Kalendarz liturgiczny
23 wrzeœnia. XXV NIEDZIELA ZWYK£A.
Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
Przy o³tarzu gromadzi nas mi³oœæ do Pana Boga,
który pierwszy nas umi³owa³.
24 wrzeœnia. Poniedzia³ek.
Prz 3,27-35; £k 8,16-18
Udzia³ w Eucharystii nape³nia nas Bo¿ym ¿yciem.
25 wrzeœnia. Wtorek. B³. W³adys³awa z
Gielniowa.
Prz 21,1-6.10-13; £k 8,19-21
Przyk³ad œwiêtych jest dla nas wyzwaniem, a ich
orêdownictwo nas wspiera. Pan Bóg zaœ udziela
nam tyle, na ile otworzymy nasze serca.
26 wrzeœnia. Œroda.
Prz 30,5-9; £k 9,7-9
Na mocy chrztu œwiêtego jesteœmy powo³ani do
g³oszenia królestwa Bo¿ego.
27 wrzeœnia. Czwartek. Œw. Wincentego a Paulo.
Koh 1,2-11; £k 9,7-9

Pamiêtajmy, ¿e martwa jest nasza wiara bez
uczynków. Kochaæ to pragn¹æ szczêœcia drugiej
osoby. Ka¿da karta Ewangelii zapewnia nas o
mi³oœci Boga. Mi³oœæ Boga to dar i zadanie.
28 wrzeœnia. Pi¹tek. Œw. Wac³awa.
Koh 3,1-11; Mt 9,18-22
Kalendarz liturgiczny Koœcio³a jest dla wiernych
wyj¹tkow¹ form¹ katechezy. Poznaj¹c
wydarzenia historii zbawienia i ¿yciorysy
œwiêtych, zanurzamy siê w nadprzyrodzonej
rzeczywistoœci, która sprzyja dojrzewaniu wiary.
29 wrzeœnia. Sobota. Œwiêto Œwiêtych
Archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a.
Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; J 1,47-51
Wyznaj¹c wiarê, uznajemy tak¿e istnienie œwiata
istot nadprzyrodzonych. Korzystajmy zatem z
pomocy, jakiej Pan Bóg pragnie udzielaæ nam
przez wsparcie i orêdownictwo anio³ów oraz
œwiêtych.

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.Kto z nas jest wiêkszy, kto wa¿niejszy? A
co powiedzia³ Chrystus: „Jeœli kto chce byæ
pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze
wszystkich i s³ug¹ wszystkich”. To jedna z
tych wa¿nych odpowiedzi, któr¹ daje siê
¿yciem, codziennymi wyborami.
2. Dzisiaj ofiary sk³adamy na Seminarium
Duchowne w E³ku.
3. Za tydzieñ na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00
- spotkanie z rodzicami dzieci do I-szej
Komunii Œwiêtej.
Proszê wzi¹æ ze sob¹ wype³nione deklaracje,
a tak¿e ró¿añce do poœwiêcenia.
* Rodzice dzieci ochrzczonych poza parafi¹
dostarcz¹ akt chrztu w sobotê, 29 wrzeœnia,
w godz. 12.00- 13.00.
Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej
parafii - wpisy o chrzcie do deklaracji w
sobotê, 29 wrzeœnia, w godz. 10.00 - 12.00.
4. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE
"BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY
PRZEJAW TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI

WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W
PARAFII.
5. Bardzo serdecznie pragnê podziêkowaæ za
kolejny dar jaki otrzymaliœmy do nowego domu
parafialnego. Tym darem s¹ rêczniki. Jest to
kolejny dar od tej samej rodziny. Wczeœniej zosta³a
podarowana wykaszarka.

Bazylika zim¹

Komunikaty

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 25 wrzeœnia
b³ogos³awiony
W³adys³aw z Gielniowa, zakonnik bernardyñski,
odznaczaj¹cy siê szczególnym nabo¿eñstwem do
Mêki Pañskiej, autor pieœni religijnych;
· w czwartek, 27 wrzeœnia œwiêty Wincenty á
Paulo, prezbiter, „duszpasterz galerników”,
za³o¿yciel Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy
lazarystów i Sióstr Mi³osierdzia szarytek;
· w pi¹tek, 28 wrzeœnia œwiêty Wac³aw, patron
Czech, ksi¹¿ê czeski, który w X wieku zgin¹³ za
wiarê w Chrystusa z r¹k swego brata, poganina;
· w sobotê, 29 wrzeœnia œwiêci Archanio³owie:
Micha³, Gabriel i Rafa³.

