Kalendarz liturgiczny
7 września. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20
Irytujemy się, gdy ktoś nas upomina, zwraca
uwagę na niewłaściwe postępowanie.
Tymczasem braterskie upomnienie jest jednym
z podstawowych sposobów życia wspólnoty
Kościoła, jest przejawem chrześcijańskiej
miłości.
8 września. PONIEDZIAŁEK.
Święto.Narodzenie NMP (M.B. Siewnej).
Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23
Mamy służyć życiu naturalnemu
i nadprzyrodzonemu w sobie i bliźnich.
9 września. WTOREK.
1 Kor 6,1-11; Łk 6,12-19
Przemieniajmy otaczający świat mocą Ewangelii.
10 września. ŚRODA.
1 Kor 7,25-31; Łk 6,20-26

Program życia chrześcijańskiego streszczony jest
w błogosławieństwach.
11 września. CZWARTEK.
1 Kor 8,1b-7.10-13; Łk 6,27-38
Chrystus Pan domaga się od swoich wyznawców,
aby miłowali nawet nieprzyjaciół. Miłować
nieprzyjaciół to znaczy przebaczyć wyrządzone
nam krzywdy, nie mścić się, a nawet modlić się
o ich zbawienie.
12 września. PIĄTEK.
1 Kor 9,16-19.22-27; Łk 6,39-42
Uczniowie Chrystusa powinni być dobrymi
nauczycielami wiary.
1 3 w r z e ś n i a . S O B O TA . Ś w. J a n a
Chryzostoma.
1 Kor 10,14-22; Łk 6,43-49
Kto chce usłyszeć głos Boga, musi umieć
milczeć.

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 przeżywamy 23 niedzielę w ciągu roku.
Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce
braterskiego upomnienia, które jednak ma
wypływać z miłości do drugiego człowieka
i opierać się na przestrzeganiu podanych przez
Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się
zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze
rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się
zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też
o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam
uwagi. Niech to wezwanie stanie się również
okazją do podejmowania w naszych rodzinach
dialogu, który będzie prowadził do
rozwiązywania trudnych problemów i lepszego
wzajemnego rozumienia się.
2. W najbliższy poniedziałek, 8 września,
celebrujemy jedno z najstarszych świąt
maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny, zwane popularnie w Polsce świętem
„Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym
święcie obsiewano pola, mieszając ziarno
przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym

Bazylika zimą

Komunikaty

z kłosów poświęconych w uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15
sierpnia. Także w piątek, 12 września,
w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię.
Wspomnienie to możemy określić jako
„imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam
przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie
otrzymujemy od Boga, wzywając
wstawiennictwa Tej najlepszej z matek
i posługując się Jej imieniem.
3. Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych.
Starajmy się zwracać uwagę na to, czym
zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy
w nauce, już od początku roku poświęcając im
czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się
uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to
nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują
przede wszystkim naszego zainteresowania
i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy
rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam
zadań.
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Słowo na dziś
Trudnym obowiązkiem wynikającym
z miłości bliźniego jest upomnienie. Nie
odnosi się on jedynie do funkcji proroczej
czy też kapłańskiej, jak można byłoby
odnieść takie wrażenie, wysłuchując dziś
jedynie czytania z Księgi proroka Ezechiela.
Tym, który ustanawia „reguły wspólnoty”,
jest Chrystus i to On wskazuje swoim

uczniom, a więc również każdemu z nas, na
konieczność upominania. Taka postawa nie ma na
celu czyjegoś poniżenia, ale dania impulsu do
zyskiwania prawdziwego życia w wolności.
Człowiek często bowiem nie widzi własnych
błędów. Potrzebny jest brat, pełen miłości,
i konieczne jest lustro słowa Bożego, aby móc
wyeliminować grzech.

