Kalendarz liturgiczny
2 paŸdziernika. XXVII NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
We wspólnej modlitwie poleæmy Bogu wszystkich
cz³onków Koœcio³a, a przede wszystkim tych,
którzy stale zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹.
3 paŸdziernika. Poniedzia³ek. Œw. Jana z Dukli.
Jon 1,1-2,11; £k 10,25-37
Nieœmy pomoc duchow¹ i materialn¹ ka¿demu
cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w potrzebie.
4 paŸdziernika. Wtorek. Œw. Franciszka zAsy¿u.
Jon 3,1-10; £k 10,38-42
Uczmy siê mi³oœci do Boga i cz³owieka, zabiegania
o zbawienia w³asnej duszy, troski o sprawy
Koœcio³a, gorliwoœci w nawracaniu grzeszników,
wra¿liwoœci na potrzeby chorych, poszanowania
œrodowiska naturalnego i umi³owania przyrody.
5 paŸdziernika. Œroda. Œw. Faustyny Kowalskiej.
Jon 4,1-11; £k 11,1-4

Módlmy siê o mi³osierdzie Bo¿e dla naszej
Ojczyzny i ca³ego œwiata.
6 paŸdziernika. Czwartek.
Ml 3,13-20a; £k 11,5-13
Aby nigdy nie zabrak³o tych, którzy bêd¹ g³osiæ
œwiatu Mi³osierdzie Bo¿e i otwieraæ ludziom
skarbiec siedmiu sakramentów œwiêtych.
7 paŸdziernika. Pi¹tek. Najœwiêtszej Maryi
Panny Ró¿añcowej.
Dz 1,12-14; £k 1,26-38
Modlitw¹ ró¿añcow¹ wynagradzajmy
Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy
w³asne i innych.
8 paŸdziernika. Sobota.
Jl 4,12-21; £k 11,27-28
Bóg w swoim s³owie wzywa nas do niesienia
pomocy bliŸnim. Staraj my siê przyjmowaæ to
wezwanie otwartym umys³em i sercem.

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. Dziœ pierwsza niedziela paŸdziernika. W
koœcio³ach i we wspólnotach rodzinnych
rozpoczêliœmy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Przez
wstawiennictwo Bo¿ej Rodzicielki, bior¹c do
r¹k ró¿aniec, proœmy Jej Syna o mi³osierdzie
dla nas i ca³ego œwiata. Zachêcam do udzia³u w
codziennej Mszy Œwiêtej i w codziennie
odprawianym w naszym koœciele o godz. 17.00,
a w niedziele po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00,
paŸdziernikowym nabo¿eñstwie. A tych,
którym trudniej dotrzeæ do koœcio³a, proszê o
odmawianie ró¿añca w domach. S³uga Bo¿y
Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim „Rosarium
Virginis Mariae” z 2002 roku napisa³: „Za
poœre dnict wem ró¿añ ca wierz ¹cy czerp ie
obfitoœæ ³aski, otrzymuj¹c j¹ niejako wprost z
r¹k Matki Odkupiciela” (nr 1).
2. Pamiêtajmy i przypominajmy innym, ¿e za
odmówienie jednej czêœci ró¿añca, czyli piêciu
tajemnic w sposób ci¹g³y, mo¿na uzyskaæ
od pu st zu pe ³n y. Ko rz ys ta jm y z ty ch
duchowych dobrodziejstw, jakimi mo¿e nas

Bazylika zim¹
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Koœ ció ³ obd arz yæ. W nie dzi ele i œro dy
od ma wi am y t aj em ni ce ch wa le bn e, w
poniedzia³ki i soboty tajemnice radosne, we
wtorki i pi¹tki bolesne, w czwartki tajemnice
œwiat³a.
3. Dzisiaj, 2 paŸdziernika - RÓ¯ANIEC za
niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost
pobo¿noœci w naszej parafii. ZAPRASZAM. I
czêœæ ró¿añca o godz. 16.30, a pozosta³e po
Mszy Œwiêtej o godz. 17.00.
4. W dniu dzisiejszym ofiary do puszek na
duszpasterstwo charytatywne z racji
rozpoczynaj¹cego siê Tygodnia Mi³osierdzia.
5. Dzisiaj na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00
spotkanie z dzieæmi przygotowuj¹cymi siê do I
Komunii Œwiêtej i ich rodzicami. Uroczyste
z³o¿enie deklaracji rodziców dziecka
pierwszokomunijnego.
6. Dzisiaj te¿ na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00
spotkanie z dzieæmi, które w tym roku w czerwcu
przyst¹pi³y do I Komunii Œwiêtej i ich rodzicami.
7. Do nabycia jest “Martyria”.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd

