Kalendarz liturgiczny
28 września. XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mk 21,28-32
Jak w każdą niedzielę zaprasza nas Chrystus na
spotkanie z nim samym - żywym, obecnym we
wspólnocie Kościoła, którą tworzymy wokół
ołtarza.
29 września. PONIEDZIAŁEK. Święto
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała.
Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; J 1,47-51
Zaufajmy Bogu, który jest naszą mocą
i umocnieniem w słabościach.
30 września. WTOREK. Św. Hieronima.
Hi 3,1-3.11-17.20-23; Łk 9,51-56
“Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa”. Wyciągnijmy z tego
zdania wnioski dla naszego życia.
1 października. ŚRODA. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.

Hi 9,1-12.14-16; Łk 9,57-62
Pan Bóg, uniżając się aż do postaci chleba, okazał
swoją nieskończoną wielkość. Podczas Eucharystii
możemy tę wielkość odkrywać i nią się zachwycać.
2 października. CZWARTEK. Świętych
Aniołów Stróżów.
Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10
Każdy z nas może podjąć posłannictwo aniołów
i być stróżem dla tych, których Bóg stawia na
drogach naszego życia.
3 października. PIĄTEK.
Hi 38,1.12-21;40,3-5; Łk 10,13-16
Wyrzeknijmy się naszych grzechów, bo one
zamykają nas na Bożą miłość.
4 października. SOBOTA. Św. Franciszka
z Asyżu.
1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15
Każde spotkanie z Bogiem pozwala nam w pełni
zaspokoić tęsknoty naszych serc.

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 26 niedzielę w ciągu roku,
która jest zarazem ostatnią niedzielą miesiąca
września. Liturgia zwraca naszą uwagę na
sposób myślenia i postępowania. Warto, byśmy
w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili
trochę czasu na refleksję nad tym, jaka wygląda
zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym,
jak postępujemy. Jest to szczególnie istotne,
jeśli uświadomimy sobie, że naszym
postępowaniem mamy dawać świadectwo
naszej wiary. A zatem: jakie jest to moje
świadectwo?
2. Za kilka dni rozpocznie się miesiąc
październik. Jest on w naszej polskiej tradycji
poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie
zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej
modlitwie, która była tak bardzo doceniania
przez wielu świętych. Również nasz rodak
papież Jan Paweł II nie rozstawał się
z różańcem. Zachęcamy również, by wziąć do
ręki jego list apostolski na temat różańca:
„Rosarium Virginis Mariae” ogłoszony na

