Kalendarz liturgiczny
25 wrzeœnia. XXVI NIEDZIELA ZWYK£A.
Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
Pragn¹c uczciæ we w³aœciwy sposób niedzielê,
która jest pierwszym i najstarszym dniem
œwi¹tecznym chrzeœcijan, uczestniczymy w
Eucharystii - pami¹tce mêki, œmierci i
zmartwychwstania Chrystusa.
26 wrzeœnia. Poniedzia³ek.
Za 8,1-8; £k 9,46-50
Prawdziwa wielkoœæ cz³owieka polega na
pokornej s³u¿bie Bogu i ludziom.
27 wrzeœnia. Wtorek. Œw. Wincentego a Paulo.
Za 8,20-23; £k 9,51-56
Patrzmy na ludzi w œwietle wiary, wtedy ujrzymy,
¿e zastêpuj¹ oni Syna Bo¿ego.
28 wrzeœnia. Œroda. Œw. Wac³awa.
Ne 2,1-8; £k 9,57-62
Jedyna i pewna nadzieja opiera siê na Bogu, który

jest Mi³oœci¹.
29 wrzeœnia. Czwartek. Œwiêto Œwiêtych
Archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a.
Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; J 1,47-51
“Anio³ oznacza funkcjê nie naturê. Pytasz, jak
nazywa siê natura?- Duch. Pytasz o funkcjê?Anio³. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez
to, co wype³nia, jest anio³em”. (Œw. Augustyn)
30 wrzeœnia. Pi¹tek. Œw. Hieronima.
Ba 1,15-22; £k 10,13-16
Siêgajmy jak najczêœciej po Bibliê, która jest
s³owem ¿yj¹cego Boga. Niech ona kszta³tuje
nasze ¿ycie i nasz¹ modlitwê.
1 paŸdziernika. Sobota. Œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus.
Ba 4,5-12.27-29; £k 10,17-24
“Chcê osi¹gn¹æ Niebo, czyni¹c dobrze na ziemi”.
Niech te s³owa stan¹ siê nasz¹ dewiz¹ ¿yciow¹.

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. Dzisiaj ostatnia niedziela wrzeœnia. W ci¹gu
tego miesi¹ca, przez wstawiennictwo Matki
Bo¿ej i wielu Œwiêtych, polecaliœmy Bogu losy
Ojczyzny, ¿ycie i rozwój naszych dzieci, nasze
rodziny. Nadal proœmy o ¿yw¹ wiarê, nadziejê i
mi³oœæ, gotow¹ dzieliæ z braæmi to, co posiadamy,
choæby w najskromniejszym wymiarze. Mo¿e w
pobli¿u nas ¿yj¹ biedne dzieci, które trzeba
wesprzeæ, aby i one godnie i radoœnie uczêszcza³y
do szko³y. Pamiêtajmy, ¿e dzieci s¹ naszym
najwiêkszym skarbem i najlepsz¹ „inwestycj¹”
na przysz³oœæ. Niech nasze rodziny, jako domowe
Koœcio³y, promieniuj¹ Ewangeli¹, a czerpi¹ do
tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie
tylko niedzielnej i œwi¹tecznej.
2. W czwartek, 29 wrzeœnia, w kalendarzu
liturgicznym przypada œwiêto Archanio³ów:
Micha³a, Gabriela i Rafa³a, a kolejna niedziela, 2
paŸdziernika, niejako przes³ania wspomnienie
œwiêtych Anio³ów Stró¿ów. Mo¿e na co dzieñ nie
zawsze pamiêtamy, ¿e to mi³osierny Bóg troszczy
siê o ka¿dego, posy³aj¹c swoich Anio³ów, którzy
chroni¹ nas i nam pomagaj¹. To nie lukrowana

