Kalendarz liturgiczny
9 listopada. NIEDZIELA. ŚWIĘTO.
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
LATERAŃSKIEJ.
Ez 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22
Przynależność do Chrystusa wystawiona jest na
zagrożenie płynące ze strony świata.
10 listopada. PONIEDZIAŁEK. Św. Leona
Wielkiego.
Tt 1,1-9; Łk 17,1-6
Chrystusa - bliskiego człowiekowi - spotykamy
w każdej Eucharystii.
11 listopada. WTOREK. Św. Marcina z Tours.
Tt 2,1-8.11-14; Łk 17,7-10
Otaczajmy naszą Ojczyznę modlitwą, by
pozostała wierna swej chrześcijańskiej
tożsamości.
12 listopada. ŚRODA. Św. Jozafata.
Tt 3,1-7; Łk 17,11-19

Udział w Eucharystii wyraża nasz osobisty wybór
Chrystusa.
13 listopada. CZWARTEK. Św. Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
I Męczenników Polskich.
Flm 7-20; Łk 17,20-23
Chrystus zaprasza każdego z nas do udziału
w budowaniu świata według zasad Jego
królestwa.
14 listopada. PIĄTEK.
2 J 4-9; Łk 17,26-37
Eucharystia to wyjątkowe wydarzenie, w którym
umacniamy nasz związek ze Zbawicielem.
15 listopada. SOBOTA.
3 J 5-8; Łk 18,1-8
Prawdziwość i siła wiary chrześcijańskiej
przejawia się w modlitwie. Wymaga ona jednak
trudnej cnoty wytrwałości.

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. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia
bazyliki Chrystusa Odkupiciela na Lateranie,
która jest nazywana matką i głową wszystkich
kościołów. Bardziej jest ona znana jako bazylika
św. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż
trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana
Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta
bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą
papieża i Rzymu. Do roku 1308 Lateran był
rezydencją papieży. Jako katedra papieża, jest
parafią dla nas wszystkich, dlatego jako cały
Kościół obchodzimy dziś owo święto.
2. W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła,
którego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką
Piotr. Przypominamy sobie o mocnej więzi
Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską.
Obchodząc to święto, pragniemy wyrazić
wdzięczność za wszystkie świątynie, w których
gromadzi się lud Boży. Każdy kościół to dom
Boży w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie jak to
jest w innych religiach jedynie dom modlitwy.
Wszyscy bowiem jesteśmy żywym domem
Bożym. Podobnie jak z poszczególnych kamieni

Bazylika zimą

Komunikaty

czy cegieł składa się budowla gmachu kościoła,
tak i z wiernych składa się Chrystusowy Kościół.
Niech to święto zatem stanie się dla nas okazją
do refleksji, co to znaczy, że przynależę do
Kościoła i w jaki sposób czuję się zjednoczony
z innymi wierzącymi, a także z pasterzami
Kościoła. Temat ten możemy podjąć również
w naszych rodzinnych czy przyjacielskich
rozmowach.
3. Przez cały listopad wspólnotowo modlimy się
za naszych zmarłych podczas tradycyjnych
wypominków. Kartki z wypisanymi imionami
zmarłych, za których pragniemy się modlić,
możemy składać przy wyjściu z kościoła do
specjalnie na to przeznaczonej skarbony.
4. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do
bierzmowania.
5. Za Tydzień ofiary, tradycyjnie, jak
w każdą III
niedzielę miesiąca przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii. Proszę o życzliwe wsparcie.
BÓG ZAPŁAĆ! Zapewniam o modlitwie.
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Proroctwo Ezechiela z dzisiejszego pierwszego
czytania pojawiło się w szczególnych
okolicznościach. Otóż prorok widzi wspaniałą
świątynię, która w chwili wypowiadania słów jest
doszczętnie zniszczona. Oznacza to, że Ezechiel
nie tyle myśli o świątyni widzialnej, co raczej
opisuje świątynię w wymiarze duchowym. Tym
bardziej, że został użyty symbol wody, a ona w
Biblii jest znakiem obecności nieba, z którego
9 listopada - VI Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym.
W tym roku dzień ten poświęcony jest Syrii.
Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są obecni
niemal od samego początku chrześcijaństwa. To
tereny nawrócenia i działalności św. Pawła.
Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest
jedna z największych wspólnot chrześcijańskich.
Pierwszy etap konfliktu, który rozpoczął się na
początku 2011 roku, nie miał znamion
prześladowania czy dyskryminacji chrześcijan
i możemy nawet powiedzieć, że z wyjątkiem
Libanu , który ma specjalny status na Bliskim
Wschodzie, Syria była z pewnością jednym
z najlepszych miejsc do życia dla chrześcijan
w całym regionie Bliskiego Wschodu, ale to
wszystko skończyło się trzy lata temu. W kraju nie
było demokracji, ale był dobrobyt gospodarczy
(roczny wzrost o 9%), a chrześcijanie nie byli
dyskryminowani. Faktycznie, na początku
kryzysu, mieliśmy do czynienia nawet z kilkoma
przykładami ochrony chrześcijan przez syryjskich
muzułmanów. Ale wraz z upływem czasu i wraz
z pojawieniem się ogromnej rzeszy obcych
najemników, którzy są radykalnymi dżihadystami,

