Kalendarz liturgiczny
21 września. XXV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mk 20,1-16a
Kościół to niesamowite miejsce - to Winnica Pana.
Bóg pragnie nas obdarować równie niezwykłym
darem - zbawieniem.
22 września. PONIEDZIAŁEK.
Prz 3,27-35; Łk 8,16-18
Chrześcijanin ma być podobny do światła
znajdującego się w widocznym miejscu, że dobre
życie każdego z nas może stać się świadectwem
danym na co dzień Zbawicielowi. .
23 września. WTOREK. Św. Ojca Pio
z Pietrelciny.
Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21
Pomyślmy o naszym życiowym powołaniu
i o misji, jaką Pan nam wyznaczył.
24 września. ŚRODA.
Prz 30,5-9; Łk 9,1-6

“Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Oto misja. Którą nam
przychodzi kontynuować po Apostołach.
25 września. CZWARTEK. Bł. Władysława
z Gielniowa.
Koh 1,2-11; Łk 9,7-9
Chrystus posyła nas do służby Bogu, Kościołowi
i Ojczyźnie.
26 września. PIĄTEK.
Koh 3,1-11; Łk 9,18-22
Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Na to pytanie
mamy odpowiedzieć naszym życiem.
27 września. SOBOTA. Św. Wincentego a Paulo.
1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15
Nieść pomoc ubogim i cierpiącym - to własciwe
zadanie dla każdego z nas, bo do nas wszystkich
mówi Jezus: “Kto pomoże tym najsłabszym, Mnie
pomoże”.

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. Przeżywamy dziś 25 niedzielę w ciągu roku, która
jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako
Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego
roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje
orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny
element społecznej komunikacji. W tym roku
orędzie to skupia się wokół tematu "Przekaz w
służbie autentycznej kultury spotkania" Zachęcamy
serdecznie do zapoznania się z treścią tego orędzia,
możemy je znaleźć na katolickich stronach
internetowych lub też w prasie.
2. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do
modlitwy za środki społecznego przekazu, takich
jak prasa, radio, telewizja, internet itp. Podejmijmy
także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak
korzystamy z tych środków, jakie możliwości
posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak
możemy się przed nimi ustrzec.
3. Liturgia dzisiejszej niedzieli natomiast zachęca
nas do refleksji nad naszą życiową postawą. Nad
tym, czy cechuje się ono prawością w postępowaniu.
Warto też pomyśleć nad tym, czy nie oceniamy
innych zbyt pochopnie i jedynie na podstawie
zewnętrznego wyglądu.

Bazylika zimą

Komunikaty

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 23 IX św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter,
kapucyn, jeden z najbardziej znanych
współczesnych świętych; naznaczony stygmatami
włączającymi go również fizycznie w przeżywanie
Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem,
spędzając długie godziny w konfesjonale;
Eucharystię celebrował zawsze z wielkim
namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie
godziny; nie rozstawał się również nigdy
z różańcem (wspomnienie obowiązkowe);
· 25 IX bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505),
prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych
zwanych bernardynami; miał szczególne
nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się
niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus,
które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie
obowiązkowe);
· 27 IX św. Wincenty a Paulo (1581-1660),
prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel
Zgromadzenia Księży Misjonarzy lazarystów
i Sióstr Miłosierdzia szarytek, które oddają się
różnorakiej posłudze chorym, ubogim
i opuszczonym (wspomnienie obowiązkowe).
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Słowo na dziś
Dzisiaj prorok Izajasz zachęca nas do
poszukiwania Boga, używając hebrajskiego
słowa darasz, które nacechowane jest wielką
żarliwością i intensywnością. Chcąc jednak
podjąć trud poszukiwań, trzeba najpierw
gorąco pragnąć Boga. Z drugiej zaś strony
poszukujący może być pewny, że Bóg jest
blisko niego, ale często tam, gdzie się tego
nie spodziewa. Stąd więc trzeba umieć czytać

znaki czasu i nie zasklepiać się w egoizmie.
Przypowieść
z dzisiejszej Ewangelii, wzięta
z realiów palestyńskich, dobitnie wskaże, że
małoduszność zamyka człowieka na dobro, które
mogłoby zaistnieć dzięki łasce Boga.
A Bóg wciąż przychodzi w drugim człowieku
i w swoim słowie. Czy jestem gotów przyjąć tę
łaskę?

