Kalendarz liturgiczny
4 listopada. XXXI NIEDZIELA ZWYK£A.
Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34
Chrzeœcijanin to ten, który gromadzi wiedzê o
prawdach wiary i ¿yje wed³ug nauczania Pana
Jezusa.
5 listopada.
Flp 2,1-4; £k 14,12-14
“Radoœæ i nadzieja, smutek i trwoga ludzi
wspó³czesnych, zw³aszcza ubogich i wszystkich
cierpi¹cych, s¹ te¿ radoœci¹ i nadziej¹, smutkiem i
trwog¹ uczniów Chrystusowych”.
6 listopada. Wtorek.
Flp 2,5-11; £k 14,15-24
“Szczêœliwy jest ten, kto bêdzie ucztowa³ w
królestwie Bo¿ym”.
7 listopada. Œroda.
Flp 2,12-18; £k 14,25-33
Uczeñ Chrystusa jest zawsze gotowy wzi¹æ na
ramiona krzy¿ i iœæ za Mistrzem.

8 listopada. Czwartek.
Flp 3,3-8a; £k 15,1-10
Ka¿da Msza Œwiêta mówi nam o nieskoñczonym
mi³osierdziu Boga, który wzywa wszystkich ludzi
do zbawienia.
9 listopada. Pi¹tek. Œwiêto Rocznicy
Poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej.
Ez 47,1-2.8-9.12 lub 1 Kor 3,9b-11.16-17; J
2,13-22
Jesteœmy Bo¿ym ludem, a nasze cia³a s¹
œwi¹tyniami Ducha Œwiêtego.
10 listopada. Sobota. Œw. Leona Wielkiego.
Flp 4,10-19; £k 16,9-15
Œwiêty Leon by³ gorliwym g³osicielem s³owa
Bo¿ego i obroñc¹ nauki chrzeœcijañskiej.
Wpatruj¹c siê w jego przyk³ad, miejmy odwagê
nie tylko wyznawaæ wiarê w Jezusa Chrystusa, ale
tak¿e broniæ jej w sytuacjach, kiedy ona jest
podwa¿ana i oœmieszana.

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. W tym roku Œwiatowy Dzieñ Misyjny
(Niedzielê Misyjn¹) obchodziliœmy w dniu 21
paŸdziernika. Niedziela Misyjna s³u¿y budzeniu
œwiadomoœci misyjnej i odpowiedzialnoœci za
misyjne dzie³o Koœcio³a wœród wszystkich jego
cz³onków. Katolicy na ca³ym œwiecie otaczaj¹
modlitw¹ i wspomagaj¹ ofiar¹ materialn¹
misyjne dzie³o Koœcio³a.
Ofiary sk³adane na tacê w Œwiatowy Dzieñ
Misyjny we wszystkich parafiach œwiata,
równie¿ tych najbiedniejszych, tworz¹ Fundusz
Solidarnoœci Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary. W zwi¹zku z tym, ¿e w naszej parafii III
Niedziela miesi¹ca by³a dniem, kiedy ofiary
sk³adamy jako pomoc
w pracach
prowadzonych w naszej parafii, my misje
wspieramy w dzisiaj, w I niedzielê listopada.
2. Jak mi³owaæ Boga? Wiemy, ¿e umys³em,
sercem, ca³¹ dusz¹ i ca³¹ moc¹. To znaczy:
mi³owaæ Boga wszystkimi w³adzami ca³ym
sob¹. Czy tak jest naprawdê? A mo¿e warto coœ
zmieniæ?
3. Wypominki, czyli proœbê o modlitwê za
wymienionych zmar³ych, mo¿na sk³adaæ do

