Kalendarz liturgiczny
23 paŸdziernika. XXX NIEDZIELA ZWYK£A.
NIEDZIELA MISYJNA.
Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ca³y Koœció³ jest misyjny ze swej natury, czyli
pos³any do narodów. Z tego wynika koniecznoœæ
osobistego zaanga¿owania siê w dzie³o misyjne
ka¿dego z nas. Wybierzmy odpowiedni dla siebie
sposób s³u¿enia sprawie ewangelizacji œwiata.
24 paŸdziernika. Poniedzia³ek.
Rz 8,12-17; £k 13,10-17
Niech Bóg nas broni przed zatwardzia³oœci¹ umys³u
i serca i da nam ³askê dobrej woli, by uznaæ w
Chrystusie swego Pana.
25 paŸdziernika. Wtorek.
Rz 8,18-25; £k 13,18-21
Chrystus Pan za³o¿y³ na ziemi Koœció³ œwiêty, który
jest zal¹¿kiem Królestwa Bo¿ego w œwiecie.
26 paŸdziernika. Œroda.
Rz 8,26-30; £k 13,22-30

Ka¿dego z nas Bóg powo³uje do œwiêtoœci.
Podejmijmy wysi³ek jej zdobycia nawet za cenê
wielkich ofiar.
27 paŸdziernika. Czwartek.
Rz 8,31b-39; £k 13,31-35
Powiedzmy Panu Jezusowi, ¿e chcemy zawsze
widzieæ w Nim swojego Pana.
28 paŸdziernika. Pi¹tek. Œwiêto œw. Aposto³ów
Szymona i Judy Tadeusza.
Ef 2,19-22; £k 6,12-19
Œwiêci Aposto³owie Szymon Gorliwy i Juda
Tadeusz zdecydowanie przyczynili siê do rozwoju
Koœcio³a Chrystusowego na ziemi. Postarajmy siê
i my zrobiæ coœ w tej dziedzinie.
29 paŸdziernika. Sobota.
Rz 11,1-2a.11-12.25-29; £k 14,7-11
Pamiêtajmy o przestrodze Chrystusa: “Kto siê
wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a,
bêdzie wywy¿szony”.

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. Dzisiejsza niedziela w ca³ym Koœciele
poœwiêcona jest sprawie misji. Rozpoczyna siê
Tydzieñ Misyjny. Modlimy siê w intencji misji i
misjonarzy zakonnych i œwieckich. Prosimy Boga,
aby mogli oni skutecznie wype³niaæ swoje
powo³anie i nieœæ Ewangeliê ludom i narodom,
które wiarê zagubi³y albo dot¹d Boga nie pozna³y.
To stosowny czas, abyœmy przypomnieli sobie, ¿e
do istoty ¿ycia Koœcio³a nale¿y powo³anie
misyjne. Œwiatowy Dzieñ Misyjny uœwiadamia
nam te¿, jak bardzo Koœció³ jest ró¿norodny,
ró¿nobarwny, a przez to rzeczywiœcie powszechny.
To mozaika kultur, ras, jêzyków i zwyczajów
dotkniêta œwiat³em Ewangelii. Wielkie dzie³o
misyjne wspieramy na ró¿ne sposoby, dzisiaj tak¿e
sk³adaj¹c ofiary na Papieskie Dzie³a Misyjne.
2. Ka¿dy chrzeœcijanin na mocy sakramentu chrztu
powo³any jest do bezpoœredniego zaanga¿owania
siê na rzecz g³oszenia Ewangelii, a tym samym
przyczyniania siê do tego, aby spo³eczeñstwo
coraz bardziej kierowa³o siê nauk¹ g³oszon¹ przez
Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej ni¿
kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaœæ rysuje
siê pomiêdzy naszym codziennym ¿yciem, nie

