Kalendarz liturgiczny
21 paŸdziernika. XIX NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45
Koœció³ ze swej natury jest misyjny. Orêdzie
Ewangelii od pocz¹tku by³o g³oszone i
potwierdzane œwiadectwem ¿ycia wyznawców
Chrystusa.
22 paŸdziernika. B³. Jana Paw³a II.
Iz 52,7-10; J 21,15-17
“Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lêkajcie siê” tak wo³a³ Jan Pawe³ II u pocz¹tku swego
pontyfikatu. Niech te s³owa na nowo
rozbrzmiewaj¹ w naszych umys³ach i sercach.
23 paŸdziernika. Wtorek.
Ef 2,12-22; £k 12,35-38
By byæ misjonarzem, nie trzeba wyje¿d¿aæ w
dalekie kraje. Wystarczy ¿yæ w zgodzie z
wyznawan¹ wiar¹, wskazywaæ na przynale¿noœæ do
Jezusa Chrystusa wszêdzie tam, gdzie jesteœmy.
24 paŸdziernika. Œroda.

Ef 3,2-12; £k 12,39-48
Chrystus gromadzi nas przy swoim o³tarzu, by
obdarzyæ ³askami potrzebnymi w codziennym
¿yciu.
25 paŸdziernika. Czwartek.
Ef 3,14-21; £k 12,49-53
Œwiêty Pawe³ pragn¹³, by wszyscy doszli do
pe³nego poznania Pana Boga.
26 paŸdziernika. Pi¹tek.
Ef 4,1-6; £k 12,54-59
Ka¿da Eucharystia to zaproszenie do pog³êbienia
relacji z Panem Bogiem. Œwiêty Pawe³ zachêca do
postêpowania “w sposób godny powo³ania, jakim
zostaliœmy wezwani”.
27 paŸdziernika. Sobota.
Ef 4,7-16; £k 13,1-9
Ewangelia ukazuje nam niezmiern¹ cierpliwoœæ
Boga. Dziêkuj¹c Panu Bogu za dar Jego
mi³osierdzia, ukazujmy Go œwiatu.

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. Koœció³ obchodzi dziœ Niedzielê Misyjn¹,
która rozpoczyna Tydzieñ Misyjny. W ten
sposób chcemy przypomnieæ sobie polecenie
Jezusa wstêpuj¹cego do Nieba, by nieœæ
Ewangeliê wszystkim ludziom. To polecenie
zobowi¹zuje ka¿dego z nas.
2. Dobiega koñca miesi¹c modlitwy
ró¿añcowej. Poczujmy siê wewnêtrznie
zobowi¹zani do wziêcia udzia³u w
nabo¿eñstwie paŸdziernikowym, podczas
którego rozwa¿amy tajemnice ró¿añca
œwiêtego. W naszym koœciele nabo¿eñstwo
paŸdziernikowe odprawiamy: codziennie o
godz. 17.00, w niedziele po Mszy Œwiêtej o
godz. 11.00. ZAPRASZAM.
3. Zbli¿a siê listopad miesi¹c modlitwy za
zmar³ych. Wypominki, czyli proœbê o
modlitwê za wymienionych zmar³ych,
mo¿na sk³adaæ do skarbony przy wejœciu do
koœcio³a. Przy okazji informujemy, ¿e we
Wszystkich Œwiêtych tradycyjnie ju¿
odprawiona zostanie na naszym cmentarzu