Bazylika zim¹

Komunikaty

bajka dla dzieci. Anio³y s¹ bowiem namacalnym
przejawem obecnoœci Boga w œwiecie, Jego
g³osem. £¹cz¹ niebo z ziemi¹. Wszêdzie, gdzie
spotykamy dobroæ, mi³oœæ, jednoœæ i pokój, tam te¿
s¹ obecne Anio³y. Archanio³owie ciesz¹ siê
wyj¹tkow¹ bliskoœci¹ Boga. Dlatego korzystajmy
z ich poœrednictwa, proœmy o pomoc, zw³aszcza w
trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakowaæ
nadziei. W dziejach Koœcio³a ci¹gle odnotowuje
siê wiele cudownych ingerencji tych naszych
Niebieskich Przyjació³.
3. Zapraszam w tym tygodniu na nabo¿eñstwo I
soboty miesi¹ca.
4. Dzisiaj prosimy o ofiary na Wy¿sze
Seminarium Duchowne w E³ku.
5. W nastêpn¹ niedzielê ofiary do puszek na
duszpasterstwo charytatywne z racji
rozpoczynaj¹cego siê Tygodnia Mi³osierdzia.
6. W nastêpn¹ niedzielê na Mszy Œwiêtej o godz.
11.00 spotkanie z dzieæmi przygotowuj¹cymi siê
do I Komunii Œwiêtej i ich rodzicami. Uroczyste
z³o¿enie deklaracji rodziców dziecka
pierwszokomunijnego.
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Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Œwiêci i interpretacja Pisma
Interpretacja Pisma œwiêtego
nie by³aby pe³na, gdybyœmy nie wys³uchali
równie¿ tych, którzy naprawdê ¿yli s³owem
Bo¿ym, czyli œwiêtych. Istotnie, „viva lectio est
vita bonorum”. Najg³êbsza interpretacja Pisma
pochodzi bowiem od tych, którzy pozwolili siê
kszta³towaæ s³owu Bo¿emu przez s³uchanie go,
czytanie i wytrwa³e rozwa¿anie.
Z pewnoœci¹ nieprzypadkowo wielkie
duchowoœci, które naznaczy³y dzieje Koœcio³a,
zrodzi³y siê dziêki wyraŸnemu odniesieniu do
Pisma. Myœlê na przyk³ad o œw. Antonim Opacie,
którego poruszy³y s³owa Chrystusa: „Jeœli chcesz
byæ doskona³y, idŸ, sprzedaj, co posiadasz, i daj
ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem
przyjdŸ i chodŸ za Mn¹!” (Mt 19, 21).164 Nie
mniej sugestywny jest œw. Bazyli Wielki, który w
dziele Moralia zapytuje siê: „Co jest
w³aœciwoœci¹ wiary? Ca³kowita i niew¹tpliwa
Dzisiaj, w niedzielê 25 wrzeœnia 2011 r. o godz.
13.00 na stadionie w Krutyni odbêdzie siê
uroczystoœæ przekazania nowego samochodu
po¿arniczego dla Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Krutyni.
W programie uroczystoœci miêdzy innymi:
- powitanie goœci i uczestników
- poœwiêcenie samochodu po¿arniczego i
nadanie mu imienia
- uroczyste przekazanie samochodu bojowego
- wyst¹pienia goœci
- zaprezentowanie sprawnoœci bojowej

pewnoœæ prawdy s³ów natchnionych przez
Boga. (...) Co jest w³aœciwoœci¹ wiernego?
Kszta³towanie siê z t¹ ca³kowit¹ pewnoœci¹
w ed³ug znaczenia s ³ów P is ma i
nieodwa¿enie siê, by coœ uj¹æ lub dodaæ”.
Œw. Benedykt w swojej Regule wskazuje
na Pismo œwiête jako „najprostsz¹ normê ¿ycia
cz³owieka”. Œw. Franciszek z Asy¿u pisze
Tomasz z Celano „s³ysz¹c, ¿e uczniowie
Chrystusa nie powinni posiadaæ ani z³ota, ani
srebra, ani pieniêdzy, ani nie zabieraæ w drogê
torby, chleba i laski, ani nie mieæ sanda³ów, ani
dwóch sukien... zaraz wykrzykn¹³, raduj¹c siê w
Duchu Œwiêtym: Tego chcê, o to proszê, to
pragnê gor¹co czyniæ ca³ym sercem!”. Œw. Klara
z Asy¿u dok³adnie naœladuje ¿ycie Franciszka:
„Oto jest regu³a zakonu sióstr ubogich:
zachowywaæ œwiêt¹ Ewangeliê Pana naszego
Jezusa Chrystusa”. A œw. Dominik Guzmán
„wszêdzie w s³owach i czynach okazywa³ siê
mê¿em ewangelicznym” i chcia³, ¿eby takimi
byli równie¿ jego bracia kaznodzieje, „ludŸmi
ewangelicznymi”.
cdn
ochotników z Krutyni z wykorzystaniem
n o w e g o
samochodu
- wystêp zespo³u
folklorystycznego
“Mazurska Nutka”
-Poczêstunek
grochówk¹
Tych Wszystkich,
którzy bêd¹ dysponowaæ czasem - w imieniu
Stra¿aków z OSP w Krutyni - zapraszamy do
udzia³u w uroczystoœciach.

