjaty oraz uzyskania kart znajduje siê na stronie
internetowej diecezji: www.diecezjaelk.pl, www.1lo.suwalki.pl oraz w Wydziale Duszpasterstwa
Ogólnego.
9.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 2240 z³.
10. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³. (Wydano - 8094
z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
List pasterski Episkopatu Polski o szacunku (Dodatek do Obrzêdów pogrzebu, nr 3).
Kremacja nierzadko poci¹ga za sob¹ pewne praktyki,
dla cia³a zmar³ego i obrzêdach pogrzebu
których Koœció³ nie mo¿e zaakceptowaæ, takie jak
(w przypadku kremacji) cd
W ostatnim czasie spotykamy siê w naszym kraju z rozsypywanie prochów w okreœlonych miejscach
coraz czêstsz¹ praktyk¹ kremacji zw³ok, która sta³a siê (tzw. ogrodach pamiêci) lub przechowywanie ich w
jednym ze znaków naszej epoki. Powstaj¹ specjalne ró¿nej formie w domu. Inn¹ konsekwencj¹ kremacji
miejsca na cmentarzach, gdzie sk³ada siê urny, jak te¿ mo¿e byæ zanikanie tradycyjnych cmentarzy jako
nowe krematoria, w których spalane s¹ cia³a miejsca czasowego spoczynku zmar³ych. Cmentarze z
zmar³ych. Dlatego wiele osób stawia sobie dziœ grobami zmar³ych i stoj¹ce na nich krzy¿e
pytania: jaka ma byæ forma mojego pogrzebu? Czy nie przypominaj¹ ¿yj¹cym o przemijaniu ziemskiego
domagaæ siê spopielenia swojego cia³a? Jak pochowaæ ¿ycia, o wierze w ¿ycie wieczne i zmartwychwstanie z
swoich zmar³ych? Wszystkich jednak, którzy Chrystusem. S¹ tak¿e miejscem publicznej i
rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ kremacji, prosimy, aby decyzji prywatnej modlitwy Koœcio³a za zmar³ych. Groby na
tej nie podejmowali pochopnie i wziêli pod uwagê cmentarzu s¹ nie tylko pamiêci¹ o zmar³ych, ale
chrzeœcijañsk¹ tradycjê. „Prochy bowiem wyra¿aj¹ wyra¿aj¹ zwi¹zek z poprzednimi pokoleniami tak w
zniszczenie ludzkiego cia³a i nie oddaj¹ idei «snu» w wymiarze rodzinnym, jak i narodowym. W taki
oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto w³aœnie sposób nale¿y patrzeæ na groby nie tylko swoich
cia³u, a nie prochom, oddaje siê czeœæ w czasie liturgii, bliskich, ale tak¿e tych, którzy walczyli i oddali ¿ycie
poniewa¿ od chwili chrztu œwiêtego sta³o siê ono za Ojczyznê lub w inny sposób przyczynili siê do
œwi¹tyni¹ uœwiêcon¹ przez Ducha Œwiêtego” rozwoju jej kultury duchowej i materialnej.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

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 o 10:45.
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). (Wypominek jeszcze nie zamówi³o ponad 200 rodzin z naszej parafii).
* 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.