Msza Œwiêta o godzinie 12.30.
4. Dzisiaj ofiary na prace
prowadzone w naszej Parafii. Proszê
o dalsz¹ pomoc i wsparcie.
5. Dziœ, po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie z dzieæmi przygotowuj¹cymi
siê do I Komunii Œwiêtej i ich rodzicami.
6. W nastêpn¹ niedzielê ofiary na cele Nuncjatury
Apostolskiej.
7. Jutro wspomnienie b³. Jana Paw³a II.
8. 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.
9. Proszê o uporz¹dkowanie grobów.
10. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE
"BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW
TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
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W tym roku Œwiatowy
Dzieñ Misyjny
(Niedzielê Misyjn¹)
obchodzimy dzisiaj, w
dniu 21 paŸdziernika.
Ustanowiony zosta³ 14
kwietnia 1926 r. przez
papie¿a Piusa XI.
Niedziela Misyjna
j e s t
d n i e m
solidarnoœci w ca³ym
K o œ c i e l e
powszechnym. S³u¿y
budzeniu œwiadomoœci misyjnej i
odpowiedzialnoœci za misyjne dzie³o Koœcio³a
wœród wszystkich jego cz³onków. Katolicy na
ca³ym œwiecie otaczaj¹ modlitw¹ i wspomagaj¹
ofiar¹ materialn¹ misyjne dzie³o Koœcio³a.
Z okazji Œwiatowego Dnia Misyjnego papie¿
Benedykt XVI og³osi³, jak co roku, orêdzie
misyjne. Na samym pocz¹tku tegorocznego
orêdzia czytamy: «Obchody Œwiatowego Dnia
Misyjnego maj¹ w tym roku bardzo szczególne

znaczenie. Upamiêtnienie 50. rocznicy rozpoczêcia
Soboru Watykañskiego II, otwarcie Roku Wiary i
Synod Biskupów poœwiêcony nowej ewangelizacji
potwierdzaj¹ wolê Koœcio³a anga¿owania siê z
wiêksz¹ odwag¹ i zapa³em w missio ad gentes, aby
Ewangelia dotar³a a¿ na krañce ziemi»
Ofiary sk³adane na tacê w Œwiatowy Dzieñ
Misyjny we wszystkich parafiach œwiata, równie¿
tych najbiedniejszych, tworz¹ Fundusz Solidarnoœci
Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Z tych
œrodków utrzymywani s¹ ksiê¿a i katechiœci pracuj¹cy
na terenach misyjnych i finansowane s¹ projekty
specjalne, jak budowy i remonty koœcio³ów, kaplic,
domów zakonnych.
Niedziela misyjna rozpoczyna Tydzieñ Misyjny –
tydzieñ szczególnej modlitwy za misje na ca³ym
œwiecie. W tym roku obchodzimy go pod has³em
„G³osiæ wiarê z radoœci¹”.
W zwi¹zku z tym, ¿e w naszej parafii III Niedziela
miesi¹ca jest dniem, kiedy ofiary sk³adamy jako
pomoc w pracach prowadzonych w naszej parafii, my
misje wesprzemy w I niedzielê listopada tj. 4
listopada.

W tych dniach, przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu
Polski ds. Misji, bp Jerzy Mazur SVD i o. Kazimierz
Szymczycha SVD, Sekretarz tej Komisji, odwiedzili
polskich misjonarzy i misjonarki w Ghanie, w Togo i
na Wybrze¿u Koœci S³oniowej. Z okazji
rozpoczynaj¹cego siê dziœ, 21 paŸdziernika - Tygodnia
Misyjnego, misjonarze wyra¿aj¹ szczer¹ wdziêcznoœæ
za ka¿d¹ pamiêæ modlitewn¹ i za ofiarowane w ich
intencjach cierpienia." Polscy misjonarze i misjonarki
Senat RP podj¹³ w czwartek, 18 paŸdziernika,
uchwa³ê w sprawie uczczenia b³. Karoliny Kózkówny.
Dokument przyjêto z okazji obchodzonej w tym roku
25. rocznicy jej beatyfikacji. Projekt uchwa³y wnios³a
senator Helena Hatka. Jak podkreœli³a, Karolina
Kózkowna prezentuje hart ducha i charakter, jaki
ka¿dy z nas chcia³by mieæ.
„I dzisiaj Senat tak piêknym g³osowaniem powiedzia³:
dla nas wszystkich wa¿ne s¹ wartoœci, niezale¿nie od
naszych pogl¹dów; dla nas wszystkich wa¿ne jest

