Kalendarz liturgiczny
6 października. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10
Udział w niedzielnej Eucharystii jest nie tylko
wyrazem naszej wiary, ale także i jej umocnieniem.
7 października. PONIEDZIAŁEK. Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej.
Dz 1,12-14; Łk 1,26-38
Rozważając z Maryją tajemnice życia Chrystusa,
otwieramy się jeszcze bardziej na Jego osobę,
a także na innych ludzi.
8 października. WTOREK.
Jon 3,1-10; Łk 10,38-42
Wybory, których dokonujemy, pokazują wartość
naszej wiary.
9 października. ŚRODA. Bł. Wincentego
Kadłubka.
Jon 4,1-11; Łk 11,1-4
Eucharystia to czas oddawania czci Bogu, ale także
poznawania Jego wielkości.

10 października. CZWARTEK.
Ml 3,13-20a; Łk 11,5-13
Przychodząc na Mszę Świętą, przynosimy
w sercach sprawy, którymi żyjemy, i ludzi, którzy
są nam bliscy i których pragniemy otoczyć
bezcennym darem modlitwy włączonej w Ofiarę
Jezusa Chrystusa.
11 października. PIĄTEK.
Jl 1,13-15;2,1-2; Łk 11,15-26
Wiara jest darem Boga, ale i zadaniem człowieka.
Ona kształtuje cały styl i sposób życia. Ona jest
drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób
ostateczny.
12 października. SOBOTA.
Jl 4,12-21; Łk 11,27-28
Słowo Boga jest światłem na ścieżkach
codziennego życia. Przyjęte z wiarą, dokonuje
przemiany serca ludzkiego. Liturgia Mszy Świętej
to uprzywilejowany czas do słuchania głosu Boga.

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 października.
W kościołach i we wspólnotach rodzinnych
rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe.
Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki,
biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna
o miłosierdzie dla nas i całego świata.
Zachęcam do udziału w codziennej Mszy
Świętej i w codziennie odprawianym
w naszym kościele o godzinie 17.00
październikowym nabożeństwie. A tych,
którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę
o odmawianie różańca w domach.
Błogosławiony Jan Paweł II w liście
apostolskim Rosarium Virginis Mariae
z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem
różańca wierzący czerpie obfitość łaski,
otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki
Odkupiciela” (nr 1).
2. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za
odmówienie jednej części różańca, czyli
pięciu tajemnic w sposób ciągły, można
uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych
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duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas
Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy
tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty
tajemnice radosne, we wtorki i piątki bolesne,
w czwartki tajemnice światła.
3. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
R ó ża ń co w e j, k tó re przypada już jutro,
7 października.
3. Do nabycia jest diecezjalny miesięcznik
“Martyria” oraz kalendarze na 2014 r.
4. Dzisiaj, 6 października o godz. 11.00 - spotkanie
dzieci pragnących przystąpić do I Komunii Świętej
i ich rodziców.
5. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy kolejny
Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie
ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej
postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym
wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bożej
miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy
oddawać życie braciom, powinniśmy stawać się
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
14. W wierze Izraela pojawia się także postać
Mojżesza, pośrednika. Lud nie może oglądać
oblicza Boga. To Mojżesz rozmawia z Jahwe na
górze i przekazuje wszystkim wolę Pana. Dzięki
tej obecności pośrednika Izrael nauczył się
wędrować zjednoczony. Akt wiary pojedynczego
człowieka wpisuje się we wspólnotę, we wspólne
«my» ludu, który w wierze jest jakby jednym
człowiekiem, «synem moim pierworodnym», jak
Bóg nazwie całego Izraela (por. Wj 4, 22).
Pośrednictwo nie staje się przeszkodą, lecz
otwarciem: w spotkaniu z innymi kierujemy
spojrzenie ku przerastającej nas prawdzie. J. J.
Msza nie jest
spotkaniem
towarzyskim,
ale prawdziwą
obecnością
Boga pośród
nas. Pamięć
o zbawieniu nie
może stawać się tylko czymś, co robimy
z przyzwyczajenia. Papież Franciszek mówił
o tym na Eucharystii w kaplicy Domu św. Marty.
Nawiązując do czytania z Księgi Nehemiasza
Franciszek przypomniał, że kiedy Ezdrasz
przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które
Pan nadał Izraelowi, ludzie płakali z radości.
Wspominanie stało im się bliskie i dotknęło ich
serc, ponieważ doświadczyli bliskości
zbawienia – mówił Papież.
„To jest ważne nie tylko przypadku wielkich
wydarzeń historycznych, ale także w różnych
chwilach naszego życia: wszyscy pamiętamy
o zbawieniu, wszyscy. Zastanawiam się jednak,
czy ta pamięć jest nam bliska, czy też trochę
odległa, rozproszona, archaiczna, taka

