Kalendarz liturgiczny
7 paŸdziernika. XXVII NIEDZIELA
ZWYK£A.
Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16
W pierwszy dzieñ tygodnia, w dzieñ
upamiêtniaj¹cy zmartwychwstanie, gromadzimy
siê na modlitwie jako wspólnota Koœcio³a.
8 paŸdziernika.
Ga 1,6-12; £k 10,38-42
Troska o wieczne zbawienie jest wpisana w ¿ycie
ka¿dego cz³owieka, nieraz jednak sprawy doczesne
tak mocno anga¿uj¹ ludzi, ¿e zapominaj¹ o celu
¿ycia.
9 paŸdziernika. Wtorek. B³. Wincentego
Kad³ubka.
Ga 1,13-24; £k 10,38-42
Pan Bóg jest obecny w historii œwiata, w historii
narodu; pragnie byæ te¿ obecny w historii naszego
¿ycia.
10 paŸdziernika. Œroda.

Ga 2,1-2.7-14; £k 11,1-4
S³owa modlitwy, któr¹ jako chrzeœcijanie
odmawiamy ju¿ 2000 lat, powinny nas jednoczyæ.
Soro Boga nazywamy Ojcem, to bliŸni siedz¹cy
obok jest moim bratem albo siostr¹ w wierze.
11 paŸdziernika. Czwartek.
Ga 3,1-5; £k 11,5-13
“S³omiany zapa³”, wielkie idee i mierne wyniki tak koñcz¹ siê inicjatywy, gdy brak wytrwa³oœci i
konsekwencji.
12 paŸdziernika. Pi¹tek.
Ga 3,7-14; £k 11,15-26
Wiernoœæ nauce Chrystusa buduje wspólnotê
Koœcio³a. Na tej wiernoœci powinno siê opieraæ
tak¿e i nasze codzienne ¿ycie.
13 paŸdziernika. Sobota.
Ga 3,22-29; £k 11,27-28
Niech nasze codzienne ¿ycie bêdzie
œwiadczeniem o Jezusie Chrystusie.

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 niedziela jest obchodzona jako
Niedziela Mi³osierdzia. Rozpoczyna ona
Tydzieñ Mi³osierdzia. Zawsze chêtnie
korzystamy z Bo¿ego mi³osierdzia, ale Bóg
chce, ¿ebyœmy te¿ i my byli w œwiecie Jego
narzêdziami w czynieniu mi³osierdzia wobec
innych.
2.Dzisiaj ofiary do tzw. puszek na
duszpasterstwo charytatywne z racji
rozpoczynaj¹cego siê Tygodnia Mi³osierdzia.
3. Rozpocz¹³ siê miesi¹c modlitwy ró¿añcowej.
Odmawiajmy ró¿aniec indywidualnie i w
rodzinach. W naszym koœciele nabo¿eñstwo
paŸdziernikowe odprawiamy: po Mszy œwiêtej
o godz.17.00, w niedziele po Mszy Œwiêtej o
godz. 11.00 .
4. Za tydzieñ przypada Dzieñ Edukacji
Narodowej. Tego dnia otaczamy szczególn¹
modlitw¹ ludzi, na których barkach le¿y
edukacja i wychowanie m³odego pokolenia.
Pamiêtajmy o nich tak¿e w naszej modlitwie.
5. 14 paŸdziernika - Dzieñ Papieski,
poœwiêcony popularyzacji nauczania Jana