podkreœlali, ¿e ich praca mo¿liwa jest dziêki pomocy
Polaków i Polek z ojczyzny i poza jej granicami. Wielu
mówi³o, ¿e wszystko co tutaj mogli zrealizowaæ, sta³o
siê dziêki darom serca ich rodaków. Obecnie w
Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do pos³ugi
w ró¿nych czêœciach œwiata przygotowuje siê 31
nowych misjonarzy. Na ca³ym œwiecie, w 93 krajach
pracuje ok. 2,2 tys. polskich misjonarzy: œwieckich,
ksiê¿y, zakonników i zakonnic.
nowe pokolenie, m³ode pokolenie, my chcemy, ¿eby
m³odzi ludzie wzorowali siê na Karolinie” –
stwierdzi³a senator Hatka.
W przyjêtej uchwale czytamy m.in., ¿e „Senat
Rzeczypospolitej Polskiej uwa¿a za swój obowi¹zek
przypominanie opinii publicznej o tej m³odej
dziewczynie z niedalekiej przesz³oœci, której postaæ
zas³uguje na szczególn¹ uwagê i mo¿e byæ wzorem do
naœladowania dla wspó³czesnych”.

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: 0 z³.
Wp³ynê³o - 0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 643 852.59 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 - 22 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Stanis³awa Zajk
17.00 - + Kamil i Anna Sad³owscy
17.00 - + Eugeniusz Ptak w 3-ci¹
rocz. œm. - int. od ¿ony
Wtorek - 23 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie Krzywiñskich
Œroda - 24 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - .....................
17.00 - w int. Julii w I-sze urodziny - int. od
dziadków
17.00 - + Agnieszka i Jan Smolarz
Czwartek - 25 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + Franciszek Terepka w 6-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Anna Sad³owska - int. od brata
Stanis³awa z rodzin¹ z Sosnowca
Pi¹tek - 26 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - intencja dziêkczynna za otrzymane ³aski z
proœb¹ o dalsze od Celiny Kuzia i za + Edward
Kuzia

Odeszli od nas

Anna Sad³owska
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 18 listopada 2012 r. - godz. 17.00

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

17.00 - .........................
Sobota - 27 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + Henryk, Aleksandra i Czes³aw
17.00 - + Bronis³aw Flisiak i jego mamê Helenê,
Roman Bielewski - int. od przyjació³
XXX Niedziela Zwyk³a - 28 paŸdziernika 2012 r.
8.30 - w 18-t¹ rocznicê œlubu Ma³gorzaty i Dariusza
Kamiñskich i za ich syna Paw³a
8.30 - + Rozalia, Stanis³aw, Henryk z rodz.
Krawczyk, Leokadia, Stanis³aw i Rozalia z rodz.
Kulas
8.30 - + Jan Kuciñski w 3-ci¹ rocz. œm.
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Tadeusza w dniu
imienin
11.00 - o b³. Bo¿e dla dzieci z rodzinami Wies³awy
Ruppel i dla matki Jadwigi Domurat
11.00 - + Tadeusz Paradowski
11.00 - + Janina Koci¿ewska w 24-t¹ rocz. œm.
17.00 - + Franciszek Krajza w 8-m¹ rocz. œm.
17.00 - + W³adys³aw i W³adys³awa Koz³owscy int. od córki Haliny z rodzin¹
Anna Sobczak
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 18 listopada 2012 r. - godz. 11.00
Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie ...
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).

