Kalendarz liturgiczny
23 listopada. NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA
WSZECHŚWIATA.
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,3146
Przedziwny to król, którego tronem jest krzyż, który
panuje poprzez służenie, prawdę i miłość, którego
królestwo dotyczy wszystkich narodów, miejsc
i czasów.
24 listopada. PONIEDZIAŁEK. Świętych
Męczenników Andrzeja Dung Lac i Towarzyszy.
Ap 14,1-3.4b-5; Łk 21,1-4
Orędzie Ewangelii, zgodnie z zamierzeniem samego
Chrystusa, skierowane jest do wszystkich narodów.
25 listopada. WTOREK.
Ap 14,14-20; Łk 21,5-11
Słowo Boże uczy nas inaczej patrzeć na
najważniejsze sprawy ludzkiego życia i dogłębnie je
rozumieć.

26 listopada. ŚRODA.
Ap 15,1-4; Łk 21,12-19
Często przykrości wyrządzane przez ludzi żyjących
daleko od Boga są ich wołaniem o autentyczne
świadectwo ludzi wierzących.
27 listopada. CZWARTEK.
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Łk 21,20-28
Nasze pragnienie doświadczenia Boga tu na ziemi
urzeczywistniamy przede wszystkim poprzez
udział w Eucharystii.
28 listopada. PIĄTEK.
Ap 20,1-4.11-21,2; Łk 21,29-33
Uczyńmy wszystko, by nasza mowa zawsze była
budująca.
29 listopada. SOBOTA.
Ap 22,1-7; Łk 21,34-36
Każdy udział we Mszy Świętej jest zaproszeniem
do uporządkowania swoich spraw zgodnie
z zasadami, które wskazuje nam sam Jezus.

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 uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać
przede wszystkim o tym, że dla człowieka
wierzącego królować znaczy służyć, a to
pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji
drugiego człowieka. Uroczystość ta została
ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa
XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że
Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak
zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem.
Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata,
dlatego nie można próbować określać
Chrystusowego królowania na podobieństwo
ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje
wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu
Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy
odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”,
wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo
Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo
Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej

Bazylika zimą

Komunikaty

codzienności.
2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również
świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to
ruch świeckich katolików, zaangażowanych
nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz
również, a może przede wszystkim w życie
społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej
starają się w swoim życiu zawodowym
i zaangażowaniu społecznym promować
wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie
z nauką społeczną Kościoła i współpracując
z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną
oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich
otoczeniu i kraju, kierując się przy tym
z a s a d a m i w i a r y. W s z y s t k i c h
zainteresowanych włączeniem się
w działalność tego stowarzyszenia serdecznie
zapraszamy na spotkanie dzisiaj po Mszy
Świętej o godz. 11.00.
3. 24 listopada o godz. 17.00 w Piskim Domu
Kultury odbędzie się XI Gala “WILKA
PISKIEGO”.
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Słowo

na

Liturgia słowa z dzisiejszej uroczystości próbuje
przekazać bogactwo kryjące się pod określeniem
„królestwo Chrystusowe”. Dzięki Księdze
proroka Ezechiela, jak i Ewangelii według św.
Mateusza dociera do nas krzepiąca prawda, że
Bóg jest Dobrym Pasterzem. Nawet jeżeli tekst
czytań mówi o sądzie, to trzeba pamiętać, że Bóg
patrzy na człowieka zawsze w perspektywie
Katolikiem być to nie grzech cd.
Czym skorupka za młodu nasiąknie.
Jakiś czas temu spotkałem na szkolnym korytarzu
ucznia, który w przeciwieństwie do innych ubrany
był w doskonale skrojony garnitur. Zapytałem, czy
wybiera się na jakąś olimpiadę lub konkurs, a on
z szerokim uśmiechem odpowiedział: „Panie
profesorze, dziś obchodzę pamiątkę chrztu
świętego i włączenia do Kościoła”. Przyznaję, że
mnie zawstydził i jeszcze tego samego dnia
udałem się do biura parafialnego, by uzupełnić
moje braki.
To być może jednostkowy przykład, ale jest wiele
sytuacji, które pokazują, że młodzi nie odchodzą
z Kościoła, ale próbują go ożywiać w swoim
środowisku. Ich przykład dociera często do tych,
którzy z powodu nieobecności w kościołach nie
słyszą pouczających kazań i konferencji.
Oto w tym roku stało się coś wspaniałego, co
można nazwać wiosną Kościoła. W naszej szkole
od blisko dwudziestu lat proponujemy młodzieży
modlitwę podczas długiej przerwy. Do tej pory
uczestniczyło w niej kilka osób, co już samo
w sobie było cudowne. Lecz w tym roku
świadectwo rówieśników sprawiło, że salka
katechetyczna pełna jest uczniów odmawiających

