Kalendarz liturgiczny
28 paŸdziernika. XXX NIEDZIELA ZWYK£A.
Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52
Gromadzimy siê na niedzielnej Eucharystii.
Przychodzimy do Boga z ca³ym naszym ¿yciem, z
naszymi radoœciami i trudnoœciami.
29 paŸdziernika.
Ef 4,32-5,8; £k 13,10-17
Dziêkujmy Bogu za nasz¹ œwi¹tyniê, za jej
fundatorów i dobroczyñców. Zapytajmy samych
siebie, jak wygl¹da nasza troska o koœció³?
30 paŸdziernika. Wtorek.
Ef 5,21-33; £k 13,18-21
Pozwólmy Panu Bogu rozgoœciæ siê w naszych
sercach i zadbajmy o rozwój naszej wiary.
31 paŸdziernika. Œroda.
Ef 6,1-9; £k 13,22-30
Jezus Chrystus, który zaprasza nas na Eucharystiê,
pragnie obdarzyæ nas swoimi ³askami. Przyjêcie ich
uzale¿nione jest od nas.

1 listopada. Czwartek. UROCZYSTOŒÆ
WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH.
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Œwiêtoœæ to zdolnoœæ do mi³owania i ¿ycia w
mi³oœci. Cz³owiek, który kocha Boga i bliŸniego,
jest œwiêtym.
2 listopada. Pi¹tek. Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmar³ych.
Mdr 3,1-6.9; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6
Pamiêtajmy w naszych modlitwach o zmar³ych i
chciejmy zyskiwaæ odpusty dla nich.
3 listopada. Sobota.
Flp 1,18b-26; £k 14,1.7-11
Chrystus zaprasza nas, swoich uczniów, na Ucztê
Eucharystyczn¹. Nie jest wa¿ne, na którym
miejscu zasi¹dziemy przy stole; wa¿ne jest, ¿e
zostaliœmy uznani za godnych uczestnictwa w
wielkich tajemnicach zbawczego dzia³ania Boga
wœród ludzi.

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. „Co chcesz, abym ci uczyni³?” zapyta³
Chrystus niewidomego. Ten odpowiedzia³:
„Rabbuni, ¿ebym przejrza³”. Jak¿e aktualna
jest ta proœba i to nie tyle dlatego, ¿e ci¹gle
du¿o jest niewidomych, ale dlatego, i¿ ludzie
uœwiadomili sobie, ¿e oprócz œlepoty oczu
jest jeszcze œlepota duchowa. Pomyœlmy o
tym...
2. W czwartek uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych. Msze Œwiête w naszym koœciele:
8.30, 11.00 i 17.00; na cmentarzu w ³¹cznoœci
z procesj¹ ¿a³obn¹ o godzinie 12.30 . W tym
dniu od godziny 12.00 do wtorku godzinie
24.00 we wszystkich koœcio³ach oraz
kaplicach mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny
jeden raz i za jednego zmar³ego. Poza
zwyk³ymi wymogami nale¿y zmówiæ „Ojcze
nasz” i „Wierzê w Boga”.
3. Wypominki, czyli proœbê o modlitwê za
wymienionych zmar³ych, mo¿na sk³adaæ do
skarbony przy wejœciu do koœcio³a.
4. Dzisiaj ofiary na cele Nuncjatury

