Kalendarz liturgiczny
24 listopada. UROCZYSTOŚĆ. JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
Wiara w Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
jest drogą zbawienia.
25 listopada. PONIEDZIAŁEK.
Dn 1,1-6.8-20; Łk 21,1-4
Naszym celem nie jest przemijanie, lecz trwanie.
Trwanie w Bogu, w Chrystusie, w Jego królestwie.
Dopomagać nam mają w tym sakramenty,
a szczególnie sakrament pojednania i Eucharystii.
26 listopada. WTOREK.
Dn 2,31-45; Łk 21,5-11
Czas, który został nam dany, mamy wykorzystywać
nie tylko dla własnego zbawienia, lecz również dla
dobra naszych bliźnich.
27 listopada. ŚRODA.
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Łk 21,12-19
Bóg nieustannie pragnie nas umacniać w drodze do

Niego. Nie obiecuje nam, że będzie to droga łatwa,
nie wymagająca trudu czy wyrzeczenia.
28 listopada. CZWARTEK.
Dn 6,12-28; Łk 21,20-28
Jeśli się dobrze przyjrzymy, to dostrzeżemy znaki
Bożej obecności wśród nas.
29 listopada. PIĄTEK.
Dn 7,2-14; Łk 21,29-33
To, czego doświadczamy i co obserwujemy wokół
nas, może przerażać, lub rodzić pytanie o to, czy
Bóg jest rzeczywiście obecny pośród swojego ludu.
Niech w takich chwilach towarzyszą nam słowa
Jezusa: “Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata”.
30 listopada. SOBOTA. Św. Andrzeja Apostoła.
Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Mt 4,18-22
Święty Andrzej uradował się na widok krzyża,
gdyż, jak się wyraził, miał on go doprowadzić do
pełnego zjednoczenia z Boskim Mistrzem.

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. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord
roku liturgicznego przed adwentowym
wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego
została wprowadzona przez papieża Piusa XI
w 1925 roku, na zakończenie przypadającego
wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej
liturgii Kościół uroczystość tę obchodzi się
w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla
podkreślenia, że wszystko ma swój początek
i będzie miało swoje ukoronowanie
w Chrystusie.
2. Dziś w Watykanie pod przewodnictwem
papieża odbywa się uroczyste zakończenie
Roku Wiary. Ogłosił go ojciec święty w związku
z 50. rocznicą otwarcia obrad Soboru
Watykańskiego II i w tę rocznicę, 11
października, Rok Wiary się rozpoczął. Przez
ten rok dokonało się wiele ważnych wydarzeń
i inicjatyw zarówno ogólnokościelnych, jak
i w naszej społeczności diecezjalnej
i parafialnej. Pochylaliśmy się nad nauczaniem

Bazylika zimą

Komunikaty

Soboru i Katechizmu Kościoła Katolickiego,
medytowaliśmy nad prawdami zawartymi
w naszym Credo wyznaniu wiary. Przede
wszystkim jednak prosiliśmy Chrystusa, aby
przymnożył nam wiary. Oby tak się stało, oby
błogosławione w mocną wiarę były owoce tego
Roku w całym Kościele, w naszej parafii
i w sercu każdego z nas.
3. Dziś, w niedzielę Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata,
po Mszach Świętych wystawiamy
Najświętszy Sakrament
i odmawiamy Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz Akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym
nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
4. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i pracę
dla dobra parafii panom: Edwardowi Gruszka,
Edwardowi Jaworskiemu i Henrykowi Zapert.
Bóg zapłać!
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21. W ten sposób możemy pojąć nowość, do
której prowadzi nas wiara. Człowiek wierzący
przemieniony jest przez Miłość, na którą
otworzył się w wierze, a gdy otwiera się na tę
ofarowaną mu Miłość, jego egzystencja
wykracza poza własne ramy. Św. Paweł może
powiedzieć: «Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje
we mnie Chrystus» (Ga 2, 20) i wzywać: «Niech
Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych
sercach» (Ef 3, 17). W wierze «ja» wierzącego

poszerza się, by zamieszkał w nim ktoś Inny, by
żył w kimś Innym, i w ten sposób jego życie
poszerza się w Miłości. Tutaj ma miejsce
działanie właściwe Duchowi Świętemu.
Chrześcijanin może mieć oczy Jezusa, Jego
uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ
dany mu jest udział w Jego Miłości, którą jest
Duch. I w tej Miłości zyskuje się w pewien
sposób spojrzenie właściwe Jezusowi. Bez tego
upodobnienia w Miłości, bez obecności Ducha,
który rozlewa ją w naszych sercach (por. Rz 5, 5),
jest rzeczą niemożliwą wyznawać Jezusa jako
Pana (por. 1 Kor 12, 3).
Ciąg dalszy nastąpi

