Kalendarz liturgiczny
6 listopada. XXXII NIEDZIELA ZWYK£A.
Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
Cotygodniowe spotkanie na liturgii Eucharystycznej
jest nie tylko wype³nieniem obowi¹zku p³yn¹cego z
przykazania “pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiety œwiêci³:”,
lecz tak¿e jest aktem czuwania, a wiêc troski o to, by
do naszych sumieñ znowu dotar³o s³owo Bo¿e, które
jest najlepszym przewodnikiem podczas ziemskiej
wêdrówki.
7 listopada. Poniedzia³ek.
Mdr 1,1-7; £k 17,1-6
Eucharystia jest sakramentem mi³oœci. Nie mo¿na w
niej uczestniczyæ, czuj¹c ¿al czy niechêæ do bliŸniego.
8 listopada. Wtorek.
Mdr 2,23-3,9; £k 17,7-10
Chrystus mówi: “przyjdŸcie do mnie wszyscy”.
9 listopada. Œroda. Œwiêto Rocznicy Poœwiêcenia
Bazyliki Laterañskiej.
Ez 47,1-2.8-9.12 lub 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22

Papie¿ jest stra¿nikiem i gwarantem wewnêtrznej
jednoœci Koœcio³a Katolickiego.
10 listopada. Czwartek. Œw. Leona Wielkiego.
Tt 3,1-7; £k 17,20-25
Ka¿demu chrzeœcijaninowi przys³uguje godnoœæ
królewska oraz udzia³ w powszechnym kap³añstwie.
Wiêc jako królowie namaszczeni przez Boga
czyñmy ten œwiat lepszym, a jako kap³aniuwielbiajmy Boga i sk³adajmy Mu ofiarê dobrych
czynów.
11 listopada. Pi¹tek. Œw. Marcina z Tours.
Mdr 13,1-9; £k 17,26-37
Mi³oœæ do Ojczyzny mo¿na wyraziæ przez mi³oœæ
bliŸniego.
12 listopada. Sobota. Œw. Jozafata.
Mdr 18,14-16;19,6-9; £k 18,1-8
Szukajmy sposobów budowania i umacniania
jednoœci chrzeœcijan.

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.Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak
wszystkie pozosta³e w ci¹gu roku liturgicznego,
przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa. Nawet wpatruj¹c siê w mogi³y naszych
najbli¿szych, mamy pewnoœæ, ¿e nie idziemy ku
œmierci, ale ku pe³ni ¿ycia w Chrystusie
zmartwychwsta³ym. On nie jest Bogiem
umar³ych, lecz ¿ywych. Tworzymy „wspólnotê
œwiêtych” communio sanctorum, to znaczy
nadprzyrodzone zjednoczenie Koœcio³a na
ziemi, w czyœæcu i w niebie. Communio
sanctorum zobowi¹zuje do wzajemnej mi³oœci
¿ywych i umar³ych. Kiedyœ wszyscy bêdziemy
razem wielbiæ Boga przed Jego tronem jako
Koœció³ œwiêtych. Pielêgnujmy depozyt naszej
wiary i nadziejê na szczêœliw¹ wiecznoœæ.
Czerpmy si³y z sakramentów, ze sto³u s³owa
Bo¿ego, a przede wszystkim z Eucharystii, która
gromadzi nas wokó³ o³tarza. Pamiêtajmy, ¿e
ka¿d¹ Mszê Œwiêt¹ sprawuj¹ z nami wszyscy
anio³owie i ca³e zastêpy œwiêtych, choæ ich nie
widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który
g³adzi grzechy œwiata.

