Kalendarz liturgiczny
8 września. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Mdr 9,13-18b; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33
Niedzielna Eucharystia odnawia w nas Boże
synostwo. Przypominamy sobie,że jesteśmy
uczniami Chrystusa.
9 września. PONIEDZIAŁEK.
Kol 1,24-2,3; Łk 6,6-11
Chrystus, uzdrawiając człowieka w szabat, pokazał
wszystkim sprzeciwiającym się Jego nauce
i czynom, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
10 września. WTOREK.
Kol 2,6-15; Łk 6,12-19
W czasie Mszy Świętej Chrystus ogarnia nas
miłością bez granic i nikomu z przystępujących do
stołu słowa Bożego i stołu Eucharystii nie szczędzi
swoich największych darów.
11 września. ŚRODA.
Kol 3,1-11; Łk 6,20-26
Każdy z nas, uczestnicząc w Eucharystii, może

całkowicie zjednoczyć się z bezkrwawą ofiarą
krzyżową Jezusa składaną na ołtarzu.
12 września. CZWARTEK.
Kol 3,12-17; Łk 6,27-38
Chrystus poucza nas,że mamy odznaczać się
miłosierdziem, dobrocią, pokorą, cichością,
z cierpliwością znosząc jedni drugich.
13 września. PIĄTEK.
1 Tm 1,1-2.12-14; Łk 6,39-42
Z liturgii płynie umocnienie wszystkiego, co w nas
dobre.
1 4 w r z e ś n i a . S O B O TA . Ś W I Ę T O
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17
Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej,
uwielbiamy krzyż Chrystusa, przez który świat
został odkupiony. Codziennie wiele razy czynimy
znak krzyża. Pamiętajmy zawsze o tym
chwalebnym znaku naszego zbawienia.

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. Od początku września modlitwy o pokój
i dobre wychowanie młodego pokolenia.
Warto więc dziś przypomnieć słowa
Błogosławionego Jana Pawła II:
„Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju!
[…] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój
jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII
Światowy Dzień Pokoju). W nurcie tej
wrześniowej modlitwy, w zbliżającą się
rocznicę terrorystycznego zamachu na World
Trade Center w Nowym Jorku 11 września
(przypada w najbliższą środę), obejmijmy
pamięcią ofiary tej i innych tragedii, których
źródłem zawsze jest nienawiść. Prośmy
Chrystusa Księcia Pokoju, aby nasze dzieci
wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa
i w harmonii, a Ojczyzna nasza uniknęła
okrucieństwa terroryzmu.
2. Także wrzesień, podobnie jak sierpień,
przemierzamy z Maryją. Dzisiejsza niedziela
przesłania jedno z najstarszych świąt
maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako
święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej
opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem
Matki Bożej, przyszłoroczne plony pamiętajmy, że
i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno
słowa Bożego. Jaki ono więc wydaje w moim życiu
owoc oto pytanie, jakie w kontekście tego święta
warto sobie samemu postawić.
6. W sobotę, 14 września, przypada święto
Podwyższenia Krzyża Świętego. 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. Pamiętajmy też,
że Chrystusowym Krzyżem staje się ołtarz w naszej
świątyni i we wszystkich kościołach na całym
świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus
ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”.
Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami.
Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko
przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.
Odpust w naszej parafii.
Ciąg dalszy s.3.
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10. Tym, co ma zrobić Abraham, jest powierzenie
się Słowu. Wiara rozumie, że słowo, rzecz
pozornie krótkotrwała i ulotna, gdy
wypowiedziane jest przez Boga wiernego, staje
się rzeczą najbardziej pewną i niewzruszoną ze
wszystkich, tym, co sprawia, że możliwa jest
nasza dalsza wędrówka w czasie. Wiara
przyjmuje to Słowo jako mocną skałę, na której
można budować jak na solidnych fundamentach.
Dlatego w Biblii wiara jest określona hebrajskim
słowem ‘eműnah, pochodzącym od czasownika

'amŕn, którego rdzeń znaczy «podtrzymać».
Pojęcie ‘eműnah może oznaczać zarówno
wierność Boga, jak i wiarę człowieka. Człowiek
wierny otrzymuje siłę, powierzając się w ręce
Boga wiernego. Nawiązując do obu znaczeń tego
słowa obecnych również w odpowiadających im
wyrazach: greckim (pistis) i łacińskim (fidelis)
św. Cyryl Jerozolimski podkreśla godność
chrześcijanina, który otrzymuje to samo imię co
Bóg: jeden i drugi nazywani są «wiernymi».
Św. Augustyn tak to wyjaśnia: «Człowiek wierzy
obietnicom Boga. Bóg wierny spełnia to, co
przyrzekł człowiekowi». Ciąg dalszy nastąpi