Apostolskiej.
5. Ka¿dego dnia od 1 do 8 listopada
mo¿na dost¹piæ odpustu zupe³nego dla
zmar³ych za nawiedzenie cmentarza i
równoczesne zmówienie modlitwy w
intencji zmar³ych.
6. W pi¹tek, 2 listopada Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmar³ych, czyli Dzieñ Zaduszny, dzieñ
modlitwy ca³ego Koœcio³a za zmar³ych. W naszym
koœciele Msze Œwiête o godzinie: 8.30,11.00 i
17.00.
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.
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„Módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê.
w intencji jednej osoby zmar³ej za darowanie
Musimy opró¿niæ czyœciec. Wszystkie
jej kar w czyœæcu. Praktyka ta zainicjowana
dusze musz¹ byæ uwolnione”.
zosta³a w VI wieku przez papie¿a Grzegorza
Msza œwiêta
I Wielkiego, który poleci³ odprawianie w
Najwiêkszy dar, jaki mo¿emy ofiarowaæ dla
takiej formie Mszy za zmar³ego mnicha
dusz w czyœæcu cierpi¹cych, to Eucharystia,
benedyktyñskiego, przy którym znaleziono
uczestnictwo w niej i przyjêcie Komunii
pieni¹dze, a ze wzglêdu na œlub ubóstwa nie
Œwiêtej w ich intencji. Dlaczego? Zauwa¿my, ¿e powinien by³ ich mieæ. Zgodnie z przekazem,
podczas wszystkich nabo¿eñstw i modlitw trzydziestego dnia ów zakonnik mia³ siê objawiæ
prywatnych to cz³owiek zwraca siê do Boga, zaœ w papie¿owi i podziêkowaæ za okazane mu
czasie Mszy œw. sam Jezus Chrystus modli siê do mi³osierdzie, dziêki któremu opuœci³ czyœciec.
swego Ojca, sk³ada Ofiarê ze swego ¿ycia. Msza Praktyka ta rozwija³a siê dalej od VIII wieku,
œw. staje siê wiêc najskuteczniejsz¹ modlitw¹, w najpierw w klasztorach, póŸniej wœród innych
czasie której sam Jezus Chrystus przedstawia nasze wiernych.
proœby swojemu Ojcu, wyprasza potrzebne ³aski Mszy gregoriañskiej od samego pocz¹tku
dla naszego zbawienia, dla zbawienia drugich, a towarzyszy³o mocne przekonanie Koœcio³a o jej
tak¿e mi³osierdzie dla dusz w czyœæcu cierpi¹cych. szczególnej skutecznoœci dla zmar³ych cierpi¹cych
Zamawiajmy czêsto intencje mszalne za naszych w czyœæcu. W 1884 roku Kongregacja Odpustów
drogich zmar³ych. Tylko w taki sposób najlepiej Stolicy Apostolskiej wyjaœni³a, ¿e „zaufanie
mo¿emy im pomóc!
wiernych do Mszy gregoriañskich jako szczególnie
Msze œwiête gregoriañskie
skutecznych dla uwolnienia zmar³ego od kary
Pod tym terminem rozumiemy odprawienie czyœæca nale¿y uwa¿aæ za rozumne i zgodne z
trzydziestu Mszy œw. codziennie przez kolejne dni wiar¹”.
W tym roku Œwiatowy Dzieñ Misyjny równie¿ tych najbiedniejszych, tworz¹ Fundusz
(Niedzielê Misyjn¹) obchodziliœmy w dniu 21 Solidarnoœci Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania
paŸdziernika. Niedziela Misyjna jest dniem Wiary. Z tych œrodków utrzymywani s¹ ksiê¿a
solidarnoœci w ca³ym Koœciele powszechnym. i katechiœci pracuj¹cy na terenach misyjnych
S³u¿y budzeniu œwiadomoœci misyjnej i finansowane s¹ projekty specjalne, jak budowy
i odpowiedzialnoœci za misyjne dzie³o Koœcio³a i remonty koœcio³ów, kaplic, domów zakonnych.
wœród wszystkich jego cz³onków. Katolicy na
W zwi¹zku z tym, ¿e w naszej parafii III Niedziela
ca³ym œwiecie otaczaj¹ modlitw¹ i wspomagaj¹ miesi¹ca by³a dniem, kiedy ofiary sk³adamy jako
ofiar¹ materialn¹ misyjne dzie³o Koœcio³a.
pomoc w pracach prowadzonych w naszej parafii, my
Ofiary sk³adane na tacê w Œwiatowy Dzieñ misje wesprzemy w I niedzielê listopada tj. 4
Misyjny we wszystkich parafiach œwiata, listopada.
* W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek
siê z Bogiem;
miesi¹ca
dzieñ, w którym adorujemy
- i pierwsza sobota miesi¹ca dzieñ poœwiêcony
Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o
Niepokalanemu Sercu Maryi.
powo³ania kap³añskie i zakonne. Adoracja
* 2 listopada - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o
Najœwiêtszego Sakramentu rozpocznie siê po Mszy nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej parafii. I
Œwiêtej o godz. 17.00, a zakoñczy o godz. 21.00;
czêœæ ró¿añca o godz. 16.30. Pozosta³e po Mszy
- pierwszy pi¹tek szczególna okazja do pojednania Œwiêtej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.