Bazylika zim¹

Komunikaty

wspominaj¹c ju¿ o ekonomii i polityce, a zawart¹ w
Ewangelii Dobr¹ Nowin¹. Pamiêtamy, ¿e naszym
celem jest budowanie komunii z Bogiem i naszymi
braæmi. Jako chrzeœcijanie nie mo¿emy byæ
niekonsekwentni, rozdwojeni. Mo¿e w³aœnie te
trudne sprawy powinniœmy powierzyæ Maryi i
omodliæ je na ró¿añcu!? Zapraszam do tej modlitwy
w naszym koœciele codziennie o godz. 17.00.
3. W pi¹tek, 28 paŸdziernika, w liturgii czcimy
œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judê Tadeusza.
Zapatrzeni w ich œwiadectwo, bêdziemy prosiæ Boga
o tak sam¹ siln¹ wiarê. Na chrzcie œwiêtym
prawdziwie staliœmy siê dzieæmi Bo¿ymi. Zatem
nieustannie powinniœmy kroczyæ z Jezusem,
ca³kowicie oddaæ Mu siebie, stosownie do obranego
stanu i ¿yciowej drogi. Œwiêty Juda Tadeusz
uwa¿any jest za patrona spraw beznadziejnych,
wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu
koœcio³ach w Polsce raz w tygodniu odbywaj¹ siê
specjalne nabo¿eñstwa ku jego czci, po³¹czone z
odczytaniem próœb i podziêkowañ. Mo¿e warto
powierzyæ mu swoje problemy nie tylko w dniu jego
liturgicznego wspomnienia!?
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd

œwiête ma donios³e znaczenie w
sprawowaniu liturgii. Z niego
bowiem pochodz¹ czytania, które
wyjaœnia siê w homilii, oraz psalmy
przeznaczone do œpiewu. Z niego czerpi¹
natchnienie i ducha proœby, modlitwy i pieœni
liturgiczne. W nim te¿ trzeba szukaæ sensu
czynnoœci i znaków”.

S³owo Bo¿e w œwiêtej liturgii. Patrz¹c na
Koœció³ jako „dom S³owa” , trzeba przede
wszystkim skupiæ uwagê na œwiêtej liturgii. Jest to
bowiem uprzywilejowane œrodowisko, w którym
Bóg przemawia do nas w teraŸniejszoœci naszego
¿ycia; przemawia dziœ do swego ludu, który s³ucha i
odpowiada. Ka¿da czynnoœæ liturgiczna jest ze swej Co wiêcej, nale¿y powiedzieæ, ¿e sam Chrystus
natury przesycona Pismem œwiêtym. Jak stwierdza „jest obecny w swoim s³owie, bo gdy w Koœciele
Konstytucja Sacrosanctum Concilium, „Pismo czyta siê Pismo œwiête, On sam przemawia”. cdn

HALLOWEEN Co siê kryje Niezatroszczenie siê o pokarm dla duchów
za weso³¹ zabaw¹? Listopad, to mog³o spowodowaæ wiele nieprzyjemnych
w tradycji chrzeœcijañskiej czas
modlitw za dusze Zmar³ych. Tê
piêkn¹ tradycjê Koœcio³a katolickiego zaczyna
przyæmiewaæ od pewnego czasu "œwiêto"
duchów, zwane Halloween. Geneza Halloween
siêga tysiêcy lat wstecz i wywodzi siê z
celtyckiego œwiêta, podczas którego oddawano
czeœæ panu zmar³ych, bogu Samhainowi.
Wierzono, ¿e w noc z 31 paŸdziernika na 1
listopada duchy osób Zmar³ych zstêpuj¹ na
ziemiê, powracaj¹c do swych dawnych miejsc
zamieszkania i odwiedzaj¹c ¿yj¹cych. Celtowie
gasili w tym czasie wszelkie ogniska, kaganki i
pochodnie, ¿eby ich domy wygl¹da³y na zimne i
niegoœcinne, a poza domem wystawiali ¿ywnoœæ
dla duchów. Sami ubierali siê w stare, podarte
ubrania i chodzili po wsiach udaj¹c brudnych
w³óczêgów, co mia³o odstraszaæ duchy.