Minął radosny czas
wakacji i rozpoczął się
nowy rok szkolny.
Czas wytężonej pracy
i s z k o l n y c h
obowiązków. W naszej
W s p ó l n o c i e
P a r a f i a l n e j
rozpoczęliśmy go Mszą świętą o godz. 9.00, której
przewodniczył Ks. Proboszcz Waldemar Sawicki.
Witając zgromadzonych na Mszy świętej
nauczycieli, katechetów, rodziców, dziadków
a także młodzież i dzieci Ks. Proboszcz zwrócił
uwagę na znaczenie tego wyjątkowego czasu
formowania umysłów i serc a także ducha. To jest
czas dany nam przez Boga. Nie można go
zmarnować. Liczy się nasze czynne zaangażowanie
o ducha mądrego wychowania w polskich szkołach.
Rozpoczynający się rok szkolny zaprasza
wszystkich do podjęcia solidnej pracy w szkole, bez
której nie zrealizuje się swoich życiowych planów.
Wakacje służyły wypoczynkowi, nabraniu sił do
przykładania się do każdego szkolnego
przedmiotu. W solidnej pracy w szkole i w domu
w nowym roku pomaga nam przykład Pana Jezusa.
Czas dany nam przez Pana Boga możemy
i powinniśmy poświęcić na pogłębienie przyjaźni

z Nim, przez częstą rozmowę, podczas której tak
jak Pan Jezus będziemy opowiadali o wszystkim
Bogu Ojcu. Na katechezie będziemy poznawać
prawdy wiary. Umacniać będziemy przyjaźń
z Panem Jezusem poprzez częstą spowiedź
i Komunię Świętą. Korzystanie z wiedzy naszych
nauczycieli pomoże w pogłębianiu znajomości
o człowieku i świecie, a także będzie krokiem do
przodu w realizacji życiowych planów. U progu
nowego roku szkolnego prosimy Boga, naszego
najlepszego Ojca, by udzielał nam swych łask, by
błogosławił nas i naszym obowiązkom, wysiłkom,
naszej pracy. Przez wakacje nabraliśmy sił do
czekających nas nowych zadań. Przychodzimy
więc do Chrystusa, by najpierw Mu dziękować za
ten letni czas odpoczynku, za poznanych nowych
ludzi, za zdobyte doświadczenia, za to, że
mogliśmy innym pomóc, ofiarować swój czas
i życzliwość. Niech we wszystkich naszych
d o b r y c h
wakacyjnych
przeżyciach będzie
uwielbiony Pan
Bóg. Niech Jego
Opatrzność czuwa
nad nami w nowym
roku szkolnym.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.

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. Rodzina Sławków z Ostrowca - 100 zł.; 2. Bujanowski Antoni (Gałkowo) 100 zł.; 3. Kubaccy Cezary i Maria (Galindia) - 500 zł.
Wpłynęło - 700 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 322 979.06 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 - 9 września 2013 r.
19.00 - Msza Święta na
8.00 - ..............
cmentarzu za zmarłych
17.00 - + Adrian Ropiak w 1 rocz.śm.
parafian i zmarłych z rodzin
17.00 - Gr. + Anna
parafian
17.00- + Stanisława Serafin Darmochwał w Sobota - 14 września 2013 r.
rocz.śm.
8.30 - + Teresa i Karol Mozgoła
Wtorek - 10 września 2013 r.
- od syna i brata z rodziną
8.00 - + Stanisław Serowik w 31 rocz.śm., 11.00 - + Bp Edward Samsel
Stanisława, Maryla Siwicka - int.od córki z 11.00 - + Anna i Kamil Sadłowscy
rodziną
11.00 - + Adrian Ropiak i Gabriel Orowicz 17.00 - w rocznicę ślubu Dominiki i Karola int.od kolegów
Serafin
17.00 - w int. Ewy o bł. Boże, dary Ducha
17.00 - Gr. + Anna
Świetego, siły do pracy i potrzebne łaski
17.00 - + Stanisław Pisowłocki w 2 rocz.śm.
17.00 - Gr. + Anna
Środa - 11 września 2013 r.
18.00 - ślub: Martyna Rudnik i Sebastian Taube
8.00 - .................
XXIV Niedziela Zwykła - 15 września 2013 r.
17.00 - o szczęśliwą operację dla Tadeusza 8.30 - w 70 urodziny Wandy Zawrotnej
Bałdygi
8.30 - + Zenon w rocz.śm., Stefania, Czesław,
17.00 - Gr. + Anna
Dariusz, Sławomir
17.00 + Edward i Zofia Tydelscy - int.od 8.30 - + Zofia, Halina, Stanisław i Wiesław
Ireneusza z rodziną
Kozaccy
Czwartek - 12 września 2013 r.
11.00 - + Władysława i Stefan Gołaś, Danuta
8.00 - ..................
Trzcińska
17.00 - o bł. Boże dla Barbary i Henryka Ropiak i 11.00 - + z rodz. Skrajnych i Zęgotów
ich dzieci z rodzinami
11.00 - Gr. + Anna
17.00 - w 1 urodziny Franciszka Mazurka i za jego 11.00 - + Antonina, Stanisław, Władysława,
rodziców
Irena, Teresa, Czesław, Anna, Piotr, Antonina,
17.00 - Gr. + Anna
Józef, Aleksander Zawrotni, z rodz. Klimek
Piątek - 13 września 2013 r.
17.00 - + Anna i Stanisław Dzierlatka, Anna i
8.00 - ....................
Stanisław Maciora
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - + Józef, Marcjanna, Stefan, Eugenia,
17.00 - Gr. + Anna
Józef i Maria Gołaś
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655 * Adres * Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

W TYM TYGODNIU
PATRONUJE NAM:
·
13 IX
Święty Jan
Chryzostom (ok. 349-407),

biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako
wielki obrońca czystości wiary i moralności,
kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich
(wspomnienie obowiązkowe).

