Kalendarz liturgiczny
25 listopada. NIEDZIELA. UROCZYSTOŒÆ
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA
WSZECHŒWIATA.
Dn 7,13-14; Ap 1,5-88; Mk 18,33b-37
Przyjmijmy Chrystusa jako Króla naszego ¿ycia,
proœmy, zakrólowa³ w naszej OjczyŸnie, w naszych
rodzinach i naszych sercach.
26 listopada. Poniedzia³ek.
Ap 14,1-3.4b-5; £k 21,1-4
Niech przyk³ad ubogiej wdowy, która z³o¿y³a w
ofierze wszystko, co mia³a, pobudza nas do
ofiarnoœci i wyrzeczenia w s³u¿bie Bogu i ludziom.
27 listopada. Wtorek.
Ap 14,14-20; £k 21,5-11
Jesteœmy pielgrzymami na ziemi. Celem naszej
wêdrówki jest Niebo.
28 listopada. Œroda.
Ap 15,1-4; £k 21,12-19
Dla chrzeœciajn œwiadectwo wiary jest wa¿niejsze

ni¿ wszystkie inne zobowi¹zania.
29 listopada. Czwartek.
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; £k 21,20-28
Gdy patrzymy na to wszystko, co dzieje siê we
wspó³czesnym œwiecie, i ogarnia nas niepokój,
podnieœmy g³owy i nabierzmy odwagi. Chrystus
zwyciê¿y³ z³o i jest nasz¹ nadziej¹. Jemu zaufajmy
i wszêdzie rozg³aszajmy Dobr¹ Nowinê o
zbawieniu.
30 listopada. Pi¹tek. Œwiêto œw. Andrzeja.
Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Mt 4,18-22
Proœmy Jezusa, aby da³ nam gor¹c¹ wiarê i ³askê
wiernego trwania przy Ewangelii.
1 grudnia. Sobota.
Ap 22,1-7; £k 21,34-36
¯ycie ka¿dego ucznia, który idzie za Jezusem, jest
ci¹g³ym czuwaniem w oczekiwaniu na
wype³nienie siê obietnic, które dotycz¹ naszego
zbawienia.

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.Czy Ty jesteœ królem?” zapyta³ Pi³at
Chrystusa. „Tak, jestem królem”. Ale zaraz
doda³: „Królestwo Moje nie jest z tego
œwiata”. Pomyœlmy jeszcze raz
i odpowiedzmy sobie na pytanie: Czy
rzeczywiœcie Chrystus jest jedynym
Królem i Panem mojego ¿ycia?
2. Dzisiaj ofiary sk³adamy na Seminarium
Duchowne w E³ku.
3. Dzisiejsza uroczystoœæ Chrystusa Króla
koñczy rok liturgiczny. Jest to œwiêto
patronalne Akcji Katolickiej.
4. Dziœ jest obchodzony dzieñ „pro orantibus”,
czyli wdziêcznoœci i wsparcia dla klasztorów
kontemplacyjnych. Nosz¹ one na swoich
barkach ciê¿ar modlitwy za ca³y Koœció³, co
jest wielk¹ ³ask¹ dla ka¿dej wspólnoty wiary.
Pamiêtajmy zatem dziœ o modl¹cych siê za nas
i dziêkujmy Bogu za ich wiern¹ s³u¿bê
Koœcio³owi.
5. Za tydzieñ pierwsza niedziela Adwentu, a
wraz z ni¹ zaczyna siê kolejny rok liturgiczny
i duszpasterski.

