Kalendarz liturgiczny
29 września. XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31
Spełniając nasz chrześcijański obowiązek
uczestniczenia we Mszy Świętej w dniu
poświęconym Panu, czerpiemy z Eucharystii siły
na każdy dzień.
30 września. PONIEDZIAŁEK. Św. Hieronima.
Za 8,1-8; Łk 9,46-50
Pismo Święte jest jak list, który dostaliśmy od
kogoś, kto nas kocha i kogo- jak deklarujemy-też
kochamy. Czy można sobie wyobrazić,że taki nie
jest czytany?
1 października. WTOREK. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.
Za 8,20-23; Łk 9,51-56
Cały lud Boży jest powołany do dzieł misyjnych.
2 października. ŚRODA. Świętych Aniołów
Stróżów.

Wj 23,20-23; Mt 18,1-5
Aniołowie Stróżowie są duchami stworzonymi
przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom.
3 października. CZWARTEK.
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Łk 10,1-12
Chrystus przychodzi do nas w wyjątkowy sposób
dzięki dwom sakramentom: Eucharystii
i kapłaństwa.
4 października. PIĄTEK. Św. Franciszka
z Asyżu.
Ba 1,15-22; Łk 10,13-16
Eucharystia jest najcenniejszym skarbem
chrześcijanina, bo jest nią sam Bóg.
5 października . SOBOTA. Św. Faustyny
Kowalskiej.
Ba 4,5-12.27-29; Łk 10,17-24
Udział w Eucharystii to doświadczenie tajemnicy
Bożego miłosierdzia.

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. Dzisiaj ostatnia niedziela września.
W ciągu tego miesiąca, przez
wstawiennictwo Matki Bożej i wielu
Świętych, polecaliśmy Bogu losy Ojczyzny,
życie i rozwój dzieci, rodziny. Nadal prośmy
o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową
dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby
w najskromniejszym wymiarze. Może
w pobliżu nas żyją biedne dzieci, które trzeba
wesprzeć, aby i one godnie i radośnie
uczęszczały do szkoły. Pamiętajmy, że dzieci
są naszym największym skarbem i najlepszą
„inwestycją” na przyszłość. Niech nasze
rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują
Ewangelią, a czerpią do tego moc ze
wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko
niedzielnej i świątecznej.
2. Dzisiejsza niedziela w kalendarzu
liturgicznym przykrywa święto
Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
A w środę, 2 października, wspominamy
świętych Aniołów Stróżów. Może na co

Bazylika zimą
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dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg
troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów,
którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są
namacalnym przejawem obecności Boga
w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią.
Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy
o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy
zaczyna brakować nadziei.
3. Do nabycia są kalendarze na 2014 r.
4. Dzisiaj, 29 września o godz. 11.00 - spotkanie
dzieci pragnących przystąpić do I Komunii Świętej
i ich rodziców.
5. W najbliższy wtorek wchodzimy w październik
- miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcam
wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych,
do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej
i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym
kościele będziemy celebrowali o godzinie 17.00.
Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła,
proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.
6. 5 października - Pielgrzymka Nauczycieli do
Sanktuarium w Studzienicznej.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
13. Historia Izraela ukazuje nam również pokusę
niewiary, której lud wielokrotnie ulegał.
Przeciwieństwo wiary jawi się tutaj jako
bałwochwalstwo. Gdy Mojżesz rozmawia
z Bogiem na Synaju, lud nie potrafi znieść
tajemnicy ukrytego oblicza Bożego, nie potrafi
wytrzymać czasu oczekiwania. Wiara ze swej
natury wymaga wyrzeczenia się chęci
natychmiastowego posiadania, jakie zdaje się
ofiarować widzenie, jest zaproszeniem, by
otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę
Oblicza, które zamierza objawić się osobiście
i w odpowiednim czasie. Martin Buber przytaczał
definicję bałwochwalstwa, podaną przez rabina
z Kocka. Z bałwochwalstwem mamy do czynienia
wówczas, «gdy zwraca się pełne szacunku oblicze
do oblicza, które nie jest obliczem». Zamiast
wierzyć w Boga, człowiek woli czcić bożka,
którego oblicze można utrwalić i którego
pochodzenie jest znane, bo został przez nas
uczyniony. W przypadku bożka nie ma
niebezpieczeństwa ewentualnego powołania, które
wymagałoby wyrzeczenia się własnego poczucia
bezpieczeństwa, ponieważ bożki «mają usta, ale nie
mówią» (Ps 115, 5). Rozumiemy więc, że bożek jest
pretekstem do tego, by postawić samych siebie
Teoretycznie możemy poznać Jezusa z Katechizmu,
gdzie dowiemy się o Nim bardzo wiele. Ale – jak
zauważył papież Franciszek – ilu przeczytało
Katechizm Kościoła Katolickiego ponad 20 lat od jego
w y d a n i a ? „ Ta k , t r z e b a p o z n a w a ć J e z u s a
w Katechizmie – mówił. – Ale nie wystarczy poznać
Go umysłem: to tylko pierwszy krok. Jezusa należy
poznawać w dialogu z Nim samym, rozmawiając
z Nim na modlitwie, na kolanach. Jeśli się nie modlisz,
jeśli nie rozmawiasz z Jezusem, nie znasz Go. Może
wiesz o Nim różne rzeczy, ale nie masz tego, co daje
serce na modlitwie. Poznawać Jezusa umysłem,
studium Katechizmu; poznawać Jezusa sercem, na
modlitwie, w dialogu z Nim... To dosyć pomaga, ale