Bazylika zimą
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rozpoczęcie Roku Różańca 16 października
2002 roku. Nabożeństwa różańcowe będą
odprawiane w naszym kościele codziennie
o godz. 17.00, w niedzielę - po Mszy Świętej
o godz. 11.00. Zachęcamy do udziału w nich
każdego, kto boryka się z różnymi
trudnościami, problemami. Powierzające je
Matce Bożej, możemy ze zdziwieniem odkryć,
jak bardzo zmienia się nasze do nich
nastawienie i jak Ona pokazuje drogi wyjścia
z sytuacji, z których wydaje się, że już wyjścia
nie ma.
3. Jutro, w poniedziałek, 29 września,
celebrujemy święto Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni
orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy
z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale
wszyscy razem oddają chwałę Bogu.
4 . 2 p a źd z ie rn ik a - R ÓŻ A N IEC za
niewierzących, o nawrócenia i wzrost
pobożności w naszej parafii. I część różańca
o godz. 16.30. Pozostałe - po Mszy Świętej.
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Człowiek, doświadczając zła w życiu, obrazowy przedstawi nam tę prawdę przypowieść
niejednokrotnie obwinia za to samego Boga. o dwóch synach z dzisiejszej perykopy
Zapomina natomiast, że to nie Bóg, a grzech ewangelicznej. Chcąc więc cieszyć się życiem
jest źródłem cierpień. Pierwsze czytanie wiecznym, trzeba nie tyle pozostać na płaszczyźnie
z dzisiejszej liturgii słowa zapewni nas słownych deklaracji, ale podjąć konkretny czyn.
nawet, że Bóg nie jest chwiejny w swym Uczy nas takiej postawy samo słowo Boże, które
postępowaniu, ale dotrzymuje obietnicy wypowiedziane przez Boga, staje się i jest
zbawienia. Jednakże, aby móc dostąpić tej skuteczne.
łaski, trzeba nawrócić się do Boga. W sposób
W y c h o d z ą c modlitwy. Głównym celem tej Nowenny - poprzez
naprzeciw potrzebom wspólną modlitwę - jest uświadomienie
p o g ł ę b i e n i a i pogłębienie życia sakramentalnego, ponowne
codziennej modlitwy odkrycie wartości rodziny oraz relacji w niej
osobistej i wspólnej istniejących. Wspólne gromadzenie się matki, ojca
w rodzinie katolickiej i dzieci przed Obrazem Matki Bożej
p o d c z a s w i z y t y Częstochowskiej w domach, staje się symbolem
kolędowej każda rodzina z naszej parafii jedności rodziny oraz jej więzi z Kościołem.
otrzymała jako pomoc publikację: Rodzina Istotną pomocą będą również prowadzone w tym
zjednoczona na modlitwie. Znajdziemy w niej czasie we wszystkich grupach wiekowych
modlitewno-ewangelizacyjne spotkania w gronie katechezy szkolne, niedzielne homilie,
rodziny na wskazane pierwsze soboty miesiąca. podejmujące kolejno zagadnienia siedmiu
Forma Nowenny Dziewięciu I Sobót Miesiąca - sakramentów świętych oraz temat rodziny i parafii
rozpoczynając od 4 października 2014 r. - będzie jako „wspólnoty wspólnot". Modlitewnik został
naszym dziękczynieniem za łaskę Nawiedzenia podzielony na dziewięć rozdziałów, w których
Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym zaproponowany jest
program spotkania
Wizerunku. W każdą pierwszą sobotę miesiąca modlitewno-ewangelizacyjnego w rodzinie.
zachęcam, aby wszyscy członkowie rodziny, o ile Siedem spotkań dotyczy poszczególnych
to możliwe, w dogodnym dla siebie czasie, sakramentów świętych. Kolejne są związane
gromadzili się przed obrazem rodzinnym Matki z rodziną i parafią jako wspólnotą, w której każdy
Bożej Częstochowskiej. Stół nakrywamy ma swoje miejsce. Zachęcam, aby każde spotkanie
odświętnie białym obrusem. Na stole znajdować przeprowadzone zgodnie z propozycją, kończyło
się winne symbole naszej wiary: Krzyż, Pismo się Litanią Loretańską, Aktem Zawierzenia
Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, świece, Rodziny Matce Bożej oraz Apelem Jasnogórskim
które zapalamy podczas spotkania modlitewno- w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia
ewangelizacyjnego, różaniec, książeczka do Maryja 105,1 FM lub TV Trwam).
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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 - 2890.30 zł.; 2. Kubaccy Maria i Cezary (Galindia) - 1500 zł.;
3. Anonimowo - 200 zł. Wpłynęło - 4590.30 zł. Wydano - 0 zł.
Stan kasy - zadłużenie 276 844.47 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
17.00 - o bł. Boże, dary Ducha Świętego
Poniedziałek - 29 września 2014 r.
i zdrowie dla Jerzego Michała w 4 urodziny
8.00 - ........................
17.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla 17.00 - + Anna Chylińska w I rocz.śm.
Sobota - 4 października 2014 r.
Ani
8.00
- ................
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
17.00 - + Helena Szymczak w pół roku po śm.
Wtorek - 30 września 2014 r.
XXVII Niedziela Zwykła - 5 października
8.00 - ............
2014 r.
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
8.30 - + Stefania Ksepka w 3 rocz.śm., Wacław Środa - 1 października 2014 r.
int.od
syna Mariana z rodziną
8.00 - .................
17.00 - o szczęśliwe zakończenie i załatwienie 8.30 - + Stefania Ksepka w 3 rocz.śm., Wacław int.od syna Stanisława z rodziną
sprawy - int.od ofiarodawcy
8.30 - + Jadwiga i Czesław Szczech, Anna
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
i Henryk Florczyk, Lucjan Ropiak, Edward
Czwartek - 2 października 2014 r.
8.00 - o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Kuzia, Władysław Jaworski
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Maksymiliana i jego rodziców
Bogumiły i Krzysztofa Skrajnych i za ich dzieci
8.00 - + Dionizy Stawiarz - int.od syna
11.00 - + Jan i Helena Kręciewscy, Władysława
17.00 - intencja dziękczynna od Zofii Frydrych
17.00 - w 6 urodziny Marcjanny - int.od matki i Stefania, Franciszek Dziczek
17.00 - + Antonina w 19 rocz.śm., Stanisław,
chrzestnej
Czesław, Władysława, Czesława Klimek, Irena
Piątek - 3 października 2014 r.
8.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy, Bożena i Teresa, cr. Sadłowskich
17.00 - za parafię
Sawicka
W niedzielę 5 października na Mszy Świętej o godz. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej w Ukcie.
17.00 wystąpi chór "UKTA". Chór serdecznie zaprasza Wszelkich informacji udziela kierownik chóru pani
wszystkich chętnych do współpracy i uczestnictwa Magdalena Rydel.
w próbach, które odbywają się w każdy poniedziałek