1. Msze Święte w czasie
odpustu o godz. 8.30, 11.00 i
17.00. Uroczysta Msza Święta
odpustowa wraz z procesją eucharystyczną
o godz. 11.00. Proszę o zorganizowanie procesji.
Dziewczęta zapraszam do sypania kwiatków.
2.Bardzo serdecznie proszę o uporządkowanie
krzyży przydrożnych.
3. W przeddzień odpustu, w piątek o godz.
19.00, na naszym komunalnym cmentarzu
zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych
naszych parafian i za zmarłych z rodzin naszych
parafian.
4. Proszę o pomoc w zorganizowaniu odpustu.
5. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria” i kalendarze na 2014 r..
6. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
7. Organizowana jest piesza pielgrzymka

z Mikołajek do Ukty na odpust Podwyższenia
Krzyża Świętego. Pielgrzymka wyruszy 14
września o godz. 6.00 spod kościoła Matki Bożej
R óż a ń cowej. Pielgrzymka ma charakter
pokutno-ekspiacyjny za grzechy i zniewagi
wyrządzone Krzyżowi Świętemu. Już teraz
zachęcam i zapraszam do udziału w tej
pielgrzymce.
8. Dzisiaj ofiary do puszek na fundusz zakonu
kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych
w Ełku.
9. Dzisiaj, 8 września - Dożynki Diecezji Ełckiej
w Wieliczkach.
10. W następną niedzielę taca przeznaczona
jest na prace prowadzone w naszej parafii.
Prosząc o pomoc sercem i modlitwą każdemu
składam podziękowanie za okazaną
ofiarność.
11. 15 września o godz. 11.00 - spotkanie
młodzieży przygotowującej się do sakramentu
Bierzmowania.

Biskup Ełcki apeluje o modlitwy o pokój
diecezjan, by w miarę możliwości we wspólnotach
na Bliskim Wschodzie
parafialnych odbyły się modlitwy przy
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka Biskup wystawionym Najświętszym Sakramencie. Sam
Jerzy Mazur wezwał do modlitwyw intencji pokoju przewodniczył uroczystościom fatimskim
na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii. w katedrze ełckiej. „Wieką wartość mają także
Specjalne czuwania modlitewne odbyły się podejmowane w intencji pokoju umartwienia
w minioną sobotę.
i dzieła pokutne” – pisał w apelu ordynariusz ełcki.
Zapraszając o udziału w modlitwie i pokucie bp Za pośrednictwem Maryi - apelował Biskup JerzyJerzy Mazur przestrzegł, że konflikt w Syrii jest prośmy, by pomogła nam odpowiedzieć na
niezwykle niebezpieczny dla całego świata. przemoc, na konflikt i na wojnę siłą dialogu,
Zachęcał do szczególnej łączności z Ojcem pojednania i miłości. Niech ludzkość zobaczy gesty
Świętym i do udziału w tej modlitwie. Prosił pokoju.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą w czasie pożaru obory
i po pożarze. Za każdy przejaw życzliwości, solidarności i pomocy dziękujemy całym sercem. Nie
pomijając nikogo w podziękowaniach, słowa uznania kierujemy do młodzieży, która tak wiele nam
pomogła i wniosła pracy w porządkowanie obory po tym nieszczęściu, jakie nas dotknęło.
Rodzina Zubielewicz
Słowo na dziś...

Autor Księgi Mądrości nas zapewnia, że bez
pomocy Ducha Świętego człowiek jest w okowach
własnej małości i przyziemnego myślenia. Właśnie
do wyrwania się z kajdanów myślenia
w kategoriach ówczesnej epoki zachęca Święty
Paweł Filomena, legalnego właściciela niewolnika
Onezyma, uciekiniera w świetle prawa ludzkiego
zasługującego na śmierć. Niewolnik Onezym stał

się bratem umiłowanym dla Apostoła Pawła.
Przyszedł czas, aby takim stał się również dla
swojego pana, Filemona. Ile czasu potrzebuje
każdy z nas, aby Ewangelia przeniknęła do naszego
serca, do naszego umysłu i w końcu do naszego
postępowania? Kiedy nasza wyobraźnia stanie się
chrześcijańska? Chrystus zachęca nas, aby to stało
się już dzisiaj.