Bazylika zim¹

*

Komunikaty

6. Wypominki, czyli proœbê o modlitwê za
wymienionych zmar³ych, mo¿na sk³adaæ do
skarbony w koœciele. Koñczy siê miesi¹c
listopad, a jeszcze ponad 200 rodzin z naszej
Parafii nie z³o¿y³o kartek wypominkowych.
7.Przypominam o zamawianiu Mszy
Œwiêtych za zmar³ych. Ka¿da rodzina w sumieniu
zobowi¹zana jest do takiej pamiêci. Pamiêtajmy tak¿e
o zamówieniu Mszy Œwiêtej za ¿ywych, w imieniny,
urodziny, rocznicê œlubu, o b³. Bo¿e w rodzinie
i gospodarstwie.... Mo¿na ju¿ zamawiaæ Msze Œwiête
na nastêpny rok.
8. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI
I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
9. W zakrystii do nabycia s¹ kalendarze na nastêpny
rok.
10. 2 grudnia (niedziela) - RÓ¯ANIEC za
niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci
w naszej parafii.
I czêœæ ró¿añca o godz. 16.30. Pozosta³e po Mszy
Œwiêtej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
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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
Dziœ, w ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego czy z wywalczenia tej godnoœci. On jest Królem, bo
Koœció³ powszechny obchodzi uroczystoœæ Jezusa jest Bogiem-Cz³owiekiem, Stworzycielem
Chrystusa Króla Wszechœwiata. Uroczystoœæ tê i Odkupicielem. Z tego w³aœnie tytu³u ma absolutn¹
wprowadzi³ do liturgii papie¿ Pius XI encyklik¹ Quas w³adzê. Bóg nie tylko stworzy³ œwiat, ale ci¹gle go
Primas z 11 grudnia 1925 r. Nakaza³ wtedy, aby we stwarza i nim w³ada. Królestwo Jezusa jest czymœ
wszystkich koœcio³ach tego dnia po g³ównym zupe³nie innym od wszystkich królestw ziemskich.
nabo¿eñstwie przed wystawionym Najœwiêtszym Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i
Sakramentem odmówiæ litaniê do Najœwiêtszego wszystkich czasów. Ono ju¿ istnieje w Koœciele, choæ
Serca Pana Jezusa oraz akt poœwiêcenia rodzaju jeszcze nie zosta³o do koñca wype³nione. Pius XI,
zatwierdzaj¹c w 1930 roku statut dla polskiej Akcji
ludzkiego Najœwiêtszemu Sercu.
Uroczystoœæ ta ma nam uœwiadomiæ, ¿e Chrystus jest Katolickiej, usankcjonowa³ jego zapis mówi¹cy, ¿e
Królem ca³ego stworzenia - wszechœwiata. Jego œwiêtem patronalnym stowarzyszenia bêdzie œwiêto
panowanie nie wynika z jakichœ dokonañ, z wybrania Chrystusa Króla.

Siostry i Bracia, Umi³owani w Chrystusie Panu!
Dzisiejsza liturgia S³owa ukazuje nam, ¿e
prawda o królowaniu Chrystusa ma swe g³êbokie
korzenie biblijne. Przed s¹dem Pi³ata Jezus
wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37).
Wczeœniej powiedzia³: „Królestwo moje nie jest
z tego œwiata, […] nie jest st¹d” (J 18,36). W ten
sposób ka¿e nam uwa¿niej spojrzeæ na swoje
królowanie. Nie by³o bowiem problemu z samym
uznaniem w Jezusie króla. Wymownym
œwiadectwem tego s¹ pe³ne zachwytu s³owa
Natanaela: „Rabbi, Ty jesteœ Synem Bo¿ym, Ty
jesteœ Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od
samego pocz¹tku brakowa³o g³êbszego rozumienia
królewskiej godnoœci Chrystusa.
Œw. Jan Ewangelista przekazuje, jak po
cudownym rozmno¿eniu chleba chciano Jezusa
z Nazaretu obwo³aæ królem (J 6,14-15), aby jeœæ
chleb do sytoœci i spokojnie ¿yæ. Podobny brak
g³êbszego spojrzenia na prawdê o królowaniu
Chrystusa ujawnia siê te¿ obecnie. Dlatego
w dzisiejsz¹ Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla
Wszechœwiata chcemy przypomnieæ podstawowe
elementy biblijnego orêdzia o Jego królowaniu.
1. Królowanie Boga w œwiecie i poœród ludu
Przymierza
Psalmy wys³awiaj¹ Boga, który panuje nad
œwiatem stworzeñ: „Pan jest Królem – umocni³
œwiat, by siê nie poruszy³” (Ps 96,10). Autor Psalmu
22. mówi o panowaniu Boga nad dziejami ludów:

„wróc¹ do Pana wszystkie krañce ziemi i oddadz¹
Mu pok³on wszystkie szczepy pogañskie, bo
w³adza królewska nale¿y do Pana i On panuje nad
narodami” (w. 28n).
Stary Testament objawia Boga jako obecnego w
¿ y c iu Izraelitów na podobieñstwo Króla:
wyprowadzi³ ich z krainy pogan, broni³ ich przed
g³odem i wrogami, ocali³ od zag³ady w Egipcie,
zawar³ Przymierze, przeprowadzi³ przez pustyniê
i wprowadzi³ do Ziemi Obiecanej. Gdy
wybudowali Mu w Jerozolimie œwi¹tyniê, objawia³
w niej swoj¹ chwa³ê. Tak mówi o tym prorok
Izajasz: „ujrza³em Pana siedz¹cego na wysokim
i wynios³ym tronie, a tren Jego szaty wype³nia³
œwi¹tyniê. Serafiny sta³y ponad Nim; ka¿dy z nich
mia³ po szeœæ skrzyde³... I wo³a³ jeden do drugiego:
«Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty jest Pan Zastêpów. Ca³a
ziemia jest pe³na Jego chwa³y». […] Oczy moje
ogl¹da³y Króla, Pana Zastêpów!»” (Iz 6,1-5).
W œwi¹tyni wiêc, a nie w pa³acu, Bóg wys³uchiwa³
modlitw o przebaczenie grzechów, uzdrowienie
z choroby, ocalenie od niesprawiedliwoœci,
wyzwolenie spod ucisku przeœladowców (por. 1 Krl
8,23-60). Bo¿¹ pomoc i wsparcie, w tym wielkie
zwyciêstwa nad wrogami, Izraelici prze¿ywali jako
wydarzenia religijne, a równoczeœnie jako
wezwanie nie do budowania potêgi militarnej,
politycznej czy gospodarczej, lecz do odnowienia
przymierza z Bogiem i bardziej wiernego
wype³niania Bo¿ego Prawa.
cdn

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. Lucyna i Roman Grykieñ (Ga³kowo) - 100 z³.; 2. Taca z ostatniej niedzieli 3338.23 z³.
Wp³ynê³o - 3438.23 z³. Wydano - 1325.50 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 670 996.65 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 - 26 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - + Stanis³aw w rocz. œm., Józef
i Eleonora Samsel i rodzeñstwo
Wtorek - 27 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - ................................
Œroda - 28 listopada 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw Jaworski, Lothar Ejhel, Lucjan
Ropiak, Edwar Kuzia - int. od Teresy z rodzin¹
8.00 - + Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - ..................
Czwartek - 29 listopada 2012 r.
8.00 - + Rozalia w rocz. œm., W³adys³aw, Anna,
Edward, Dariusz
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - + Stanis³aw Duda w rocz. œm., cr. Duda
Pi¹tek - 30 listopada 2012 r.
8.00 - + Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - + Leokadia Jaworska w 30-ty dzieñ po œm. -

int. od uczestników pogrzebu
Sobota - 1 grudnia 2012 r.
8.00 - + Marianna Bastek w rocz. œm., Ignacy
Bastek i Marianna Moroz
17.00 - w 50-te urodziny Czes³awa
17.00 - + Marianna Bielewska
I Niedziela Adwentu - 2 grudnia 2012 r.
8.30 - + Jerzy Milewski - int. od ¿ony, dzieci
i wnuków
8.30 - + W³adys³awa i Stanis³aw Krêciewscy - int.
od KR i przyjació³
8.30 - + Jerzy Milewski, Zygmunt Wasilewski
i Andrzej Panek
11.00 - + Zofia w rocz. œm., Mieczys³aw, Roman
i Bo¿ena Wieczorek
11.00 - + Marianna Bastek w 21-sz¹ rocz. œm.,
Ignacy i Marianna Moroz, ks. bp Edward Samsel
11.00 - + Emil i Wies³aw Ochenkowscy, Sylwester
Gwiazda
17.00 - za parafiê

Najbardziej podstawowe (dla katolika) 5. Mieæ zatwardzia³e serce na zbawienne natchnienia.
6. Umyœlnie zaniedbywaæ pokutê a¿ do œmierci.
wiadomoœci:

Grzechy wo³aj¹ce o pomstê do nieba
Grzechy przeciwko Duchowi Œwiêtemu
1. Grzeszyæ zuchwale w nadziei mi³osierdzia Bo¿ego. 1. Umyœlne zabójstwo; 2. Grzech
sodomski; 3. Uciskanie ubogich, wdów
2. Rozpaczaæ albo w¹tpiæ o ³asce Bo¿ej.
3. Sprzeciwiaæ siê uznanej prawdzie chrzeœcijañskiej. i sierot; 4. Zatrzymywanie zap³aty
s³ugom i robotnikom
4. Zazdroœciæ lub nie ¿yczyæ bliŸniemu ³aski Bo¿ej.
Im wiêcej w cz³owieku z³a, tym bardziej Rekolekcje adwentowe W T Y M T Y G O D N I U
musimy go kochaæ.
(Miko³aj Gogol) 14 i 15 grudnia w PATRONUJE NAM:
naszej parafii odbêd¹ ·
w pi¹tek, 30 listopada
Odeszli od nas
siê adwentowe
œwiêty Andrzej Aposto³, brat
Antonina Tydelska
rekolekcje, na które
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu ju¿ teraz zapraszam œwiêtego Piotra. Tradycja
- 19 grudnia 2012 r. - godz. 17.00
w s z y s t k i c h . M s z e mówi, ¿e ewangelizowa³
Aleksander Zawrotny
Œ w i ê t e w c z a s i e tereny, na których dziœ
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu rekolekcji o godz. 9.00, dominuje prawos³awie; jest
11.00, 15.00 i 17.00.
te¿ bardzo uroczyœcie czczony
23 grudnia 2012 r. - godz. 11.00
ZAPRASZAM.
Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie ...
w Koœcio³ach wschodnich.

* 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

* 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 zwracam 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

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji stopniowo w ca³ym œwiecie. Ca³y Koœció³ wraz z
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
ojcami synodalnymi wyra¿a uznanie, szacunek
i
podziw dla artystów „zakochanych w piêknie”,
Pismo œwiête w ró¿nych formach
czerpi¹cych natchnienie ze œwiêtych tekstów;
artystycznego wyrazu
wnieœli oni wk³ad w ozdobienie naszych koœcio³ów,
Zwi¹zek miêdzy s³owem Bo¿ym i
w
celebrowanie naszej wiary, w ubogacenie naszej
kultur¹ znalaz³ wyraz w dzie³ach z ró¿nych
dziedzin, a zw³aszcza w œwiecie sztuki. Dlatego te¿ liturgii, i jednoczeœnie dziêki wielu z nich w czasie i
wielka tradycja Wschodu i Zachodu zawsze ceni³a przestrzeni w jakiœ sposób sta³y siê wyczuwalne
artystyczne formy wyrazu inspirowane Pismem niewidzialne i odwieczne rzeczywistoœci.
œwiêtym, jak na przyk³ad sakralne sztuki Zachêcam kompetentne instytucje do promowania
figuratywne i architektura, literatura i muzyka. w Koœciele solidnej formacji artystów w dziedzinie
Mam na myœli równie¿ staro¿ytny jêzyk ikon, który Pisma œwiêtego w œwietle ¿ywej Tradycji Koœcio³a
cdn
zrodzi³ siê w tradycji wschodniej i szerzy siê i Magisterium.
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 przed Msz¹ Œwiêt¹ o
godz. 11.00.
Zwyczajem ojców pamiêtajmy o naszych zmar³ych
i polecajmy ich mi³osierdziu Bo¿emu w modlitwie
wspominkowej. 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). Mija
miesi¹c listopad, a jeszcze tyle rodzin nie zwróci³o
kartek wypominkowych ze swoimi zmar³aymi. I
tak nie wróci³o z:

Chostka - 4
Rosocha - 6
Zakrêt, Zielony Lasek, Roztek, Wypad,
Kadzid³owo - 10
Kolonie Ukty - 6
Nowa Ukta Kolonie - 9
Krutyñ - 28
G¹sior, Iznota, Nowy Most - 8
Krutyñski Piecek - 9
Ko³oin, Bobrówko - 10
Ga³kowo - 14
Ukta - 39
Nowa Ukta - 8
Œwignajno i £adne Pole - 38
Wojnowo i Majdan - 23

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.