Dzisiaj o godz.
9.00 Papież
rozpoczyna
oficjalną wizytę
w Albanii.
Albańczycy
ogromnie cieszą
się papieską
wizytą i zupełnie nie przejmują wzmożonymi
środkami ostrożności, które w związku z nią
podjęto. Wśród zwykłych ludzi, którzy
w większości nie są przecież w tym kraju
chrześcijanami, panuje powszechne przekonanie,
że będzie to czas budowania więzi między
wyznawcami wszystkich religii i wyznań. Ale dla
katolików, którzy dzisiaj z pewnością będą
w Tiranie dominować, będzie to też wyjątkowa
okazja, by publicznie zamanifestować to, w co
wierzą, a co przez lata komunistycznych
prześladowań było w nich bezwzględnie
wykorzeniane.
O tej potrzebie wyjścia katolików ze swą wiarą na
ulice mówi pracujący od wielu lat w Albanii polski
salwatorianin ks. Wojciech Porada. „Ta
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

pielgrzymka jest wyjątkowa, ponieważ mam
okazję moim parafianom pokazać znaczenie
zewnętrznego wymiaru wiary. Po latach
komunizmu w ludziach pozostała obawa
wyrażania siebie na zewnątrz – podkreśla ks.
Porada. - Mają w sercach głęboką miłość do Pana
Boga, ale wciąż trudno im wchodzić z wiarą na
ulice. Fakt, że w niedzielę wezmą udział w Mszy
z Papieżem na głównym placu Tirany, to, że będą
tam też inni ludzie jest dla nich wydarzeniem
wręcz formacyjnym. Wyjdą z domów, połączą się
we wspólnotę wiary”.
Jednym z ostatnich akcentów tej pielgrzymki
Papieża będą odwiedziny we wspólnocie
„Betania”. To szczególne miejsce. Znalazły tam
schronienie porzucone dzieci, jak i wyrzucone ze
swoich domów matki ze swymi pociechami.
Położona 25 km od Tirany w jednym
z najuboższych miejsc w kraju wioska tętni
duchem nadziei i wzajemnej pomocy. To właśnie
tam chciał pojechać Franciszek. I tym duchem
nadziei, którym podzielą się z nim najubożsi
i odrzuceni, zakończy swą pielgrzymkę do
Albanii.
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
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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. Juszko Sabina i Ireneusz (Ukta) - 100 zł.; 2. Widła Bogusława i Władysław (Kraków) 50 zł. ; 3. Anonimowo - 250 zł. Wpłynęło - 400 zł. Wydano - 0 zł.
Stan kasy - zadłużenie 281 434.77 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 - 22 września
2014 r.
8.00 - ........................
17.00 - w intencji Marysi Pupek
o bł. Boże i zdrowie - int.od
koleżanki
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy
Barcikowscy
Wtorek - 23 września 2014 r.
8.00 - + Kazimierz Kozłowski w rocz.śm.,
Władysław i Władysława
17.00 - + Władysław Bednarczyk w rocz.śm.,
Krzysztof Rudnik w rocz.śm., Jan i Stefania
Rudnik
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
Środa - 24 września 2014 r.
8.00 - w 20 rocznicę ślubu Anny i Jarosława
Wnuk i za ich dzieci Elizę i Elę
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
17.00 - + Kazimierz, Władysława i Władysław
Kozłowscy, Aleksandra i Stanisław Sekścińscy
Czwartek - 25 września 2014 r.
8.00 - + Zofia i Zygmunt Kalinowscy, Hanna
i Mieczysław Sobczak
17.00 - o zdrowie taty - int.od dzieci i wnuczki
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
Piątek - 26 września 2014 r.
8.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
17.00 - w 18 urodziny Karoliny - int.od dziadków

17.00 - + Józef, Czesław, Stanisława, Franciszek,
Anastazja, Aleksander
Sobota - 27 września 2014 r.
8.00 - ................
15.00 - ślub: Anna Łuszczyk i Karol Kłos
16.00 - ślub: Marika Namiotko i Sławomir Zboch
17.00 - w rocznicę ślubu Moniki i Janusza oraz
Bogumiły i Krzysztofa
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
XXVI Niedziela Zwykła - 28 września 2014 r.
8.30 - + Władysława i Feliks Brzozowscy i ich
rodziców z obojga stron
8.30 - + Witold, Czesława i Czesława Zaniewscy
i Jan Nadolny
8.30 - + Teresa Stepnowska i cr. Zawrotnych
8.30 - za parafię
11.00 - w urodziny Huberta Sawickiego - int.od
rodziców
11.00 - w intencji Aliny oraz za + Zdzisława
Ochenkowskich oraz za Wiesławę i Waldemara
Krystkiewicz - int.od dzieci
11.00 - w rocznicę ślubu Marzeny i Mariusza
Pliszka i za ich dzieci
11.00 - + Konstanty Łukowski w 14 rocz.śm.
17.00 - + Anna i Stanisław Maciora, Anna
i Stanisław Dzierlatka
17.00 - + Paweł Jurczys, Józefa i Konstanty
Duszak Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy

1. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą do wszystkich o zbieranie zakrętek od butelek po
napojach dla dwójki dzieci z Baranowa i Piecek, na ich rehabilitację i na wózki inwalidzkie. Zakrętki
można składać w sklepie p. Łukaszewicz.
2. Niedziela 28 września 2014 r. z ustanowienia papieża Franciszka będzie poświęcona modlitwie
w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się
w dniach 5 – 19 października w Rzymie.