Mariê Vianneya i jego œwiadomoœæ wielkoœci
kap³añstwa jako daru i zadania; œw. Pio z
Pietrelciny, który by³ narzêdziem Bo¿ego
mi³osierdzia; œw. Józefa Mariê Escrivá i jego
przepowiadanie o powszechnym powo³aniu do
œwiêtoœci; b³. Teresê z Kalkuty, misjonarkê mi³oœci
Bo¿ej do najmniejszych; a tak¿e mêczenników
nazizmu i komunizmu, reprezentowanych z jednej
strony przez œw. Teresê Benedyktê od Krzy¿a
(Edytê Stein), mniszkê karmelitankê, a z drugiej
przez b³. Alojzego Stepinaca, kardyna³a,
arcybiskupa Zagrzebia.

Œw. Teresa od Jezusa, karmelitanka, która w
swoich pismach nieustannie nawi¹zuje do obrazów
biblijnych, by objaœniæ swoje doœwiadczenie
mistyczne, wspomina, ¿e sam Jezus jej objawia, i¿
„ca³e z³o œwiata bierze siê z braku jasnego poznania
prawdy Pisma œwiêtego. Œw. Teresa od Dzieci¹tka
Jezus odkrywa w Mi³oœci swoje osobiste powo³anie
podczas rozwa¿ania Pism, w szczególnoœci
rozdzia³ów 12 i 13 Pierwszego Listu do Koryntian.
Ta œwiêta karmelitanka opisuje zafascynowanie
Pismem œwiêtym: „Zaledwie skierujê spojrzenie na W pewien sposób œwiêtoœæ zwi¹zana ze s³owem
Ewangeliê œwiêt¹, natychmiast oddycham woni¹ Bo¿ym wpisuje siê zatem w tradycjê prorock¹, w
której s³owo Bo¿e pos³uguje siê ¿yciem proroka. W
¿ycia Jezusa i wiem, w któr¹ biec stronê”.
tym sensie œwiêtoœæ w Koœciele jest hermeneutyk¹
Ka¿dy œwiêty jest jakby promieniem œwiat³a Pisma, od której nikt nie mo¿e abstrahowaæ. Ten
wychodz¹cym ze s³owa Bo¿ego. Mamy tu na myœli sam Duch Œwiêty, który natchn¹³ œwiêtych autorów,
równie¿ œw. Ignacego Loyolê i jego poszukiwanie pobudza œwiêtych, by oddali ¿ycie dla Ewangelii.
prawdy oraz rozeznanie duchowe; œw. Jana Bosko i Uczenie siê od nich jest niezawodn¹ drog¹ do ¿ywej
jego pasjê do wychowywania m³odzie¿y; œw. Jana i skutecznej hermeneutyki s³owa Bo¿ego. cdn

Zosta³ ju¿ odlany dzwon na
wie¿ê koœcio³a. Zast¹pi on
dzwon z roku 1863 zniszczony
podczas wy³adowañ
at mo sf er yc zn yc h. No wy
dzwon zosta³ wykonany w
od le wn i dz wo nó w br ac i
Kruszewskich w Wêgrowie.
Koszt 7600 z³.
Imiê dzwonu: SPES UNICA.
Na dzwonie widniej¹ symbole 7 sakramentów
œwiêtych.
Mo¿na go zobaczyæ, znajduje siê w koœciele przy
o³tarzu. W najbli¿szym mo¿liwym czasie
zostanie poœwiêcony i zamocowany na wie¿y
koœcio³a.

