Kalendarz liturgiczny
30 paŸdziernika. XXXI NIEDZIELA
ZWYK£A.
Ml 1,14b-2,2b.8-10; 2 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Kulminacyjnym wydarzeniem niedzieli, czyli Dnia
Pañskiego, jest Eucharystia, dlatego gromadzimy
siê w naszej œwi¹tyni w imiê Chrystusa.
31 paŸdziernika. Poniedzia³ek.
Rz 8,26-30; £k 13,22-30
Chrystus Pan okaza³ nam swoj¹ mi³oœæ, zapraszaj¹c
nas na Ucztê Eucharystyczn¹.
1 listopada. Wtorek. UROCZYSTOŒÆ
WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH.
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Nagroda ¿ycia wiecznego jest przeznaczona tak¿e
dla nas, którzy jeszcze wêdrujemy przez ¿ycie.
2 listopada. Œroda. Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmar³ych.
Hi 19,1.23-27a; 1 Kor 15,20-24a.25-28; £k 23,44-

46.50.52-53;24,1-6a
Ofiarujmy modlitwê wszystkim wiernym
zmar³ym, prze¿ywaj¹cym czyœæcowe
oczyszczenie, by móc ogl¹daæ Boga twarz¹ w
twarz.
3 listopada. Czwartek.
Rz 14,7-12; £k 15,1-10
Eucharystia jest sakramentem wêdrówki do domu
ukochanego Ojca.
4 listopada. Pi¹tek. Œw. Karola Boromeusza.
Rz 15,14-21; £k 16,1-8
Bóg udziela nam wystarczaj¹co du¿o œrodków, by
pokonaæ w sobie s³aboœæ.
5 listopada. Sobota.
Rz 16,3-9.16.22-27; £k 16,9-15
W rêce Maryi sk³adamy nasz¹ modlitwê i
pragnienie oczyszczenia naszych serc,
otwieraj¹ce ka¿d¹ Mszê Œwiêt¹.

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. Dzisiaj w koœcio³ach (poza katedrami), które
zosta³y konsekrowane, obchodzona jest
uroczystoœæ poœwiêcenia koœcio³a. Ka¿da
œwi¹tynia obchodzi w ci¹gu roku szczególnie
uroczyœcie dwa dni: dzieñ swojego patrona i dzieñ
swojej konsekracji. Dzieñ patrona to jakby dzieñ
imienin koœcio³a. Tego dnia obchodzony jest
zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzieñ
poœwiêcenia koœcio³a jest dniem jego oddania na
wy³¹czn¹ w³asnoœæ Panu Boga, aby by³ miejscem
modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem
sprawowania kultu.
2. 1 listopada, przypada uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych. Pamiêtajmy, ¿e w tym dniu mamy
obowi¹zek uczestniczenia we Mszy Œwiêtej. W
naszym koœciele bêd¹ one odprawione wed³ug
nastêpuj¹cego porz¹dku 8.30, 11.00 i 17.00. W tê
uroczystoœæ uwielbiamy Boga wszystkich czasów
w Jego œwiêtych w ludziach, którzy przeszli przez
¿ycie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas s¹
oni drogowskazami na drodze do wiecznoœci, na
radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
Koœció³ wychwala Pana Boga za wszystkich
œwiêtych, oficjalnie kanonizowanych i tych, którzy
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w cichoœci wiedli œwiête ¿ycie… To ci, którzy ju¿
op³ukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy
¿yciem zaœwiadczyli, ¿e mo¿na ¿yæ przyzwoicie, ¿e
cz³owiek jest w stanie wybieraæ i pomna¿aæ dobro.
Ka¿dego roku szeregi œwiêtych powiêkszaj¹ siê o
kolejnych Bo¿ych synów i córki, tak¿e spoœród nas,
Polaków. Radujemy siê i wierzymy, ¿e s¹ w Domu
Ojca i swoj¹ modlitw¹ pomagaj¹ nam jeszcze
pielgrzymuj¹cym, abyœmy nie ustawali na drogach
wiary. Dziêki œwiêtych obcowaniu s¹ naszymi
orêdownikami w Niebie. Uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych uœwiadamia nam te¿, ¿e œwiêtoœæ jest dla
wszystkich, dla ka¿dego z nas. To od nas samych
zale¿y, czy do tej œwiêtoœci d¹¿ymy, czy jej
pragniemy!
Po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 odbêdzie siê
procesja na cmentarz, a po procesji Msza Œwiêta
na naszym cmentarzu o
godz. 12.30.
ZAPRASZAM.
3.W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 4 XI œw. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup,
znakomity teolog i wielki reformator Koœcio³a; w tym dniu
zawsze obchodziliœmy imieniny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
S³owo Bo¿e w œwiêtej liturgii. Istotnie,
„sprawowanie liturgii staje siê ci¹g³ym, pe³nym i
skutecznym g³oszeniem s³owa Bo¿ego. S³owo
Bo¿e nieustannie g³oszone w liturgii jest ci¹gle
¿ywe i skuteczne dziêki mocy Ducha Œwiêtego oraz
objawia czynn¹ mi³oœæ Ojca w jej nies³abn¹cej
skutecznoœci w stosunku do ludzi”. Koœció³ zawsze
dawa³ bowiem wyraz œwiadomoœci, ¿e w czynnoœci
liturgicznej s³owo Bo¿e ³¹czy siê z wewnêtrznym
dzia³aniem Ducha Œwiêtego, który sprawia, ¿e

