Kalendarz liturgiczny
5 października. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
Codzienne doświadczenia, trud i proza życia, nasze
słabości i grzechy uświadamiają nam, jak często
odrzucamy Bożą miłość.
6 października. PONIEDZIAŁEK.
Ga 1,6-12; Łk 10,25-37
Często słyszymy i widzimy ludzi, którym wydaje
się, że wszystko wiedzą o Bogu i Kościele, że
posiedli wiedzę, jak dojść do życia wiecznego.
Niektórym się nawet wydaje, że wiedzą lepiej niż
Pan Jezus.
7 października. WTOREK. Najświętszej Maryi
Panny Różańcowej.
Dz 1,12-14; Łk 1,26-38
Najpełniejsze zbliżenie i zjednoczenie
z Chrystusem dokonać się może w Eucharystii.
8 października. ŚRODA.
Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4

Każdemu, nawet świętym, zdarza się doświadczać
duchowej pustyni, trudności na modlitwie,
wątpliwości w wierze. Wtedy, tak jak Apostołowie,
z ufnością wołajmy do Boga: “Przymnóż nam
wiary”, “Naucz nas modlić się”.
9 października. CZWARTEK. Bł. Wincentego
Kadłubka.
Ga 3,1-5; Łk 11,5-13
“Źle nad innymi panuje, kto się nad sobą panować
nie nauczył...”.
10 października. PIĄTEK.
Ga 3,7-14; Łk 11,15-26
Nasza miłość, ale także skrucha za popełnione
grzechy, wyraża się najpełniej przez ofiarowanie
Bogu swojego życia i przyjęcie do serca Pana
Jezusa w Komunii Świętej.
11 października. SOBOTA.
Ga 3,22-29; Łk 11,27-28
Obecność w kościele jest darem Bożej łaski.

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. Dziś pierwsza niedziela miesiąca
października, która jest zarazem 27 niedzielą
w ciągu roku. Liturgia tej niedzieli przypomina
nam, że mamy się troszczyć o Chrystusowy
Kościół, o jego rozwój, o wzrost wiary, nadziei
i miłości w każdym z nas.
2. Październik, jak zapewne pamiętamy, jest
miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcamy
do wytrwałego odmawiania tej modlitwy,
zwłaszcza w rodzinach. W tym miesiącu
zapraszamy również na nabożeństwa
październikowe, które są celebrowane
w naszym kościele codziennie o godz.17.00,
a w niedziele - po Mszy Świętej o godz. 11.00.
3. W tym tygodniu, we wtorek, 7 października,
przypada wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Różańcowej. Zostało ono ustanowione
na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej
nad wojskami tureckimi odniesionego pod
Lepanto (nad Zatoką Koryncką) dokładnie 7
października 1571 roku. W roku 1883 papież
Leon XIII wprowadził do Litanii loretańskiej

Bazylika zimą
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wezwanie „Królowo Różańca świętego módl
się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w
kościołach odmawiano różaniec przez cały
październik.
4. Jest to zarazem święto patronalne róż
różańcowych. Wszystkich członków
i sympatyków tego kręgu modlitewnego
zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00. Róże
różańcowe są to 20-osobowe grupy, których
członkowie odmawiają codziennie jedną
dziesiątkę różańca i w ten sposób codziennie
jest odmawiany cały różaniec przez te osoby.
Raz w miesiącu następuje zmiana odmawianej
tajemnicy. Wszystkich zainteresowanych,
którzy chcieliby się w to dzieło włączyć,
zachęcamy do udziału w spotkaniu
w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz.
11.00. Zachęcam nade wszystko mężczyzn
i młodzież do założenia Róż różańcowych.
5. Przypominam młodzieży przygotowującej
się do Bierzmowania o uczestnictwie
w nabożeństwie różańcowym.
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Słowo