XI Dzieñ Papieski, który œwiêtowaæ
bêdziemy 9. paŸdziernika, up³ynie pod
has³em Jan Pawe³ II – Cz³owiek
modlitwy. W ³¹cznoœci z papie¿em
Benedyktem XVI podziêkujemy za
œwiadectwo œwiêtoœci i beatyfikacjê Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Tegoroczne obchody
przybior¹ szczególny charakter, gdy¿ po raz
pierwszy Polacy w kraju i za granic¹ bêd¹
modliæ siê za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Z okazji XI
Dnia Papieskiego tradycyjnie odbêdzie siê
zbiórka pieniêdzy na stypendia dla uzdolnionej,
a niezamo¿nej m³odzie¿y pochodz¹cej z
niewielkich miejscowoœci. Zbiórka koœcielna
odbêdzie siê w dniu 9 paŸdziernika.

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

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. Kobus Mieczys³aw i W³adys³awa (Ukta) - 200 z³.; 2. Krysiak Dorota i
Jaros³aw (Chostka) - 300 z³.; 3. Radomska El¿bieta (Ukta) - 100 z³.; 4. Anonimowo - 300 z³.; 5.
Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.; 6. Sakowscy Stanis³aw i Teresa (Ga³kowo) - 150 z³.; 7. Zwrot za
materia³y - 1600 z³.
Wp³ynê³o - 2700 z³. Wydano - 2000 z³. S tan kasy - zad³u¿enie 606 507.85 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

Poniedzia³ek - 3 paŸdziernika
2011 r.
8.00 - int.dziêkczynna od Zofii
Frydrych za otrzymane ³aski z
proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
17.00 - w 40-t¹ rocznicê œlubu Bogdana i Teresy
Niwiñskich
17.00 -Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Irena i Jan Rohra
Wtorek - 4 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - + Anna i Stefan Gleba, Armand Majewski
17.00 - + Krzysztof Ludwikowski w I-sz¹ rocz.
œm. - int. od syna z rodzin¹
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Œroda - 5 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - w 26-t¹ rocz. œm. + Jadwiga Szczech,
Czes³aw, Henryk i Anna Florczyk, Edward
Kuzia, Lucjan Ropiak i W³adys³aw Jaworski
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Czwartek - 6 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - w rocznice œlubu Wies³awy i Wac³awa,
Marleny i Marcina, Moniki i Marcina

17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Pi¹tek - 7 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Henryk Ba³dyga - int. od córek
Sobota - 8 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
XXVIII Niedziela Zwyk³a - 9 paŸdziernika
2011 r.
8.30 - w 8-me urodziny Marty Bastek
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla r. Chmielewskich
z £adnego Pola, dla ich dzieci i wnuków
8.30 - + Stanis³aw, Stanis ³aw, Marianna,
W³adys³aw i Jan Turscy
11.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
11.00 - + Jan Sieradzki w 24-t¹ rocz. œm.
11.00 - + Stanis³aw, Hipolit, Kazimiera, Maria i
Anna, z rodz. Dawidowskich i Smoliñskich
17.00 - w int. Jacka i Doroty Gruszczyñskich w
20-t¹ rocznicê œlubu i za ich dzieci
17.00 - z racji 18-tych urodzin Natalii Farys - int.
od rodziców i rodzeñstwa

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.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA19. 12-220 Ruciane Nida
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

