Kalendarz liturgiczny
20 października. XXIX NIEDZIELA
ZWYKŁA. NIEDZIELA MISYJNA.
Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8
Wzrastając w wierze chrześcijańskiej,
poznawaliśmy i nieustannie poznajemy prawdy
naszej wiary. Ten cenny dar jest nam dany i zadany,
by dzielić się nim z innymi. Jest to nie tylko
przywilej, ale przede wszystkim obowiązek.
21 października. PONIEDZIAŁEK. Bł. Jakuba
Strzemię.
Rz 4,20-25; Łk 12,13-21
Cały Kościół został powołany przez Chrystusa do
głoszenia Ewangelii i rozszerzania Jego królestwa.
22 października. WTOREK. Bł. Jana Pawła II.
Iz 52,7-10; J 21,15-17
Duchowe dziedzictwo bł. Jana Pawła II pozostaje
skarbem, który trzeba nieustannie odkrywać.
23 października. ŚRODA.
Rz 6,12-18; Łk 12,39-48

Szukanie i pełnienie woli Bożej należy do
codziennych obowiązków człowieka wierzącego.
24 października. CZWARTEK.
Rz 6,19-23; Łk 12,49-53
Oddanie się na służbę Bogu owocuje przemianą
życia, prowadzi do uświęcenia siebie i innych.
Nagrodą zaś ostateczną jest życie wieczne.
25 października. PIĄTEK.
Rz 7,18-24; Łk 12,54-59
Każdy, kto całym sercem przyjmie naukę Jezusa
Chrystusa, pragnie kształtować swe życie według
jej wskazań.
26 października. SOBOTA.
Rz 8,1-11; Łk 13,1-9
W wielu miejscach Pisma Świętego odnajdujemy
wezwanie do nawrócenia. Dojrzewanie do pełni
życia chrześcijańskiego jest możliwe wtedy, gdy
uznamy prawdę o własnej grzeszności i szczerze
zwrócimy się do Boga.

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. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest
poświęcona sprawie misji. Rozpoczyna się
Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji
misji i misjonarzy zakonnych i świeckich.
Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie
wypełniać swoje powołanie i nieść
Ewangelię ludom i narodom, które wiarę
zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To
stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie,
że do istoty życia Kościoła należy powołanie
misyjne. Światowy Dzień Misyjny
uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest
różnorodny, różnobarwny, a przez to
rzeczywiście powszechny. To mozaika
kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta
światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne
wspieramy na różne sposoby, za tydzień
także składając ofiary na Papieskie Dzieła
Misyjne.
2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu
chrztu jest powołany do bezpośredniego
zaangażowania na rzecz głoszenia

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Ewangelii, a tym samym przyczyniania się to tego,
aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się
nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa.
Pamiętamy, że nieustannie mamy być solą dla całej
ludzkości w pielgrzymce wiary!
3. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie
lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka
Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec
jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw.
Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto
mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym
orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło
dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym
kościele o godzinie 17.00 gromadzimy się na
wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy
nabożeństwo różańcowe. Wszystkich Parafian
zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół
Maryi Kościoła.
4. Do nabycia jest diecezjalny miesięcznik
“Martyria” oraz kalendarze na 2014 r.
5. Zakład Usług Komunalnych apeluje o zachowanie
porządku na cmentarzu grzebalnym w Ukcie.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
16. Najwyższym dowodem wiarygodności
miłości Chrystusa jest Jego śmierć za człowieka.
Jeśli oddanie życia za przyjaciół jest najwyższym
dowodem miłości (por. J 15, 13), Jezus ofiarował
swoje za wszystkich, również za tych, którzy byli
nieprzyjaciółmi, by w ten sposób przemienić
serce. Oto dlaczego Ewangeliści godzinę Krzyża
postrzegali jako szczytowy moment spojrzenia
wiary: w tej godzinie jaśnieje blask wielkości
i głębi Bożej miłości. Św. Jan tutaj umieści swoje
uroczyste świadectwo, gdy wraz z Matką Jezusa
patrzy na Tego, którego przebili (por. J 19, 37):
«Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo
jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę,
abyście i wy wierzyli» (J 19, 35). W swoim dziele
Idiota F. M. Dostojewski wkłada w usta bohatera,
W dniach od 8 do 9 października 2013 r.
w Warszawie odbyło się zebranie plenarne
Konferencji Episkopatu Polski.
1. Biskupi polscy z ogromną
wdzięcznością przyjęli decyzję Ojca
Świętego Franciszka o kanonizacji
błogosławionych papieży Jana XXIII
i Jana Pawła II w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia
2014 roku w Rzymie. W ten sposób
wypełnią się pragnienia wiernych, wyrażone już
w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II na
Placu św. Piotra wołaniem „Santo subito!”. Czas
dzielący nas od tego radosnego wydarzenia będzie
naznaczony różnymi działaniami duszpasterskimi,
które mają za cel rozbudzenie pragnienia świętości
u wszystkich wierzących. W związku z kanonizacją
uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa,
organizowana w ramach poszczególnych diecezji,
parafii czy ruchów lub stowarzyszeń katolickich.
Do udziału w niej biskupi zachęcają jak największą
liczbę naszych Rodaków.