skarbony w koœciele.
4. Ka¿dego dnia od 1 do 8 listopada mo¿na
dost¹piæ odpustu zupe³nego dla zmar³ych
za nawiedzenie cmentarza i równoczesne
zmówienie modlitwy w intencji zmar³ych.
5.Przypominam o zamawianiu Mszy
Œwiêtych za zmar³ych. Ka¿da rodzina w sumieniu
zobowi¹zana jest do takiej pamiêci. Pamiêtajmy tak¿e
o zamówieniu Mszy Œwiêtej za ¿ywych, w imieniny,
urodziny, rocznicê œlubu, o b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie.... Mo¿na ju¿ zamawiaæ Msze Œwiête na
nastêpny rok.
6. W pi¹tek, 9 listopada obchodzimy rocznicê
poœwiêcenia bazyliki na Lateranie, czyli koœcio³a
katedralnego papie¿a, dlatego te¿ bazylika ta
nazywana jest „matk¹ wszystkich koœcio³ów”.
Pamiêtajmy tego dnia o modlitwie za papie¿a i ca³y
Koœció³.
7. Za tydzieñ Msze Œwiête za Ojczyznê w narodowe
œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci - 11 listopada.
8. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Bazylika zim¹

Komunikaty
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Modlitwy za zmar³ych
Pomoc¹ dla dusz czyœæcowych s¹ wszelkie
modlitwy zanoszone w ich intencji, równie¿ te
najkrótsze, jak np. „Wieczny odpoczynek racz im
daæ, Panie…”. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
Ró¿aniec oraz droga krzy¿owa. Wyj¹tkowym
czasem w liturgii Koœcio³a jest dzieñ 2 listopada –
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych. W
opinii mistyków jest to dzieñ, kiedy wiele dusz jest
uwalnianych z czyœæca. Tak wa¿ne jest wiêc, by w
tym dniu w pe³ni uczestniczyæ we Mszy œw.,
przyjmuj¹c Komuniê Œwiêt¹ w intencji dusz
czyœæcowych, oraz ofiarowaæ za nie odpusty i
modlitwy prywatne. Koœció³ zachêca równie¿ do
modlitwy wypominkowej za zmar³ych.
Odpusty za zmar³ych
Nieocenion¹ pomoc¹ dla dusz czyœæcowych s¹
odpusty (darowanie przez Boga kary doczesnej za
pope³nione grzechy) ofiarowane w ich intencji.
Koœció³ na mocy w³adzy otrzymanej od Chrystusa
w pewnych okolicznoœciach i pod pewnymi
warunkami udziela tej wyj¹tkowej ³aski. Aby j¹
otrzymaæ, musimy byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i
nie mieæ przywi¹zania do grzechu, nawet
powszedniego. Nale¿y równie¿ wykonaæ
czynnoœci, z którymi zwi¹zany jest odpust, oraz
spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: spowiedŸ
sakramentalna, Komunia œw., modlitwa w
Za tydzieñ w niedzielê - Dzieñ Solidarnoœci z
Koœcio³em Przeœladowanym - puszka przy
wyjœciu z koœcio³a na ten cel. W sposób
szczególny bêdziemy siê modliæ i wspieraæ
chrzeœcijan z Sudanu. Mimo rozdzia³u na dwa
oddzielne pañstwa trudno mówiæ o czasie pokoju.
Chrzeœcijanie w Republice Sudanu s¹
przeœladowani i dyskryminowani, zaœ ¿yj¹cy w
Republice Sudanu Po³udniowego - najm³odszym i
najbiedniejszym pañstwie œwiata, które powsta³o 9
lipca tego roku - borykaj¹ siê z walkami i
olbrzymimi problemami. W przededniu referendum
niepodleg³oœciowego w 2011 roku ponad dwa
miliony ludzi, uciekaj¹c przed gwa³townymi