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. Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.; 2. Kobus Mieczys³aw i W³adys³awa
(Ukta) - 200 z³.; Taca z ostatniej niedzieli - 3410.71 z³.
Wp³ynê³o - 3660.71 z³. Wydano - 25946.42 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 666 138.83 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

8.30 - + Irena, Stanis³aw, Tadeusz Paradowscy,
Marianna Gacioch
11.00 - + W³adys³aw Skrocki i Bronis³aw Szok - int.
od syna i córki
17.00 - za Ilonê i Dariusza i za ich dzieci
17.00 - + Bronis³awa i Bronis³aw Jankowscy,
Marianna i Ludwik Koz³owscy, dziadków
Staniszewskich, Sekœciñskich, Ewa Kobrzyñska,
Waltraut Weigt
Sobota - 3 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - w 80-te urodziny Stanis³awa Olender - int.
od dzieci i wnuków
17.00 - w 12-te urodziny Wiktorii Krajza
17.00 - + Marianna Bielewska
XXXI Niedziela Zwyk³a - 4 listopada 2012 r.
8.30 - Gr. + Czes³awa Maciora
8.30 - + Józef Prajs
8.30 - + Janina i Wasyl Wandyk, Maria i Dominik
Grygo
8.30 - + W³adys³awa Serowik i Tadeusz
Ko³odziejski
11.00 - w urodziny Doroty oraz za Adama i Kubusia
Tarasewiczów - int. od rodziców
11.00 - o b³. Bo¿e dla dzieci z rodzinami Wies³awy
Ruppel i dla matki Jadwigi Domurat
11.00 - + z rodz. Krêciewskich i Jab³kowskich
11.00 - + Gertruda i Czes³aw Owoc
17.00 - + w urodziny Katarzyny i Marleny
17.00 - + Anna Sobczak - int. od uczestników
ró¿añca
Z³orzeczy siê ci¹gle na pijañstwo,
1. Bastek Daniel, stan wolny, zam. Œwignajno Ma³e, par. tut. i chuligañstwo i ró¿ne inne bezeceñstwa, a za
Wilkowska Aneta, stan wolny, zam. Miko³ajki, ul.
ma³o mówi siê o grzechach niewiary i
Dybowska, par. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Miko³ajkach.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy nieufnoœci wobec Boga, choæ to jest istotne
tymi osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego Ÿród³o wszystkich nieszczêœæ. ***
zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Iesus cum Maria sint nobis in via! (Niechaj
nam Jezus i Maria towarzysz¹ w drodze!).
Proboszcza.
Poniedzia³ek - 29 paŸdziernika 2012
r.
8.00 - w I-sz¹ rocznicê œlubu
Ma³gorzaty i Karola Sakowskich - int.
od
rodziców
8.00 - + Tadeusz Paradowski
17.00 - ..................
Wtorek - 30 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw Waszkiewicz - int. od ¿ony
Stefanii
17.00 - + Marianna Bielewska w I-sz¹ rocz. œm.
17.00 - + Marianna Bielewska w I-sz¹ rocz. œm.
Œroda - 31 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - .....................
13.30 - pogrzeb + Leokadia Jaworska
17.00 - w intencji znanej ofiarodawcy
Czwartek - 1 listopada 2012 r.
8.30 - + Helena i Zygmunt Wojciechowscy, Pelagia
i Antoni, Kazimierz i Tadeusz Ratajczak, Danuta
Krasnowolska, Janina i Stanis³aw Szklarscy
8.30 - Gr. + Czes³awa Maciora
8.30 - + Weronika i Bronis³aw Serowik - int. od
dzieci
11.00 - + z rodz. Jab³kowskich i Samslów
11.00 - + Kazimierz Wygna³, Leokadia i
Aleksander, Stanis³aw, Henryk i Leonia Borawscy
11.00 - + Stanis³aw Puchalski w 15-t¹ rocz. œm. int. od ¿ony i dzieci
12.30 - Msza Œwiêta na cmentarzu
17.00 - ............................
Pi¹tek - 2 listopada 2012 r.
8.30 - + Gr. + Czes³awa Maciora
zapowiedzi przedœlubne
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
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zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
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20). Pan wychwala prostotê serca cz³owieka,
który Boga uznaje za prawdziwe bogactwo, w
Nim pok³ada nadziejê, a nie w dobrach tego
œwiata. Koœció³ nie mo¿e zawieœæ ubogich:
„Duszpasterze winni ich s³uchaæ, uczyæ siê od nich,
prowadziæ ich w wierze i motywowaæ do tego, by
byli czynnymi twórcami w³asnej historii”.

