Kalendarz liturgiczny
30 wrzeœnia. XXVI NIEDZIELA ZWYK£A.
Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
Naprawdê œwiêtowaæ niedzielê mo¿na tylko w
jeden sposób: spotykaj¹c siê z Panem Bogiem i
ludŸmi na Eucharystii - pami¹tce mêki,œmierci i
zmartwychwstania Chrystusa. Dziêki temu
spotkaniu nie bêdzie to zwyk³y wolny dzieñ.
Niedziela to Dzieñ Pañski i ofiarujmy go Panu wraz
z Najœwiêtsz¹ Ofiar¹.
1 paŸdziernika. Poniedzia³ek. Œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus.
Hi 1,6-22; £k 9,46-50
Œwiêta Teresa daje nam prost¹ radê: zawierzyæ Panu
Bogu.
2 paŸdziernika. Wtorek. Œwiêtych Anio³ów
Stró¿ów.
Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10
Anio³owie nieustannie czuwaj¹ u boku ka¿dego z
nas, abyœmy bezpiecznie kroczyli drog¹ wiary.

3 paŸdziernika. Œroda.
Hi 9,1-12.14-16; £k 9,57-62
Powo³aniem chrzeœcijanina jest kroczyæ za Panem
Jezusem drog¹, któr¹ On sam nam wyznaczy³.
4 paŸdziernika. Czwartek. Œw. Franciszka z
Asy¿u.
Hi 19,21-27; £k 10,1-12
“Mi³oœæ nie jest kochana” - wo³a³ œw. Franciszek.
Bóg nie jest kochany.
5 paŸdziernika. Pi¹tek. Œw. Faustyny
Kowalskiej.
Hi 38,1.12-21;40,3-5; £k 10,13-16
Orêdzie o mi³osiernej mi³oœci Boga winno
przenikn¹æ nasze ¿ycie.
6 paŸdziernika. Sobota.
Hi 42,1-3.5-6.12-17; £k 10,17-24
Ka¿da Eucharystia jest spotkaniem z Bogiem. Pan
Jezus dziêkuje Ojcu, Panu Nieba i ziemi, za to, ¿e
da³ siê ludziom poznaæ.