intencjach Ojca Œwiêtego.
Po jednej spowiedzi sakramentalnej
mo¿na uzyskaæ kilka odpustów
zupe³nych. Natomiast po jednej
Komunii eucharystycznej i po jednej
modlitwie w intencjach Ojca Œwiêtego
zyskuje siê tylko jeden odpust zupe³ny.
Warunek dotycz¹cy modlitwy w intencjach Ojca
Œwiêtego wype³nia siê ca³kowicie przez
odmówienie jeden raz modlitw Ojcze nasz i
Zdrowaœ Maryjo.
Koœció³ zachêca do ofiarowywania odpustów za
zmar³ych – za osoby nam znane lub nie. Zatem nie
musimy wymieniaæ konkretnego imienia –
wystarczy ofiarowaæ odpust w intencji osoby
zmar³ej, która potrzebuje odpustu. Przez taki dar
sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupe³ny
w godzinie swojej œmierci.
W listopadzie odpusty za zmar³ych mo¿na uzyskaæ:
– za nawiedzenie koœcio³a lub kaplicy we
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych (2
listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzê w
Boga (odpust zupe³ny);
– za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8
listopada z równoczesn¹ modlitw¹ za zmar³ych
(odpust zupe³ny);
– za nawiedzenie cmentarza w inne dni (odpust
cz¹stkowy).
walkami, powróci³o na po³udnie kraju. 11 mln
Sudañczyków cierpi g³ód i nie ma dostêpu do wody.
Brak te¿ pomocy medycznej, a wskaŸnik
œmiertelnoœci kobiet rodz¹cych w Po³udniowym
Sudanie nale¿y do najwy¿szych na œwiecie.
Wed³ug danych organizacji Pomoc Koœcio³owi w
Potrzebie, co roku 170 tys. chrzeœcijan oddaje ¿ycie
za wiarê, a 200 mln jest brutalnie przeœladowanych;
w ponad 75 krajach œwiata ³amie siê prawo do
wolnoœci religijnej, a 350 mln chrzeœcijan
poddawanych jest ró¿nym formom dyskryminacji.
(Dane na podstawie raportu o przeœladowaniach
chrzeœcijan w latach 2007/2008 "Przeœladowani i
zapomniani").

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: 0 z³.
Wp³ynê³o - 0 z³. Wydano - 6176.64 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 672 315.47 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 - 5 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie Tomasików
17.00 - + Józef i Marianna Jêdrzejczyk
Wtorek - 6 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - w dniu urodzin Teresy Kêsik - int. od syna
Daniela z rodzin¹
17.00 - + Leonard Kruszelnicki (z racji imienin) i
W³adys³awa
Œroda - 7 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - + Stanis³awa Czerniej w 18-t¹ rocz. œm.
Czwartek - 8 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
8.00 - + Stanis³aw Ruszczyk
17.00 - + Marianna Lis, Tadeusz, Pianka
Aleksandra i Antoni, Andrzej Lis
Pi¹tek - 9 listopada 2012 r.
8.00 - + Gr. + Czes³awa Maciora
Dominicantes
21 paŸdziernika (w niedzielê)
odby³o siê coroczne liczenie
wiernych. W naszej parafii na
Mszy Œwiêtej o godz. 8.30 by³o
91 mê¿czyzn i 125 kobiet, na
11.00 - 80 mê¿czyzn i 122
kobiety, na 17.00- 29 mê¿czyzn i
45 kobiet. Razem na wszystkich
Mszach Œwiêtych niedzielnych

Odesz³a od nas

17.00 - + Adrian Ropiak
Sobota - 10 listopada 2012 r.
8.00 - Gr. + Czes³awa Maciora
17.00 - w 15-t¹ rocznicê œlubu Joanny i Adama
Andrzejewskich i za ich dzieci
XXXII Niedziela Zwyk³a - 11 listopada 2012 r.
8.30 - w 40-t¹ rocznicê œlubu Haliny i Henryka
Kochanowskich
8.30 - Gr. + Czes³awa Maciora
8.30 - + Jan Kuciñski, W³adys³aw i Jan Turscy,
Marianna Baku³a
8.30 - + Rozalia i Czes³aw Filipkowscy, El¿bieta
Cuk
11.00 - w 70-te urodziny Stefanii Krajza
11.00 - o œwiat³o Ducha Œwiêtego dla Rafa³a z racji
urodzin
11.00 - o b³. Bo¿e dla Janusza
11.00 - + Antoni, Julian, Marianna, W³adys³awa,
Stefan, Danuta
17.00 - + w 11-te urodziny Marianki
17.00 - + Ryszard i Ma³gorzata Godzina

by³o 492 osoby.
Do Komunii Œwiêtej przyst¹pi³o:
- na Mszy Œwiêtej o godz. 8.30:
37 mê¿czyzn i 81 kobiet;
- na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00:
38 mê¿czyzn i 92 kobiety;
- na Mszy Œwiêtej o godz. 17.00:
9 mê¿czyzn i 38 kobiet.
Razem w niedzielê przyst¹pi³o
do Komunii Œwiêtej 295 osób.