G£OS z
KRZY¯A
23 WRZEŒNIA 2012

ROK VI

Nr 241

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E

W dniach 27-28 paŸdziernika, s.Anna
Ma³drzykowska- pallotynka z Pisza, zaprasza
pary ma³¿eñskie na warsztaty maj¹ce na celu
pog³êbienie wiêzi miêdzy ma³¿onkami.
Warsztaty poprowadz¹: ksi¹dz Wies³aw
B³aszczak
z Lublina – psycholog i
psychoterapeuta oraz ma³¿eñstwo z
czternastoletnim sta¿em: Justyna i Pawe³

Kopyccy z Radomia.
Warsztaty organizowane s¹ we wspó³pracy z
Wydzia³em Duszpasterstwa Rodzin E³ckiej
Kurii oraz Oœrodkiem Profilaktyki i Terapii w
Piszu.
Bardzo serdecznie zachêcam ma³¿onków do
skorzystania z warsztatów.

Zosta³ otwarty cmentarz wojenny w Bykowni pod
Kijowem. Nekropolia upamiêtnia 3,5 tysi¹ce
Polaków zamordowanych przez NKWD na rozkaz
Józefa Stalina.
Nekropolia w Kijowie-Bykowni jest czwartym

cmentarzem katyñskim, po otwartych w 2000 roku
cmentarzach w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Po uroczystoœci otwarcia sprawowana by³a Msza
œw. pod przewodnictwem Prymasa Polski, abp.
Józefa Kowalczyka.

Koœció³ domem ¿ycia, wiary i mi³oœci
List pasterski Episkopatu Polski z okazji II
Tygodnia Wychowania 16-22 wrzeœnia 2012 r.
Cd. Drodzy Bracia i Siostry, poszukuj¹c
odpowiedzi na pytanie: jak dziœ wychowywaæ,
przywo³aliœmy Œwiêt¹ Rodzinê z Nazaretu,
stanowi¹c¹ wzór domowego Koœcio³a.
Zauwa¿my, ¿e Maryja i Józef, którym Bóg
powierzy³ wychowanie swego Syna, nie byli
p o z b a w i e n i c o d z i e n n y c h p r o b l e m ó w.
Ws³uchiwali siê jednak w g³os Boga i otwierali
na Jego obecnoœæ. Zwiastuj¹c Maryi, ¿e zostanie
Matk¹ Zbawiciela, Anio³ zwraca siê do Niej
s³owami: „Nie bój siê Maryjo…” (£k 1, 30).
Podobnie œw. Józef s³yszy: nie bój siê!
(por. Mt 1, 20). Ka¿dy wychowawca prze¿ywa
nieraz obawy jakie towarzysz¹ komuœ, kto czuje
ciê¿ar odpowiedzialnoœci zwi¹zanej z
wychowaniem. Warto w takiej sytuacji zaufaæ
Bo¿ej Opatrznoœci! Jak czuwa³a Ona nad Œwiêt¹
Rodzin¹, tak równie¿ nie opuœci i nas w tym, co
sk³ada siê na codzienny trud wychowania.
Kochani Rodzice, prosimy, abyœcie od
najm³odszych lat budowali wiêŸ swoich dzieci z
Koœcio³em, który jest naszym wspólnym
domem. Wychowujcie zatem dzieci w duchu
zaufania do Koœcio³a i wskazujcie im ich w³asne
miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie.

Do³ó¿cie starañ, aby Wasze rodziny stawa³y siê
Koœcio³em domowym. Niech w nim wype³nia siê
misja nauczania, uœwiêcania i wzajemnej s³u¿by.
Dziêkujemy z ca³ego serca za Wasz¹ troskê o
wychowanie dzieci w wierze Koœcio³a i zapewniamy,
¿e w tym dziele towarzyszymy Wam wsparciem i
modlitw¹.
Umi³owani w Chrystusie, Siostry i Bracia,
zachêcamy wszystkich do w³¹czenia siê w
prze¿ywanie II Tygodnia Wychowania. Niech to
bêdzie przede wszystkim czas wspólnej modlitwy, a
tak¿e pog³êbionej refleksji na temat wychowania.
Zaproszenie to kierujemy zw³aszcza do rodziców,
duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, do osób
odpowiedzialnych za stan polskiej edukacji, do
samorz¹dowców i wszystkich ludzi dobrej woli,
którym zale¿y na wychowaniu przysz³ych pokoleñ
Polaków. Przyzywaj¹c wstawiennictwa Najœwiêtszej
Maryi Panny i œw. Józefa Wychowawców Syna
Bo¿ego, a tak¿e œw. Stanis³awa Kostki, patrona
m³odych Polaków, zachêcamy do modlitwy
w intencji dzieci i m³odzie¿y, rodziców i
wychowawców o jak najowocniejsze prze¿ycie
nowego roku szkolnego i zbli¿aj¹cego siê II Tygodnia
Wychowania. Wszystkim udzielamy pasterskiego
b³ogos³awieñstwai:
Pasterze Koœcio³a katolickiego w Polsce

