Kalendarz liturgiczny
3 listopada. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA.
Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co
zginęło. Bóg chce jeszcze raz nam powiedzieć, że
pragnie naszego zbawienia.
4 listopada. PONIEDZIAŁEK. Św. Karola
Boromeusza.
Rz 11,29-36; Łk 14,12-14
Uczmy się od św. Karola, jak wśród pokus tego
świata - bogactw, zaszczytów, podważania
autorytetów - nie zagubić się i dojrzewać do
świętości.
5 listopada. WTOREK.
Rz 12,5-16a; Łk 14,15-24
Zostaliśmy powołani do służenia sobie nawzajem
poprzez te dary, które każdy z nas otrzymał.
6 listopada. ŚRODA.
Rz 13,8-10; Łk 14,25-33
Miłość jest przede wszystkim dawaniem. W miłości

nieodzownym jest wyrzeczenie się swego
egoizmu.
7 listopada. CZWARTEK.
Rz 14,7-12; Łk 15,1-10
Czy się na to zgadzamy, czy też nie, nasze życie
należy do Boga.
8 listopada. PIĄTEK.
Rz 15,14-21; Łk 16,1-8
W naszym zabieganiu o sprawy doczesne nie
możemy zagubić tego, co najistotniejsze: troski
o własne zbawienie. Bóg stworzył nas bez nas, ale
zbawić nas bez nas nie może.
9 listopada. SOBOTA. Święto Rocznicy
Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Ez 47,1-2.8-9.12 lub 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,1322
Dbając o zewnętrzny wygląd świątyni, nie
zapominajmy, że jest ona znakiem prawdziwej
świątyni Boga, którą jest każdy z nas.

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. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak
wszystkie pozostałe w ciągu roku
liturgicznego, przypomina nam
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet
wpatrując się w mogiły naszych
najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy
ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie
zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych. Tworzymy
„w s p ó ln o tę ś w ięty ch ”
co m m u n io
sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone
zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu
i w niebie. Communio sanctorum
zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych
i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem
wielbić Boga przed Jego tronem jako
Kościół Świętych. Pielęgnujmy depozyt
naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą
wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze
stołu słowa Bożego, a przede wszystkim
z Eucharystii, która gromadzi nas wokół
ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą

Bazylika zimą

*

Komunikaty

sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy
świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze
jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy
ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne
nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy
w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe
warunki odpustu, to znaczy: stan łaski
uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej,
odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez papieża i wyzbycie się
przywiązania do najmniejszego nawet grzechu.
Codziennie modlimy się też za zmarłych
w naszym kościele na wypominkach, które
składamy do skarbony przy wejściu do kościoła
lub tradycyjnie na tacę.
3. Za tydzień w niedzielę - Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Na cel pomocy
Kościołowi Prześladowanemu zbierać będziemy
ofiary do puszek. W tym roku naszą pomoc
niesiemy Kościołowi w Nigerii.
4. Za tydzień wydany zostanie już 300 nr Biuletynu.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
18. Pełnia, do której Jezus doprowadza wiarę, ma
jeszcze jeden decydujący aspekt. W wierze
Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy,

najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale
także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc
wierzyć. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale
patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami:
jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia.
W wielu dziedzinach życia zawierzamy innym
osobom, znającym sprawy lepiej od nas. Mamy
zaufanie do architekta, który buduje nasz dom, do
farmaceuty, który daje nam lekarstwo mające nas
uzdrowić, do adwokata broniącego nas w sądzie.
Potrzebujemy również kogoś, kto byłby
wiarygodnym ekspertem w sprawach Boga.
Jezus, Jego Syn, jawi się jako Ten, kto poucza
o Bogu (por. J 1, 18). Życie Chrystusa, Jego
sposób poznania Ojca, życie całkowicie w relacji
z Nim, otwiera przed życiem ludzkim nową
przestrzeń, i my możemy w nią wejść. Św. Jan
wyraził doniosłość osobistej relacji z Jezusem
dla naszej wiary, posługując się na różne sposoby
czasownikiem wierzyć. Oprócz «wierzyć, że»