Prezbiterium odrestaurowane

Wielu z nas zapamięta to wydarzenie na
bardzo długie lata. Dn. 11 listopada 2013 r.
o godzinie 11.00, w kościele parafialnym
w Ukcie, z licznym udziałem wiernych, odbyło
się uroczyste zakończenie prac związanych
z przywróceniem historycznego wystroju
prezbiterium.
Całkowity koszt operacji wyniósł 398
100,02 zł. W tym dofinansowanie z Lokalnej
Grupy Działania „Mazurskie Morze” (Samorząd
Województwa Warmińsko- Mazurskiego) to 337
662,50 zł oraz wkład parafii - 60 437,52 zł.
Teraz możemy w pełni docenić kunszt
artysty malującego nasz kościół i podziwiać
piękno świątyni. Mamy powody do dumy, zatem
cieszymy się także tym, że dzięki Telewizji
Olsztyn, informacja o odrestaurowaniu
prezbiterium mogła być odebrana w całym
regionie. To wszystko cieszy, a w sercu pojawia
się nadzieja, że może być jeszcze lepiej.
Jednak cała radość z tego wydarzenia nie
może przyćmić podziękowań, które pragnę
skierować do ludzi, którzy przyczynili się do
realizacji tego przedsięwzięcia. I choć zdaję
sobie sprawę, że mogę pominąć jakieś nazwisko,

o kimś zapomnieć
w podziękowaniach,
t o p r o s z ą c
o wybaczenie
jednocześnie wierzę,
że uczyniliście to ze
w z g l ę d u n a
szlachetność
waszych serc
i gorące pragnienie
piękna. Jesteście
bohaterami tej
świątyni.
Najpierw
dziękuję Panu Bogu, bo On kieruje wszystkimi
poczynaniami i jak On pobłogosławi, to
wszystko się udaje. Dziękuję tym, którzy
pomogli napisać projekt, a w szczególności są to
panowie Krzysztof Worobiec i Marek Łachacz.
D z i ę k u j ę p a n i o m D a n u c i e Wo r o b i e c
i Magdalenie Schneider. Dziękuję Lokalnej
Grupie Działania „Mazurskie Morze”, która
przyjęła projekt do realizacji. Dziękuję
Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego za dofinansowanie.
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 - 2462.50 zł., 2. Anonimowo - 200 zł.
Wpłynęło - 2662.50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 313 530.71 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 - 25 listopada 2013 r.
17.00 - w 15 urodziny
8.00 - + ks.kan. Stefan Czerniej i cr. Czerniej
Anity Bugnackiej
17.00 - + Władysława Filipkowska w 30 dzień po 17.00 - + Eugeniusz
śm. - int.od uczestników pogrzebu
Skorupski w I rocz.śm.
Wtorek - 26 listopada 2013 r.
I Niedziela Adwentu 8.00 - ................
1 grudnia 2013 r.
17.00 - + Staniaław Samsel w 10 rocz.śm., Józef, 8.30 - + Jerzy Milewski
Eleonora i Bolesław
w rocz.śm. - int.od żony
Środa - 27 listopada 2013 r.
i córki z rodziną
8.00 - .................
8.30 - + cr. Rokickich
17.00 - + Stanisława i Eleonora Maciora
i Dębkowskich
Czwartek - 28 listopada 2013 r.
8.30 - + KR z Ukty
8.00 - ....................
8.30 - + Marianna Bastek w rocz.śm., Ignacy
17.00 - ..................
Bastek i Marianna Moroz - int.od córki z rodziną
Piątek - 29 listopada 2013 r.
11.00 - + Zofia, Mieczysław, Roman, Bożena
8.00 - ...................
Wieczorek
17.00 - + Stanisław Duda, cr. Duda
11.00 - + Antoni Kamiński
Sobota - 30 listopada 2013 r.
11.00 - + Kazimierz, Katarzyna, Ryszard
8.00 - w int. Joanny Aurelii w 18 urodziny
17.00 - za parafię