w centrum rzeczywistości, adorując dzieło
własnych rąk. Człowiek, gdy traci zasadnicze
ukierunkowanie, które spaja jego życie, gubi się
w wielorakości swoich pragnień. Wzbraniając się
przed oczekiwaniem na czas obietnicy, rozprasza
się na tysiące chwil swojej historii. Dlatego
bałwochwalstwo jest zawsze politeizmem,
poruszaniem się bez celu od jednego pana do
drugiego. Bałwochwalstwo nie wskazuje jednej
drogi, lecz wiele szlaków, które nie prowadzą do
wyraźnego celu, a raczej tworzą labirynt. Kto nie
chce zawierzyć się Bogu, zmuszony jest słuchać
głosów wielu bożków, wołających do niego: «Zdaj
się na mnie!» Wiara, ponieważ związana jest
z nawróceniem, jest przeciwieństwem
bałwochwalstwa; jest odsuwaniem się od bożków,
by powrócić do Boga żywego dzięki osobistemu
spotkaniu. Wierzyć to znaczy powierzyć się
miłosiernej miłości, która zawsze przyjmuje
i przebacza, wspiera i ukierunkowuje egzystencję,
okazuje się potężna w swej zdolności prostowania
wypaczeń naszej historii. Wiara polega na
gotowości otwarcia się na wciąż nową przemianę
dokonywaną przez Boże wezwanie. Oto paradoks:
zwracając się nieustannie do Pana, człowiek
znajduje stałą drogę, co uwalnia go od
chaotycznych ruchów, do jakich zmuszają go bożki.
Ciąg dalszy nastąpi
jeszcze nie wystarczy... Jest jeszcze trzecia droga:
naśladowanie. Iść z Nim, kroczyć za Nim”. W ten
sposób, jak zaznaczył Franciszek, poznajemy Jezusa
„językiem działania”, który uzupełnia dwa pozostałe
języki: umysłu i serca. W ten sposób mogę się wraz
z Nim zaangażować. „Nie można poznać Jezusa bez
angażowania się wraz z Nim, bez zaryzykowania
życia dla Niego – stwierdził Papież. – Gdy tak wielu,
także my sami, zadaje to pytanie: «Kim On jest?»,
Słowo Boże odpowiada: «Czy chcesz poznać, kim On
jest? Przeczytaj to, co mówi o Nim Kościół, rozmawiaj
z Nim na modlitwie i wyrusz wraz z Nim w drogę. Tak
poznasz, kim jest ten Człowiek». Taka jest droga!
Każdy ma dokonać własnego wyboru!”.

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: -0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 319886.83 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 - 30 września 2013 r.
8.00 - + Stefania Ksepka w 2
8.00 - ...............
rocz.śm., Wacław - int.od syna
17.00 - Gr. + Anna
Mariana z rodziną
Wtorek - 1 października 2013 r.
16.00 - ślub: Agnieszka i Dariusz
8.00 - w intencji wnuczki Emilii i jej rodziców 17.00 - o bł. Boże dla Marty i Pawła
Anię i Wojtka - int.od dziadków
z racji 10 rocznicy ślubu i dla ich dzieci
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - Gr + Feliks Śmigielski
17.00 - + Leokadia Sobiech - int.od koleżanek 17.00 - + Stanisław Małż w 22 rocz.śm. - int.od
z TKANINY
córek i żony
Środa - 2 października 2013 r.
XXVII Niedziela Zwykła - 6 października
8.00 - + Dionizy Stawiarz - int.od syna
2013 r.
17.00 - intencja dziękczynna z prośbą o dalsze 8.30 - w 10 urodziny Marty Bastek - int.od
łaski od p. Zofii Frydrych
rodziców
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
8.30 - intencja dziękczynna z prośbą o bł. Boże
17.00 - + Stefan Stachelek - int.od syna z rodziną dla KR z Rosochy
Czwartek - 3 października 2013 r.
8.30 - w 40 rocznicę istnienia KR z Ukty
8.00 - ..................
i Gałkowa, za żywych i zmarłych
17.00 - o zdrowie i bł. Boże, dary Ducha Świętego 8.30 - + Stefania w rocz.śm., Wacław Ksepka dla Jerzego Michała w 3 urodziny
int.od syna Stanisława z rodziną
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
11.00 - o bł. Boże dla rodziny Kuprajtys
Piątek - 4 października 2013 r.
11.00 - o bł. Boże dla Adama i Małgorzaty oraz
8.00 - + Jadwiga Szczech w 28 rocz.śm., Czesław, ich dzieci Mileny i Wojciecha
Henryk i Anna Florczyk, Edward Kuzia, Lucjan 11.00 - + Antoni i Helena Zubielewicz
Ropiak, Władysław Jaworski
11.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - w rocznicę ślubu Ewy i Bogdana
17.00 - + Krzysztof Ludwikowski w rocz.śm., Stankiewicz i za ich dzieci
Zofia, Leon
17.00 - + Agnieszka, Franciszek, Czesław i Irena
Sobota - 5 października 2013 r.
Krajza, Tadeusz Gontarz
Dat bene, dat multum, qui
Związek małżeński zawarli
Natalia Rudnik
dat cum munere vultum.
i Andrzej Zachłowski
Daje dobrze, daje dużo, kto
Nowej rodzinie życzymy obfitości darów
daje z podarkiem uśmiech.
Bożych.
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W TYM TYGODNIU
PATRONUJĄ NAM:
· 30 IX Święty Hieronim (ok. 345419 lub 420), prezbiter, doktor
Kościoła, któremu zawdzięczamy
tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński
(wspomnienie obowiązkowe);
· 1 X Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (18731897), dziewica i doktor Kościoła, patronka
misji katolickich (wspomnienie obowiązkowe);
· 4 X Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226),

ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej,
stygmatyk, którego duchowość wywiera
olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła
po dzień dzisiejszy (wspomnienie
obowiązkowe);
· 5 X Święta Faustyna Kowalska (1905-1938),
dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia; Błogosławiony Jan Paweł II
zwykł ją nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”,
która wyszła z Polski (wspomnienie
obowiązkowe).

1. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek,
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia
możemy korzystać zwłaszcza przez ręce
kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne
i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie
dla tych, którzy zostali już powołani do pracy
w Winnicy Pańskiej. Adoracja Najświętszego
Sakramentu rozpocznie się po Mszy Świętej
o godz. 17.00 i potrwa do 21.00. A w pierwszy
piątek miesiąca wprost doświadczajmy
Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego
Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię
z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej
pierwszopiątkowej w naszym kościele będzie
w następujących godzinach: 7.30-8.00 i 16.30 17.00.
3. 1 października, we wtorek, po Mszy Świętej
o godz. 17.00 - spotkanie Parafialnego Zespołu
Caritas. ZAPRASZAM.
4. 2 października - 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.
5. KOMUNIKAT Biskupa Ełckiego w sprawie
pomocy mieszkańcom Syrii
Naród syryjski bardzo cierpi w wyniku wojny
domowej. Dramat, jaki przeżywają mieszkańcy,
w tym również tamtejsi chrześcijanie, porusza
serca, mobilizuje do modlitwy, ale również
domaga się działania, a więc zapewnienia
uchodźcom żywności, leków, odzieży oraz
poczucia minimum bezpieczeństwa. Dlatego też
niedziela 6 października br. w diecezji ełckiej
i całej Polsce będzie dniem modlitwy w intencji
pokoju oraz zbiórki do puszek na rzecz Syrii.
Zbiórka jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego
Franciszka
oraz konkretnym wyrazem
solidarności z mieszkańcami Syrii. Caritas
Polska we współpracy z Caritas Jordania już
drugi rok niesie pomoc uchodźcom, zwłaszcza
dzieciom, realizując projekt edukacyjnorehabilitacyjny w Jordanii
i w kilku miejscowościach w pobliżu granicy
syryjskiej.
Wyrażam podziękowanie za gotowość podjęcia
aktu miłosierdzia wobec cierpiących i udzielam
z serca pasterskiego błogosławieństwa.
+Jerzy Mazur BISKUP EŁCKI

Słowo na dziś...

Przywódcy społeczeństw żyją na wyższym
poziomie niż przeciętny człowiek. Ale
człowiekowi bez wyobraźni także łatwo uderza
woda sodowa do głowy! Odważne spojrzenie na
faktyczny dystans między bogactwem
i ubóstwem życia pozwala na zachowanie
roztropnego umiaru i właściwej relacji. Kontakt
przywódców i bogatych z najuboższymi
powinien ich pobudzać do szukania sposobów
eliminowania skrajnego ubóstwa. O wiele
większe wymagania stawiane są przełożonym

wśród wierzących. Ich poziom życia
materialnego, chociaż wymaga większych
środków ze względu na pogłębianie wiedzy
i sprawowanie funkcji, niewiele powinien
odbiegać od życia ubogich. Środki materialne
mają służyć głoszeniu królestwa niebieskiego
i wyrównywaniu szans najbardziej
potrzebujących. W ten sposób pozwalają odkryć
miłość wzajemną. O tych sprawach traktują
dzisiejsze czytania mszalne. Słuchajmy z uwagą.

