Kalendarz liturgiczny
2 listopada. NIEDZIELA. WSPOMNIENIE pomoc, by móc stawać się Jego uczniem.
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH.
6 listopada. CZWARTEK.
I: Hi 19,1.23-27a; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Flp 3,3-8a; Łk 15,1-10
Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a; II: Dn 12,1-3; Najwyższą wartością chrześcijanina jest poznanie
Rz 6,3-9; J 11,32-45; III: Mdr 3,1-6.9;
2 Jezusa Chrystusa. Jego obecności doświadczamy
Kor 4,14-5,1; J 14,1-6
w najpełniejszy sposób w Eucharystii - centrum
Modlitwą okazujmy naszą miłość.
życia Kościoła i każdego wierzącego.
3 listopada. PONIEDZIAŁEK.
7 listopada. PIĄTEK.
Flp 2,1-4; Łk 14,12-14
Flp 3,17-4,1; Łk 16,1-8
Udział we Mszy Świętej umacnia nas w dążeniu do Kontemplacja tajemnicy miłości Boga w naturalny
doskonałej miłości Boga i bliźniego.
sposób prowadzi człowieka do pragnienia
4 listopada. WTOREK. Św. Karola Boromeusza. odpowiedzi na nią swoją miłością. Jej konkretnym
Flp 2,5-11; Łk 14,15-24
przejawem będzie wysiłek życia zgodnego
Każdy trud przemiany wymaga mocy, której tylko z Bożymi przykazaniami.
Bóg udziela.
8 listopada. SOBOTA.
5 listopada. ŚRODA.
Flp 4,10-19; Łk 16,9-15
Flp 2,12-18; Łk 14,25-33
Nasze złe wybory prowadzą do smutnej
W czasie Mszy Świętej od Chrystusa uczymy się rzeczywistości grzechu, z którego tylko Bóg może
postawy głębokiej pokory i otrzymujemy wszelką nas wyzwolić.
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. Mimo że przypada dziś niedziela, w liturgii
celebrujemy wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. Teksty liturgiczne tego
dnia wskazują na zmartwychwstanie, którego
oczekujemy, a jest ono przecież centralnym
punktem przeżywania każdej niedzieli.
Modlimy się zatem dziś za tych wszystkich
wierzących, którzy jeszcze oczekują
wybawienia. I choć są pewni otrzymanego
zbawienia, to jednak potrzebują naszej
modlitwy, aby mogli odpokutować kary
zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów.
2. Dziś każdy z nas za pobożne nawiedzenie
cmentarza lub kościoła może uzyskać odpust
zupełny, który następnie może ofiarować za
zmarłych. Niekoniecznie trzeba ich wymieniać
z imienia, wystarczy wzbudzić intencję
i ofiarować ten odpust za zmarłego, który go
najbardziej potrzebuje.
3. Przez cały listopad będziemy się również
wspólnotowo modlić za naszych zmarłych
podczas tradycyjnych wypominków. Kartki