księcia Myszkina, patrzącego na obraz martwego
Chrystusa w grobie, dzieło Hansa Holbeina
młodszego następujące słowa: «Z powodu tego
obrazu ktoś mógłby stracić wiarę». Obraz
ukazuje bowiem w sposób bardzo brutalny
niszczące skutki działania śmierci na ciele
Chrystusa. A jednak to właśnie przez
kontemplowanie śmierci Jezusa umacnia się
wiara, otrzymując olśniewające światło, gdy jawi
się ona jako wiara w Jego niewzruszoną miłość
ku nam, zdolną wejść w śmierć, aby nas zbawić.
Jest rzeczą możliwą wierzyć w tę miłość, która
nie uchyla się od śmierci, aby pokazać, jak
bardzo mnie kocha; jej bezgraniczność
przezwycięża wszelkie podejrzenia i pozwala
nam w pełni zawierzyć się Chrystusowi.
Ciąg dalszy nastąpi
Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące
później ogólnopolskie uroczystości dziękczynne
na Jasnej Górze, w Gnieźnie, w Krakowie oraz
w Warszawie staną się okazją do wdzięczności
Panu Bogu za ten niezwykły i wspaniały dar, jakim
był dla Kościoła, Polski i świata pontyfikat bł. Jana
Pawła II.
2. W dniach od 1 do 8 lutego 2014 roku biskupi
polscy, zgodnie z wielowiekowa tradycją, udadzą
się do Watykanu z wizytą „ad limina
Apostolorum”, aby spotkać się z Papieżem
Franciszkiem oraz przy grobach Apostołów św.
Piotra i św. Pawła, a także bł. Jana Pawła II modlić
się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Podczas
wizyt w watykańskich dykasteriach
i bezpośrednich spotkań z Papieżem Franciszkiem,
biskupi będą wsłuchiwać się we wskazania
papieskie i umacniać jedność z Następcą Piotra.
Będą też chcieli podzielić się ewangelicznym
bogactwem wiary, a także problemami
i niepokojami.
Ciąg dalszy nastąpi