Rousseau skarżył się, że nie może osobiście
zobaczyć Boga: «Iluż ludzi między Bogiem a
mną!», «Czy to takie proste i naturalne, że Bóg
poszedł do Mojżesza, żeby mówić do Jeana
Jacques'a Rousseau?». Biorąc za punkt wyjścia
indywidualistyczną i ograniczoną koncepcję
poznania, nie można zrozumieć sensu
pośrednictwa, tej zdolności uczestniczenia w
wizji drugiego człowieka, dzielenia się
poznaniem, będącym poznaniem właściwym
miłości. Wiara jest bezinteresownym darem
Boga, który wymaga pokory i odwagi, by zaufać i
zawierzyć się, i w ten sposób dostrzec świetlaną
drogę spotkania między Bogiem i ludźmi,
historię zbawienia.
Ciąg dalszy nastąpi
muzealna… która odeszła sobie daleko od nas.
A kiedy pamięć nie jest bliska, kiedy nie mamy
doświadczenia bliskości pamięci, ulega ona
transformacji i staje się zwykłym
wspomnieniem” – powiedział Papież.
To jest jedna z zasad życia chrześcijańskiego.
Kiedy pamięć o zbawieniu jest nam bliska,
rozpala nasze serca i napełnia radością – mówił
Franciszek.
„Ta radość jest naszą siłą. Radość bliskości
pamięci. Natomiast pamięć oswojona, która
oddala się od nas i staje się zwyczajnym
wspomnieniem, nie rozpala serca, nie daje nam
radości, nie daje nam siły. To spotkanie
z pamięcią jest wydarzeniem zbawczym, jest
spotkaniem z miłością Boga, który wszedł
w naszą historię i nas odkupił. To jest spotkanie
dające zbawienie. Bycie zbawionym jest tak
piękne, że trzeba się radować” – powiedział
Papież.
Franciszek podkreślił, iż podczas Mszy często
się nudzimy właśnie dlatego, że prawdziwa
pamięć o zbawieniu jest dla nas tylko odległym
wspomnieniem, a nie żywą bliskością.

