Kalendarz liturgiczny
26 października. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA.
Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
Za każdym razem, kiedy sprawujemy Najświętszą
Ofiarę, gromadzi nas miłość. Najpierw do Boga,
dalej miłość do człowieka.
27 października. PONIEDZIAŁEK.
Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17
Eucharystia jest naszą szansą na otwarcie serca na
przemieniającą obecność Boga.
28 października. WTOREK. Święto
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Ef 2,19-22; Łk 6,12-19
Mamy wiarę przekazać kolejnym pokoleniom, aby
Kościół trwał, oczekując ostatecznego przyjścia
Chrystusa.
29 października. ŚRODA.
Ef 6,1-9; Łk 13,22-30
Uczestnicząc w Eucharystii, także i my

uczestniczymy w objawianiu się Boga.
30 października. CZWARTEK.
Ef 6,10-20; Łk 13,31-35
Eucharystia jest wyrazem jedności wszystkich
synów i córek Kościoła.
31 października. PIĄTEK.
Flp 1,1-11; Łk 14,1-6
Na zaproszenie samego Boga gromadzimy się na
sprawowaniu pamiątki męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.
1 listopada. SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Najgłębszy sens wszystkiego, co czynimy na
ziemi, odnajduje się tylko w perspektywie
powołania do wieczności z Bogiem. Uczestnicząc
we Mszy Świętej, w najpełniejszy sposób łączymy
się z mieszkańcami nieba.

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. Przeżywamy dziś 30. niedzielę w ciągu roku,
która jest zarazem ostatnią niedzielą
października. Słowo Boże, które dziś
słyszeliśmy podczas liturgii, podkreśla, że przed
Bogiem wszyscy jesteśmy braćmi. Niech będzie
to dla nas zaproszeniem do refleksji nad naszym
stosunkiem do bliźnich, zwłaszcza tych, których
nie znamy dobrze i którzy wydają się nam jacyś
inni, różni od nas: ludzie ubodzy, pochodzący
z innych krajów, mający odmienne poglądy itd.
Pamiętajmy, że jako ludzie wierzący tworzymy
jedną wspólnotę w Chrystusie, który jest naszą
głową.
2. We wtorek, 28 października, w liturgii czcimy
świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
Nie mamy o nich wielu wiadomości, prócz tego,
że są wymieniani wśród dwunastu najbliższych
uczniów Pana Jezusa. Obaj mogli być Jego
krewnymi, aczkolwiek jeśli chodzi o Szymona,
nie ma co do tego pewności. Od XVIII wieku
w Polsce i w Austrii św. Juda Tadeusz jest
wzywany jako patron spraw beznadziejnych.

Bazylika zimą

Komunikaty

3. Kończy się miesiąc październik, który jak
pamiętamy jest poświęconym modlitwie
różańcowej. Jeśli ktoś do tej pory nie był
jeszcze w tym miesiącu na nabożeństwie
różańcowym, to może to uczynić właśnie
w tym tygodniu. Wykorzystajmy te dni, które
nam zostały, aby w tej prostej, lecz głębokiej
modlitwie uwielbiać Boga razem z Jego
i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne
zarówno nam samym, jak i naszym bliskim.
Żyjącym możemy wypraszać łaski potrzebne
do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla
zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby
jak najszybciej mogli oglądać Boże oblicze
w niebie.
4.Przypominam młodzieży przygotowującej
się do Bierzmowania o uczestnictwie
w nabożeństwie różańcowym.
5. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się
do bierzmowania.
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Słowo

Komentarzem do dzisiejszych czytań,
których pragniemy wysłuchać z uwagą,
może być zdanie wyjęte z innego miejsca
Biblii, a konkretnie z pierwszego Listu św.
Jana. Apostoł stwierdza: „Jeżeli nie miłujesz
brata, którego widzisz, jakże możesz
miłować Boga, którego nie widzisz?”.
Księga Wyjścia, której fragment dziś
usłyszymy, przedstawi pewną kategorię

na

dziś

ludzi, która jest pod szczególną troską Boga. Są to
tzw. anawim Jahwe - ubodzy Pana, czyli ci
odrzuceni przez świat, ale pokładający ufność
w Bogu. Stąd więc wobec nich w sposób szczególny
należy wypełnić przykazanie miłości, które zostało
dane przez samego Chrystusa. Bo jak doprecyzuje to
św. Paweł, tam gdzie jest cierpienie, tam jest
szczególna obecność Boga.