dziś

bierze początek każde życie. Do podobnego
niezrozumienia doszło w świątyni w
Jerozolimie, gdy Chrystus, wyrzucając
handlujących w niej, miał na myśli nade
wszystko porządek duchowy, a Żydzi zasklepili
się w doczesności.
Czy potrafię w słyszalnym słowie, dostrzec to,
co nie jest uchwytne?
sytuacja chrześcijan
gwałtownie się
pogorszyła.
Dziś Syria to jedno
z najgorszych dla
chrześcijan miejsc na
Ziemi, co gorsze, nikt
nie widzi końca
koszmaru wojny.
Cierpi cała ludność
Syrii. 2,5 mln
Syryjczyków uciekło
za granicę, a co
najmniej 7 mln osób zostało przesiedlonych
wewnątrz kraju. Więcej niż 190 000 osób
zostało zabitych, w tym około 10% to dzieci.
Kilkaset dzieci zostało zabitych przez
snajperów po to, aby odebrać rodzicom
wszelką nadzieję i wolę życia.
Obecnie coraz widoczniejszym staje się
„oczyszczenie” kraju z chrześcijan
dokonywanym przez islamskich
fundamentalistów.
Dzisiaj prosimy o modlitwy i ofiary na
pomoc Kościołowi Prześladowanemu.
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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. Anonimowo -100 zł.; 2. Anonimowo - 200 zł.
Wpłynęło - 300 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 273 204.22 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 - 10 listopada
2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - + Józef, Kazimierz,
cr. Dudów, Grzybowskich,
Bałdygów
Wtorek - 11 listopada 2014
r.
8.30 - Gr. + Maria Drężek
8.30 - + Adrian Ropiak, cr. Ropiaków,
Jakóbczyków
11.00 - o światło Ducha Świętego, bł. Boże
i potrzebne łaski dla Rafała z racji urodzin
11.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
17.00 - w urodziny Marianny
17.00 - + Ryszard i Małgorzata Godzina
Środa - 12 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
17.00 - w 55 urodziny Elżbiety, za jej dzieci i
wnuczki
17.00 - + Paweł Łuszczyk - int.od żony i dzieci
17.00 - + Florentyna i Jan Wejs
Czwartek - 13 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
8.00 - + Janusz Więcek w 2 rocz.śm., Edward
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - + Józef w 4 rocz.śm., Zofia Sobiech,
Edward Bugnacki w 8 rocz.śm.
Piątek - 14 listopada 2014 r.
Także dzisiaj bywają chrześcijańscy poganie, którzy
zachowują się niczym wrogowie Chrystusowego
Krzyża. To, jak zauważył Papież, ludzie światowi,
chrześcijanie jedynie z nazwy, chrześcijańscy poganie,
„pociągnięci z wierzchu farbą chrześcijaństwa, lecz

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

8.00 - Gr. + Maria Drężek
8.00 - + Rozalia Trzaska
17.00 - + Józefa i Stanisław Kamińscy
17.00 - + ks. Leszek Kuczyński (z racji urodzin),
Krzysztof i Tadeusz
Sobota - 15 listopada 2014 r.
8.00 - Gr. + Maria Drężek
8.00 - Stanisława Serowik w 8 rocz.śm.,
Stanisław - int.od córki Celiny z rodziną
17.00 - w intencji Izabeli i Tomasza
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Witold Serek
XXXIII Niedziela Zwykła - 16 listopada 2014
r.
8.30 - w 60 urodziny Haliny - int.od dzieci z
rodzinami
8.30 - w urodziny Krystyny Kozakiewicz
8.30 - Gr. + Maria Drężek
8.30 - + Stanisław i Stanisława Drężek,
cr. Drężek
11.00 - + Zygmunt Szok i Łucja Popławska
w 13 rocz.śm.
11.00 - + Józefa, Stanisław i Mieczysław
Kapusta, Jan i Władysława Żyhałko
11.00 - + Jadwiga i Faustyn Norowscy
11.00 - Teresa Stepnowska w rocz.śm.
17.00 - w urodziny Kaji i cr. Serowik
17.00 - + cr. Orzechowskich, Rizanowiczów,
Gotowickich, Korgoli
17.00 - za parafię
pod spodem pozostający poganami”.
Dlatego należy strzec się pokus tego świata, które
prowadzą nas do upadku. Zwrócił na to uwagę
Papież podczas Mszy Świętej w kaplicy Domu św.
Marty.