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. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 319786.83 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 - 7 października 2013 r.
8.00 - ........................
8.00 - ...............
17.00 - Gr. w intencji wiadomej
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
ofiarodawcy
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - Gr + Feliks Śmigielski
Wtorek - 8 października 2013 r.
17.00 - + Marian Szmigiel w 30 dzień
8.00 - ...............
po śm. - int.od uczestników pogrzebu
17.00 - w intencji Kornelii w 25 urodziny
17.00 - + Władysława Kruszelnicka w rocz.śm.
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
XXVIII Niedziela Zwykła - 13 października
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
2013 r.
17.00 - + Emilia i Anatol Pawlukiewicz
8.30 - w 80 urodziny Mieczysława Korwek i 75
Środa - 9 października 2013 r.
urodziny Jadwigi Korwek
8.00 - ....................
8.30 - + Jadwiga Szmyt, Jadwiga i Stanisław Ryś
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
8.30 - + dziadków Dawidowskich i Smolińskich
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
8.30 - + Władysława Nadolna - int.od KR z Ukty
17.00 - + Adrian Ropiak - int.od babci Eugenii
i Gałkowa
17.00 - + Jan Sieradzki w 26 rocz.śm., Józef 11.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Sobiech - int.od córek
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Czwartek - 10 października 2013 r.
Bogumiły i Krzysztofa i za ich dzieci
8.00 - ..................
11.00 - w rocznicę ślubu Marty i Krzysztofa
17.00 - w 4 rocznicę ślubu Miniki i Szymona i za Jórczyk i za ich dzieci
ich rodziny
11.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
11.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
17.00 - o bł. Boże w rodzinie Krzysztofa
Piątek - 11 października 2013 r.
i Elżbiety Pupek, za Monikę w urodziny i za
8.00 - ...............
Weronikę
17.00 - w 5 rocznicę ślubu Magdaleny i Kamila 17.00 - w intencji Marysi
Parzych
17.00 - + Aleksander i Anastazja Parzych, Julia
17.00 - Gr. w intencji wiadomej ofiarodawcy
i Błażej Ruszczyk, Jadwiga Micyk - int.od Ali
17.00 - Gr. + Feliks Śmigielski
z rodziną
Sobota - 12 października 2013 r.
Bóg ma szczególne upodobanie do tego co małe, Dignum laude virum musa vetat mori
nieudolne i słabe, podobnie jak matka, która zawsze Muza nie pozwala umrzeć człowiekowi
najbardziej kocha to nieudane dziecko.
sławnemu.
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W TYM TYGODNIU
PATRONUJE NAM:
· 9 X Błogosławiony bł.
Wincenty Kadłubek (11601. WSZYSTKIM SKŁADAM
SZCZERE "BÓG ZAPŁAĆ"
Z A K A Ż D Y P R Z E J AW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
2. KOMUNIKAT Biskupa Ełckiego w sprawie
pomocy mieszkańcom Syrii
Naród syryjski bardzo cierpi w wyniku wojny
domowej. Dramat, jaki przeżywają mieszkańcy,
w tym również tamtejsi chrześcijanie, porusza
serca, mobilizuje do modlitwy, ale również
domaga się działania, a więc zapewnienia
uchodźcom żywności, leków, odzieży oraz
poczucia minimum bezpieczeństwa. Dlatego też
niedziela 6 października br. w diecezji ełckiej
i całej Polsce będzie dniem modlitwy w intencji
pokoju oraz zbiórki do puszek na rzecz Syrii.
Zbiórka jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego
Franciszka
oraz konkretnym wyrazem
solidarności z mieszkańcami Syrii. Caritas
Polska we współpracy z Caritas Jordania już
drugi rok niesie pomoc uchodźcom, zwłaszcza
dzieciom, realizując projekt edukacyjnorehabilitacyjny w Jordanii
Związek małżeński zawarli

Agnieszka Joanna
Berens
i
Dariusz Stefan
Dąbrowski
Nowej rodzinie
życzymy obfitości
darów Bożych.
Szczęść Wam
Boże!

1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru
Laterańskiego IV; spisał dzieje naszego narodu
w swojej słynnej kronice (wspomnienie
obowiązkowe).
i w kilku miejscowościach w pobliżu granicy
syryjskiej.
Wyrażam podziękowanie za gotowość podjęcia
aktu miłosierdzia wobec cierpiących i udzielam
z serca pasterskiego błogosławieństwa.
+Jerzy Mazur BISKUP EŁCKI
3. W przyszłą niedzielę, 13 października,
będziemy obchodzić Dzień Papieski, który na
trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła
w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic
i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia
swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która została powołana
przez Episkopat Polski dla upamiętnienia
pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II.
Głównym celem Fundacji jest promowanie
nauczania papieskiego i wspieranie określonych
przedsięwzięć społecznych, głównie
w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi
fundowane są stypendia dla uzdolnionej
młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Tym
bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian tę
specjalną zbiórkę w przyszłą niedzielę.

Ochrzczona została
Amelia Serafin,
córka Karola Marka
i Dominiki.
Rodzice
i otoczenie
niech będą
dla niej
świadkami
wiary.

Słowo na dziś...

Prorok Habakuk przedstawia Panu Bogu naiwne
oburzenie młodych ludzi, którzy zawsze
oczekują radykalnych i natychmiastowych
rozwiązań. Na co Pan Bóg odpowiada
z perspektywy wieczności. Tylko cierpliwy jest
w stanie przyjąć Boży plan zbawienia. Według
Świętego Pawła, poznanie i życie według tego
planu wymaga trzeźwego myślenia. Stąd
potrzeba nam pomocy Ducha Świętego, aby

wytrwać w miłości i rozsądku, nie
wyolbrzymiając zła ani go nie lekceważąc.
Kluczem do wytrwałości jest wiara. Ona
pozwala człowiekowi zachowywać zdrowe
zasady i ciągle szukać ich najlepszego
zastosowania w bieżącej sytuacji. Zapamiętajmy
j e d n ą r z e c z z t e g o , c o u s ł y s z y m y,
i spróbujmy tym żyć dzisiaj, przez całą niedzielę.