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. Magdalena i Dariusz Zêgota (Rosocha) - 500 z³.; 2. Anonimowo (Ukta) 150 z³.; 3. Taca z ostatniej niedzieli - 2836.79 z³.
Wp³ynê³o - 3486.79 z³. Wydano - 1490.99 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 643 814.29 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 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o b³.
Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie
Jaros³awa i Anny Wnuk i za ich
dzieci
17.00 - + Witold, Czes³awa i
Czes³awa Zaniewscy i Jan Nadolny
17.00 - + Kamil Sad³owski - int. od prababci
Bronis³awy
Wtorek - 25 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Piotr Prochacki (w urodziny) - int. od córek
z rodzinami i od ¿ony
17.00 - w 2-g¹ rocznicê œlubu Marty i Mateusza
Gorczyca
Œroda - 26 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - w 25-t¹ rocznicê œlubu Magdaleny i
Dariusza Zêgotów
17.00 - + Józef, Czes³aw, Stanis³awa, Franciszek,
Józef, Aleksander i Anastazja Parzych
Czwartek - 27 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - .....................
17.00 - w 9-t¹ rocznicê œlubu Janusza i Moniki
Skrajnych
Pi¹tek - 28 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Kazimiera Plona w 30-ty dzieñ po œm.
Na renowacjê koœcio³a: 100 z³ (anonimowo Ukta). Bóg zap³aæ!

17.00 - w 10-t¹ rocznicê œlubu Marzeny i Mariusza
Pliszka i za ich dzieci
17.00 - + Konstanty £ukowski
Sobota - 29 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - o b³. Bo¿e dla rodzin Waszkiewiczów i
Pliszków
17.00 - w rocznicê œlubu Izy i Kamila P³ocharczyk i
za ich córkê Marysiê i w 20-te urodziny Arkadiusza
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Jan Rutkowski, Witold
Serek i za ich zmar³ych rodziców
XXVI Niedziela Zwyk³a - 30 wrzeœnia 2012 r.
8.30 - w urodziny Krystyny Ma³¿ - int. od mê¿a i
córki
8.30 - + W³adys³aw i W³adys³awa Koz³owscy - int.
od córki Haliny z rodzin¹
8.30 - + Irena i Henryk Kozaccy
8.30 - + Stanis³aw, W³adys³awa, Stanis³aw i
Marianna - int. od rodziny Murach
11.00 - int. od Stanis³awy Sawickiej
11.00 - + Stanis³aw Ma³¿ w 21-sz¹ rocz. œm. - int. od
córek i ¿ony
11.00 - + Stanis³aw Pawelec - int. od córki z rodzin¹
17.00 - w int. Rodziny Ma³¿
17.00 - w urodziny Klaudii
17.00 - + Czes³awa Maciora - int. od s¹siadów
Male parta male dilabuntur
¯le zdobyte nie s³u¿y. (Cicero, Cn.Nevius)

Rozpoczynamy zajêcia drugiej edycji Szko³y Animatorów Bliblijnych. Pierwsze zajêcia odbêd¹
siê 13 paŸdziernika (w sobotê) w Sali Konferencyjnej Centrum Pastoralno-Administracyjnego w
E³ku. Pocz¹tek zajêæ godz. 9.45. Zg³oszenia przyjmuje Wydzia³ Duszpasterstwa Ogólnego E³ckiej
Kurii Diecezjalnej, tel.: 87 621-68-14 lub kom. 501-142-057.
Uczestnikami Szko³y Animatorów Biblijnych mog¹ byæ katecheci, animatorzy ruchów i
stowarzyszeñ katolickich oraz wszyscy wierni zainteresowani pog³êbieniem duchowoœci biblijnej.
Przypominamy, ¿e celem Szko³y jest pog³êbienie duchowoœci biblijnej, poznanie zasad
interpretacji Pisma Œwiêtego, pomoc w wykorzystaniu tekstów biblijnych w duszpasterstwie oraz
formacja biblijna. Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê zwykle w drug¹ sobotê ka¿dego miesi¹ca.