nastêpstw - z³e duchy mog³y zaszkodziæ
¿yj¹cym. Podczas tego œwiêta druidzi (kap³ani
celtyccy) którzy byli magami, lekarzami,
astrologami, spe³niali obrzêdy noworoczne,
czêœci¹ których by³o nawet sk³adanie w ofierze
ludzi. Pod wp³ywem chrzeœcijañstwa tradycja
ta zaczê³a zanikaæ, zw³aszcza po 835 roku, gdy
uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych zosta³a
przeniesiona z okresu wielkanocnego na 1
listopada. Od pewnego jednak czasu wraz z
rozwojem ruchu New Age odradzaj¹ siê te¿
dawne pogañskie kulty wraz z ich obrzêdami.
Niepokoj¹ce jest to, ¿e odradzanie siê starych
zwyczajów nastêpuje pod p³aszczykiem zabawy
- przebierania siê w kostiumy czarownic,
upiorów, wampirów, koœciotrupów. Zabawy
halloween'owe urz¹dzane s¹ nawet w szko³ach.
(Joanna Jarzêbiñska-Szczebiot, Marek Szczebiot)
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

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.
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

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: 1. Aninimowo - 200 z³.; 2. Anonimowo - 100 z³.; 3. Anonimowo - 200 z³.; 4.
Bujanowski Antoni (Ga³kowo) - 200 z³.;5. Taca z ostatniej niedzieli - 3505.22 z³.
Wp³ynê³o - 4205.22 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 600 252.63 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 - 24 paŸdziernika Pi¹tek - 28 paŸdziernika 2011 r.
2011 r.
8.00 - + Tadeusz Paradowski - int. od ¿ony
8.00 - ...................
8.00 - + Tadeusz Paradowski - int. od córki z
17.00 - + Jan i Agnieszka Smolarz, rodzin¹
Lucjan, Józef, Kazimiera, Zofia i Agnieszka 17.00 - o b³. Bo¿e dla Boles³awy Krysiak i Ruty
Moroz
Wróbel
17.00 -Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Wtorek - 25 paŸdziernika 2011 r.
Sobota - 29 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - + W³adys³aw
8.00 - .........................
17.00 - w int. Kordiana w 20-te urodziny
16.00 œlub: Ma³gorzata Ksepka i Karol Sakowski
17.00 - + Franciszek Terepka
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Franciszek i Irena Krajza
Œroda - 26 paŸdziernika 2011 r.
XXXI Niedziela Zwyk³a - 30 paŸdziernika 2011
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Celiny Kuzia i za + r.
Edward Kuzia
8.30 - w int. Agnieszki Prajs w 18-te urodziny
17.00 - w 18-te urodziny Bartosza Pó³toraka - int. 8.30 - wint. Stanis³awy Turskiej w 80-te urodziny
od babci
8.30 - + Stanis³aw i W³adys³aw Krêciewscy
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
11.00 - + Gertruda w 14-t¹ rocz. œm. i Czes³aw w
Czwartek - 27 paŸdziernika 2011 r.
30-t¹ rocz. œm.
8.00 - + Henryk, Aleksandra, Czes³aw
11.00 - + Stanis³awa Farys, Helena i Antoni
8.00 - + W³adys³aw Zdun w 10-t¹ rocz. œm., Piotr, Zubielewicz - int. od mê¿a
Józef, Stanis³aw z rodz. Zdun
11.00 - + Czes³aw Dawidczyk
17.00 - + Janina w 21-sz¹ rocz. œm., Jan, Józef z 17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie
rodz. Pupkiewicz
Murawskich
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Trzeba ca³ego ¿ycia, aby nauczyæ siê ¿yæ.
Tadeusz Sznitka
Odszed³ od nas
(Seneka M³odszy)
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu Nie ma œwiêtego bez przesz³oœci, nie ma
19 listopada 2011 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie ... grzesznika bez przysz³oœci.
(Przys³owie perskie)

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* 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