* 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. Anonimowo - 50 z³.; Taca z ostatniej niedzieli - 3449.25 z³.
Wp³ynê³o - 3499.25 z³. Wydano - 9143.21 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 607 207.85 z³.
Ofiara na okna do domu parafialnego:
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 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu
cierpi¹ce
17.00 - + Józef, Stanis³awa,
Czes³aw, Franciszek
Wtorek - 27 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + Marianna, Jerzy, Andrzej
Œroda - 28 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - + Anna i Henryk Florczyk, Boles³aw
Jaworski i W³adys³aw
17.00 - w 9-t¹ rocznicê œlubu Marzeny i Mariusza
Pliszka i w int. Ich dzieci
Czwartek - 29 wrzeœnia 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Pi¹tek - 30 wrzeœnia 2011 r.

SPRZEDA¯
DOM NAParafia
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.
* 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

8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + Irena i Henryk Kozaccy w rocz. œm.
Sobota - 1 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
XXVII Niedziela Zwyk³a - 2 paŸdziernika 2011
r.
8.30 - + Henryk Dymerski - int. od córki z rodzin¹
8.30 + Jan Drz¹szcz, Antonina, Jan i Kazimierz
Filipowie - int. od córki Krystyny
8.30 - + W³adys³aw Filipkowski
11.00 - w int. Marcjanny w 3-cie urodziny
11.00 - + Stanis³aw Ma³¿
11.00 - + Florentyna i Jan Wejs, Marianna i
Stanis³aw Zapert
17.00 - + Antoni i Helena Zubielewicz
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka

Papie¿ Benedykt XVI w dniach 22-25 wrzeœnia br.
sk³ada wizytê apostolsk¹ w Niemczech. G³ównymi punktami
oficjalnej wizyty papie¿a Niemca w jego rodzinnym kraju s¹
Msze œwiête z udzia³em tysiêcy wiernych, spotkania z
politykami w Berlinie, z przedstawicielami Koœcio³ów
ewangelickich w Erfurcie oraz z biskupami i katolikami
œwieckimi we Fryburgu Bryzgowijskim. Odby³y siê tak¿e
spotkania z przedstawicielami muzu³manów, ¿ydów oraz
prawos³awnych. Papie¿ odwiedzi³ miejsca zwi¹zane z
¿yciem Marcina Lutra. W dniu dzisiejszym zakoñczenie
wizyty. O godz. 18.45 - ceremonia po¿egnania na lotnisku w
Lahr i przemówienie Ojca Œwiêtego, a o 19.15 - odlot do
Rzymu.
* 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

W s z y s c y w i e m y, ¿ e
corocznym, dobrym
zwyczajem sta³o siê
pielgrzymowanie
ma³¿eñstw i rodzin na Jasn¹
Górê. Tegoroczna, XXVII
Ogólnopolska Pielgrzymka
Ma³¿eñstw i Rodzin na
Jasn¹ Górê, organizowana przez Komisjê
Episkopatu ds. Rodzin i Diecezjalnych
Duszpasterzy Rodzin przypadad³a na 24 i 25
wrzeœnia 2011 roku. Powszechnie wiadomo jak
bardzo wa¿nymi s¹ w spo³eczeñstwie
Ma³¿eñstwo i Rodzina.
Nie wszyscy jednak mog¹ byæ na Jasnej Górze.
St¹d te¿, by jakoœ szczególnie zaznaczyæ ten
dzieñ w ¿yciu parafialnym zachêcam w dniu
dzisiejszym do modlitwy – szczególnie
ró¿añcowej i adoracji przed Najœwiêtszym