Ogłoszenia
1.
W sobotę przeżywać
będziemy uroczystość
Wszystkich Świętych. Tego dnia
oddajemy cześć tym wszystkim,
którzy już weszli do chwały
niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla
nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć
do świętości, a święci wskazują nam drogę do
nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas
opieką. Początki uroczystości są związane
z poświęceniem Matce Bożej i świętym
męczennikom pogańskiej rzymskiej świątyni,
zwanej Panteonem. Dokonał tego papież
Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież
Grzegorz III w kościele św. Piotra erygował
kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie
tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI
ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich
Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.
2. Od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust
zupełny za nawiedzenie cmentarza, a w Dzień
Zaduszny również kościoła i ofiarować go za
naszych zmarłych. Pamiętajmy, że warunki
konieczne do uzyskania odpustu są następujące:

* Komunikaty
stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne,
abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego
dnia, ważne jest jednak, abyśmy pozostawali
w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu
ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne
oderwanie się od grzechu nawet lekkiego,
przystąpienie do Komunii Świętej, modlitwa
w intencjach Ojca Świętego. Nie zaniedbujmy
tego uczynku miłosierdzia, gdyż w ten sposób
włączamy się w świętych obcowanie i możemy
żywić większą nadzieję, że po naszej śmierci
i o nas też ktoś będzie pamiętał, a zmarli, którym
my pomogliśmy, wyjdą nam naprzeciw i będą się
za nami wstawiać przed obliczem naszego Boga
i Pana.
3. W tym tygodniu przypada również pierwsza
sobota miesiąca. Maryja jest pierwszą wśród
zbawionych, dlatego oddając cześć wszystkim
świętym, czynimy to w łączności z Jej
Niepokalanym Sercem.
4. 2 listopada - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy Świętej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
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I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone ofiary
i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary 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 złożyli: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 2540.25 zł.
Wpłynęło - 2540.25 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 273 754.22 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce
i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 27 października
2014 r.
8.00 - + Henryk, Aleksandra,
Czesław, Eugeniusz
17.00 - + Czesław Wyrwas i
rodzice z obojga stron, oraz Jan
Wtorek - 28 października 2014 r.
8.00 - + Leokadia i Bolesław Jaworscy, Marianna
i Roman Bielewscy
8.00 - + Tadeusz, Irena i Stanisław Paradowscy,
Marianna i Stanisław Gacioch
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Jadwigi i
Remigiusza z rodziną i o szczęśliwe rozwiązanie
dla Justyny
Środa - 29 października 2014 r.
8.00 - ................
17.00 - + Franciszek Krajza w 10 rocz.śm.
Czwartek - 30 października 2014 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Smolińskich i Dawidowskich
Piątek - 31 października 2014 r.
8.00 - ..............
17.00 - + Szczepan i Jadwiga Sucheccy - int.od
syna Wacława
Sobota - 1 listopada 2014 r.
8.30 - + Antoni Tomasik w I rocz.śm.
8.30 - + dziadków Kozłowskich, Sekścińskich,

Staniszewskich, Jankowskich, Wądołowskich,
Ewa Kobrzyńska, Waltraut Weigt
11.00 - + cr. Jabłkowskich, Samslów
11.00 - + Stanisław Puchalskich, rodziców
Puchalskich i Dziekońskich - int.od żony
11.00 - + Kazimierz, Aleksander, Leokadia,
Stanisław, Henryk i Leonia
12.30 - Msza Święta na cmentarzu
17.00 - Gr. + Maria Drężek
Niedziela. Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych - 2 listopada 2014 r.
8.30 - + cr. Rózieckich, Brodzik i Paradowskich
8.30 - + + dziadków Olszewskich, Łukaszewicz,
Wasilewskich, Turłaj - int.od Ewy i Pawła
8.30 - + Andrzej Nadolny - int.od rodziców
11.00 - w intencji Rafała w urodziny
11.00 - + Antoni, Jadwiga, Henryk, i Marian
Migura, Anna i Adolf Sienkiewicz, Stanisława
Serafin
11.00 - + Józef, Katarzyna i Jadwiga, cr. Kosak i
Sałata
11.00 - + Tadeusz Krysiak
17.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - + Stanisław i Marianna, Stanisław i Anna,
Marek, Henryk, Stefan
17.00 - + Stanisław, Krystyna, Mariusz, cr. Małż
17.00 - za parafię

„Rodzina chrześcijańska, małżeństwo, nigdy nie
były tak atakowane, jak teraz. Atakowane
bezpośrednio, atakowane konkretnie. Być może
się mylę, mogą powiedzieć o tym historycy
Kościoła. Ale rodzina jest bita. W rodzinę się bije,
rodzinę się niszczy, jakby to był jakiś kolejny
rodzaj stowarzyszenia. Można nazwać rodziną

wszystko. A ponadto ile mamy rodzin
poranionych, ile małżeństw rozbitych, ileż
relatywizmu w pojmowaniu sakramentu
małżeństwa! - tak mówił ostatnio Papież
Franciszek.
Ciąg dalszy za tydzień