“Chrześcijanie plotkarze”
«Chrześcijanie plotkarze» stali się przedmiotem był to «dialog miłości». Jezus zapytał
nowego napomnienia Papieża Franciszka .
kilkakrotnie Piotra o to, «czy Go kocha, czy Go
miłuje
bardziej niż inni. Piotr powiedział, że tak,
Podczas Mszy św. Papież zwrócił uwagę na «złe
przyzwyczajenia», które są przeciwstawiane i Pan zlecił mu misję: paś moje owce». To był
«dobrym manierom», jakimi wykazują się liczni właśnie «dialog miłości». Ale w pewnym
chrześcijanie. Do złych przyzwyczajeń należy momencie Piotr miał pokusę, by mieszać do
właśnie słowne «nicowanie» jeden drugiego, życia kogoś innego. «Jezus kolejny raz był
poprzez słowa, poprzez dezinformację zmuszony skarcić go: Co cię to obchodzi? Te
i oszczerstwa. «Plotki stwierdził niszczą słowa są mocne: Co cię to obchodzi? Nie wtrącaj
Kościół». To prawda, że Jezus wiele rozmawiał się do życia innej osoby. Co cię to obchodzi,
powiedział Papież,
z Piotrem i wszystkimi innymi, także skoro Ja tego chcę?
odnosząc
się
do
fragmentu
z
Ewangelii św. Jana
apostołowie rozmawiali ze sobą i z innymi; ale
(21, 20-25). Ciąg dalszy w następnym numerze
Choćby upadły wszystkie królestwa, utrzyma, bo jest wyrazem największych
mocarstwa i potęgi tej ziemi, jedno tylko tęsknot i pragnień ludzkości.
Królestwo Chrystusowe na pewno się

1. Dzisiejsza uroczystość jest też
świętem patronalnym Akcji
Katolickiej. Przypomnijmy, że Akcja
Katolicka jest publicznym
stowarzyszeniem wiernych, a jej
zasadniczym celem jest formacja duchowa,
moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem
dla jej członków jest świadome uczestnictwo we
wszystkich sferach życia publicznego i realizacja
społecznego wymiaru wiary i społecznego
obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja
Katolicka pełni misję apostolską
w ścisłym
związku z hierarchią Kościoła.
2. W sobotę, 30 listopada, obchodzimy święto
Świętego Andrzeja Apostoła, jednego z
pierwszych uczniów Pana Jezusa. Jest to również
czas tak zwanych andrzejkowych zabaw. Bardzo
proszę o zachowanie roztropności, zwłaszcza
tam, gdzie zabawa kolidowałaby z wiarą. Wiara
we wróżby, horoskopy i zabobony jest nie do
pogodzenia z chrześcijaństwem.
2. Czas przygotować się do Adwentu okresu
radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście
Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki
czas wyciszeni i odpowiednio duchowo

przygotowani.
3. W listopadzie tradycyjnie pamiętamy
o modlitwie za zmarłych. Stosunek do zmarłych
jest wyrazem naszej duchowej kultury.
Chrześcijańska wiara nakazuje nam coś więcej
niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne
mogiły. Wierzymy, że zmarli sami pomóc sobie
już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko
w listopadzie. Polecając ich Bożemu
miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami
będziemy w podobnej potrzebie.
5. W naszym kościele przez cały listopad
codziennie podczas modlitwy o godzinie 16.3017.00 polecamy naszych bliskich zmarłych.
Wypominki można składać w skarbonie przy
wejściu do kościoła.
6. Dzisiaj ofiary składane na tacę przeznaczone
są na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.
7. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
8. Do nabycia są kalendarze na 2014 r.
9. W I Niedzielę Adwentu - poświęcenie
opłatków na stół wigilijny.

Prezbiterium odrestaurowane cd

. Dziękuję wszystkim parafianom i ludziom dobrej woli,
którzy każdego miesiąca wspierają ofiarnie prowadzone prace.
Dziękuję Paniom i Panom, którzy pracowali nad przywróceniem
historycznego wystroju prezbiterium. Dziękuję za oprawę
muzyczną Mszy Świętej i za koncert- panu Piotrowi Rachoniowi
i pani Patrycji Jopek. Dziękuję dzieciom, które tak licznie wzięły
udział w konkursie „MOJE PREZBITERIUM”. Dziękuję
Telewizji Olsztyn i wszystkim mediom, które przekazały informację o tym wydarzeniu. Dziękuję
wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością naszą parafialną uroczystość.
Ks. Waldemar Sawicki - Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

Słowo na dziś...

W kategoriach ludzkiej logiki przegrana nigdy
nie jest wygraną. A jednak Jezus ukrzyżowany
jest tym samym, o którym Święty Paweł Apostoł
wypisuje wspaniały hymn w Liście do Kolosan.
W Chrystusie wszystko ma istnienie. To
tajemnica ukryta przez wieki i objawiona
Apostołom, aby stawali się jej świadkami.
Wyszydzenie króla żydowskiego na Golgocie
jest początkiem nowego królestwa i odkupienia

człowieka. Sam Duch Święty namaścił Go
w godzinie śmierci, w godzinie poddania się woli
Ojca, gdy wstawiał się za oprawcami. „On jest
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych”
powie Święty Paweł. Łotr na krzyżu to zauważył
i poprosił Go o wstawiennictwo i został
pierwszym pełnym uczestnikiem Królestwa
Chrystusa. Słuchając Bożego słowa, szukajmy
własnego sposobu, jak mieć udział w zbawieniu.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