Bazylika zim¹

Komunikaty

2. Do 8 listopada duszom w czyœæcu mo¿emy
ofiarowaæ dar odpustu zupe³nego za pobo¿ne
nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w
ich intencji, spe³niwszy pozosta³e zwyk³e
warunki odpustu, to znaczy: stan ³aski
uœwiêcaj¹cej, przyjêcie Komunii Œwiêtej,
odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Œwiêtego.
3. W œrodê, 9 listopada, œwiêtujemy rocznicê
poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej. To œwiêto
podpowiada nam, ¿e jesteœmy cz¹stk¹ jednego
wielkiego Koœcio³a powszechnego. Nazwa
„rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne
znaczenie, jakie pe³ni w nim Rzym. Bazylika
Laterañska jest katedr¹ Rzymu i matk¹
wszystkich koœcio³ów œwiata. Przez tysi¹c lat
koncentrowa³o siê przy niej ¿ycie Koœcio³a i
nawet kiedy wybudowano bazylikê nad grobem
œwiêtego Piotra Aposto³a na Watykanie, Bazylika
Laterañska zachowa³a status katedry biskupa
Rzymu. Do dziœ nad wejœciem do Bazyliki
Laterañskiej znajduje siê ³aciñski napis: „Matka i
G³owa wszystkich koœcio³ów Miasta i Œwiata”.
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Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Dlatego nale¿y poj¹æ i
wykorzystaæ zasadnicz¹ wartoœæ, jak¹ czynnoœæ
liturgiczna ma dla zrozumienia s³owa Bo¿ego. W
pewnym sensie punktem odniesienia hermeneutyki
wiary dotycz¹cej Pisma œwiêtego powinna byæ
zawsze liturgia, w której s³owo Bo¿e jest
celebrowane jako aktualne i ¿ywe s³owo: „Koœció³
w liturgii zachowuje wiernie ten sposób
odczytywania i t³umaczenia Pisma œwiêtego, jaki
stosowa³ sam Chrystus, który wzywa³ do badania
ca³ego Pisma œwiêtego z punktu widzenia „dzisiaj”
tego wydarzenia, jakim by³ On sam”.
Widaæ to równie¿ w m¹drej pedagogii Koœcio³a,
który g³osi Pismo œwiête i s³ucha go w rytmie roku
liturgicznego. To g³oszenie i s³uchanie s³owa

Wyjazd na Europejskie
Spotkanie M³odych w Berlinie

Bo¿ego w czasie ma miejsce w szczególnoœci w
Eucharystii oraz w Liturgii Godzin. W centrum
wszystkiego jaœnieje Misterium Paschalne, z
którym s¹ powi¹zane wszystkie tajemnice
Chrystusa oraz dziejów zbawienia,
urzeczywistniaj¹ce siê sakramentalnie: „W ten
sposób obchodz¹c misteria odkupienia, Koœció³
otwiera bogactwo zbawczych czynów i zas³ug
swojego Pana, tak ¿e one uobecniaj¹ siê niejako w
ka¿dym czasie, aby wierni zetknêli siê z nimi i
dost¹pili ³aski zbawienia”. Wzywam wiêc pasterzy
Koœcio³a i wspó³pracowników duszpasterskich do
takiego formowania wszystkich wiernych, by
potrafili rozsmakowywaæ siê w g³êbokim sensie
s³owa Bo¿ego, przedstawianego w liturgii podczas
ca³ego roku i ukazuj¹cego podstawowe tajemnice
naszej wiary. Od tego uzale¿nione jest równie¿
w³aœciwe podejœcie do Pisma œwiêtego.
cdn

Punkt przygotowañ: Bia³a
Piska - Par. œw. Andrzeja
Boboli - ul. Konopnickiej
3a, 12-230 Bia³a Piska.
Spotkania: w ka¿d¹
sobotê, godz. 19.00 w

Informacje praktyczne: Europejskie Spotkania
M³odych organizowane s¹ przede wszystkim z
myœl¹ o m³odych ludziach w wieku od 17 do 35
lat. Zakwaterowanie bêdzie u rodzin w Berlinie Koœciele.
oraz w pobliskich miejscowoœciach. Dla m³odych Kontakt: Ks. Micha³ Tokarzewski, tel. kom.
Polaków udzia³ w kosztach wynosi oko³o 55 euro +48510703995.
od osoby.
Ostateczny termin zg³oszeñ: 18 listopada 2011.
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).