Ksiądz Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki zwrócił się z prośbą o pomoc dla ludności
ukraińskiej, która migruje z terenów wschodniej Ukrainy szukając schronienia i warunków
gwarantujących przetrwanie. Ks. Arcybiskup powiedział: “Ukraina jest bardzo zraniona
i potrzebuje pomocy oraz modlitwy”. Caritas Diecezji Ełckiej pragnie włączyć się w tę pomoc
organizując na terenie całej diecezji zbiórkę żywności, środków chemicznych, ubrań, butów,
pościeli, ręczników, koce, kołdry itp. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazywanie
w/w rzeczy Parafialnym Zespołom Caritas. Zbiórka będzie trwała do 13 października br.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Ogłoszenia

*

1. Dzisiaj ofiary na tacę we wszystkich
parafiach diecezji ełckiej przeznaczone są na
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku .
2. Przypominam,że tylko do końca tego miesiąca
przyjmowane są zgłoszenia młodzieży pragnącej
przystąpić do sakramentu bierzmowania.
Młodzież ochrzczona poza naszą parafią
dostarcza świadectwo chrztu.
3. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok,
a także kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
4. W dalszym ciągu szukamy sponsora na lichtarz
pod paschał - 2100 zł.
5. W czwartek, 2 października, wspominamy
świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam
przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła
stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas
przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby
było to możliwe, my musimy być uważni na jego
natchnienia. Nie zapominajmy również każdego
dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.
6. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca,
czyli dzień szczególnie poświęcony
dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa
oraz modlitwie o nowe powołanie do życia
konsekrowanego Bogu. Adoracja w tej intencji
będzie w naszym kościele od godz.17.30 do
Ojciec Święty zwrócił się z prośbą, by niedziela
28 września była w całym Kościele dniem
modlitwy za III Nadzwyczajne Zgromadzenie
Synodu Biskupów. Inicjatywa poprzedzi
o tydzień rozpoczęcie obrad, które odbędą się w
Rzymie w dniach od 5 do 19 października i będą
poświęcone wyzwaniom duszpasterskim
związanym z rodziną w kontekście nowej
ewangelizacji. Głównym miejscem modlitw
będzie rzymska bazylika Matki Bożej Większej.
Ksiądz Biskup Ordynariusz dołączając się do
prośby Papieża zachęca, by także podczas
październikowych nabożeństw różańcowych
modlono się w intencji tak ważnego synodu
poświęconego sprawom rodziny .
Dnia 28 września br papież Franciszek spotka
się z osobami starszymi i dziadkami z całego
świata pod hasłem „Błogosławieństwo
długiego życia”.
Wraz z Radą ds. Rodziny Konferencji
Episkopatu Polski zachęcam wszystkich
małżonków do odnowienia przysięgi

Komunikaty
godz.21.00. Serdecznie zachęcamy do
znalezienia czasu na to osobiste spotkanie
z żywym Bogiem, który dla nas chciał pozostać
obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
7. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. ku czci
Najświętszego Serca Pana będzie o godz.17.00.
Natomiast wszystkich pragnących skorzystać
z sakramentu pojednania zapraszamy do kościoła
od godz. 7.30 i 16.30.
8. W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października,
wspominamy św. Franciszka z Asyżu,
założyciela franciszkanów, który przez swoje
życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił
się do odnowy całego ówczesnego Kościoła.
Święty ten ma również wiele do powiedzenia
dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o umiłowanie
stworzenia, ale nie ze względu na nie samo, lecz
ze względu na szacunek do Boga, który wszystko
stworzył.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 30 IX św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420),
p r e z b i t e r, d o k t o r K o ś c i o ł a , k t ó r e m u
zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na
język łaciński (wspomnienie obowiązkowe);
· 1 X św. Teresa od Dzieciątka Jezus (18731897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji
katolickich (wspomnienie obowiązkowe).
małżeńskiej - w łączności z Jasną Górą - podczas
Mszy Świętych, w niedzielę 28 września br.
Modlitwa do Świętej Rodziny:
Jezu, Maryjo i Józefie w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się
z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze
rodziny środowiskami komunii i wieczernikami
modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi. Święta Rodzino
z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych
rodzinach nikt nie doświadcza przemocy,
zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został
zraniony albo zgorszony niech szybko zazna
pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły Synod
Biskupów mógł przywrócić wszystkim
świadomość sakralnego i nienaruszalnego
charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
Amen.