* 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
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

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .

* 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

usprawiedliwiaæ nietolerancji lub
wojen. Nie mo¿na zabijaæ w imiê Boga!
Wszystkie religie powinny nak³aniaæ do
w³aœciwego u¿ywania rozumu i
propagowaæ wartoœci etyczne, kszta³tuj¹ce
wspó³¿ycie spo³eczne. Wierni dzie³u pojednania
dokonanemu przez Boga w Jezusie Chrystusie,
ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym, katolicy i
wszyscy ludzie dobrej woli winni staraæ siê dawaæ
przyk³ady pojednania, by budowaæ spo³eczeñstwo
sprawiedliwe i pokojowe. Nie zapominajmy nigdy,
¿e „tam, gdzie ludzkie s³owa staj¹ siê bezsilne, bo
dominuje dramatyczna przemoc i szczêk orê¿a, nie
s³abnie prorocza moc s³owa Bo¿ego, które
powtarza nam, ¿e pokój jest mo¿liwy, i ¿e to my
powinniœmy byæ narzêdziami pojednania i
pokoju”.
cdn

G³oszenie s³owa Bo¿ego, pojednanie i
pokój miêdzy narodami
Poœród wielu dziedzin zaanga¿owania Synod
gor¹co zaleca³ krzewienie pojednania i pokoju. W
dzisiejszej sytuacji bardziej ni¿ kiedykolwiek
trzeba na nowo odkryæ s³owo Bo¿e jako Ÿród³o
pojednania i pokoju, poniewa¿ w nim Bóg jedna ze
sob¹ wszystko (por. 2 Kor 5, 18-20; Ef 1, 10):
Chrystus „jest naszym pokojem” (Ef 2, 14), Tym,
który burzy rozdzielaj¹ce mury. Podczas Synodu
wiele œwiadectw mówi³o o powa¿nych i krwawych
konfliktach oraz napiêciach utrzymuj¹cych siê na
naszej planecie. Niekiedy walki te zdaj¹ siê mieæ
charakter konfliktów miêdzyreligijnych. Jeszcze
raz pragnê powtórzyæ, ¿e religia nigdy nie mo¿e
Rok Wiary i m³odzie¿ czyli www.kdm.org.pl
œwiadectwami osób wspó³czesnych, którzy

Na stronie w plikach do pobrania mo¿na znaleŸæ:
- „pigu³kê dogmatyczn¹”, krótko i zrozumiale
omawiaj¹c¹ dan¹ prawdê wiary;
- tekst biblijny z rozwa¿aniem b¹dŸ konspektem
spotkania biblijnego;
- propozycjê celebracji b¹dŸ nabo¿eñstwa
zwi¹zanego z rozwa¿an¹ prawd¹ wiary;
- s³owo o wybranych zagro¿eniach wiary;
- prezentacjê konkretnych œwiadków wiary,
wspó³czesnych i z przesz³oœci;
- zadanie apostolskie do zrealizowania w danym
miesi¹cu Roku Wiary.
Doskona³¹ ilustracj¹, a czêsto syntez¹,
omawianych treœci wiary jest zamieszczony do
pobrania i obejrzenia krótki film ze

odpowiadaj¹ na pytania, czym karmi siê ich
wiara i jak j¹ prze¿ywaj¹ w codziennym ¿yciu.
Docelowo strona zawieraæ bêdzie tak¿e relacje z
wydarzeñ Roku Wiary, dokumenty magisterium
Koœcio³a, homilie i przemówienia papieskie
wyg³aszane podczas nabo¿eñstw i spotkañ Roku
Wiary oraz relacje ze spotkañ m³odzie¿owych.
Strona zosta³a przygotowana oraz jest
administrowana przez Krajowe Biuro
Organizacyjne Œwiatowych Dni M³odzie¿y,
które razem z Rad¹ Episkopatu ds.
Duszpasterstwa M³odzie¿y oraz Zespo³em
Episkopatu ds. Nowej Ewangelizacji, objê³o
patronat nad t¹ inicjatyw¹.
Ks. Grzegorz Suchodolski

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.

