Kalendarz liturgiczny
27 października. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA.
Syr 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-9.16-18; Łk 18,9-14
Pomiędzy modlitwą i czcią oddawaną Bogu
w świątyni, a życiem nie ma miejsca na rozdźwięk
i przepaść.
28 października. PONIEDZIAŁEK. Święto św.
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Ef 2,19-22; Łk 6,12-19
Udział w Eucharystii jest wyrazem naszej wiary
i jednocześnie ją umacnia.
29 października. WTOREK.
Rz 8,18-25; Łk 13,18-21
Cierpienie należy nieodłącznie do ludzkiej
egzystencji. Jego sens odczytać można tylko
w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa
i w świetle Bożego słowa.
30 października. ŚRODA.
Rz 8,26-30; Łk 13,22-30
Największym darem, jaki Bóg pragnie ofiarować

człowiekowi, jest zbawienie.
31 października. CZWARTEK.
Rz 8,31b-39; Łk 13,31-35
Każdego dnia wystawiana na próbę jest nasza
miłość do Boga. Uczmy się ciągle miłości.
1 listopada. PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Powołani jesteśmy do świętości.
2 l i s t o p a d a . S O B O TA . W s p o m n i e n i e
Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Hi 19,1.23-27a; 1 Kor 15,20-24a.25-28;
Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
Wiara w zmartwychwstanie pozwala i pomaga
przekroczyć próg śmierci i otrzeć łzy smutku,
przezwyciężyć rozpacz i tęsknotę. Wiara
w zmartwychwstanie Chrystusa to fundament
i zadatek naszego zmartwychwstania. Ożywmy
w sobie tę wiarę.

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, ostatnia niedziela października,
obchodzona jest jako rocznica poświęcenia
własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania
świątyni na wyłączną własność Panu Bogu.
Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny
wieczernik, w którym gromadzimy się na
modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy
Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj
umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem
i braćmi. Ale z tym dzisiejszym
dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie,
abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to
miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy
zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle
piękniał, aby również od strony materialnej był
miejscem godnym swego Gospodarza.
Jesteśmy to winni również wobec przyszłych
pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby
uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić
Trójjedynego Boga.
2. Jutro w liturgii czcimy świętych Apostołów
Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich
świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo
silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie
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staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie
powinniśmy kroczyć z Jezusem, całkowicie oddać Mu
siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi.
Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw
beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych
potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz
w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku
jego czci, połączone z odczytaniem próśb
i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje
problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego
wspomnienia!?
3. Dzisiejsza ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
4. W nadchodzący piątek, 1 listopada, przypada
uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że
w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy
Świętej. W naszym kościele będą one odprawione
według następującego porządku: 8.30,11.00, a po
niej procesja na cmentarz grzebalny i 17.00. W tę
uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów
w Jego świętych w ludziach, którzy przeszli przez
życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni
drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne
spotkanie z Ojcem w Niebie. Msza Święta na naszym
cmentarzu o godz. 12.30.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
17. Otóż, śmierć Chrystusa odsłania całkowitą
wiarygodność miłości Bożej, gdy patrzymy na nią
w świetle Jego zmartwychwstania. Chrystus
zmartwychwstały jest wiarygodnym świadkiem,
(por. Ap 1, 5; Hbr 2, 17), solidnym wsparciem dla
naszej wiary. «Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremna jest wasza wiara» stwierdza św. Paweł (1
Kor 15, 17). Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że
Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała
przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością
w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również
cienie śmierci. Gdy św. Paweł mówi o swoim
nowym życiu w Chrystusie, ma na myśli «wiarę
w Syna Bożego, który umiłował mnie
i samego siebie wydał za mnie» (Ga
2, 20). Ta «wiara w Syna Bożego» jest
z pewnością wiarą Apostoła Narodów
w Jezusa, ale zakłada także
wiarygodność Jezusa, mającą swoją

