Kalendarz liturgiczny
9 paŸdziernika. XXVIII NIEDZIELA
ZWYK£A.
Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14; Mt 22,1-14
Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Œwiêtej jest
zapowiedzi¹ i gwarancj¹ udzia³u w niebiañskiej
uczcie zbawionych.
10 paŸdziernika. Poniedzia³ek.
Rz 1,1-7; £k 11,29-32
Pomó¿my naszym bliskim wnikn¹æ w tajemnicê
Mszy Œwiêtej i dostrzec jej wartoœæ. Œrodkami do
tego celu niech bêd¹ pouczenia i zachêty, a przede
wszystkim przyk³ad czêstego uczestnictwa w
Eucharystii.
11 paŸdziernika. Wtorek.
Rz 1,16-25; £k 11,37-41
Eucharystia to nie tylko ryty, znaki, œpiewy, s³owa,
które s³yszymy w koœciele. To przede wszystkim
Ofiara Chrystusa i Œwiêta Uczta, w której mamy
szczêœcie uczestniczyæ.

12 paŸdziernika. Œroda.
Rz 2,1-11; £k 11,42-46
Starajmy siê dobrze zapamiêtywaæ teksty biblijne.
13 paŸdziernika. Czwartek. B³. Honorata
KoŸmiñskiego.
Rz 3,21-29; £k 11,47-54
Ci¹gle bêd¹ tacy, którzy bêd¹ chcieli utrudniæ
Koœcio³owi wykonywanie zleconej mu przez
Chrystusa misji.
14 paŸdziernika. Pi¹tek.
Rz 4,1-8; £k 12,1-7
“Nie bójcie siê byle kogo i byle czego, bo to poni¿a
cz³owieka. Tylko bojaŸñ przed grzechem i ob³ud¹
nie poni¿a”. (Ks. Stanis³aw Grzybek)
15 paŸdziernika. Sobota. Œw. Teresy z Avila od
Jezusa.
Rz 4,13.16-18; £k 12,8-12
Zadaniem wszystkich uczniów Chrystusa jest
œwiadczenie o nim s³owem i czynem.

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. Dziœ, 9. paŸdziernika,
prze¿ywamy XI Dzieñ Papieski, pod
has³em Jan Pawe³ II – Cz³owiek
modlitwy. W ³¹cznoœci z papie¿em
Benedyktem XVI dziêkujemy za œwiadectwo
œwiêtoœci i beatyfikacjê Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II. Tegoroczne obchody maj¹ szczególny
charakter, gdy¿ po raz pierwszy Polacy w kraju
i za granic¹ modl¹ siê za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Z okazji XI
Dnia Papieskiego tradycyjnie odbywa siê
zbiórka pieniêdzy na stypendia dla uzdolnionej,
a niezamo¿nej m³odzie¿y pochodz¹cej z
niewielkich miejscowoœci.
2. Choæ zakoñczyliœmy ju¿ kolejny Tydzieñ
Mi³osierdzia, miejmy nadziejê, ¿e nie
pozostanie w nas jako okazjonalny gest. Ci¹gle
naœladujmy Boga Ojca pe³nego mi³osierdzia.
Mi³osierdzie jest aktem religijnym, nie zwyk³¹
filantropi¹. Œwiêty Pawe³ Aposto³ zbiórkê na
rzecz ubogich nazywa wrêcz „liturgi¹” (2 Kor
9,12). Warto zapamiêtaæ te¿ s³owa œwiêtego

Bazylika zim¹
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Jakuba: „Nad tym, który nie okaza³ mi³osierdzia,
odbywa siê s¹d bez mi³osierdzia” (Jk 2,13).
3. Przez ca³y paŸdziernik z Matk¹ Bo¿¹ trwamy
na modlitwie ró¿añcowej. Ró¿aniec towarzyszy
nam w chwilach radoœci i doœwiadczenia.
Rozwa¿aj¹c tajemnice z ¿ycia Jezusa i Maryi, w
ró¿añcowe dziesi¹tki wplatamy wszystkie nasze
sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu,
Koœcio³a, ca³ej ludzkoœci. W ten sposób prosta
modlitwa ró¿añcowa pulsuje naszym ¿yciem.
Jak¿e wielka jest dziœ potrzeba modlitwy o pokój
na œwiecie i w intencji zagro¿onej rodziny!
Spróbujmy na nowo odkryæ ró¿aniec we
wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego
Koœcio³a. Na nabo¿eñstwo paŸdziernikowe
gromadzimy siê w naszym koœciele codziennie o
godz. 17.00, a w niedziele po Mszy Œwiêtej o
godz. 11.00. Wszystkich Parafian serdecznie
zapraszam!
4. W nastêpn¹ niedzielê na Mszy Œwiêtej o godz.
11.00 spotkanie z dzieæmi przygotowuj¹cymi siê
do I Komunii Œwiêtej i ich rodzicami.
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu kszta³towa³o, a¿ebyœmy moc¹ Ducha Œwiêtego
upodobnili siê do Chrystusa, do
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
Koœció³ przyjmuje S³owo

„Jednorodzonego Syna przychodz¹cego od
Ojca” (por. J 1, 14). Jest to pocz¹tek nowego
stworzenia, rodzi siê nowe stworzenie, nowy
lud. Ci, którzy wierz¹, czyli ci, którzy s¹
pos³uszni wierze, „z Boga siê narodzili” (J 1, 13),
staj¹ siê uczestnikami Boskiego ¿ycia: „synami
w Synu” (por. Ga 4, 5-6; Rz 8, 14-17).