na

dziś

Bardzo piękne w swym przesłaniu jest słowo Boga do człowieka jest tak wielka, że nie cofnął się
Boże dane nam na dzień dzisiejszy. Zarówno przed ofiarowaniem swojego Syna, nawet wówczas,
Księga Izajasza, jak i Ewangelia według św. gdy Ten został odrzucony. Miłość Boga jest
Mateusza podsuwają do rozważenia dwie cierpliwa, troskliwa i pragnąca obdarowywać
przypowieści o winnicy. Z tej bardzo łaskami. Miłość jednak też zobowiązuje. Człowiek
popularnej w Biblii formy przekazu wypływa zawsze pozostanie dłużnikiem Boga.
fundamentalna i optymistyczna prawda Bóg Na ile jesteśmy w stanie, otwórzmy teraz nasze serca
ukochał człowieka nade wszystko. Miłość na miłość przychodzącą w słowie Bożym.
15 obietnic Maryi dla tych, którzy
przebaczenie dla dusz; odciągnie serca
będą odmawiać różaniec
ludu od umiłowania świata i jego
Różaniec w postaci wielokrotnego
marności; podniesie je do pożądania
odmawiania Pozdrowienia Anielskiego
rzeczy wiecznych. 5. Dusza, która poleci
upowszechniał św. Dominik, założyciel
mi się przez odmawianie różańca, nie
Zakonu Kaznodziejskiego
zginie. 6. Ktokolwiek będzie odmawiał
(dominikanów), dlatego nazywa się go
różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego
ojcem różańca do Najświętszej Maryi
świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie
Panny.
pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił
będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie
się dopiero w XV w. dzięki innemu
zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli
dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej
również Alanusowi de la Roche, który żył w latach i będzie godnym życia wiecznego. 7. Ktokolwiek
1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady nie umrze bez sakramentów Kościoła. 8. Wierni
(dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy
On też założył pierwsze bractwo różańcowe śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. 9.
w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo
Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu do różańca świętego. 10. Wierne dzieci różańca
propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 11.
bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez
obietnic dla tych, którzy będą odmawiać odmawianie różańca. 12. Wszystkich, którzy
Różaniec:
rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie w ich potrzebach. 13. Otrzymałam od mojego
różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski. 2. Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy
Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór
wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci. 14.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi
zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa
heretyków. 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre Chrystusa. 15. Nabożeństwo do mojego różańca
dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone ofiary
i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary 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 złożyli: 1. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.; 2. Anonimowo - 300 zł.
Wpłynęło - 350 zł. Wydano - 0 zł.
Stan kasy - zadłużenie 276 494.47 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii. Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce
i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Sobota - 11 października 2014 r.
8.00 - ................
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
XXVIII Niedziela Zwykła - 12 października
2014 r.
8.30 - w 18 urodziny Kingi Ksepka
8.30 - w 20 rocznicę ślubu Elżbiety i Jerzego
8.30 - + Jadwiga Szmyt, Jadwiga i Stanisław Ryś
8.00 - ............
8.30 - + Stanisław i Rozalia Krawczyk, Leokadia
17.00 - ..........
i
Stanisław Kulas, Mieczysław, Zofia i Bożena
Środa - 8 października 2014 r.
8.00 - + Marian Ciekała w I rocz.śm. - int.od żony Wieczorek
11.00 - o bł. Boże dla Jadwigi i Mieczysława i ich
i dzieci
dzieci i wnuków
17.00 - + Jerzy Bałdyga w I rocz.śm.
11.00 - w 30 urodziny Marceli
Czwartek - 9 października 2014 r.
11.00 - + Władysława Kruszelnicka
8.00 - ..............
17.00 - + Czesław Gwiazda w 6 rocz.śm.,
17.00 - ............
Jadwiga Gwiazda w 4 rocz.śm. - int.od córki
Piątek - 10 października 2014 r.
z rodziną
8.00 - ..............
17.00 - za parafię
17.00 - ............
Dzisiaj, w niedzielę 5 października na Mszy odbywają się w każdy poniedziałek o godz.
Świętej o godz. 17.00 wystąpi chór "UKTA". 17.30 w Szkole Podstawowej w Ukcie.
Chór serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do Wszelkich informacji udziela kierownik chóru
współpracy i uczestnictwa w próbach, które pani Magdalena Rydel.
Przypominam, że Ksiądz Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki zwrócił się z prośbą o pomoc
dla ludności ukraińskiej, która migruje z terenów wschodniej Ukrainy szukając schronienia
i warunków gwarantujących przetrwanie. Ks. Arcybiskup powiedział: “Ukraina jest bardzo
zraniona i potrzebuje pomocy oraz modlitwy”. Caritas Diecezji Ełckiej włączyła się w tę pomoc
organizując na terenie całej diecezji zbiórkę żywności, środków chemicznych, ubrań, butów,
pościeli, ręczników, koce, kołdry itp. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazywanie
w/w rzeczy Parafialnym Zespołom Caritas. Zbiórka będzie trwała do 13 października br.
Poniedziałek - 6
października 2014 r.
8.00 - ........................
17.00 - w 30 rocznicę ślubu
Ewy i Bogdana Stankiewicz
Wtorek - 7 października
2014 r.
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1. W związku z Tygodniem Miłosierdzia, a także kolejny numer diecezjalnego
przypadającym w październiku, dzisiaj ofiary do miesięcznika “Martyria”.
puszek we wszystkich parafiach diecezji 4. W dalszym ciągu szukamy sponsora na lichtarz
ełckiej przeznaczone są na dzieła Caritas pod paschał - 2100 zł.
D i e c e z j i E ł c k i e j z k o n k r e t n y m Do tej pory zebrano na lichtarz 1160 zł.
przeznaczeniem na Dom Samotnej Matki w W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
Ełku.
· 9 X bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223),
2. Przypominam,że tylko do końca tego miesiąca b i s k u p k r a k o w s k i , u c z e s t n i k S o b o r u
przyjmowane są zgłoszenia młodzieży pragnącej Laterańskiego IV; dziełem jego życia są
przystąpić do sakramentu bierzmowania. „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie
Młodzież ochrzczona poza naszą parafią podania i mity o początkach Polski; uznawany za
dostarcza świadectwo chrztu.
naszego pierwszego historyka (wspomnienie
3. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok, obowiązkowe).
Ochrzczony został
Związek małżeński zawarli
Anna Łuszczyk i Karol Kłos
oraz
Marika Namiotko i Sławomir
Zboch