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: -1. Anonimowo - 300 zł.; 2. Bogumiła i Krzysztof Skrajni (Wojnowo) - 150 zł.
Wpłynęło - 450 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 319336.83 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zakończyć inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 21 października 2013 r.
17.00 - o zdrowie duszy i ciała,
8.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
nawrócenie, łaskę wiary
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
i trzeźwość dla męża i syna
17.00 - intencja dziękczynna za otrzymane łaski 17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
z prośbą o dalsze
Sobota - 26 października 2013 r.
Wtorek - 22 października 2013 r.
8.00 - + Henryk, Aleksandra
8.00 - + Kazimierz Kozłowski - int.od siostry i Czesław
Teresy z rodziną
8.00 - Gr + Feliks Śmigielski
8.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
17.00 - o bł. Boże dla Danuty i Władysława 17.00 - + Eugeniusz Skorupski
Kaczmarczyk i dla ich dzieci
XXX Niedziela Zwykła - 27 października
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
2013 r.
Środa - 23 października 2013 r.
8.30 - + Jan Drząszcz, Antonina, Jan, Kazimierz,
8.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
Filip, Janina Granoszewska
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
8.30 - + Stanisław i Leokadia, Stanisław
17.00 - o pomyślne załatwienie pewnej sprawy i Rozalia, Henryk, Zofia Wieczorkowie
urzędowej oraz pozytywne wyniki badań dla 8.30 - + Jan Kuciński w 4 rocz.śm. - int.od żony
ofiarodawcy intencji
i dzieci
17.00 - + Józef Stankiewicz (w urodziny)
8.30 - + Bolesława Krysiak - int.od KR z Krutyni
Czwartek - 24 października 2013 r.
11.00 - + Franciszek Krajza w rocz.śm.
8.00 - + Agnieszka i Jan Smolarz w rocz.śm.
11.00 - + Czesław i Gertruda Owoc
17.00 - w 2 urodziny Julii Mroczkowskiej - int.od 11.00 - + cr. Jabłkowskich i Kręciewskich
dziadków
11.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
11.00 - + Janina w 25 rocz.śm., Jan, Józef, cr.
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
Pupkiewicz
Piątek - 25 października 2013 r.
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
8.00 - + Franciszek Terepka w 7 rocz.śm.
17.00 - + Władysław Bąba, Marian i Tadeusz
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
Zawrotny
Carum est, quod rarum est
Ochrzczona została
Julia Agata Dębkowska,
Rodzice
Drogie jest to, co rzadkie
córka Mirosława
i otoczenie niech będą dla
***
i Angeliki.
niej świadkami wiary.
Tylko miłość czyni wszystko dobrze.
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W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 21 X Błogosławiony Jakub
Strzemię (1340-1409),
franciszkanin, biskup, gorliwy
misjonarz Kresów Wschodnich
(wspomnienie obowiązkowe);

· 22 X Błogosławiony Jan Paweł II (1920-2005),
papież, którego nie trzeba specjalnie
przypominać, szanowany i kochany przez cały
Kościół i świat, świadek i nauczyciel
bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego
Najświętszej Matce (wspomnienie
obowiązkowe).

1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
2. Dzisiaj, w niedzielę taca przeznaczona jest
na prace prowadzone w naszej parafii. Proszę
o życzliwe wsparcie i pomoc.
3. We wtorek, 22 października, przypada 65.
rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała
Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski
w jakże 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.
4. W następną niedzielę spotkanie z dziećmi
przygotowującymi się do I Komunii Świętej i ich
rodzicami. Zapraszam na godz. 11.00.

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 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?

Słowo na dziś...

Jak długo człowiek potrafi gorliwie się modlić?
Słabość ciała i woli indywidualnie wyznacza
niezbyt długi czas. Niektórzy nie potrafią
wytrwać w ciszy na modlitwie nawet minuty, po
chwili zaczynają się kręcić i szukać jakiegoś
zajęcia. Tymczasem zwycięstwo nad pokusą
podczas próby zależy od wytrwałej modlitwy.
Przypowieść i zachęta Jezusa skierowane do
Apostołów są bardzo wymowne. Chrystus mówi

o wołaniu w dzień i w nocy. Któż poza mistykami
potrafi poświęcić tyle czasu na modlitwę? Czyż
nawet wierzący katolicy nie mówią
o darmozjadach, którzy tylko się modlą i nic nie
robią?? Nie byłoby zwycięstwa nad
Amalekitami bez modlitwy Mojżesza. Nie
byłoby mądrości bez wytrwałego studiowania
Pisma Świętego. Co dla nas więcej znaczy opinia
ludowa, czy słowa Chrystusa?

