Kalendarz liturgiczny
22 września. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Łk 16,1-13
Gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii
w dniu poświęconym Panu. Jemu oddajemy jako
chrześcijanie należną cześć za dzieło stworzenia
i za dar życia każdego z nas.
23 września. PONIEDZIAŁEK. Św. Ojca Pio
z Pietrelciny.
Ezd 1,1-6; Łk 8,16-18
Warto pamiętać, że w niebie mamy wielkich
orędowników.
24 września. WTOREK.
Ezd 6,7-8.12b.14-20; Łk 8,19-21
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
25 września. ŚRODA. Bł. Władysława
z Gielniowa.
Ezd 9,5-9; Łk 9,1-6
Eucharystia umacnia nas w dobrym

postępowaniu i przybliża do Boga.
26 września. CZWARTEK.
Ag 1,1-8; Łk 9,7-9
Czasem sprawiamy wrażenie biegających za
“cudownościami”. A największy cud mamy na
wyciągnięcie ręki. To Eucharystia.
27 września. PIĄTEK. Św. Wincentego
a Paulo.
Ag 1,15b-2,9; Łk 9,18-22
Mówić o miłosierdziu wobec bliźniego może
jest łatwo, ale czynić miłosierdzie jest znacznie
trudniej.
28 września . SOBOTA. Św. Wacława.
Za 2,5-9.14-15a; Łk 9,43b-45
Chrystus tak wiele wycierpiał na krzyżu, by
pokazać nam, że Jego miłość pokonała
wszystko, nawet szatana. Męczennicy
potwierdzają tę prawdę.

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. W kolejną wrześniową niedzielę
pamiętamy w naszych modlitwach o ofiarach
II wojny światowej, żołnierzach i ludności
cywilnej. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy
przelali krew za wolność. Modlitewna
pamięć niech będzie wyrazem naszej
wdzięczność.
2. Na dobre rozpoczął się rok szkolny
i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci,
młodzieży, ale i rodziców, katechetów
i wychowawców był to czas rozpoczęty
w imię Boże. Zachęcam też do odważnego
rozglądania się, aby poza nauką znaleźć
właściwe miejsce dla swojego wzrostu
duchowego, dla umacniania swojej komunii
z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby
działające u nas koła, organizacje katolickie,
parafialna Caritas, Liturgiczna Służba
Ołtarza … Zapraszam wszystkich chętnych
do wspólnej pracy!
3. Do nabycia są kalendarze na 2014 r.
4. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE

Bazylika zimą

*

Komunikaty

"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
5. Dzisiaj taca przeznaczona jest na Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku.
6. 29 września o godz. 11.00 - spotkanie dzieci
pragnących przystąpić do I Komunii Świętej i ich
rodziców.
7. Coraz bliżej październik - miesiąc modlitwy
różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich
parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego
udziału w codziennej Mszy Świętej
i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym
kościele będziemy celebrowali o godzinie 17.00.
Tych zaś,
którym trudniej
dotrzeć do
kościoła, proszę
o wspólne
odmawianie
r ó ż a ń c a
w domach.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
Wiara Izraela
12. Historia ludu Izraela w Księdze Wyjścia
kontynuuje drogę wiary Abrahama. Wiara rodzi
się ponownie z pierwotnego daru: Izrael otwiera
się na działanie Boga, który pragnie go wyzwolić
z jego nędzy. Wiara wezwana jest do długiej
wędrówki, by móc adorować Pana na Synaju i
objąć w posiadanie ziemię obiecaną. Miłość
Boża ma rysy ojca niosącego syna przez całą
drogę (por. Pwt 1, 31). Wyznanie wiary Izraela
przyjmuje kształt opowiadania o
dobrodziejstwach Boga, o Jego działaniu, by
wyzwolić lud i go prowadzić (por. Pwt 26, 5-11),
a opowiadanie to naród przekazuje z pokolenia
na pokolenie. Światło Boże świeci dla Izraela

przez czyny dokonane przez Pana, wspominane i
wyznawane w sprawowaniu kultu,
przekazywane dzieciom przez rodziców.
Dowiadujemy się zatem, że światło, które niesie
wiara, związane jest z konkretnym
opowiadaniem o życiu, z wdzięcznym
wspominaniem dobrodziejstw otrzymanych od
Boga i stopniowym spełnianiem się Jego
obietnic. Wyraziła to bardzo dobrze gotycka
architektura: w wielkich katedrach światło
dochodzi z nieba przez witraże, na których przedstawiona jest historia święta. Światło Boże
dociera do nas przez opowiadanie o Jego
Objawieniu, dlatego potraf oświecić naszą drogę
w czasie, przypominając o Bożych
dobrodziejstwach, pokazując, jak spełniają się
Jego obietnice.
Ciąg dalszy nastąpi