Og³oszenia

*
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8. W duchu zawierzenia Maryi prze¿yjemy te¿ liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny
Ró¿añcowej, które przypada w pi¹tek, 7 paŸdziernika.
9. Dzisiaj w Koœciele rozpoczynamy kolejny Tydzieñ Mi³osierdzia. Pamiêtajmy, ¿e mi³osierdzie ma byæ
sta³ym elementem naszej chrzeœcijañskiej postawy wobec drugiego cz³owieka, zewnêtrznym wyrazem
naszej wiary. Przynagleni darem Bo¿ej mi³osiernej mi³oœci, ka¿dego dnia powinniœmy oddawaæ ¿ycie
braciom, powinniœmy stawaæ siê œwiadkami mi³osierdzia w dzisiejszym œwiecie.
10. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Pamiêtajmy, ¿e z daru Bo¿ego
mi³osierdzia mo¿emy korzystaæ zw³aszcza przez rêce kap³anów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i
œwiête powo³ania do kap³añstwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali ju¿ powo³ani do pracy w Winnicy
Pañskiej. A w pierwszy pi¹tek miesi¹ca wprost doœwiadczajmy Mi³osiernej Mi³oœci, p³yn¹cej z
przebitego Jezusowego Serca, odnawiaj¹c nasz¹ komuniê z Bogiem i braæmi. Okazja do spowiedzi
œwiêtej pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 4 X œw. Franciszek z Asy¿u (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkañskiej, stygmatyk, którego
duchowoœæ wywiera olbrzymi wp³yw na ¿ycie wierz¹cych i Koœcio³a po dzieñ dzisiejszy (wspomnienie
obowi¹zkowe);
·5 X œw. Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej
Mi³osierdzia; Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II zwyk³ j¹ nazywaæ „iskr¹ Bo¿ego Mi³osierdzia”, która wysz³a z
Polski (wspomnienie obowi¹zkowe).
11. Dzisiaj zapraszam m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do bierzmowania na spotkanie na Mszy Œwiêtej o
godz. 11.00.
12.Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Puchalski Marian i W³adys³awa - 100 z³. Zebrano ju¿ - 1940 z³.
13. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³. (Wydano
- 8094 z³.). WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW
TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

Eucharystia, pojêta jako zbawcza
obecnoœæ Jezusa we wspólnocie
wiernych i jako jej pokarm
duchowy, jest czymœ
najcenniejszym, co Koœció³
posiada na drogach historii.
Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu jest niewyczerpanym Ÿród³em
œwiêtoœci. Celebracja i adoracja Eucharystii
pozwala przybli¿yæ siê do mi³oœci Boga i
przylgn¹æ do niej osobiœcie, a¿ do zjednoczenia z
umi³owanym Panem. (…)”.
Œw. Augustyn uczy: „Niech nikt nie spo¿ywa
tego Cia³a, jeœli Go najpierw nie adorowa³; (…)
grzeszylibyœmy, gdybyœmy Go nie adorowali”.
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, zalecana
przez Koœció³ pasterzom i wiernym, jest jasnym
wyrazem zwi¹zku miêdzy sprawowaniem
Ofiary Pana i Jego trwa³¹ obecnoœci¹ w
konsekrowanej Hostii. „Kult, jakim otaczana
jest Eucharystia poza Msz¹ œw. ma nieocenion¹
wartoœæ w ¿yciu Koœcio³a. Jest on œciœle
zwi¹zany ze sprawowaniem Ofiary
eucharystycznej. Obecnoœæ Chrystusa pod
œwiêtymi postaciami, które s¹ zachowane po

Mszy œw. - obecnoœæ, która trwa, dopóki istniej¹
postaci chleba i wina - wywodzi siê ze
sprawowania Ofiary i s³u¿y Komunii
sakramentalnej i duchowej”. Jan Pawe³ II
napisa³: „Niech wspólnoty zakonne i parafialne
podejm¹ szczególne zobowi¹zanie do adoracji
eucharystycznej poza Msz¹ œwiêt¹.
Pozostawajmy d³ugo na klêczkach przed
Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii,
pog³êbiajmy nasz¹ osobist¹ i wspólnotow¹
kontemplacjê, pos³uguj¹c siê modlitewnikami,
które czerpi¹ inspiracjê ze S³owa Bo¿ego oraz z
doœwiadczenia licznych dawnych i
wspó³czesnych mistyków”.
Wszystkich wiernych œwieckich Jan Pawe³ II
zachêca³, aby regularnie nawiedzali Chrystusa
obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie
O³tarza, poniewa¿ jesteœmy wszyscy powo³ani,
by trwaæ w obecnoœci Bo¿ej, dziêki Temu, który
pozostaje z nami do koñca czasów.
Zapraszam i zachêcam wszystkich do
adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w I
czwartek miesi¹ca. Adoracja rozpocznie siê
po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00, a zakoñczy o
godz. 21.00.