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. Rodzina Szczêsnych z Wojnowa - 150 z³.; 2. Anonimowo - 100 z³.; Danuta i
Jacek Radomscy (Krutyñ) - 100 z³.; Zofia D¹browa (Krutyñ) - 150 z³.; Zofia Frydrych (Ukta) - 200 z³.
Wp³ynê³o - 700 z³. Wydano - 2884.13 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 605 553.10 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 - 7 listopada 2011 r.
8.00 - + Stefania Ksepka w 30-ty dzieñ
po œmierci - int. od uczestników pogrzebu
17.00 - + Stanis³aw Ma³¿, Krystyna Ksepka,
Mariusz Parzych
Wtorek - 8 listopada 2011 r.
8.00 - + Stanis³aw Ruszczyk w I-sz¹ rocz. œm. int. od ¿ony
17.00 - + Marianna i Tadeusz Lis, Aleksandra i
Antoni Pianka
17.00 - + W³adys³aw Dymek - int. od córki
Œroda - 9 listopada 2011 r.
8.00 - + Piotr Wróbel, Zofia i Wiktor Bu³aj
17.00 - + Antoni, Julian, Marianna, Danuta z
rodz. Trzciñskich
Czwartek - 10 listopada 2011 r.
8.00 - ..........................
17.00 - + Pawe³ Jurczys
Pi¹tek - 11 listopada 2011 r.
8.30 - + Marcin Sater - int. od dziadków

Odesz³a od nas

8.30 - + Stanis³aw i W³adys³awa Krêciewscy
11.00 - + Czes³aw Ciszewski - int. od ¿ony
11.00 - + Czes³aw Dawidczyk
17.00 - + Józef i Kazimierz Duda, z rodz. Dudów
i Grzybowskich
Sobota - 12 listopada 2011 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Pawe³ £uszczyk w 6-t¹ rocz. œm. - int.
od ¿ony i dzieci
XXXIII Niedziela Zwyk³a - 13 listopada 2011
r.
8.30 - + Dariusz Szerenos
8.30 - + Jerzy Strus, Boles³awa i Jan Dziekoñscy
8.30 - + Rozalia Trzaska i Stanis³aw Wnuk
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie Bo¿eny i
Andrzeja i za ich dzieci
11.00 - + Józefa, Stanis³aw i Mieczys³aw
Kapusta, Jan i W³adys³awa ¯yha³ko
11.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa Drê¿ek
17.00 - za parafiê

Marianna Stanis³awa Bielewska
Nie ma œwiêtego bez przesz³oœci,
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu nie ma grzesznika bez przysz³oœci.
2 grudnia 2011 r. - godz. 17.00
przys³owie perskie
Wieczny odpoczynek racz jej daæ Panie ...
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

Og³oszenia

*

Komunikaty

4. W pi¹tek, 11 listopada, przypada nasze narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci. Wspominaj¹c czas miniony
trudnego wykuwania niepodleg³oœci Polski, trzeba o tym pamiêtaæ równie¿ i dzisiaj, chocia¿ ¿yjemy ju¿ w
wolnej i niepodleg³ej OjczyŸnie. I dzisiaj musimy myœleæ o odrodzeniu siê naszego Narodu w wielu ró¿nych
wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiêtaæ o tych, którzy przelewali swoj¹ krew i oddawali
¿ycie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogi³ach
¿o³nierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamiêci.
5. Za tydzieñ w niedzielê - Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em Przeœladowanym.
Prosiæ bêdziemy o ofiary na ten cel pomocy Koœcio³owi Przeœladowanemu.
6. Za tydzieñ w niedzielê spotkanie Dzieciêcej Ró¿y Ró¿añcowej po Mszy
Œwiêtej o godz. 11.00.
7. 20 listopada po Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 spotkanie dzieci przygotowuj¹cych
siê do I Komunii Œwiêtej i ich rodziców.
8. We czwartek, 10 listopada, po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 spotkanie
Parafialnego Zespo³u Caritas. Zapraszam.
9. Tych, którzy jeszcze nie odebrali produktów ¿ywnoœciowych w ramach
pomocy PAD proszê o zg³oszenie siê we œrodê o godz. 16.00.
10.Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Zofia Frydrych (Ukta) -50 z³. Zebrano ju¿ 2240 z³.
11. 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.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 10 XI œw. Leon Wielki (ok. 400-461), papie¿ i Doktor Koœcio³a, obroñca nauki o dwóch naturach Chrystusa i
prymatu papie¿a (wspomnienie obowi¹zkowe);
· 11 XI œw. Marcin (316-397), ¿o³nierz rzymski, który po przyjêciu chrztu zacz¹³ prowadziæ ¿ycie mnicha,
wreszcie zosta³ biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-mêczennik w Koœciele Zachodnim (wspomnienie
obowi¹zkowe), a 12 XI œw. Jozafat (1580-1623), biskup i mêczennik, który nawraca³ schizmatyków na
Kresach Wschodnich (wspomnienie obowi¹zkowe).