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 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

podstawę w Jego miłości aż do śmierci, ale także
w Jego byciu Synem Bożym. Właśnie dlatego, że
Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony
w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić
zajaśnieć pełni życia. Nasza kultura straciła
zdolność dostrzegania konkretnej obecności Boga,
Jego działania w świecie. Uważamy, że Bóg
znajduje się w zaświatach, na innym poziomie
rzeczywistości, oddzielony od naszych
konkretnych relacji. Gdyby jednak tak było, gdyby
Bóg nie był zdolnym do działania w świecie, Jego
miłość nie byłaby prawdziwie potężna, prawdziwie
rzeczywista, a zatem nie byłaby nawet prawdziwą
miłością, zdolną zapewnić to szczęście, które
obiecuje. Wówczas byłoby całkowicie obojętne,
czy się w Niego wierzy, czy nie wierzy. Natomiast
chrześcijanie wyznają konkretną i potężną miłość
Boga, który naprawdę działa w historii i decyduje
o jej ostatecznym przeznaczeniu. Tę miłość można
spotkać, ona objawiła się w pełni w męce, śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ciąg dalszy nastąpi

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).
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?

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. Anonimowo - 100 zł.; 2. Taca z ostatniej niedzieli - 2743.62 zł.
Wpłynęło - 2843.62 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 316 493.21 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 - 28 października 2013 r.
Sobota - 2 listopada 2013 r.
8.00 - + Leokadia Jaworska w I rocz.śm., 8.30 - + za zmarłych parafian
Marianna Bielewska w I rocz.śm., Władysław 11.00 - + Stanisław, Krystyna,
i Bolesław Jaworscy, Roman Bielewski
Mariusz i cr. Małż
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
11.00 - + Konstanty Łukowski
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - + dziadków Sekścińskich,
Wtorek - 29 października 2013 r.
Staniszewskich, Jankowskich, Kozłowskich,
8.00 - + Tadeusz Paradowski, Irena, Stanisław, Ewa Dobrzyńska, Waltraut Weigt, cr.
Marianna i Stanisław
Wądołowskich
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
17.00 - + Edward Suchecki - int.od brata
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
Wacława
Środa - 30 października 2013 r.
XXXI Niedziela Zwykła - 3 listopada 2013 r.
8.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
8.30 - + Janina i Wasyl Wandyk, Maria i Dominik
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
Grygo, cr. Wandyk i Grygo
17.00 - + Edward Grudziądz, Aleksander i Józefa 8.30 - + Józefa w 19 rocz.śm.i rodziców z obojga
Burbula, Józef i Anna Grudziądz
stron
Czwartek - 31 października 2013 r.
8.30 - + Kazimierz Wygnał - int.od syna
8.00 - + p. Holder
Grzegorza z rodziną
17.00 - ...................
11.00 - w uodziny Doroty i Adama Tarasewiczów
Piątek - 1 listopada 2013 r.
i w int.ich syna Kubusia
8.30 - + Robert Krysiak
11.00 - + Korwków, Kokoszków i Piaścików
8.30 - + Eugeniusz Ptak w rocz.śm. - int.od żony 11.00 - + Jan i Helena Kręciewscy, Władysława
11.00 - + Stanisław Puchalski
Kępczyńska, Stefan Bednarz, Franciszek
11.00 - + Kazimierz, Aleksander, Leonia, Dziczek
Stanisław i Henryk
17.00 - w intencji Agnieszki, Dariusza
11.00 - + cr. Jabłkowskich i Samslów
i Michaliny Dąbrowskich
12.30 - Msza Święta na cmentarzu
17.00 - + Piotr Chrzanowski, Teresa i Bolesław
17.00 - + cr. Łukaszewicz i Domurat
Pupek
Dominicantes
Do Komunii Świętej przystąpiło:
Odeszła od nas
Władysława
Filipkowska
Msza Święta od
uczestników pogrzebu 25 listopada 2013 r.
- godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz
jej dać Panie ...

20 października (w niedzielę) odbyło
się coroczne liczenie wiernych.
W naszej parafii na Mszy Świętej
o godz. 8.30 było 87 mężczyzn i 112
kobiet, na 11.00 - 89 mężczyzn i 121
kobiet, na 17.00- 23 mężczyzn i 35
kobiet. Razem na wszystkich Mszach
Świętych niedzielnych było 467 osób.