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. „Kto by siê sta³ powodem grzechu dla
jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹, temu by
by³o lepiej uwi¹zaæ kamieñ m³yñski u szyi i
wrzuciæ go w morze”. Te s³owa Chrystusa,
potraktujmy jako ostrze¿enie, gdy przyjdzie na
nas pokusa sprowadzenia kogoœ na bezdro¿a.
2. Rozpoczynamy od jutra miesi¹c modlitwy
ró¿añcow ej. Od maw iajmy ró¿an iec
indywidualnie i w rodzinach. W naszym
koœciele nabo¿eñstwo ró¿añcowe po Mszy
Œwiêtej o godzinie 17.00. Zapraszam. Za
odmówienie jednej czêœci ró¿añca w koœciele, a
tak¿e w rodzinie czy pobo¿nym
stowarzyszeniu wierni mog¹ uzyskaæ odpust
zupe³ny. Nale¿y spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
a) piêæ tajemnic odmówiæ w sposób ci¹g³y; b) z
modlitw¹ ustn¹ po³¹czyæ rozwa¿anie tajemnic;
c) przy odmawianiu publicznym tajemnic
musz¹ byæ zapowiadane; d) nale¿y byæ w stanie
³aski uœwiêcaj¹cej.
3. 2 paŸdziernika - 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.
4. W tym tygodniu przypada:
- pierwszy czwartek miesi¹ca dzieñ, w którym
adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o
powo³ania kap³añskie i zakonne. Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu rozpocznie siê po Mszy
Œwiêtej o godz. 17.00, a zakoñczy o 21.00;
- pierwszy pi¹tek szczególna okazja do pojednania siê
z Bogiem;
- pierwsza sobota miesi¹ca dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. Dzisiaj na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 - spotkanie z
rodzicami dzieci do I-szej Komunii Œwiêtej.
6. 5 paŸdziernika - Diecezjalna pielgrzymka
maturzystów na Jasn¹ Górê.
7. W nastêpn¹ niedzielê ofiary do tzw. puszek na
duszpasterstwo charytatywne z racji
rozpoczynaj¹cego siê Tygodnia Mi³osierdzia.
8. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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Nie od dziœ wiadomo, i¿
sytuacja Koœcio³a œciœle wi¹¿e
siê z kondycj¹ rodziny. Z jednej
strony Koœció³ zawsze wspiera³
rodzinê, z drugiej zaœ, sam móg³
na ni¹ liczyæ. Os³abianie ¿ycia
rodzinnego, które w historii
by³o wynikiem przeró¿nych
czynników, zawsze w jakimœ
stopniu odbija³o siê na ¿yciu
wspólnoty wierz¹cych, a tak¿e
na ¿yciu narodu. Niejednokrotnie w sposób
niezwykle dramatyczny. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II,
Obietnice Matki Bo¿ej dla odmawiaj¹cych Ró¿aniec
Œwiêty: Wszyscy, którzy wiernie Mi s³u¿yæ bêd¹
odmawiaj¹c Ró¿aniec œw. otrzymaj¹ pewn¹
szczególn¹ ³askê. Wszystkim odmawiaj¹cym
pobo¿nie mój Ró¿aniec przyrzekam Moj¹
szczególniejsz¹ opiekê i wielkie ³aski.
Ró¿aniec bêdzie najpotê¿niejsz¹ broni¹ przeciw
piek³u, wyniszczy po¿¹dliwoœci, usunie grzechy,
wytêpi herezje. Cnoty i œwiête czyny zakwitn¹ najobfitsze zmi³owanie uzyska dla dusz od Boga;
serca ludzkie odwróci od pró¿nej mi³oœci œwiata, a
poci¹gnie do mi³oœci Boga i podniesie je do pragnienia
rzeczy wiecznych; o, ile¿ dusz uœwiêci ta modlitwa.
Dusza, która poleca Mi siê przez Ró¿aniec - nie zginie.
Ktokolwiek odmawiaæ bêdzie pobo¿nie Ró¿aniec œw.,
rozwa¿aj¹c równoczeœnie Tajemnice Œwiête nie dozna
nieszczêœæ, nie doœwiadczy gniewu Bo¿ego, nie
umrze nag³¹ œmierci¹; nawróci siê, jeœli jest
grzesznikiem, jeœli zaœ sprawiedliwym - wytrwa w
Nak³adem Biblioteki „Niedzieli” ukaza³a siê
ksi¹¿ka „Wokó³ Roku Wiary” abp. Józefa
Michalika. To zbiór artyku³ów publikowanych
przez przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu
Polski na ³amach Tygodnika Katolickiego
„Niedziela” jako przygotowanie do Roku Wiary.
Podczas dzisiejszej prezentacji w Warszawie abp
Michalik wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdzie to ksi¹¿ka dla
wszystkich zainteresowanych przygotowaniem siê
do Roku Wiary, który og³osi³ Benedykt XVI.
„Myœlê, ¿e zawsze jest dobrze ukazywaæ

dziœ ju¿ b³ogos³awiony, mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ tego
niezwykle wa¿nego faktu. Mawia³: Rodzina jest
drog¹ Koœcio³a. Rodzina jest organicznie zespolona
z narodem, a naród z rodzin¹ (por. List do rodzin,
1994 r. numery 2 i 17). St¹d te¿ ca³y jego pontyfikat
by³ naznaczony nie tylko wspieraniem, ale tak¿e
kiedy to by³o konieczne, wrêcz batali¹ o rodzinê.
Konferencja Episkopatu Polski, w roku Œwiatowego
Spotkania Rodzin na prze³omie maja i czerwca w
Mediolanie, z udzia³em Ojca Œwiêtego Benedykta
XVI, postanowi³a, i¿ tegoroczny XII ju¿ Dzieñ
Papieski bêdzie prze¿ywany 14 paŸdziernika,
pod has³em Jan Pawe³ II – Papie¿ Rodziny.
³asce i osi¹gnie ¿ycie wieczne.
Prawdziwi czciciele Mego Ró¿añca nie
umr¹ bez Sakramentów Œwiêtych. Chcê,
aby odmawiaj¹cy Mój Ró¿aniec, mieli w
¿yciu i przy œmierci œwiat³o i pe³niê ³ask,
aby w ¿yciu i przy œmierci uczestniczyli
w zas³ugach Œwiêtych. Codziennie uwalniam z
czyœæca dusze, które Mnie czci³y modlitw¹
ró¿añcow¹. Prawdziwi synowie Mego Ró¿añca
osi¹gn¹ wielk¹ chwa³ê w niebie. O cokolwiek przez
Ró¿aniec prosiæ bêdziesz - otrzymasz.
Rozszerzaj¹cym Mój Ró¿aniec przybêdê z pomoc¹ w
ka¿dej potrzebie. Uzyska³am u Syna Mojego, aby
wpisani do Bractwa Mojego Ró¿añca - mieli w ¿yciu i
przy œmierci za braci wszystkich mieszkañców nieba.
Odmawiaj¹cy Mój Ró¿aniec s¹ Moimi dzieæmi, a
braæmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego
Jednorodzonego. Nabo¿eñstwo do Mego Ró¿añca jest
wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