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku
dla cia³a zmar³ego i obrzêdach pogrzebu
(w przypadku kremacji)
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
1. Listopad jest miesi¹cem szczególnej pamiêci
modlitewnej o zmar³ych. Liczniej uczestniczymy we
Mszach Œwiêtych sprawowanych za zmar³ych i
odwiedzamy cmentarze, zatrzymuj¹c siê w miejscach,
gdzie spoczywaj¹ nasi bliscy. Zapalamy znicze i
kierujemy do Boga proœby o wieczne szczêœcie dla
nich. W ostatnich latach coraz wiêcej osób zatrzymuje
siê jednak nie przy grobie, lecz przed miejscem, w
którym z³o¿ona zosta³a urna z prochami osoby
zmar³ej.
Praktyka kremacji cia³ naszych zmar³ych staje siê
coraz bardziej powszechna. W niektórych
przypadkach jest to wyraz pod¹¿ania za szerz¹c¹ siê
mod¹, czêsto nacechowan¹ laickimi pogl¹dami.
Tymczasem wielowiekowa tradycja chrzeœcijañska,
oparta na przekazach biblijnych, a tak¿e nasza kultura
narodowa, zawsze z szacunkiem odnosi³a siê do cia³a
osoby zmar³ej. Przejawia siê to w modlitewnym
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie
o godz. 8.00 i 17.00.
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o

czuwaniu przy zmar³ym, a zw³aszcza w religijnej
ceremonii pogrzebowej, podczas której z nale¿n¹
czci¹ modlimy siê przy trumnie z cia³em osoby
zmar³ej, sprawujemy Mszê Œwiêt¹ oraz
uczestniczymy w obrzêdzie ostatniego po¿egnania.
Kap³an okadza z³o¿one do trumny cia³o zmar³ego,
kropi wod¹ œwiêcon¹, aby nastêpnie z³o¿yæ je w
grobie. Z szacunkiem odnosimy siê nie tylko do
grobów naszych bliskich, ale równie¿ do grobów
œwiêtych i b³ogos³awionych, a tak¿e czcimy ich
relikwie, prosz¹c o wstawiennictwo u Boga.
2. W miarê rozwoju cywilizacji pojawi³ siê w naszej
zachodniej kulturze tak¿e zwyczaj spopielania cia³
zmar³ych. Koœció³ sprzeciwia³ siê tej praktyce
wówczas, kiedy by³a ona form¹ demonstracji
antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec
chrzeœcijañskiej wiary w zmartwychwstanie cia³a.
Dziœ, gdy dla wielu kremacja przesta³a byæ wyrazem
takich postaw w odniesieniu do wiary
chrzeœcijañskiej, Koœció³ zezwala na kremacjê, „jeœli
nie podwa¿a wiary w zmartwychwstanie cia³a” (KKK
2301, KPK kan. 1176 § 3). Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
Œwiêt¹.