Paw³a II oraz uczeniu siê jego wra¿liwoœci na
cz³owieka, podstawowej drogi Koœcio³a. Obchody
tego dnia zrodzi³y siê z potrzeby wdziêcznoœci Bogu
za wielki pontyfikat Jana Paw³a II. Wdziêcznoœæ Bogu
to wa¿na chrzeœcijañska postawa. St¹d w³¹czmy siê w
ten rytm ca³ym sercem. Na proœbê biskupów, zbiórka
przed i po Mszy Œwiêtej przeznaczona jest na fundacjê
„Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” czyli na stypendia dla
uzdolnionej, ale niezamo¿nej m³odzie¿y.
6. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 9 paŸdziernika b³ogos³awiony Wincenty
Kad³ubek, biskup, który jednak zrzek³ siê tego urzêdu
i osiad³ w klasztorze cystersów w Jêdrzejowie. Jest
autorem Kroniki polskiej, czyli pierwszej historii
Polski; · w sobotê, 13 paŸdziernika b³ogos³awiony
Honorat KoŸmiñski, zakonnik kapucyn. W XIX
wieku, kiedy zaborcy zlikwidowali zakony i zabronili
zak³adania nowych, utworzy³ 26 zgromadzeñ
bezhabitowych, z których po³owa istnieje do dziœ.
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powstrzymaæ inwazjê Turków na Europê.
Najœwiêtsza Maryja Panna Ró¿añcowa
Dzisiejsze wspomnienie zosta³o ustanowione na Zwyciêstwo by³o ogromne. Po zaledwie
pami¹tkê zwyciêstwa floty chrzeœcijañskiej nad czterech godzinach walki zatopiono
wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto szeœædziesi¹t galer wroga, zdobyto
(nad Zatok¹ Korynck¹) 7 paŸdziernika 1571 r. po³owê okrêtów tureckich, uwolniono
Su³tan turecki Selim II pragn¹³ podbiæ ca³¹ Europê dwanaœcie tysiêcy chrzeœcijañskich galerników; œmieræ
i zaprowadziæ w niej wiarê muzu³mañsk¹. ponios³o 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dosta³o siê do
Ówczesny papie¿ - œw. Pius V, dominikanin, niewoli. Pius V, œwiadom, komu zawdziêcza cudowne
gor¹cy czciciel Matki Bo¿ej - us³yszawszy o ocalenie Europy, uczyni³ dzieñ 7 paŸdziernika œwiêtem
zbli¿aj¹cej siê wojnie, ze ³zami w oczach zacz¹³ Matki Bo¿ej Ró¿añcowej i zezwoli³ na jego
zanosiæ ¿arliwe modlitwy do Maryi, powierzaj¹c obchodzenie w tych koœcio³ach, w których istnia³y
jej sw¹ troskê podczas odmawiania ró¿añca. Bractwa Ró¿añcowe. Klemens XI, w podziêce za
Nagle dozna³ wizji: zdawa³o mu siê, ¿e znalaz³ siê kolejne zwyciêstwo nad Turkami odniesione pod
na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczy³ ogromne Belgradem w 1716 r., rozszerzy³ to œwiêto na ca³y
floty, przygotowuj¹ce siê do starcia. Nad nimi Koœció³. W roku 1883 Leon XIII wprowadzi³ do Litanii
ujrza³ Maryjê, która patrzy³a na niego spokojnym Loretañskiej wezwanie "Królowo Ró¿añca œwiêtego wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru módl siê za nami", a w dwa lata póŸniej zaleci³, by w
uniemo¿liwi³a manewry muzu³manom, a koœcio³ach odmawiano ró¿aniec przez ca³y
sprzyja³a flocie chrzeœcijañskiej. Uda³o siê paŸdziernik.
Tegoroczny XII ju¿ Dzieñ Papieski bêdzie trosk¹ wszystkich, którzy znajduj¹ siê w takich
prze¿ywany 14 paŸdziernika, pod has³em Jan sytuacjach, poniewa¿ dobrze wie, ¿e rodzina
Pawe³ II – Papie¿ Rodziny.
spe³nia funkcjê podstawow¹. Wie on ponadto, i¿
O randze rodziny œwiadcz¹ cz³owiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej
s³owa Jana Paw³a II z Listu do rodzinie urzeczywistniæ swe ¿yciowe powo³anie.
rodzin, z 1994 roku. Jan Pawe³ Ale nawet kiedy wybiera ¿ycie w samotnoœci — to i
II napisa³ wtedy:
tutaj rodzina pozostaje wci¹¿ jak gdyby jego
Poœród tych wielu dróg egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa
rodzina jest drog¹ pierwsz¹ i z wspólnota, na której opiera siê ca³e ¿ycie spo³eczne
wielu wzglêdów najwa¿niejsz¹. cz³owieka w ró¿nych wymiarach a¿ do
J e s t d r o g ¹ p o w s z e c h n ¹ , najrozleglejszych. Czy¿ nie mówimy równie¿ o
pozostaj¹c za ka¿dym razem „rodzinie ludzkiej”, maj¹c na myœli wszystkich na
drog¹ szczególn¹, jedyn¹ i œwiecie ¿yj¹cych ludzi?” (List do rodzin, nr 2).
niepowtarzaln¹, tak jak niepowtarzalny jest ka¿dy Wœród najwa¿niejszych dokumentów Jana Paw³a II
cz³owiek. Rodzina jest t¹ drog¹, od której nie mo¿e o rodzinie, obok wspomnianego ju¿ Listu do rodzin
on siê od³¹czyæ. Wszak normalnie ka¿dy z nas w (1994 r.), s¹ tak¿e: Adhortacja Posynodalna
rodzinie przychodzi na œwiat, mo¿na wiêc Familiaris Consortio (1981 r.), List Apostolski Ojca
powiedzieæ, ¿e rodzinie zawdziêcza sam fakt bycia Œwiêtego Jana Paw³a II Mulieris Dignitatem
cz³owiekiem. A jeœli w tym przyjœciu na œwiat oraz (1988), Encyklika Evangelium Vitae (1995 r.), List
we wchodzeniu w œwiat cz³owiekowi brakuje Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do moich Braci i Sióstr
rodziny, to jest to zawsze wy³om i brak nad wyraz – ludzi w podesz³ym wieku (1999 r.) oraz
niepokoj¹cy i bolesny, który potem ci¹¿y na ca³ym monumentalne dzie³o – katechezy œrodowe
¿yciu. Tak wiêc Koœció³ ogarnia sw¹ macierzyñsk¹ Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich … .

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. Anonimowo - 87 z³.; 2. W³adys³awa Kaczmarczyk (Osiniak) - 50 z³.
Wp³ynê³o - 137 z³. Wydano - 310 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 644 056.52 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 - 8 paŸdziernika 2012 r.
od uczestników pogrzebu
8.00 - wszystkie dusze w czyœæcu cieri¹ce
16.00 - œlub: Ellen Elisabeth i Sebastian Siegfried
Schurmann
17.00 - + Emilia i Anatol Pawlukiewicz
17.00 - za dzieci i bliskich Bogdana i Teresy
Wtorek - 9 paŸdziernika 2012 r.
17.00 - w 10-te urodziny Gabrysi, za Ole, Konrada i
8.00 - .......................
17.00 - + Jan Sieradzki w 25-t¹ rocz. Juliê i za ich rodziców
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Witold Serek, Jan
œm., Józef Sobiech w 2-g¹ rocz. œm.
17.00 - + Józef Sobiech, Boles³aw Tyc Rutkowski
XXVIII Niedziela Zwyk³a - 7 paŸdziernika 2012
Œroda - 10 paŸdziernika 2012 r.
r.
8.00 - + Franciszek i Marianna Mielniccy
8.30 - w int. Marioli i Jaros³awa Ronkiewicz z racji
17.00 - w 3-ci¹ rocznicê œlubu Moniki i Szymona
rocznicy œlubu i za ich dzieci
17.00 - + Ruta Wróbel
8.30 - w 8-me urodziny Marty Bastek
Czwartek - 11 paŸdziernika 2012 r.
8.30 - w 25-t¹ rocznicê œlubu Ilony i Dariusza
8.00 - .........................
17.00 - w rocznicê œlubu Magdaleny i Kamila Drê¿ek i w int. ich dzieci
intencja dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e w rodzinie 11.00 - w 7-m¹ rocznicê œlubu Marty i Krzysztofa
Jórczyk i w int. ich dzieci
i dla syna
11.00 - + dziadków z rodziny Dawidowskich i
17.00 - w 3-cie urodziny Marysi
Smoliñskich
Pi¹tek - 12 paŸdziernika 2012 r.
11.00 - + Aniela Brañska w 2-g¹ rocz. œm.,
8.00 - .......................
17.00 - w 22-g¹ rocznicê œlubu Ma³gorzaty i Stanis³aw
17.00 - w rocznicê œlubu Anety i Paw³a M³ynarczyk
Eugeniusza Ptak - int. od dzieci z rodzinami
i w int. ich dzieci
17.00 - + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - w intencji Jadwigi Skrajnej z racji imienin Sobota - 13 paŸdziernika 2012 r.
8.00 - + Adrian Ropiak w 30-ty dzieñ po œm. - int. od int. od syna i synowej
Podsumowanie spotkania z Cyrylem I i Rok Wiary to g³ówne tematy zebrania plenarnego Episkopatu
Polski w Warszawie. Biskupi podziêkuj¹ te¿ za 30 lat pracy w siedzibie Sekretariatu Konferencji.
Arcybiskup Józef Michalik przedstawi biskupom przebieg rozmów z patriarch¹ Cyrylem I. Obecne
zebranie plenarne bêdzie pierwszym po podpisaniu „Wspólnego Przes³ania do Narodów Polski i Rosji”.
Przewodnicz¹cy Episkopatu Polski zrelacjonuje wszystkim biskupom rezultaty rozmów z patriarch¹.
Arcybiskup Stanis³aw G¹decki omówi ogólnopolskie przedsiêwziêcia duszpasterskie zwi¹zane z Rokiem
Wiary. Refleksje na ten temat opublikowa³ niedawno przewodnicz¹cy Episkopatu w ksi¹¿ce „Wokó³ Roku
Wiary”. Przygotowywana jest przez niego druga pozycja ksi¹¿kowa na ten temat.
W kontekœcie Roku Wiary biskupi rozwa¿aæ te¿ bêd¹ zagro¿enia ze strony grup i zjawisk
pseudoreligijnych.
W koœciele przy ulicy ¯ytniej, s¹siaduj¹cym z siedzib¹ Episkopatu Polski, biskupi podziêkuj¹ za 30 lat
pracy w tym budynku. Wzniesiony on zosta³ specjalnie po to, by s³u¿y³ ca³ej Konferencji. W Biurze
Prasowym Episkopatu przygotowany zosta³ krótki film przypominaj¹cy pocz¹tki funkcjonowania domu
biskupów. Zaprezentowany on zostanie w czasie obrad.