Ogłoszenia

*

1. Dzisiaj ofiary na tacę przeznaczone są na
prace w parafii. Dziękuję za pomoc i wsparcie.
Bóg zapłać!
2. Przypominam,ż do końca miesiąca
przyjmowane są zgłoszenia młodzieży pragnącej
przystąpić do sakramentu bierzmowania.
Młodzież ochrzczona poza naszą parafią
dostarcza świadectwo chrztu.
3. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok,
a
także kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
4. W dalszym ciągu szukamy sponsora na lichtarz
pod paschał - 2100 zł.
5. W następną niedzielę taca na WSD we
wszystkich parafiach diecezji ełckiej.
6. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim,
którzy wzięli udział w uroczystościach
odpustowych w naszej parafii. Dziękuję za
obecność, za zorganizowanie procesji
eucharystycznej, za wspólną modlitwę. Dziękuję
także wszystkim, którzy pomogli mi
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd.
59. Możemy powiedzieć, że w Najświętszej
Pannie Maryi urzeczywistnia się to, co
poprzednio podkreślałem, czyli że wierzący jest
całkowicie zaangażowany w swoje wyznanie
wiary. Ze względu na swą więź z Jezusem Maryja
jest ściśle włączona w to, w co wierzymy.
W dziewiczym poczęciu przez Maryję mamy
jasny znak Boskiego synostwa Chrystusa.
Odwieczny początek Chrystusa jest w Ojcu, jest
On Synem w pełnym i niepowtarzalnym sensie,
i dlatego rodzi się w czasie bez udziału
mężczyzny. Będąc Synem, Jezus może przynieść
światu nowy początek i nowe światło, pełnię
wiernej miłości Boga, który oddaje się ludziom.
Z drugiej strony, prawdziwe macierzyństwo
Maryi zapewniło Synowi Bożemu prawdziwą
ludzką historię, prawdziwe ciało, w którym
umrze na krzyżu i powstanie z martwych. Maryja
będzie Mu towarzyszyć aż pod krzyż (por. J 19,
25), skąd Jej macierzyństwo rozszerzy się po
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa na
każdego ucznia Jej Syna (por. J 19, 26-27).
Będzie obecna również w Wieczerniku, by wraz
z Apostołami wypraszać dar Ducha Świętego
(por. Dz 1, 14). W ten sposób dynamika miłości
między Ojcem i Synem w Duchu przeniknęła
nasze dzieje; Chrystus przyciąga nas do siebie,

Komunikaty
w zorganizowaniu obiadu odpustowego. Za
każde dobro - BÓG ZAPŁAĆ!
7. W niedzielę 12 października 2014 r. odbędzie
się pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii św. diecezji ełckiej do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Ełku.
Szafarze wraz z rodzinami i swoimi
duszpasterzami z poszczególnych parafii
gromadzą się o godzinie 13.30 w katedrze św.
Wojciecha w Ełku, gdzie modlitwą różańcową
u stóp Matki Bożej Fatimskiej rozpocznie się
pielgrzymka. Szafarze będą wyrażali
wdzięczność Bogu za dar posługi Kościołowi
oraz prosić o umocnienie wiary
i błogosławieństwo na kolejny rok duszpasterski.
Następnie pielgrzymi udadzą się do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, gdzie podczas uroczystej
Mszy św. bp Jerzy Mazur ustanowi nowych
S z a f a r z y K o m u n i i ś w. U c z e s t n i c t w o
w pielgrzymce jest obowiązkowe.
aby nas zbawić (por. J 12, 32). W centrum wiary
jest wyznanie Jezusa, Syna Bożego, zrodzonego
z niewiasty, wprowadzającego nas, przez dar
Ducha Świętego, w przybrane synostwo (por. Ga
4, 4-6).
60. Zwracamy się w modlitwie do Maryi, Matki
Kościoła i Matki naszej wiary. Matko, wspomóż
naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa,
byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie.
Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim,
wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego
obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili
dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli
dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się
zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza
w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara
wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej
wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj
nam, że ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam. Naucz
nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem
na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta
w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez
zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn,
nasz Pan!
W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 29 czerwca
2013, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, w pierwszym roku mego Pontyfikatu.
Papież Franciszek