Og³oszenia

*

Komunikaty

4. W przysz³¹ niedzielê w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poœwiêcenia w³asnego
koœcio³a dla wszystkich œwi¹tyñ, poza katedrami, których data poœwiêcenia nie jest znana.
5. Bardzo proszê o uporz¹dkowanie grobów i cmentarza.
6. 1 listopada, przypada uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Pamiêtajmy, ¿e w tym dniu mamy
obowi¹zek uczestniczenia we Mszy Œwiêtej. W naszym koœciele bêd¹ one odprawione wed³ug
nastêpuj¹cego porz¹dku8.30, 11.00 i 17.00. W tê uroczystoœæ uwielbiamy Boga wszystkich czasów w
Jego œwiêtych w ludziach, którzy przeszli przez ¿ycie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas s¹ oni
drogowskazami na drodze do wiecznoœci, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
Po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 odbêdzie siê procesja na cmentarz, a po procesji Msza Œwiêta na naszym
cmentarzu o godz. 12.30. ZAPRASZAM.
W listopadzie w sposób szczególny pamiêtamy o naszych zmar³ych. Niech pamiêæ ta bêdzie wyrazem
nie tylko naszej kultury, ale i wiary w ³¹cznoœæ z tymi, którzy przed nami odeszli do wiecznoœci. Z
wdziêcznoœci za trud ich codziennego ¿ycia i poœwiêcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyœ od nich
otrzymane, zanieœmy im dar modlitwy, a zw³aszcza dar Ofiary Mszy Œwiêtej. Dopiero wtedy zaniesione
kwiaty i zapalone na grobie znicze stan¹ siê wyrazem czegoœ, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu
œmierci i tajemnicy ¿ycia wiecznego nie wolno nam pos³ugiwaæ siê pustymi s³owami i gestami.
7.Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Anonimowo - 50 z³. Zebrano ju¿ - 2190 z³.
8. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³. (Wydano 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

W sumie w niedzielnej Mszy Œwiêtej
uczestniczy³y 482 osoby.
Do Komunii Œwiêtej przyst¹pi³o na Mszy
Œwiêtej o godz. 8.30: 38-mê¿czyzn, 91-kobiet.
Razem 129 osób.
Na Mszy Œwiêtej o godz.11.00: 30-mê¿czyzn,
212 osób.
85-kobiet. Razem 115 osób.
Na Mszy Œwiêtej o godz.11.00 by³o: 62- Na Mszy Œwiêtej o godz. 17.00: 17-mê¿czyzn,
mê¿czyzn, 128-kobiet. Razem 190 osób.
22-kobiety. Razem 39 osób.
Na Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 by³o: 37- W sumie do Komunii Œwiêtej w niedziele
mê¿czyzn, 43-kobiety. Razem 80 osób.
przyst¹pi³y 283 osoby.
16 paŸdziernika, we wszystkich
parafiach w Polsce odby³o siê
badanie praktyk niedzielnych.
W naszej parafii na Mszy Œwiêtej
o godz. 8.30 obecnych by³o: 87mê¿czyzn, 125-kobiet. Razem

Wypominki

Koœció³ niemal od zarania swych dziejów szczególn¹ trosk¹ modlitewn¹ otacza zmar³ych.
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 o 10:45.
Mi³osierdzie Bo¿e wzglêdem zmar³ych jest w stanie uratowaæ tak¿e takiego cz³owieka, który - choæ
wed³ug naszego rozeznania - jest daleki od mi³oœci Bo¿ej, nie ma zamkniêtej drogi do ¿ycia
wiekuistego w “OjczyŸnie Niebieskiej”. Pamiêtajmy o naszych zmar³ych i polecajmy ich
mi³osierdziu Bo¿emu w modlitwie wspominkowej. Przed nami miesi¹c listopad. Zwyczajem ojców
ka¿dy z nas powinien zapragn¹æ, by w wypominkach wspomnieæ zmar³ych ze swojej rodziny.
Kartki z wypominkami zosta³y dostarczone do naszych rodzin. 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).