Ogłoszenia

*

Komunikaty

1. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok, a także kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
2. Szukamy sponsora na lichtarz pod paschał - 2100 zł.
3. Dziękujemy za wszelkie ofiary, jakie są składane na potrzeby naszej wspólnoty
parafialnej. Warto też, abyśmy zwrócili uwagę na pomoc sąsiedzką, abyśmy
zainteresowali się, czego potrzebują osoby żyjące obok nas. Może się bowiem zdarzyć tak,
że mamy coś, co nam samym jest niepotrzebne, a byłoby przydatne naszym sąsiadom
i odwrotnie. Taka postawa uczy wzajemnej solidarności i otwartości na drugiego
człowieka. Natomiast osoby, który chciałby się bardziej bezpośrednio zaangażować
w pracę parafialnego koła Caritas, proszę o zgłoszenia.
4. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem znakiem męki
i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. W naszej parafii
doroczny odpust. Zapraszam na uroczystości odpustowe. Uroczysta Msza Święta z procesją
eucharystyczną wokół kościoła o godz. 11.00. Pozostałe o godz. 8.30 i 17.00.
5. Bardzo serdecznie proszę o uporządkowanie przydrożnych krzyży.
6. 14 września o godz. 6.00 spod kościoła Matki Bożej Różańcowej wyruszy piesza pielgrzymka
na uroczystości odpustowe w naszej parafii. Pielgrzymka ma charakter ekspiacyjny,
wynagradzający za grzechy przeciwko Krzyżowi i Ewangelii. Zachęcam wszystkich do udziału
w pielgrzymce.
7. 13 września, w przeddzień uroczystości odpustowych, o godz. 19.30 zostanie odprawiona Msza
Święta na cmentarzu za zmarłych parafian i zmarłych z rodzin parafian. Zapraszam.
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

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.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 281 834.77 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
Poniedziałek - 8 września
2014 r.
8.00 - + Adrian Ropiak w 2
rocz.śm. - int.od rodzeństwa
17.00 - intencja dziękczynna
w 75 urodziny Zofii z prośbą
o bł. Boże i zdrowie
17.00 - w intencji Bożeny Deptuła z racji urodzin int.od mamy
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
Wtorek - 9 września 2014 r.
8.00 - + Adrian Ropiak w 2 rocz.śm. - int.od
rodziców
17.00 - + Stanisława Serafin
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
Środa - 10 września 2014 r.
8.00 - + Stanisław Serowik w 32 rocz.śm.,
Stanisława Serowik, Maryla w 2 rocz.śm. - int.od
córki Celiny z rodziną
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
17.00 - + Tadeusz Krysiak w rocz.śm.
17.00 - + Stanisław Pisowłocki
Czwartek - 11 września 2014 r.
8.00 - + Marianna Gadomska, Helena Zęgota
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
17.00 - + Regina Kowalczyk - int.od koleżanek
Piątek - 12 września 2014 r.
8.00 - + Władysława Dębowska w 6 rocz.śm.
17.00 - w I urodziny Aleksandra Wygnał

W sobotę 11 października 2014 r. o godz. 10.00
w Sali Konferencyjnej Centrum PastoralnoAdministracyjnego w Ełku rozpoczną się
pierwsze zajęcia Szkoły Animatorów Biblijnych.
Jak podkreślają organizatorzy, jej celem jest
pogłębienie duchowości biblijnej, poznanie
zasad interpretacji Pisma Świętego, pomoc

17.00 - w I urodziny Natalii
17.30 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
Sobota - 13 września 2014 r.
8.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
16.00 - ślub: Jolanta Dąbkowska i Marcin
Wysocki
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
18.00 - ślub: Kamila Deptuła i Sebastian Pliszka
19.30 - Msza Święta na cmentarzu
Niedziela. Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego - 14 września 2014 r.
8.30 - w 18 urodziny Kuby i za cr. Wajs
8.30 - o bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziców
i dzieci i o zgodę w rodzinie - int.od córki
8.30 - + Stanisława Juszko w 20 rocz.śm.,
Władysław
11.00 - w I urodziny Oliwii Bałdyga - int.od
dzidków
11.00 - w urodziny Krystyny Nalewajek - int.od
męża i córek z rodzinami
11.00 - + z rodz. Brzostków: Władysław,
Marianna, Józef, Eleonora, Stefania, Stefan,
Bronisław Rachubka, wszystkie dusze w czyśćcu
cierpiące
11.00 - + Robert
17.00 - za parafię
17.00 - w 3 rocznicę ślubu Dominiki i Karola
Serafin i za ich córkę
17.00 - Gr. + Alina i Jerzy Barcikowscy
w wykorzystaniu tekstów biblijnych
w duszpasterstwie oraz formacja biblijna.
Uczestnikami Szkoły Animatorów Biblijnych
mogą być katecheci, animatorzy ruchów
i stowarzyszeń katolickich oraz każdy
zainteresowany pogłębieniem duchowości
biblijnej.