prawdą jest to, co mówi Jezus (por. J 14, 10; 20,
31), Jan używa także wyrażeń: «wierzyć»
Jezusowi oraz «wierzyć w» Jezusa. «Wierzymy»
Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego słowo, Jego
świadectwo, ponieważ On jest prawdomówny
(por. J 6, 30). «Wierzymy w» Jezusa, gdy
przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu,
przyłączając się do Niego w miłości oraz idąc za
Nim na naszej drodze (por. J 2, 11; 6, 47; 12, 44).
By umożliwić nam poznanie Go, przyjęcie
i naśladowanie, Syn Boży przyjął nasze ciało,
i dzięki temu patrzył na Ojca także w sposób
ludzki, będąc w drodze i żyjąc w czasie. Wiara
chrześcijańska jest wiarą we Wcielenie Słowa
oraz w Jego zmartwychwstanie w ciele; jest
wiarą w Boga, który zbliżył się do nas tak bardzo,
że wszedł w nasze dzieje. Wiara w Syna Bożego,
który stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu,
nie oddala nas od rzeczywistości, ale pozwala
nam pojąć jej najgłębsze znaczenie, odkryć, jak
bardzo Bóg kocha ten świat i wciąż kieruje go ku
sobie; powoduje to, że chrześcijanin angażuje się
coraz bardziej i mocniej przeżywa swoją
wędrówkę na ziemi.
Ciąg dalszy nastąpi

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
V Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym
w tym roku poświęcony jest
Nigerii. Dlaczego Nigeria?
Kilka informacji o Nigerii.
Pierwsze próby Ewangelizacji
Nigerii sięgają XV w. Pierwsza
katolicka misja została założona
przez misjonarzy francuskich
na południu kraju w Lagosie
w 1868 roku.
(katolicy - 13,3% czyli ponad 21 mln),
Nigeria liczy blisko 160 mln ludności. Muzułmanie - 45%. Ciąg dalszy s.2.
Chrześcijanie stanowią 45,5% społeczeństwa

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: -1. Rodzina Olender (Wojnowo) - 100 zł.; 2. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 150 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 316 343.21 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 - 4 listopada 2013 r.
17.00 - + Marianna i Józef Jędrzejczyk
8.00 - .................
Sobota - 9 listopada 2013 r.
12.00 - pogrzeb + Antoni Tomasik
8.00 - ..................
17.00 - + Edward i Czesław
17.00 - w intencji Hani o opiekę Matki Bożej
Wtorek - 5 listopada 2013 r.
w okresie ciąży i szczęśliwe rozwiązanie
8.00 - .................
17.00 - + Adrian Ropiak
17.00 - ...............
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Jan Rutkowski,
Środa - 6 listopada 2013 r.
Marianna Piekarska
8.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna XXXII Niedziela Zwykła - 10 listopada 2013 r.
Moroz - int.od Czesława z rodziną
8.30 - + Stanisław Puchalski - int.od córki
16.00 - w 13 urodziny Kasi Domurat
Krystyny z rodziną
Czwartek - 7 listopada 2013 r.
8.30 - + Tomasz, Marta, Paweł, Marianna
8.00 - ..............
i Aleksander
17.00 - + Stanisława Czerniej w 19 rocz.śm.
8.30 - + Stanisław i Stanisława Serowik
17.00 - + Marianna, Tadeusz i Andrzej Lis, 11.00 - w urodziny Teresy Kęsik
Aleksandra i Antoni Pianka
11.00 - + cr. Lejków i Bronisław Rachubka
Piątek - 8 listopada 2013 r.
11.00 - + Adrian Ropiak - int.od brata z rodziną
8.00 - + Stanisław Ruszczyk w 3 rocz.śm.
17.00 - w 18 urodziny Wojtka Gruszczyńskiego
17.00 - + Władysław Skrocki, Bronisław Szok - 17.00 - + Kazimierz, Władysław i Władysława
int.od syna i córki
Kozłowscy

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym cd

* Nigeria posiada 16 seminariów duchownych
(ok. 4 tys. alumnów), około 4 tys. katolickich
szkół, które są otwarte dla wszystkich, bez
względu na religię.
* Konstytucja Nigerii uznaje wolność religijną, w
tym prawo do manifestowania i głoszenia swojej
wiary oraz do zmiany wyznania bądź przekonań
religijnych; § 10 (1): „Rząd federalny lub
stanowy nie uznaje żadnej religii za państwową
* Większość chrześcijan zamieszkuje
południową część kraju, a na północy przewagę
stanowią muzułmanie. W 12 stanach na północy
kraju muzułmanie wprowadzili prawo szariatu,
obowiązujące cały stan, a w kolejnych 4 stanach
tylko częściowo.