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
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* 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

* 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 pragnê zwróciæ 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

ludzkoœci¹, która cierpi. Najwy¿szy przejaw
bliskoœci Boga w cierpieniu cz³owieka widzimy
w Jezusie, który jest „S³owem wcielonym.
G³oszenie s³owa Bo¿ego a cierpi¹cy
Cierpia³
z nami, umar³. Przez swoj¹ mêkê i œmieræ
Podczas prac synodalnych ojcowie zwrócili uwagê
tak¿e na potrzebê g³oszenia s³owa Bo¿ego wzi¹³ na siebie i do g³êbi przemieni³ nasz¹ s³aboœæ”.
wszystkim cierpi¹cym fizycznie, psychicznie lub Jezus nieprzerwanie jest z cierpi¹cymi; Jego
duchowo. Bowiem w momentach bólu wyraŸniej bliskoœæ trwa w czasie dziêki dzia³aniu Ducha
dochodz¹ do g³osu w sercu cz³owieka ostateczne Œwiêtego w misji Koœcio³a, w S³owie i
pytania dotycz¹ce sensu w³asnego ¿ycia. Jeœli sakramentach, w ludziach dobrej woli, w dzie³ach
s³owo cz³owieka wydaje siê milkn¹æ wobec opieki, podejmowanych przez wspólnoty z
tajemnicy z³a i cierpienia, a nasze spo³eczeñstwo bratersk¹ mi³oœci¹, co ukazuje prawdziwe oblicze
wydaje siê przyznawaæ wartoœæ ¿yciu jedynie Boga i Jego mi³oœæ. Synod dziêkuje Bogu za jasne,
wtedy, gdy odpowiada pewnemu poziomowi a czêsto ukryte œwiadectwo tak licznych
skutecznoœci i dobrobytu, s³owo Bo¿e objawia chrzeœcijan kap³anów, osób zakonnych i œwieckich
nam, ¿e równie¿ te okolicznoœci w tajemniczy którzy swych r¹k, oczu oraz serc u¿yczali i nadal
sposób „objête” s¹ czu³oœci¹ Bo¿¹. Wiara, która u¿yczaj¹ Chrystusowi, prawdziwemu lekarzowi
rodzi siê ze spotkania ze s³owem Bo¿ym, pomaga cia³ i dusz! Zachêca te¿, by dalej opiekowali siê
nam uznaæ, ¿e ¿ycie ludzkie jest godne tego, by w osobami chorymi i dawali im odczuæ w S³owie i
pe³ni je prze¿yæ, tak¿e wtedy, gdy jest os³abione Eucharystii o¿ywiaj¹c¹ obecnoœæ Pana Jezusa.
cierpieniem. Bóg stworzy³ cz³owieka do szczêœcia i Nale¿y im pomagaæ czytaæ Pismo œwiête i
¿ycia, ale wskutek grzechu pojawi³y siê na œwiecie odkrywaæ, ¿e w³aœnie ich kondycja pozwala im w
choroba i œmieræ (por. Mdr 2, 23-24). Jednak Ojciec szczególny sposób uczestniczyæ w odkupieñczym
¿ycia jest lekarzem cz³owieka w ca³ym tego s³owa cierpieniu Chrystusa za zbawienie œwiata (por. 2
znaczeniu i nieustannie pochyla siê z mi³oœci¹ nad Kor 4, 8-11. 14).
cdn
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Ka¿dy
niech
1. Bastek Daniel, stan wolny, zam. Œwignajno
Ma³e, par. tut. i Wilkowska Aneta, stan wolny, przeto post¹pi tak, jak mu nakazuje jego w³asne serce, nie
zam. Miko³ajki, ul. Dybowska, par. Matki ¿a³uj¹c i nie czuj¹c siê przymuszonym, albowiem
radosnego dawcê mi³uje Bóg. (2Kor 9,6-7)
Bo¿ej Ró¿añcowej w Miko³ajkach.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach Tylko mi³oœæ czyni wszystko dobrze. ***
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do Fama pluris quam opes (S³awa znaczy wiêcej ni¿ maj¹tek).
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .

zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany
jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Qui nimium probat, nihil probat.
Kto chce udowodniæ zbyt wiele, nie udowodni niczego.
Proboszcza.
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.