- na Mszy Świętej o godz. 8.30:
42 mężczyzn i 93 kobiety;
- na Mszy Świętej o godz. 11.00:
32 mężczyzn i 83 kobiety;
- na Mszy Świętej o godz. 17.00:
8 mężczyzn i 25 kobiet.
Razem w niedzielę przystąpiło do
Komunii Świętej 283 osoby.

1. W sobotę, 2 listopada, we
wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, czyli w tak
zwany Dzień Zaduszny, w naszym
kościele zostaną odprawione trzy
Msze Święte o godzinie 8.30, 11.00 i 17.00. Nie
zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni
listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować
wielki dar
odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy
w ich intencji oraz spełnienie pozostałych
zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski
uświęcającej, brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii
Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego.
2. W tym tygodniu przypada czwartek przed
pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W naszych modlitwach
będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz

prosić o liczne i święte powołania kapłańskie.
Będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki
brak miłości, za lekceważenie daru Bożego
miłosierdzia. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w czwartek
do godz. 21.00.
A w sobotę powierzymy naszą wspólnotę
parafian tych żyjących, ale również tych, którzy
odeszli już do Domu Pana, Tej, która jest naszą
Królową, Matką litości, Pośredniczką…
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4. Do nabycia jest diecezjalny miesięcznik
“Martyria” oraz kalendarze na 2014 r.
5. 2 listopada - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. Zapraszam. I część o godz. 16.30.
Pozostałe części po Mszy Świętej o godz. 17.00.

W dniach od 8 do 9 października 2013 r.
w Warszawie odbyło się zebranie plenarne
Konferencji Episkopatu Polski. Ciąg dalszy.
3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku,
delegacja polskiej młodzieży otrzyma w Rzymie
Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Rozpocznie się
czas modlitewnego przygotowania do spotkania
młodych w Krakowie w 2016 roku. Modlitwa przy
Krzyżu będzie szczególną formą wyznania wiary,
które złączymy z dziękczynieniem za Chrzest
Polski. Wspomnienie 1050. rocznicy tego
historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do
pogłębiania naszej formacji chrześcijańskiej, aby
nie tylko słowami, lecz całym życiem wyznawać:
„Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie
idę za Chrystusem we wspólnocie Jego Kościoła”.
4. Biskupi przyjęli dokumenty związane
z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania
w przypadkach oskarżeń duchownych o pedofilię”.
Odnoszą się one do pomocy pokrzywdzonym,
formacji przygotowujących się do kapłaństwa
i życia zakonnego oraz prawnej procedury

postępowania w tych przypadkach. Episkopat
Polski zatwierdził także dokument na temat
zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
W osobnym zaś dokumencie biskupi wyrazili
stanowisko w sprawie ochrony najmłodszych.
W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii
medialnej biskupi nie zgadzają się na
wykorzystywanie grzechów niektórych
duchownych do piętnowana całego środowiska
Kościoła. Krzywdzące jest także pomijanie prawdy
o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży
zatroskanych o wiarę Polaków i dobro narodu. Zło
powinno być nazwane po imieniu, przy czym
odpowiedzialność i zadośćuczynienie za czyny
spoczywa na sprawcy popełnionego zła.
W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej
Różańcowej sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła.
Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza
jego granicami.
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce.

Słowo na dziś...

Mędrzec Syracydes w swojej mowie przyjmuje
przekupność sędziów, którzy nie liczą się z
prawdą, ale zawsze biorą stronę bogatego.
Wobec tej smutnej rzeczywistości zapewnia, że
Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i w swoim
czasie odda każdemu, co się mu należy. Oprócz
bezczelnych bogaczy są jeszcze zakłamane
świętoszki, którzy palcem nie ruszą, aby
kształtować w sobie prawe sumienie. Tych też

nie czeka lepszy los niż wyżej wymienionych.
Apostoł Paweł upomina Tymoteusza, by
pamiętał, że Pan jest sprawiedliwym sędzią dla
wszystkich, którzy Go miłują. Perspektywa
życia wiecznego i Bożego sądu powinna
mobilizować tych, którzy jeszcze się nie
wydoskonalili w miłości. Słuchajmy z uwagą
Bożego słowa.