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Ogłoszenia

*

Jedną z form troski o zmarłych są tak zwane
wypominki, występujące w dwojakiej odmianie:
jako jednorazowe - gdy imię zmarłego wyczytuje
się podczas listopadowych modlitw za zmarłych
oraz roczne - gdy zmarłych wspomina się przez
cały rok, w każdą niedzielę przed Mszą św.
W naszym kościele wypominki jednorazowe
odmawiamy w listopadzie o godz. 16:30,
a roczne i półroczne w niedzielę przed Mszą
Świętą o godz. 11.00.
Zwyczajem ojców pamiętajmy o naszych
zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Bożemu
w modlitwie wspominkowej. Zechciejmy
polecić modlitwom Kościoła naszych bliskich
zmarłych, przyjaciół i znajomych. Wypominki
roczne i półroczne zamawiamy bezpośrednio
u Ks. Proboszcza.
Niech nie będzie w naszej parafii takiej rodziny,
która zapomniałaby o swoich bliskich zmarłych
i nie zamówiła wypominek, czy też nie poprosiła
o odprawienie Mszy Świętej za swoich bliskich.
zmarłych, bo “świętą i zbawienną jest rzeczą
modlić się za zmarłych” (2 Mch 12, 45).
1. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok,
a także kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
2. Nie zapominajmy również w tych dniach
o uporządkowaniu grobów naszych bliskich,
o ile tego do tej pory nie zrobiliśmy. A może
w pobliżu grobu naszych bliskich znajduje się
również jakiś inny opuszczony czy zapomniany
grób, o który także moglibyśmy zadbać.
Postarajmy się spełnić ten uczynek miłosierdzia,
włączając w to również nasze dzieci, aby i one
mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku
dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas
odeszli.
5. W nadchodzącą sobotę, 1 listopada,
będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich
Świętych. W tym dniu oddajemy cześć tym
znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa,
którzy już przebywają w chwale nieba. Zaś
w przyszłą niedzielę, 2 listopada, mimo że jest to
„Głoszę się chrześcijaninem, a żyję jak poganin?
Kim jestem: prowadzę podwójne życie? Bycie
świadkiem oznacza całkowite zaangażowanie:
świadczę, ponieważ jest to misją mojego życia.
Bez świadectwa nie możecie nikomu pomóc, ani
młodemu ani staremu – mówił Papież

Komunikaty
Miesiąc listopad wzywa
nas wszystkich do
modlitewnej pamięci
o zmarłych, a jak uczy
doświadczenie lat
ubiegłych, jeszcze tyle
rodzin nie zwraca kartek
wypominkowych ze
swoimi zmarłymi.
„Wszyscy mnie opuścili” –
skarżył się św. Paweł
Tymoteuszowi krótko przed śmiercią. Pozostał
z nim tylko św. Łukasz Ewangelista. Jednak Bóg
nie opuścił apostoła, który mógł napisać: „Pan
stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się
przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii”.
A jak będzie w tym roku z naszą pamięcią
o zmarłych w modlitwach wypominkowych?
Czy opuścimy w modlitwie naszych bliskich
i znajomych zmarłych?
Kartki z wypominkami wrzucamy do skarbony
w kościele.
niedziela, będziemy przeżywać wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. To właśnie
w ten dzień powinniśmy się szczególnie modlić
za naszych zmarłych i nawiedzać ich groby.
6. W naszej parafii procesja na cmentarz
p o łą c z o na z błogosławieństwem grobów
naszych bliskich odbędzie się 1 listopada, po
Mszy Świętej o godz.11.00. Na cmentarzu Msza
Święta o godz. 12.30. Serdecznie zapraszam, aby
osobiście być obecnym, aby modlić się nie tylko
za bliskich nam zmarłych, ale jako wspólnota
Kościoła prosić o Boże miłosierdzie dla
wszystkich, którzy wciąż jeszcze oczekują
wybawienia i oczyszczenia. W naszym kościele
Msze Święte 1 listopada będą o godz. 8.30,
11.00 i 17.00. No i oczywiście na cmentarzu
o godz. 12.30. Natomiast 2 listopada będzie
następujący porządek Mszy Świętych o godz.
8.30, 11.00 i 17.00.
Serdecznie zapraszam.
Franciszek. – Oczywiście wszyscy jesteśmy
słabi i nie zawsze dajemy wystarczająco dobre
świadectwo, jednak musi nas ono poruszać,
pchać na zewnątrz, posyłać na misję. Nie
oznacza to prozelityzmu, ale znaczy pomoc
i dzielenie się.