Bazylika zimą

Komunikaty

z wypisanymi imionami zmarłych, za których
pragniemy się modlić, możemy składać przy
wyjściu z kościoła do specjalnie na to
przeznaczonej skarbony.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek miesiąca. Jak pamiętamy, jest to
dzień szczególnego dziękczynienia za dar
Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy
o nowe powołania kapłańskie i zakonne,
zwłaszcza z naszej parafii. Adoracja w tej
intencji będzie trwała od godz.17.30 do
godz.21.00.
5. Będziemy przeżywali również pierwszy
piątek miesiąca, dzień poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św.
wynagradzająca zostanie odprawiona
o godz.17.00. Natomiast okazja do spowiedzi
będzie od godz.7.30 do 8.00 i 16.30 do 17.00.
6. Za tydzień, po Mszy Świętej o godz. 11.00
- spotkanie z młodzieżą przygotowującą się
do bierzmowania.
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1. Msza
Pierwsze czytanie opowiada dziś historię
Hioba, doświadczającego samotności i
niezrozumienia w swoim cierpieniu. Tym, w
którym Hiob może złożyć całą swoją ufność,
jest jedynie Bóg. To Bóg może nie tylko go
uzdrowić, ale przede wszystkim daje życie
wieczne. Przeżycie Hioba przywodzi na myśl
tajemnicę i trwogę śmierci. W tym bowiem
doświadczeniu każdy człowiek pozostaje
zawsze sam. Jedynym, który może
zrozumieć człowieka, jest znów tylko Bóg.
Bo przecież, jak usłyszymy w dzisiejszej
Ewangelii, Chrystus jako pierwszy spośród
umarłych przeszedł bramę śmierci, a później
zmartwychwstał. Stąd więc możemy mieć
nadzieję, że będziemy żyć wiecznie.
2. Msza
Fragment z Księgi Daniela, który usłyszymy,
jest wspaniałą poetycką i tchnącą nadzieję
konkluzją objawień o wojnach, o których
była mowa w poprzednich dwóch
rozdziałach. Mimo wielkich cierpień w
czasach eschatologicznych ci, którzy
„zapisani są w księdze”, czyli ci, którzy
okażą się przyjaciółmi Boga, zostaną

na

dziś

wybawieni. W tym fragmencie mamy najstarszą
wzmiankę w Biblii mówiącą o wierze w życie
wieczne, o którym św. Paweł z kolei powie, że
będzie ono „nowym życiem”.
Przybliżmy się zatem z ufnością do słowa Bożego,
biorąc przykład z Marii i Marty, które wyznawszy
wiarę w zmartwychwstanie, stały się świadkami
cudu wskrzeszenia Łazarza. Uwierzmy, że i my
zmartwychwstaniemy.
3. Msza
Autor Księgi Mądrości oznajmia, że nagrodą dla
sprawiedliwie żyjących na tym świecie jest
nieśmiertelność. Dzieje się tak nawet jeżeli oczom
innych ludzi wydaje się, że zginęli bezpowrotnie.
Cierpienia, które doświadczają sprawiedliwi na tym
świecie, nie są żadną karą, a jedynie sprawdzianem
wierności, dzięki któremu Bóg rozpoznaje, czy są
godni nieba. Stąd ci, którzy przeszli pomyślnie czas
próby, będą się radować królestwem. Dla
wierzących pewność wiary w życie wieczne
potwierdził sam Jezus, którego słowa usłyszymy za
chwilę w Ewangelii: „w domu Ojca jest mieszkań
wiele”.
Po której stronie dzisiaj staję
po stronie
sprawiedliwych, mających nadzieję, czy po stronie
bezbożnych?

Ochrzczona została

Szczepienia

Odeszła od nas

Lidia
Zuzanna
Przeprowadzone będą
Ciszewska
Staniszewska,
bezpłatne szczepienia
Msza Święta od
córka Michała i Izabeli. przeciw grypie dla osób
Rodzice i otoczenie urodzonych w roku 1944. uczestników pogrzebu
niech będą dla niej Informacje w gabinetach - 2 grudnia 2014 r.
- godz. 17.00
lekarzy rodzinnych,
świadkami wiary.
a także w gablocie koło Wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie ...
kościoła.
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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. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.; 2. Olender Helena i Stanisław (Wojnowo) - 200 zł.
Wpłynęło - 250 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 273 504.22 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 - 3 listopada
2014 r.
8.00 - + Janina i Feliks
Śmigielscy, Bożena Sawicka
17.00 - Gr. + Maria Drężek
Wtorek - 4 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - + Józef Prajs,
Stanisława, Konstanty, Anna i Józef
Środa - 5 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - w 18 urodziny Bartka Parzycha i w 40
urodziny Jarosławy
17.00 - + Stanisław Pisowłocki
Czwartek - 6 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - w I urodziny Zosi
17.00 - + Piotr Łukaszewicz, Wacław Turłaj int.od Ewy i Pawła z dziećmi
Piątek - 7 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
9 listopada - VI Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym.
W tym roku dzień ten poświęcony jest Syrii.