dzia³a ono w sercu wiernych.
W rzeczywistoœci to dziêki
Parakletowi „s³owo Bo¿e
staje siê fundamentem
czynnoœci liturgicznej, norm¹
i wsparciem dla ca³ego ¿ycia. Dzia³anie Ducha
Œwiêtego (...) zaszczepia w serce ka¿dego z
uczestników to, co podczas proklamacji s³owa
Bo¿ego jest g³oszone ca³emu zgromadzeniu
wiernych, umacnia jednoœæ wszystkich,
podtrzymuje ró¿norakie dary ³aski i dodaje si³y do
wype³nienia wielorakich zadañ”. cdn

HALLOWEEN Co siê kryje za Polsce. Wieczory halloween'owe urz¹dzane s¹ w
weso³¹ zabaw¹? cd. Nauczyciele szko³ach, klubach, pubach. Nazywa siê to œwietn¹
amerykañscy przyznaj¹, ¿e przygotowania
do Halloween s¹ wiêksze ni¿ do jakiegokolwiek
innego œwiêta, w tym Bo¿ego Narodzenia i
Wielkanocy. Przy czym przebieg zabaw to echo
dawnych druidycznych obrzêdów. I tak, tradycja
¿¹dania poczêstunku s³odyczami bierze siê z
pogañskich wierzeñ, ¿e w zamian za smako³yki
duchy mog¹ pob³ogos³awiæ obdarowuj¹cego.
Wydr¹¿ona dynia to przypomnienie zwyczaju
rzeŸbienia portretu demonów, aby odstrasza³y
nieszczêœcia, to symbol dusz potêpionych. Warto te¿
wspomnieæ, ¿e w staro¿ytnoœci podœwietlone dynie
lub czaszki umieszczano na dachach domów, co
oznacza³o, ¿e mieszkañcy takiego domostwa czcz¹
szatana i nale¿¹ siê im wzglêdy demonów.
Tradycje druidów zosta³y równie¿ zaw³aszczone
przez satanistów, dla których noc Halloween jest
szczególnym czasem - odbywaj¹ siê wówczas
"czarne msze" i orgie seksualne, zwi¹zane z
jednoczeniem siê z demonami, co potwierdzaj¹
œwiadectwa by³ych satanistów.
Ze smutkiem nale¿y uœwiadomiæ sobie fakt, ¿e
Halloween jest kultywowany tak¿e w katolickiej

zabaw¹, która zaspokaja potrzebê tajemniczoœci.
Niestety ta dobra "zabawa" mo¿e byæ pierwszym
krokiem do inicjacji w œwiat okultystyczny czy
demoniczny - "bêd¹c konstrukcj¹ sztuczn¹ i
eklektyczn¹, naprowadza skojarzeniowo na wiele
typów niebezpiecznych tradycji i wierzeñ (np.
wielow¹tkowe konotacje satanistyczne); ju¿ same
symbole, czy raczej znaki, jak œmieræ, krew albo
duchy [...] otwieraj¹ na rzeczywistoœæ duchow¹,
przekraczaj¹c¹ wymiar psychologiczny, odnosz¹c
siê do sfery œwiatopogl¹du czy religii".