Maryja
już pielgrzymuje
po naszej diecezji!
Maryja w znaku
jasnogórskiego
wizerunku rozpoczęła
pielgrzymkę po diecezji
ełckiej. Uroczyste
powitanie i Eucharystia
na placu obok
konkatedry pw. św.
Aleksandra w Suwałkach
rozpoczęły modlitewną
sztafetę wszystkich
parafii diecezji. Mszy
Świętej przewodniczył
Nuncjusz Apostolski
w Polsce abp Celestino Migliore. Homilię
wygłosił metropolita przemyski abp Józef
Michalik. Mszę święta koncelebrowało 36
biskupów z Polski i z zagranicy, oraz kilkuset

kapłanów. Na uroczystości tłumnie zgromadzili
się wierni z całej diecezji. Widoczne były
transparenty różnych stowarzyszeń i ruchów
kościelnych. Byli też obecni przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych. Cd. s.3.

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. Taca z ostatniej niedzieli - 2792.23 zł.
Wpłynęło - 2792.23 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 319886.83 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 - 23 września 2013 r.
Piątek - 27 września 2013 r.
8.00 - ...............
8.00 - ....................
17.00 - Gr. + Anna
17.00 - Gr. + Anna
17.00 - + Władysław Bednarczyk w rocz.śm., 17.00 - + Włodzimierz Rogiński
Krzysztof Rudnik w rocz.śm., Jan i Stefan
- int.od córki z rodziną
17.00- + dziadków, Władysław i Władysława Sobota - 28 września 2013 r.
Kozłowscy, Aleksandra i Stanisław Sekścińscy, 8.00 - Gr. + Anna
Eleonora i Wincenty Karaszewscy, Anna i Marian 17.00 - ślub: Natalia Rudnik i Andrzej
Majkut
Zachłowski
Wtorek - 24 września 2013 r.
18.00 - o bł. Boże dla Marzeny i Mariusza Pliszka
8.00 - intencja dziękczynna od Anny i Jarosława z racji rocznicy ślubu i dla ich dzieci
i za Elizę i Elżbietę z prośbą o bł. Boże
17.00 - + Konstanty Łukowski w 13 rocz.śm.
17.00 - o szczęśliwą operację dla Krystyny
XXVI Niedziela Zwykła - 29 września 2013 r.
17.00 - Gr. + Anna
8.30 - o bł. Boże dla Aliny i Zdzisława
17.00 - + Zygmunt i Zofia Kalinowscy, Anna Ochenkowskich i Wiesławy i Waldemara
i Mieczysław Sobczak
Krystkiewicz - int.od dzieci
Środa - 25 września 2013 r.
8.30 - + Bolesława, Józef, Jan, Henryka, Janina
8.00 - w 60 urodziny Stanisława Ropiaka i w 5 Pieloch, Teresa i Bolesław Pupek
urodziny Brajana
8.30 - + Teresa Stepnowska, cr. Zawrotnych
17.00 - o zdrowie duszy i ciała, łaskę wiary, dary 8.30 - + Marianna Staciwa
Ducha Świętego i o dobre owoce sakramentu 11.00 - w urodziny Huberta Sawickiego
Bierzmowania dla córki
11.00 - w int. Stefanii i Henryka Sokołowskich
17.00 - Gr. + Anna
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
17.00 - + Władysław, Walenty i Marianna Izabeli i Michała i za ich dzieci
Bachmura, Józef Mamończyk, Marianna Kobus 11.00 - + Stanisław i Anna Bałdyga, Władysław
Czwartek - 26 września 2013 r.
i Mieczysław Bałdyga - int.od córki i siostry
8.00 - ..................
Marianny Gadomskiej
17.00 - Gr. + Anna
17.00 - w urodziny Klaudii Domurat
17.00 - + Józef, Czesław, Stanisław, Franciszek, 17.00 - Gr. + Anna
Aleksander i Anastazja

Człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną, Mens agitat molem
a nie stawać się niewolnikiem ziemi, materii. Myśl porusza ogrom świata.
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W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 23 IX Święty ojciec Pio
(1887-1968), prezbiter,
kapucyn, stygmatyk i
mistyk, wielki czciciel
Eucharystii i Matki Bożej
( w s p o m n i e n i e
obowiązkowe);
· 25 IX Błogosławiony Władysław z Gielniowa
(1440-1505), franciszkanin przepełniony
W h o m i l i i
przewodniczący
Konferencji
Episkopatu Polski
zwrócił uwagę na
duchową wartość
wydarzenia, które
rozpoczyna się z peregrynacją, na przemianę,
która dokonuje się w ludzkim sercu dzięki sile
modlitwy. Według abp. Michalika problemu zła
nie rozwiąże narzekanie, lecz każdy z nas może
i powinien opierać się złu, eliminować grzech
w swoim życiu, zwalczać egoizm i sprawiać
radość innym. Każdy z nas może i powinien
pogłębiać wiarę i modlić się
więcej, gorliwiej i
owocniej. Św. Jan od
Krzyża powtarzał, że
„człowiek otrzymuje od
Boga tyle ile się od Niego
spodziewa”. A zatem
miejmy odwagę spodziewać

duchem pokuty i płomienny kaznodzieja
(wspomnienie obowiązkowe);
· 27 IX Święty Wincenty ŕ Paulo (1581-1660),
prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel
Zgromadzenia Księży Misjonarzy lazarystów i
Sióstr Miłosierdzia szarytek (wspomnienie
obowiązkowe);
· 28 IX Święty Wacław (ok. 903-935?), książę
czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk
swego brata, poganina, patron Czech
(wspomnienie obowiązkowe).
się wiele i modlić się
o w i e l e s p r a w.
Peregrynacja
według hierarchy
jest wielką modlitwą
w s p a r t ą
orędownictwem
Matki Bożej o umocnienie wiary we
wspólnotach parafialnych i rodzinach.
Przed błogosławieństwem z rąk ks. biskupów
delegaci każdej parafii otrzymali symboliczne
łódki, do których wierni podczas nawiedzenia
wizerunku Matki Bożej w parafii będą mogli
wrzucać modlitwy, prośby, podziękowania.
Łódki te wykonali podopieczni
Warsztatów Zajęciowych.
Peregrynacja wizerunku Matki
Bożej potrwa w diecezji ełckiej do 7
czerwca 2014 roku. Uroczystość
transmitowały Telewizja Trwam i
Radio Maryja, a także relacjonowały
TVP oraz media lokalne.

Związek małżeński zawarli

Ochrzczona została

Patrycja
i Adrian Farys
Nowej rodzinie
życzymy obfitości
darów Bożych.
Szczęść Wam Boże!

Lena Skrocka,
córka Karola
Krzysztofa
i Martyny.
Rodzice i otoczenie
niech będą dla niej
świadkami wiary.
Słowo na dziś...

Pragnienie bogactwa może uczynić człowieka
bezdusznym i bezwzględnym. Taka osoba
potrafi wytłumaczyć sobie każde bezeceństwo
jako działanie konieczne. Bóg ostrzega, że
przyjdzie czas, kiedy takie osoby odpowiedzą za
swoje czyny. Natomiast Chrystus Pan zachęca
nas do dobrego używania rzeczy materialnych
będących w naszej dyspozycji. Wielkoduszność

to znak prawdziwej roztropności, ona otwiera
serca na poznanie prawdy, ona pobudza
obdarowanego do myślenia. Dlatego Święty
Paweł zachęca wierzących do modlitwy o pokój
i o pomyślność wszystkich ludzi, bo takie
warunki sprzyjają pobożności
i wielkoduszności. Otwórzmy nasze serca na
miłość Boga i bliźniego.