dziś

wieczności i pragnie tej wieczności dla swoich
dzieci. Gdy zaś na końcu czasów będzie sąd, to
będzie on polegał na ocenie uczynków miłości.
Jednakże trzeba również wierzyć, że niejako
w obronie każdego z nas stanie sam Chrystus,
jeżeli tylko przyjmiemy Jego królewskie słowo
i uznamy Go królem naszego życia.
liturgię godzin.
Doszło do tego, że
zabrakło nam
b r e w i a r z y
i młodzież korzysta
ze specjalnych
aplikacji w swoich
telefonach.
Bynajmniej nie jest to grupa wystraszonych
i naznaczonych kompleksem niższości
„katoszaraków”. Można tu spotkać młodzież
radosną, twórczą, wykształconą, ambitną
i świadomą swoich wad i zalet. To właśnie ich
świadectwo powoduje, że przychodzą inni.
Widzę wtedy oczami wyobraźni scenę, gdy
Filip zachęca Natanaela, by ten poszedł z nim
zobaczyć Jezusa (por. J 1,43-48). W tych
młodych ludziach widać niejako pierwotny
zapał ewangeliczny. Gdy dziewczyna czy
chłopak odkrywają radość płynącą z wiary,
gotowi są do ogromnych poświęceń, jak
chociażby do przejścia kilku tysięcy
kilometrów z sanktuarium w Piekarach
Śląskich do Rzymu, przez całą drogę niosąc
ponad dwumetrowy krzyż.
Cdn.
Adam Maniura
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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. Anonimowo -100 zł.; 2. Taca z ostatniej niedzieli - 2603.95 zł.
Wpłynęło - 2703.95 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 270 400.27 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 - 24 listopada
2014 r.
8.00 - + Stanisława
Młynarczyk w rocz.śm.,
Franciszek i za ich zmarłe
dzieci
16.00 - Gr. + Maria Drężek
Wtorek - 25 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - w urodziny Marzeny - int.od rodziców
Środa - 26 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - w urodziny Niny i za cr. Pieńkowskich
17.00 - + Stanisław Samsel w 11 rocz.śm. i jego
rodzice Eleonora i Józef
Czwartek - 27 listopada 2014 r.
8.00 - w I urodziny Leny
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - + Maria, Józef i Henryk Zubryccy
Piątek - 28 listopada 2014 r.
4. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią
niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień
rozpoczniemy Adwent czas przygotowania na
święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni
tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do
refleksji nam naszym podejściem do wiary
w codziennym życiu.
5. Przez cały listopad wspólnotowo modlimy się
za naszych zmarłych podczas tradycyjnych
wypominków. Kartki z wypisanymi imionami
zmarłych, za których pragniemy się modlić,
możemy składać do końca miesiąca listopada
przy wyjściu z kościoła do specjalnie na to
przeznaczonej skarbony.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