Maj¹c na uwadze powy¿sze informacje, warto
zdaæ sobie sprawê, ¿e dalsze przyzwalanie na
promowanie pogañskich zwyczajów bêdzie
prowadzi³o do pomieszania pojêæ i
niezrozumienia, zw³aszcza przez m³ode pokolenie,
g³êbi uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych oraz
wspomnienia wszystkich wiernych Zmar³ych.
Dlatego warto, by rodzice i opiekunowie, a tak¿e
nauczyciele i katecheci ze szczególn¹ trosk¹
podeszli do pielêgnowania w dzieciach tej piêknej
katolickiej i polskiej tradycji, jak¹ jest modlitwa za
dusze Zmar³ych. Joanna Jarzêbiñska-Szczebiot, Marek Szczebiot

* 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. Anonimowo - 100 z³.; 2. Anonimowo - 80 z³.;
Wp³ynê³o - 180 z³. Wydano - 3296.34 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 603 368.97 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 - 31 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - ...................
17.00 - o zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê
NMPanny dla Ksiêdza Proboszcza
Wtorek - 1 listopada 2011 r.
8.30 - + Bronis³aw i Weronika Serowik - int. od syna
Jerzego
11.00 - + za zmar³ych z Ko³a Ró¿añcowego z Ukty i
Ga³kowa
11.00 - + Kazimierz Wygna³ - int. od syna Grzegorza z
rodzin¹
11.00 - + Stanis³aw Puchalski z Krutyñskiego Piecka int. od ¿ony i dzieci
12.30 - Msza Œwiêta na cmentarzu za wszystkich
zmar³ych z naszej parafii
17.00 - + Stanis³aw Puchalski, Irena i Stanis³aw
Ogonowscy
Œroda - 2 listopada 2011 r.
8.30 - + Stanis³aw i Edward Róziecki, W³adys³awa i
Boles³aw Brodzik, Franciszka i Stanis³aw G³adys,
Tadeusz Paradowski
8.30 - + cr. Kochanowskich i Szurców
8.30 - + Józefa Duszak
11.00 - + z rodz. Jab³kowskich i Samslów
11.00 - + Tadeusz, Irena, Stanis³aw Paradowscy,
Marianna Gacioch
17.00 - + Jan, Florentyna, Genowefa Wejs
Czwartek - 3 listopada 2011 r.

8.00 - ..........................
17.00 - + dziadków Koz³owskich, Sekœciñskich,
Staniszewskich, Jankowskich, W¹do³owskich,
W³adys³awa i Józef, Ewa Kobrzyñska, Waltrant
Weigt
Pi¹tek - 4 listopada 2011 r.
8.00 - ............................
17.00 - ..........................
Sobota - 5 listopada 2011 r.
8.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Samslów i Parzychów,
+ Jan Rohra
17.00 - + Stanis³aw Ksepka w rocz. œm.
XXXII Niedziela Zwyk³a - 6 listopada 2011 r.
8.30 - + Stanis³awa Czerniej w 17-t¹ rocz. œm. - int. od
córki Anety z rodzin¹
8.30 - + Józef Prajs, Anna i Józef Sêk, Stanis³awa i
Konstanty Prajs
8.30 - + Walenty i Anna Soko³owscy
11.00 - w 60-te urodziny Jerzego Tubaja - int. od ¿ony
i syna
11.00 - + Leopold Adamski, cr. Adamskich, Marianna
i Konstanty Krzywdów, cr. Krzywdów i Grzybów
11.00 - + Wladys³aw, Marianna, Józef, Eleonora,
Stefania, Stefan, cr. Brzostków, Rachubków,
Bronis³aw Rachubka
17.00 - w int. Gabrieli £uszczyk z racji urodzin
17.00 - + Agnieszka i Franciszek Krajza, Józef
Zubrycki