pozytywn¹ stronê piêkna wiary, ¿e poniesie stratê
cz³owiek, który odrzuca wiarê. Wiara jest ³ask¹, jest
darem, który mo¿na przyj¹æ albo nie, ale przyj¹æ na serio
oznacza ca³kowicie siê zaanga¿owaæ, daæ œwiadectwo
¿ycia tak¿e, nie tylko s³owa, nie tylko w wymiarze
liturgicznej wiernoœci, ale tak¿e tej codziennej w ¿yciu” –
powiedzia³ metropolita przemyski.
W swojej najnowszej ksi¹¿ce abp Michalik dokonuje
analizy papieskiego dokumentu og³aszaj¹cego Rok
Wiary, jak równie¿ wyprowadza wnioski dla Koœcio³a w
Polsce.

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. Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³.; 2. Anonimowo (Ukta) - 500 z³.; 3.
Gra¿yna i Zdzis³aw Baranowscy (Ga³kowo) - 50 z³.; 4. Danuta Gorczyca (Krutyñ) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 700 z³. Wydano - 769.23 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 643 883.52 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 - 1 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + Stefania Ksepka w rocz. œm., Wac³aw
8.00 - ...............
Ksepka
17.00 - za Jana i Agnieszkê 17.00 - w 18-te urodziny Magdy Warych - int. od
Puchalskich i za ich dzieci
rodziców chrzestnych
Wtorek - 2 paŸdziernika 2012 r.
Sobota - 6 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + Dionizy Stawiarz - int. od 8.00 - + Stefania Ksepka w rocz. œm., Wac³aw
syna
Ksepka - int. od syna z rodzin¹
17.00 - w intencji modl¹cych siê na 17.00 - + Marianna Bielewska
ró¿añcu i za ich rodziny
17.00 - + Boles³aw Jaworski w rocz. œm., Dariusz,
17.00 - + Adrian Ropiak
Adam i Marianna Wójcików
Œroda - 3 paŸdziernika 2012 r.
XXVI Niedziela Zwyk³a - 7 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - int. dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ 8.30 - + Stefania Ksepka w rocz. œm., Wac³aw
o dalsze od p. Zofii Frydrych
Ksepka
17.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Teresy Niwiñskiej w 8.30 - + z rodz. Kadej
dniu imienin - int. od siostry z rodzin¹
8.30 - + Edward Tydelski w 9-t¹ rocz. œm.,
17.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Teresy Wajs w dniu Zmar³ych rodziców z obojga stron, dziadków i
imienin i dla jej mê¿a - int. od s¹siadek
chrzestnych
17.00 - o b³. Bo¿e, dary Ducha Œwiêtego i zdrowie 11.00 - w 7-m¹ rocznicê œlubu Marty i Krzysztofa
dla Jerzego Micha³a w 2-g¹ rocznicê urodzin
Jórczyk i w int. ich dzieci
Czwartek - 4 paŸdziernika 2012 r.
11.00 - w 30-t¹ rocznicê œlubu Wies³awy i Wac³awa
8.00 - + Jadwiga Szczech w 27-m¹ rocz. œm., Leszczyñskich, w 5-t¹ rocznicê œlubu Marleny i
Czes³aw Szczech, Henryk i Anna Florczyk, Edward Marcina, w 8-m¹ rocznicê œlubu Moniki i Marcina
Kuzia, Lucjan Ropiak, W³adys³aw Jaworski
11.00 - + Florentyna i Jan Wejs, Marianna i
8.00 - + Krzysztof Ludwikowski w rocz. œm.
Stanis³aw Zapert
17.00 - w 15-t¹ rocznicê œlubu Adama i Marzeny 17.00 - za parafiê
Niwiñskich i za ich dzieci - int. od rodziców
17.00 - + W³adys³awa i W³adys³aw Koz³owscy Pi¹tek - 5 paŸdziernika 2012 r.
int. od córki Haliny z rodzin¹
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
·
w poniedzia³ek, 1 paŸdziernika œwiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus, ¿yj¹ca w XIX wieku francuska
zakonnica i doktor Koœcio³a, patronka misji katolickich;
·
we wtorek, 2 paŸdziernika œwiêci Anio³owie Stró¿owie. Mo¿e na co dzieñ nie zawsze pamiêtamy, ¿e
to mi³osierny Bóg troszczy siê o ka¿dego, posy³aj¹c swoich Anio³ów, którzy chroni¹ nas i nam pomagaj¹;
·
w czwartek, 4 paŸdziernika œwiêty Franciszek z Asy¿u, ¿yj¹cy w XIII wieku za³o¿yciel zakonu
franciszkanów i klarysek, autor znanej modlitwy o pokój, w której prosi siê, by Bóg uczyni³ z nas narzêdzia
pokoju;
·
w pi¹tek, 5 paŸdziernika œwiêta Faustyna Kowalska, ¿yj¹ca w XX wieku aposto³ka Mi³osierdzia
Bo¿ego. Zawdziêczamy jej przypomnienie prawdy o nieodwo³alnej mi³oœci Boga do cz³owieka.