I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Ogłoszenia

*

Komunikaty

Przypominam, że jedną z form troski o zmarłych
są tak zwane wypominki, występujące w
dwojakiej odmianie: jako jednorazowe - gdy
imię zmarłego wyczytuje się podczas
listopadowych modlitw za zmarłych oraz roczne
- gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, w
każdą niedzielę przed Mszą św.
W naszym
kościele wypominki jednorazowe
odmawiamy w listopadzie o godz. 16:30,
a roczne i półroczne w niedzielę przed Mszą
Świętą o godz. 11.00.
Zwyczajem ojców pamiętajmy o naszych
zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Bożemu
w modlitwie wspominkowej. Zechciejmy
polecić modlitwom Kościoła naszych bliskich
zmarłych, przyjaciół i znajomych. Wypominki
roczne i półroczne zamawiamy bezpośrednio
u Ks. Proboszcza.
Niech nie będzie w naszej parafii takiej rodziny,
która zapomniałaby o swoich bliskich zmarłych
i nie zamówiła wypominek, czy też nie poprosiła
o odprawienie Mszy Świętej za swoich bliskich.
zmarłych, bo “świętą i zbawienną jest rzeczą

modlić się za zmarłych”
(2 Mch 12, 45).
Miesiąc listopad wzywa
nas wszystkich do
modlitewnej pamięci
o zmarłych, a jak uczy
doświadczenie lat
ubiegłych, jeszcze tyle
rodzin nie zwraca kartek
wypominkowych ze
swoimi zmarłymi.
„Wszyscy mnie opuścili” – skarżył się św. Paweł
Tymoteuszowi krótko przed śmiercią. Pozostał
z nim tylko św. Łukasz Ewangelista. Jednak Bóg
nie opuścił apostoła, który mógł napisać: „Pan
stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się
przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii”.
A jak będzie w tym roku z naszą pamięcią
o zmarłych w modlitwach wypominkowych?
Czy opuścimy w modlitwie naszych bliskich
i znajomych zmarłych?
Kartki z wypominkami wrzucamy do skarbony
w kościele.

1. Dzisiaj, w niedzielę 9 listopada po Mszy
Świętej o godz. 11.00 w naszym Kościele
odbędzie się "Koncert Pieśni Patriotycznych
i Żołnierskich" w wykonaniu Chóru "UKTA".
Serdecznie zapraszam !
2. We wtorek, 11 listopada, w naszej ojczyźnie
będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jak
zapewne pamiętamy, zostało ono ustanowione dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród
polski niepodległego bytu państwowego w 1918
roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych
przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w
1989 roku po przemianach ustrojowych naszej
ojczyzny. Jest to niewątpliwie ważna data,
dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu jako osoby
wierzące uczestniczyć również we Mszy Świętej,
by modlić się o rozwój i pomyślność naszego
kraju. Msze Święte w tym dniu będą o godz.8.30,
11.00 i 17.00.
3. Piskie obchody Święta Niepodległości. :
Rozpoczęcie o godz 15;00 (11.11.2014) Mszą
Świętą w kościele pw. Św Jana Chrzciciela w
Piszu,następnie przemarsz przez miasto,złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Wolności gdzie
odbędzie się wojskowy apel poległych.
Organizatorami są: Miasto Pisz,Muzeum Ziemi

Piskiej, Młodzież Wszechpolska Pisz oraz
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
4. 15 listopada organizowana jest jednodniowa
pielgrzymka do Sokółki. Cena 50 zł.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 10 XI św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież
i doktor Kościoła; przyczynił się bardzo mocno
do rozwoju nauczania Kościoła, wprowadził
zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej
jedności Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
· 11 XI św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski,
który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie
mnicha, wreszcie został biskupem w Tours;
pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele
Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);
· 12 XI św. Jozafat (1580-1623), biskup
i
męczennik; był gorliwym zwolennikiem unii, tzn.
pełnej jedności chrześcijan obrządku
prawosławnego z Kościołem katolickim
(wspomnienie obowiązkowe);
· 13 XI św. św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak
i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze,
działający w okolicach Międzyrzecza za
Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy
męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie
obowiązkowe).