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 : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
**Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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4. W listopadzie w sposób szczególny pamiêtamy o naszych zmar³ych. Niech pamiêæ ta bêdzie wyrazem nie
tylko naszej kultury, ale i wiary w ³¹cznoœæ z tymi, którzy przed nami odeszli do wiecznoœci. Z wdziêcznoœci za
trud ich codziennego ¿ycia i poœwiêcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyœ od nich otrzymane, zanieœmy im dar
modlitwy, a zw³aszcza dar Ofiary Mszy Œwiêtej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze
stan¹ siê wyrazem czegoœ, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu œmierci i tajemnicy ¿ycia
wiecznego nie wolno nam pos³ugiwaæ siê pustymi s³owami i gestami.
5. Niech radoœci z Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych nie gasi nasze pochylenie nad grobami
naszych bliskich we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych, tak zwany Dzieñ
Zaduszny. Owszem, cmentarze przypominaj¹ nam o przemijaniu i kruchoœci ludzkiego
¿ycia. Ale jako chrzeœcijanie, jako dzieci jednej wielkiej Bo¿ej rodziny ufamy, ¿e i nasi bliscy zmarli, i kiedyœ
my sami do³¹czymy do grona wszystkich œwiêtych i b³ogos³awionych. Jednoczeœnie pamiêtajmy, ¿e nie istnieje
coœ takiego jak „œwiêto zmar³ych”! W drugim dniu listopada Koœció³ wspomina Wszystkich Wiernych
Zmar³ych. Bliskoœæ uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych i wspomnienie wszystkich zmar³ych nie jest
przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Koœció³: my jesteœmy jeszcze Koœcio³em pielgrzymuj¹cym do Nieba i
walcz¹cym z grzechem; œwiêci s¹ Koœcio³em tryumfuj¹cym, a zmarli przebywaj¹cy w czyœæcu s¹ Koœcio³em
oczyszczaj¹cym siê. Modl¹c siê za zmar³ych, pomagamy tym, którzy pokutuj¹ w czyœæcu. Ofiarujmy im dar
modlitwy, aby jak najrychlej mogli przebywaæ blisko Ojca w Niebie.
6. W œrodê, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych, czyli w tak zwany Dzieñ
Zaduszny, w naszym koœciele zostan¹ odprawione trzy Msze Œwiête w godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
7. Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada!) duszom w czyœæcu mo¿emy ofiarowaæ wielki dar
odpust zupe³ny za pobo¿ne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spe³nienie
pozosta³ych zwyk³ych warunków odpustu, to znaczy: stan ³aski uœwiêcaj¹cej, brak przywi¹zania do
jakiegokolwiek grzechu, przyjêcie Komunii Œwiêtej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez
Ojca Œwiêtego. Niech nasza troska o zmar³ych nie ogranicza siê tylko do popularnych „wypominków”, która
zwykle polega na „op³aceniu” pacierzy bez osobistego zaanga¿owania. Starajmy siê byæ przy nich czêœciej i nie
¿a³ujmy im gorliwej modlitwy ró¿añcowej, która nabiera w tych dniach szczególnej mocy. Oni odwdziêcz¹ siê
nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.
8. 2 listopada - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej parafii. I czêœæ
ró¿añca o godz. 16.30. Pozosta³e po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W naszych
modlitwach bêdziemy dziêkowaæ za dar Eucharystii oraz prosiæ o liczne i œwiête powo³ania kap³añskie.
Bêdziemy przepraszaæ Bo¿e Serce za wszelki brak mi³oœci, za lekcewa¿enie daru Bo¿ego
Mi³osierdzia. A w sobotê powierzymy nasz¹ wspólnotê parafian tych ¿yj¹cych, ale równie¿ tych,
którzy odeszli ju¿ do Domu Pana, Tej, która jest nasz¹ Królow¹, Matk¹ litoœci, Poœredniczk¹…
10. Zapraszam na adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu w I Czwartek miesi¹ca. Pocz¹tek
adoracji po Mszy Œwiêtej o godz.17.00. Zakoñczenie o godz. 21.00.
11. Jako chrzeœcijanie pamiêtajmy te¿ o kulturze i w³aœciwym zachowaniu, kiedy w tych dniach panuje
wzmo¿ony ruch na drogach, na cmentarzach, o bezpieczeñstwie… Baczniej obserwujmy nasze dzieci i osoby
starsze, aby œwi¹tecznej radoœci nie zak³óci³y jakieœ przykroœci czy nieszczêœcia.
12.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 2190 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.
Wypominki
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 o 10:45.
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).