* 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
F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
przywrócenie historycznego wystroju koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
koœcio³a; - promocja Koœcio³a i zabytków z nim

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
S³owo Bo¿e a mi³oœæ czynna
Zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci,
pojednania i pokoju ma ostatecznie swoje Ÿród³o i
swoje spe³nienie w mi³oœci objawionej nam w
Chrystusie. Ws³uchuj¹c siê w œwiadectwa
przedstawiane na Synodzie, lepiej uœwiadomiliœmy
sobie zwi¹zek istniej¹cy miêdzy pe³nym mi³oœci
s³uchaniem s³owa Bo¿ego a bezinteresown¹ s³u¿b¹
braciom; oby wszyscy wierni zrozumieli, ¿e
konieczne jest „przek³adanie wys³uchanego s³owa
na uczynki mi³oœci, gdy¿ tylko w ten sposób
g³oszenie Ewangelii, pomimo typowych dla
cz³owieka niedoskona³oœci, staje siê wiarygodne”.
Jezus przeszed³ przez ten œwiat, dobrze czyni¹c
(por. Dz 10, 38). S³uchanie z otwartoœci¹ s³owa
Bo¿ego w Koœciele budzi „mi³oœæ i sprawiedliwoœæ
wobec wszystkich, zw³aszcza wobec ubogich”. Nie
mo¿na zapominaæ, ¿e „mi³oœæ caritas zawsze
bêdzie konieczna, równie¿ w najbardziej
sprawiedliwej spo³ecznoœci. (...) Kto usi³uje
uwolniæ siê od mi³oœci, bêdzie gotowy uwolniæ siê
od cz³owieka jako cz³owieka”. Zachêcam przeto

zapowiedzi przedœlubne
1. Schurmann Sebastian Siegfried i
Schurmann Ellen Elisabeth,
cywilnie zw¹zani, oboje zam. Krutyñ,
par. tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zobowi¹zany jest w sumieniu do
powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

* 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
zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym pragnê zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc w
realizacji zadañ statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

wszystkich wiernych do czêstego
medytowania nad hymnem o
mi³oœci, napisanym przez
aposto³a Paw³a, i do czerpania z
niego natchnienia: „Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa
jest. Mi³oœæ nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie
unosi siê pych¹; nie jest bezwstydna, nie szuka
swego, nie unosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego;
nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, lecz
wspó³weseli siê z prawd¹. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pok³ada
nadziejê, wszystko przetrzyma. Mi³oœæ nigdy nie
ustaje” (1 Kor 13, 4-8).
Tak wiêc mi³oœæ bliŸniego, zakorzeniona w mi³oœci
Boga, wymaga od nas nieustannego
zaanga¿owania, ka¿dego indywidualnie i jako
wspólnoty koœcielnej, lokalnej i powszechnej. Œw.
Augustyn mówi: rzecz¹ zasadnicz¹ „jest, byœmy
zrozumieli, ¿e celem i pe³ni¹ Prawa, jak te¿
wszystkich ksi¹g œwiêtych, jest mi³oœæ. (...) Zatem
komu wydaje siê, ¿e zrozumia³ Pismo œwiête lub
jego czêœæ, a nie rozwija owej podwójnej mi³oœci
Boga i bliŸniego, ten jeszcze niczego nie poj¹³”.
cdn

Prawda ma w sobie znamiê trwania, k³amstwo - kona szybk¹ œmierci¹.
***
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore
perseverare (Ka¿dy cz³owiek mo¿e siê myliæ, ale tylko g³upiec trwa w
b³êdzie).
***
Dzisiejsze spo³eczeñstwo, nie rozumiej¹c wartoœci cierpienie i chc¹c o
nim zapomnieæ, podobnie jak w wypadku œmierci, wykreœla chorych
poza margines. Jest to coœ antychrzeœcijañskiego, jest to ciê¿kie
przewinienie, poniewa¿ pierwszym wyrzuconym na margines
powinien byæ zatem Jezus Chrystus na krzy¿u.

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.