Ogłoszenia

*

1. 8 września w parafii św. Jakuba Apostoła
w Sztabinie odbędą się Diecezjalne Dożynki pod
hasłem “Z Maryją, Matką Syna Bożego,
dziękujemy Bogu za dary ziemi”.
2. Za tydzień ofiary do puszek - na fundusz
zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek
Bosych w Ełku.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· 13 IX św. Jan Chryzostom (ok. 349-407),
biskup i doktor Kościoła, zaliczany jest do ojców
Kościoła z IV wieku; ze względu na zdolności

Komunikaty
3. I Komunia Święta została przesunięta na klasy
III.
4. Do końca miesiąca przyjmowane są zgłoszenia
młodzieży pragnącej przystąpić do sakramentu
bierzmowania. Młodzież ochrzczona poza naszą
parafią dostarcza świadectwo chrztu.
oratorskie i pojednawcze nadano mu przydomek
„Chryzostom, czyli Złotousty”; pozostawił po
sobie ogromną spuściznę literacką
(wspomnienie obowiązkowe).

Ochrzczony został Rola prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu
Bartosz Jurczyk, jest tematem IV Tygodnia Wychowania, który
syn Sylwestra w Polsce obchodzony jest od 14-20 września br.
Tylko odkrywanie ostatecznej prawdy o świecie,
i Małgorzaty
o człowieku i o Bogu ukształtuje społeczeństwo,
Rodzice
w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną
i otoczenie
niech będą dla uczciwością, prawością i rzetelnością –
niego
podkreślają biskupi w liście pasterskim z tej
świadkami wiary. okazji.
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
cd. u Boga, w przyszłości ofiarowanej przez
Pocieszająca siła w cierpieniu
zmartwychwstałego Jezusa, nasze
społeczeństwo
może odnaleźć mocne i trwałe
57. Światło wiary nie powoduje, że zapominamy
fundamenty.
W
tym sensie wiara łączy się
o cierpieniach świata. Dla iluż ludzi wiary
cierpiący stali się pośrednikami światła! Dla św. z nadzieją, ponieważ nawet jeśli niszczeje
Franciszka z Asyżu trędowaty, a dla bł. Matki przybytek naszego doczesnego zamieszkania,
Teresy z Kalkuty jej ubodzy. Zrozumieli istnieje wieczne mieszkanie, które Bóg już
tajemnicę, która jest w nich. Zbliżając się do otworzył w Chrystusie, w Jego ciele (por. 2 Kor
nich, z pewnością nie uwolnili ich od wszystkich 4, 16 5, 5). Dynamika wiary, nadziei i miłości
cierpień, ani nie mogli wytłumaczyć każdego zła. (por. 1 Tes 1, 3; 1 Kor 13, 13) sprawia zatem, że
Wiara nie jest światłem rozpraszającym bliskie są nam troski wszystkich ludzi, na naszej
wszystkie nasze ciemności, ale lampą, która drodze prowadzącej do tego miasta, «którego
w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, by architektem i budowniczym jest sam Bóg» (Hbr
iść. Cierpiącemu człowiekowi Bóg nie daje 11, 10), ponieważ «nadzieja zawieść nie może»
wyjaśniającej wszystko argumentacji, ale swoją (Rz 5, 5). W jedności z wiarą i miłością, nadzieja
odpowiedź ofiaruje w formie obecności, która kieruje nas ku pewnej przyszłości, która wpisuje
towarzyszy historii dobra, łączącej się z każdą się w perspektywę inną niż iluzoryczne
historią cierpienia, by rozjaśnił ją promień propozycje bożków tego świata, a która daje nam
światła. W Chrystusie Bóg zechciał podzielić nowy zapał i nową siłę do codziennego życia. Nie
z nami tę drogę i ofiarować nam swoje pozwólmy, by nam skradziono nadzieję, nie
spojrzenie, byśmy zobaczyli na niej światło. pozwólmy, żeby zniszczyły ją natychmiastowe
Chrystus jest Tym, który zniósł ból, i dlatego rozwiązania i pro-pozycje, które blokują nas na
«nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala» drodze, «rozpraszają» czas, przemieniając go
w przestrzeń. Czas zawsze przewyższa
(Hbr 12, 2).
przestrzeń. W przestrzeni krystalizują się
Cierpienie przypomina nam, że posługa wiary projekty, czas natomiast zawsze kieruje ku
dobru wspólnemu jest zawsze posługą nadziei, przyszłości i pobudza do tego, by iść z nadzieją.
która patrzy przed siebie wiedząc, że tylko
Ciąg dalszy nastąpi.