Og³oszenia

Sakramentem – w nastêpuj¹cych intencjach:
- o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla wspólnot
ma³¿eñskich i rodzinnych;
- za ma³¿eñstwa prze¿ywaj¹ce kryzys,
zagro¿one rozpadem, nie radz¹ce sobie z
codziennymi trudnoœciami;
- za ludzi m³odych przygotowuj¹cych siê do
zawarcia Sakramentu Ma³¿eñstwa.
Dzisiaj, w niedzielê, 25 wrzeœnia niech rodziny
w miarê swoich mo¿liwoœci przybêd¹ razem na
Mszê œw. Na ka¿dej Mszy œw. po wyznaniu
wiary nast¹pi odnowienie przyrzeczeñ
ma³¿eñskich.
Zachêcam, aby œwiêtowanie tego dnia nie
ogranicza³o siê tylko do liturgii w œwi¹tyni, ale
mia³o swoje „przed³u¿enie” na œwiêtowanie w
domu przy wspólnym stole czy innej wybranej
formie dla podkreœlenia wielkiego znaczenia
wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej.

*

Komunikaty

7. W nastêpn¹ niedzielê na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie z dzieæmi, które w tym roku w
czerwcu przyst¹pi³y do I Komunii Œwiêtej i ich rodzicami.
8. W najbli¿sz¹ sobotê wchodzimy w paŸdziernik miesi¹c modlitwy ró¿añcowej. Ju¿ dzisiaj
zachêcam wszystkich parafian: dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, do licznego udzia³u w codziennej
Mszy Œwiêtej i w nabo¿eñstwie ró¿añcowym, które w naszym koœciele bêdziemy odprawiali o
godz. 17.00, a niedziele po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00.
Tych zaœ, którym trudniej dotrzeæ do koœcio³a, proszê o wspólne odmawianie ró¿añca w domach. W
naszych modlitwach pamiêtajmy te¿ o studentach rozpoczynaj¹cych rok akademicki.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 27 IX œw. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, za³o¿yciel
Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy lazarystów i Sióstr Mi³osierdzia szarytek (wspomnienie
obowi¹zkowe);
· 28 IX œw. Wac³aw (ok. 903-935?), ksi¹¿ê czeski, który zgin¹³ za wiarê w Chrystusa z r¹k swego brata,
poganina, patron Czech (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 30 IX œw. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, Doktor Koœcio³a, któremu zawdziêczamy
t³umaczenie Pisma Œwiêtego na jêzyk ³aciñski (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 1 X œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus (1873-1897), dziewica i Doktor Koœcio³a, patronka misji
katolickich (wspomnienie obowi¹zkowe).
9. Dzisiaj zapraszam m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do bierzmowania na spotkanie na Mszy Œwiêtej o
godz. 11.00.
10.Do koñca wrzeœnia przyjmowane s¹ w kancelarii parafialnej zg³oszenia dzieci do I Komunii
Œwiêtej.
11.Do koñca wrzeœnia zostanie odlany dzwon na wie¿ê koœcio³a. Zast¹pi on dzwon z roku 1863
zniszczony podczas wy³adowañ atmosferycznych. Nowy dzwon zostanie wykonany w odlewni
dzwonów braci Kruszewskich w Wêgrowie. Koszt ok. 8000 z³.
12. Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. 0 z³. Zebrano ju¿ - 1840 z³.
13. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³.
(Wydano - 8094 z³.). Dziêkujemy ofiarodawcom - BÓG ZAP£AÆ!
14. 2 paŸdziernika - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w
naszej parafii. ZAPRASZAM. I czêœæ ró¿añca o godz. 16.30, a pozosta³e po Mszy Œwiêtej o
godz. 17.00.