Alan Kłos,
syn Karola i Anny
Rodzice i otoczenie
niech będą dla niego
świadkami wiary.
Czy katolik może mieszkać z dziewczyną
/ chłopakiem/ przed ślubem?
Odpowiedź na to pytanie zapewne nikogo nie
zaskoczy – nie, nie może. Ale dlaczego? To
dylemat, z którym boryka się wielu młodych
ludzi. Wielu twierdzi, że stanowisko Kościoła
jest w tej sprawie zbyt surowe. Studenci
mieszkają razem pod jednym dachem akademika
i Kościół tego nie „zabrania”, a dlaczego nie
akceptuje związków niesakramentalnych?
Rozsądnej odpowiedzi na to pytanie udziela
w jednym ze swoich kazań ks. Piotr
Pawlukiewicz. Zaczyna od stwierdzenia, że nie
tylko współżycie, ale także wspólne mieszkanie
to powierzenie drugiej osobie swojej intymności
– tego, co mi najbliższe i aby zdecydować się na
taki krok, trzeba kochać tę drugą osobę miłością
bez granic.
Czym jest miłość bez granic? Na pewno wielu
z was uważa, że swoją dziewczynę/ swojego
chłopaka kocha bez granic. Nic bardziej
mylnego. O miłości bez granic można mówić

Nowym rodzinom życzymy
obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.
tylko wtedy, gdy się drugiemu człowiekowi
oddaje swoją przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość. A przecież chłopak i dziewczyna
mieszkający ze sobą nie są w żaden sposób
zobowiązani do spędzenia ze sobą reszty życia,
są dalej „wolnymi ludźmi”, w każdej chwili
mogą spakować rzeczy i opuścić „wspólne
gniazdko”. Oddanie swojego „wczoraj, dziś
i jutro”, o którym mówi ks. Pawlukiewicz,
dokonuje się tylko mocą słów przysięgi
sakramentalnej.
Wspólne mieszkanie to taka zabawa
w małżeństwo, żadne z nas nie czuje się mężem
i żoną, nie mówimy tak o sobie, ani nawet nie
myślimy o sobie w taki sposób, ale żyjemy jak
małżeństwo. Wspólne mieszkanie, nawet jeśli
początkowo uchowa się bez współżycia, jest
zawsze wystawieniem się na bardzo silne
pokuszenie, „ryzykownym krokiem” w stronę
grzechu i powodem zgorszenia innych ludzi.
Karolina Polak