zapowiedzi przedœlubne
1. Koral Marek Grzegorz, stan wolny,
zam. Gdynia, ul. Morska, par. Œw. Jana
Chrzciciela w Gdyni i Dziczek Emilia,
stan wolny, zam. Ukta, par. tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do
z a w a rc i a z w i ¹ z k u m a ³ ¿ e ñ s k i e g o
zobowi¹zany jest w sumieniu do
powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Rekolekcje adwentowe
14 i 15 grudnia w naszej
Leokadia Jaworska
parafii odbêd¹ siê adwentowe
Msza Œwiêta od uczestników
rekolekcje, na które ju¿ teraz
pogrzebu zapraszam wszystkich. Msze
30 listopada 2012 r. - godz. 17.00
Œwiête w czasie rekolekcji o
Wieczny odpoczynek racz jej daæ Panie ... godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00.

Satius est sero quam
nunquam discere.
Lepiej siê uczyæ póŸno ni¿
nigdy. *******
Cierpienie jest prób¹
wytrwa³oœci. (Œw. Rafa³
Kalinowski)

* 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

* 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

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
gorliwego obroñcê jednoœci Koœcio³a. Zosta³
·
w sobotê, 10 listopada œwiêty Leon Wielki, og³oszony jego doktorem.
papie¿ z V wieku, którego zapamiêtano jako
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
S³owo Bo¿e a ochrona stworzenia
Zaanga¿owanie w œwiecie, jakiego domaga siê
s³owo Bo¿e, zmusza nas do spojrzenia w nowy
sposób na ca³y wszechœwiat stworzony przez Boga
i zawieraj¹cy ju¿ w sobie œlady S³owa, przez które
wszystko siê sta³o (por. J 1, 2). Bowiem jako
wierz¹cy i g³osz¹cy Ewangeliê jesteœmy w
pewnym sensie odpowiedzialni tak¿e za
stworzenie. Objawienie, ods³aniaj¹c przed nami
Bo¿y plan wobec wszechœwiata, sk³ania nas
równie¿ do napiêtnowania niew³aœciwych postaw
cz³owieka, gdy nie uznaje on wszystkich rzeczy za
odblask Stwórcy, lecz za zwyk³¹ materiê, któr¹
mo¿na manipulowaæ bez skrupu³ów. Tak wiêc
cz³owiek nie ma w sobie owej istotnej pokory,
pozwalaj¹cej mu uznaæ, ¿e stworzenie jest Bo¿ym
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 przed Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 11.00.
Zwyczajem ojców pamiêtajmy o naszych zmar³ych

darem, który nale¿y przyj¹æ i korzystaæ z niego
zgodnie z Jego zamys³em. Przeciwnie,
arogancja cz³owieka, ¿yj¹cego „jakby Bóg nie
istnia³”, prowadzi do wyzysku i oszpecenia
natury, nieuznawania w niej dzie³a stwórczego
S³owa. W tym kontekœcie teologicznym chcia³bym
nawi¹zaæ do wypowiedzi ojców synodalnych,
którzy przypomnieli, ¿e „przyjêcie s³owa Bo¿ego,
poœwiadczonego przez Pismo œwiête oraz w ¿ywej
Tradycji Koœcio³a, prowadzi do nowego spojrzenia
na rzeczy i przyczynia siê do tworzenia
autentycznej ekologii, maj¹cej swoje najg³êbsze
korzenie w pos³uszeñstwie wiary, rozwijaj¹c nowe
spojrzenie teologiczne na dobroæ wszystkich
rzeczy stworzonych w Chrystusie”.[352]
Cz³owieka trzeba na nowo nauczyæ zachwytu i
dostrzegania autentycznego piêkna, objawiaj¹cego
siê w rzeczach stworzonych.
cdn
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).

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.