G³oszenie s³owa Bo¿ego a ubodzy
Pismo œwiête ukazuje szczególn¹ mi³oœæ Boga do
ubogich i znajduj¹cych siê w potrzebie (por. Mt 25,
31-46). Ojcowie synodalni podkreœlali czêsto, ¿e
orêdzie ewangeliczne, dzia³alnoœæ duszpasterzy i
wspólnot powinny byæ ukierunkowane na tych
naszych braci. Istotnie, „w pierwszej kolejnoœci
maj¹ prawo do orêdzia Ewangelii w³aœnie ubodzy,
potrzebuj¹cy nie tylko chleba, ale równie¿ S³owa
¿ycia”. Pos³uga mi³oœci, której nie mo¿e nigdy
zabrakn¹æ w naszych Koœcio³ach, powinna byæ
zawsze zwi¹zana z g³oszeniem S³owa i
sprawowaniem œwiêtych tajemnic. Jednoczeœnie
nale¿y uznaæ i doceniæ fakt, ¿e równie¿ sami
ubodzy bior¹ udzia³ w ewangelizacji. W Biblii
prawdziwymi ubogimi s¹ ci, którzy ca³kowicie
powierzaj¹ siê Bogu, a sam Jezus nazywa ich w
Ewangelii b³ogos³awionymi, bowiem do nich
„nale¿y królestwo niebieskie” (Mt 5, 3; por. £k 6,

Koœció³ jest œwiadomy, ¿e istnieje tak¿e ubóstwo
bêd¹ce cnot¹, któr¹ nale¿y pielêgnowaæ i wybieraæ
w sposób dobrowolny, jak czyni³o to bardzo wielu
œwiêtych, i istnieje nêdza bêd¹ca czêsto wynikiem
niesprawiedliwoœci i powodowana przez egoizm,
która prowadzi do biedy i g³odu oraz budzi
konflikty. Koœció³ g³osz¹c s³owo Bo¿e zdaje sobie
sprawê, ¿e trzeba „staraæ siê znaleŸæ „korzystn¹
równowagê” miêdzy ubóstwem, „które nale¿y
wybraæ”, i ubóstwem, „które trzeba zwalczaæ”„,
odkrywaj¹c „na nowo umiar i solidarnoœæ jako
wartoœci ewangeliczne a jednoczeœnie uniwersalne.
(...) Oznacza to koniecznoœæ wyboru
sprawiedliwoœci i umiaru”.
cdn

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).

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.