8.00 - + Helena i Zdzisław Potempa
17.00 - Gr. + Maria Drężek
Sobota - 29 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - w 18 urodziny Natalii Drężek
17.00 - + Stanisław Duda, cr. Duda i Podsiad
I Niedziela Adwentu - 30 listopada 2014 r.
8.30 - + Jerzy Milewski - int.od żony i córki
z rodziną
8.30 - + Rozalia Gołaś w rocz.śm., Władysław
8.30 - Gr. + Maria Drężek
11.00 - + Jerzy Strus, Jan Dziekoński
11.00 - + Eugeniusz Skorupski w 2 rocz.śm.,
Rozalia i Roch - int.od żony i dzieci z rodzinami
11.00 - + Adrian Dziachan w I rocz.śm. - int.od
r. Radomskich
17.00 - w I urodziny Ksawerego Adamskiego
i za jego rodziców Martę i Łukasza
17.00 - + Eugeniusz Ptak - int.od syna z rodziną
17.00 - za parafię
6. Składane w dniu dzisiejszym ofiary
przeznaczone są na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku. Bóg zapłać za serdeczne
wsparcie Seminarium modlitwą i ofiarą.
Módlmy się i o powołania z naszej parafii.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 24 XI św. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839),
prezbiter i jego Towarzysze, męczennicy
wietnamscy; w tej grupie są różne osoby:
prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich
wspólną cechą charakterystyczną jest odważne
głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach
dzisiejszego Wietnamu (wspomnienie
obowiązkowe).
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia
Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej
niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku
2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia
Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod
hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja
życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r.
papież powiedział: „życie konsekrowane jest
złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności.
W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze
słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu
ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak
wiele jest świętości ukrytej w naszych domach,
klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej,
która sprawia, że konsekrowani są “żywymi
ikonami Boga” po trzykroć Świętego.
W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób
konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci
i ojców, osób należących do Instytutów
Świeckich i do Indywidualnych Form Życia
Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że
jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów
(410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych
siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez
naśladowanie Jezusa na drodze rad
ewangelicznych. Bez ich świadectwa
i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie
Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku
papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by
było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych
w szpitalach, na misjach, w szkołach.
Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr
zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić.
One są tym darem, tym zaczynem, który
prowadzi naprzód Lud Boży.
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób
konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny
Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją
obok nas i między nami. Od setek lat
modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają
życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo
wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie
prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich
słychać w mediach, a przecież prowadzone
przez nich szpitale, domy opieki społecznej,
szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła
charytatywne, służą nam i naszym rodzinom.

Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi
sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza
prowadzone przez nich sanktuaria, czyta
wydawane przez nich książki, słucha i ogląda
zakonne media. Nikt z nas nie może też powiedzieć,
iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które
modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie za
nasze zbawienie.
Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo
dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość
całkowitego poświęcenia się Bogu, którego
świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także
lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych
ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia
rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg.
Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do
większego zainteresowania się życiem osób
konsekrowanych. Często blisko waszych domów
jest jakiś klasztor, czy dom zakonny. Zainteresujcie
się codziennością osób, które w nich żyją,
nawiążcie z nimi osobisty kontakt, spróbujcie
zrozumieć, dlaczego wybrali taką drogę. Pomoże
to w głębszym zrozumieniu własnego powołania
oraz odpowiedzialności za dar życia, który
otrzymaliśmy wszyscy od Boga.
W ciągu najbliższego roku będzie też wiele
wydarzeń, organizowanych po to, byśmy
u ś w i a d o m i l i s o b i e l e p i e j ro l ę o s ó b
konsekrowanych w Kościele. Będziemy mogli
poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe
życie świętych, różnorodność dzieł, które
prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas do
dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa
kobiety i mężczyzn, by świadectwem życia
konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl
świętej karmelitanki Teresy z Avila, iż „temu, kto
posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam
wystarczy.”
Niech Rok Życia Konsekrowanego, który
rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu,
będzie również okazją do modlitwy za tych którzy
realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach
Świeckich, czy w Indywidualnych Formach Życia
Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy
o nowe, święte powołania do służby Bogu
i ludziom we wspólnocie Kościoła.
Bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji
ds. Życia
Konsekrowanego KEP