* Muzułmańska sekta Boko Haram od 2010 roku
nieprzerwanie dokonuje brutalnych ataków na
chrześcijan.
*Pomimo dużych złóż ropy naftowej
Nigeryjczycy w wielu rejonach żyją na granicy
biedy, a na terenach wydobywczych, z powodu
braku studni głębinowych, 70% ludności jest
skazana na picie wody zanieczyszczonej.
* 80% dochodu z wydobycia ropy naftowej trafia
do zaledwie 15% społeczeństwa, gdyż w Nigerii
panuje olbrzymi korupcja.
* 32% społeczeństwa to analfabeci.
Wesprzyjmy ich naszą modlitwą i materialnym
darem, aby w trudnej sytuacji doświadczyli
solidarności w wierze i miłości.

W T Y M T Y G O D N I U teolog i wielki reformator Kościoła; w tym dniu
PATRONUJE NAM:
zawsze obchodziliśmy imieniny papieża Jana
·
4 XI Święty Karol Boromeusz Pawła II (wspomnienie obowiązkowe).
(1538-1584), biskup, znakomity
1. W sobotę, 9 listopada, będziemy świętować
rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To
święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką
jednego wielkiego Kościoła powszechnego.
Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na
szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym.
Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką
wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat
koncentrowało się przy niej życie Kościoła
i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem
świętego Piotra Apostoła na Watykanie,
Bazylika Laterańska zachowała status katedry
biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do
Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis:
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
11 l i s t o p a d a
odbędzie się
u r o c z y s t e
zakończenie prac
związanych
z przywróceniem
historycznego
w y s t r o j u
prezbiterium
w naszym kościele.

„Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta
i Świata”.
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4. Do nabycia są kalendarze na 2014 r. i nowy
numer diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
5. 10 lisopada po Mszy Świętej o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do
bierzmowania.
6. 17 listopada po Mszy ŚwętejJ o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do
I Komunii Świętej i ich rodzicami.
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
modlić się za zmarłych” (2 Mch 12, 45).
Uroczysta Msza Święta
o godz. 11.00
w intencji Ojczyzny.
Oprawa muzyczna Mszy Świętej: organy Piotr Rachoń, skrzypce - Patrycja Jopek.
Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie, na
którym zostanie omówiony cały zakres
przeprowadzonych prac oraz rozstrzygnięcie
konkursu dla dzieci z parafii pt. “MOJE
PREZBITERIUM”.

ZAPRASZAM SERDECZNIE.

Słowo na dziś...

Jak wielkim
wyzwaniem są dla nas słowa z Księgi Mądrości
o tym, że Bóg niczym się nie brzydzi, że
wszystko oszczędza, bo to wszystko Jego! My
chętnie pozbawilibyśmy istnienia niektórych
ludzi, a Bóg ich oszczędza. Wielu mieszkańców
Jerycha chętnie by skreśliło wyjątkowo
wrednego Zacheusza, a Pan przyszedł do niego
do domu i ogłosił jego zbawienie. Doprawdy,

bardzo musiał być zjednoczony z Bogiem
Święty Paweł, skoro zapraszał wierzących, aby
modlili się za wszystkich. Sam nieustannie
modlił się za wszystkie Kościoły, by, jak
usłyszymy, Bóg udoskonalił ich pragnieniu
dobra. Wzywajmy Ducha Świętego, by
dopomógł nam przyjąć z wiarą Boże objawienie
i nauczył nas miłosierdzia na wzór naszego Ojca
w niebie.
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