* 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

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
G³oszenie s³owa Bo¿ego a m³odzie¿
Synod poœwiêci³ szczególn¹ uwagê g³oszeniu
s³owa Bo¿ego nowym pokoleniom. M³odzi ludzie
s¹ ju¿ teraz aktywnymi cz³onkami Koœcio³a i s¹
jego przysz³oœci¹. Czêsto widzimy u nich
spontaniczne otwarcie siê na s³uchanie S³owa
Bo¿ego oraz szczere pragnienie poznania Jezusa.
W m³odoœci bowiem pojawiaj¹ siê nieodparte i
szczere pytania na temat sensu w³asnego ¿ycia i
tego, jaki kierunek nadaæ swojej egzystencji. Na te
pytania tylko Bóg potrafi daæ prawdziw¹
odpowiedŸ. To uwra¿liwienie na œwiat m³odych
zak³ada odwagê jasnego g³oszenia; powinniœmy
pomóc m³odym ludziom w poznawaniu Pisma
œwiêtego i bliskim obcowaniu z nim, aby by³o
niczym kompas wskazuj¹cy drogê, któr¹ nale¿y
iœæ. Dlatego potrzebuj¹ oni œwiadków i mistrzów,
którzy bêd¹ iœæ razem z nimi i prowadziæ ich do
mi³oœci oraz do tego, aby oni ze swej strony
przekazywali Ewangeliê, zw³aszcza swoim
rówieœnikom, staj¹c siê w ten sposób
autentycznymi i wiarygodnymi g³osicielami

zapowiedzi przedœlubne

1. Schurmann Sebastian Siegfried i
Schurmann Ellen Elisabeth,
cywilnie zw¹zani, oboje zam. Krutyñ,
par. tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach
zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zobowi¹zany jest w sumieniu do
powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

* 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

S³owa.
Trzeba, aby s³owo Bo¿e by³o
przekazywane równie¿ z myœl¹ o
powo³aniach, by pomóc m³odym
ludziom i ich ukierunkowaæ w podejmowaniu
wyborów ¿yciowych, tak¿e by decydowali siê na
ca³kowit¹ konsekracjê. Autentycznym
powo³aniom do ¿ycia konsekrowanego i do
kap³añstwa sprzyja wierny kontakt ze s³owem
Bo¿ym. Jeszcze raz powtarzam dzisiaj wezwanie, z
jakim zwróci³em siê na pocz¹tku mojego
pontyfikatu, aby otworzyæ na oœcie¿ drzwi
Chrystusowi: „Kto pozwala wejœæ Chrystusowi,
nie traci niczego, niczego absolutnie niczego z
tych rzeczy, dziêki którym ¿ycie jest wolne, piêkne
i wielkie. Nie! tylko dziêki tej przyjaŸni otwieraj¹
siê na oœcie¿ bramy ¿ycia. Tylko dziêki tej przyjaŸni
wyzwala siê naprawdê wielki potencja³
cz³owieczeñstwa. (...) m³odzi przyjaciele: nie
lêkajcie siê Chrystusa! On niczego nie odbiera, a
daje wszystko. Kto oddaje siê Jemu, otrzymuje
stokroæ wiêcej. Tak otwórzcie, na oœcie¿ otwórzcie
drzwi Chrystusowi a znajdziecie prawdziwe
¿ycie”.
cdn

Najwa¿niejszy ze wszystkich
stworzeñ na ziemi jest cz³owiek.
Wszystko w Koœciele jest dla nas i dla
naszego zbawienia". ***
Aliud est celare, aliud tacere. (Co
innego jest ukryæ, co innego
przemilczeæ).
***
Quae potui, feci, faciant meliora
potentes. (Co mog³em, zrobi³em,
lepiej niech zrobi¹ ci, którzy mog¹).

S³owa wdziêcznoœci i
serdecznych
podziêkowañ
kierujê do Panów, którzy we
wtorek podjêli pracê przy
koœciele. Dziêkujê
za
porzniêcie i uporz¹dkowanie
powalonych drzew.
BÓG
ZAP£AÆ! Zosta³o jeszcze
pociêcie i zwiezienie drzewa.
Proszê o pomoc w pracach.

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.