17.00 - + Stanisława Czerniej w 20 rocz.śm., cr.
Czerniej
Sobota - 8 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
8.00 - + Stanisław Ruszczyk w 4 rocz.śm.
17.00 - w 50 rocznicę zawarcia małżeństwa
Haliny i Henryka Parzych - int.od córki z rodziną
XXXII Niedziela Zwykła - 9 listopada 2014 r.
8.30 - + Dariusz Szerenos
8.30 - + Janina i Wasyl Wandyk, Maria i Dominik
Grygo
8.30 - + Zbigniew Skorupski i jego rodzice
11.00 - + Stanisław i Stanisława Drężek
11.00 - + cr. Kręciewskich, Jabłkowskich,
Kamińskich i Samslów
11.00 - + Marianna Lis, Tadeusz, Andrzej,
Aleksandra i Antoni Pianka
17.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - + Wiesław Chyliński w rocz.śm.
17.00 - za parafię

Kilkaset dzieci zostało zabitych przez snajperów po
to, aby odebrać rodzicom wszelką nadzieję i wolę
życia.
Obecnie
coraz widoczniejszym staje się
Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są obecni niemal od
samego początku chrześcijaństwa. To tereny „oczyszczenie” kraju z chrześcijan dokonywanym
nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś przez islamskich fundamentalistów.
jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych W tym dniu prosić będziemy o modlitwy
i ofiary na pomoc Kościołowi
wspólnot chrześcijańskich.
Dziś Syria to jedno z najgorszych dla chrześcijan miejsc Prześladowanemu.
na Ziemi, co gorsze, nikt nie widzi końca koszmaru 2. Dziękuję za ofiary, które wpłynęły na cele
wojny. Cierpi cała ludność Syrii. 2,5 mln Syryjczyków parafialne: 1. Puchalski Marian - 100 zł; 2. KR
uciekło za granicę, a co najmniej 7 mln osób zostało z Krutyńskiego Piecka - 80 zł. Poinformuję co
przesiedlonych wewnątrz kraju. Więcej niż 190 000 za te pieniądze zostanie zakupione do kościoła.
osób zostało zabitych, w tym około 10% to dzieci.

* 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
1. Przypominam, że 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: 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. Dzisiaj, 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.
5. W niedzielę 9 listopada po Mszy Św o godz.

Komunikaty
modlić się za zmarłych” (2
Mch 12, 45).
Miesiąc listopad wzywa nas
wszystkich do modlitewnej
pamięci
o zmarłych, a jak
u c z y d o świadczenie 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.
11.00 w naszym Kościele odbędzie się
"Koncert Pieśni Patriotycznych
i Żołnierskich" w wykonaniu Chóru
"UKTA". Serdecznie zapraszamy!
6. Piskie obchody Święta Niepodległości. :
Rozpoczęcie o godz 15;00 (11.11.2014) Mszą
Świętą w kościele pw. Św Jana Chrzciciela
w Piszu,następnie przemarsz przez
miasto,złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Wolności gdzie odbędzie się wojskowy apel
poległych. Organizatorami są: Miasto
Pisz,Muzeum Ziemi Piskiej, Młodzież
Wszechpolska Pisz oraz Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 4 XI św. Karol Boromeusz (1538-1584),
biskup, znakomity teolog i wielki reformator
Kościoła; przez całe swoje życie walczył
z nadużyciami, jakie w jego czasach wdarły się
do Kościoła; doprowadził do zakończenia
Soboru Trydenckiego i gorliwie wprowadzał
w życie jego postanowienia, m.in.
zawdzięczamy mu powstanie seminariów
duchownych, gdzie przyszli księża mogą się nie
tylko uczyć, ale też formować; w tym dniu
zawsze obchodziliśmy imieniny Ojca Świętego
Jana Pawła II (wspomnienie obowiązkowe).