Pan wypowiada swoje S³owo, aby
przyjêli Je ci, którzy zostali stworzeni w³aœnie
„przez” to samo S³owo. „Przysz³o do swojej
w³asnoœci” (J 1, 11); od pocz¹tku S³owo nie jest
nam obce, a stworzenie i ¿ycie Bo¿e mia³y byæ w
za¿y³ych stosunkach. Prolog czwartej Ewangelii
mówi o odrzuceniu S³owa Bo¿ego przez
„swoich”, którzy „Go nie przyjêli” (J 1, 11). Nie
przyj¹æ Go znaczy nie s³uchaæ Jego g³osu, nie
podporz¹dkowaæ siê Logosowi. Natomiast tam,
gdzie cz³owiek, choæ u³omny i grzeszny, otwiera
siê szczerze na spotkanie z Chrystusem,
rozpoczyna siê radykalna przemiana:
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o
moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi” (J 1, 12).
Przyj¹æ S³owo znaczy pozwoliæ, by nas

Œw. Augustyn, komentuj¹c ten passus Janowej
Ewangelii, mówi obrazowo: „sta³eœ siê przez
S³owo, ale jest konieczne, abyœ przez S³owo sta³
siê na nowo”.[174] Zarysowuje siê tu oblicze
Koœcio³a jako rzeczywistoœci okreœlonej przez
przyjêcie S³owa Bo¿ego, które staj¹c siê cia³em,
przysz³o zamieszkaæ wœród nas (por. J 1, 14). To
zamieszkanie Boga wœród ludzi, to shekinah
zapowiedziane w Starym Testamencie (por. Wj
26, 1), dokonuje siê teraz przez definitywne
przebywanie Boga z ludŸmi w Chrystusie. cdn

Piêædziesiêciu szeœciu kleryków, w tym siedmiu na
pierwszym roku, 3 paŸdziernika rozpoczê³o nowy
rok akademicki w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w E³ku. W katedrze Mszy œw.
przewodniczy³ biskup e³cki Jerzy Mazur.
Biskup Jerzy Mazur ¿yczy³ alumnom, aby dobrze
przygotowali siê do realizacji naczelnego zadania
duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja. –
Nie interpretujcie Ewangelii po swojemu, tylko z
racji na swoj¹ wygodê – przestrzega³ biskup. – Nie
dopasowujcie Ewangelii do swojego ¿ycia, ale
swoje ¿ycie do Ewangelii. Seminarium ma
przygotowywaæ przysz³ych duszpasterzy w duchu
nowej ewangelizacji, którzy bêd¹ szli do ludzi
potrzebuj¹cych mi³osiernej pos³ugi i bêd¹ wra¿liwi
na ich nêdzê moraln¹ i materialn¹. Tym ludziom
coraz czêœciej towarzyszy lêk i obawa o przysz³oœæ,

trac¹ oni poczucie sensu
egzystencji. Pasterz e³cki zachêca³
alumnów: – Zginajcie kolana
przed Bogiem na modlitwie i
pochylajcie siê nad ka¿dym cz³owiekiem,
wlewaj¹c w jego rany oliwê mi³oœci mi³osiernej i
wino nadziei.
E³ckie seminarium, powsta³e w 1992 roku,
dotychczas wychowa³o i wykszta³ci³o ponad 160
kap³anów. Oprócz pos³ugi w macierzystej diecezji,
niektórzy z nich duszpasterzuj¹ na misjach, m.in.
na Syberii, Ukrainie, w Gruzji. Obecnie trwa
budowa kaplicy i biblioteki seminaryjnej. Nowa
kaplica bêdzie spe³nia³a wszelkie wymogi do
sprawowania piêknej liturgii, a nowa biblioteka
bêdzie dostêpna nie tylko alumnom, ale otwarta na
zewn¹trz.

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

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. Ogonowscy Leokadia i Grzegorz (Ukta) - 300 z³.; 2. Anonimowo - 50
z³.; 3. M³ynarczyk Aneta i Pawe³ (Krutyñski Piecek) - 200 z³.; 4. Nalewajek Krystyna i Henryk
(Kolonie Ukty) - 200 z³.
Wp³ynê³o - 750 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 605 757.85 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 - 10 paŸdziernika 2011
r.
8.00 - + Boles³aw Jaworski w rocz. œm.
17.00 -Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Józef i Kazimierz, z rodz. Dudów
Wtorek - 11 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Stanis³aw Pisow³ocki w 30-ty dzieñ
œm. - int. od uczestników pogrzebu
Œroda - 12 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + W³adys³awa Kruszelnicka w 2-g¹ rocz.
œm.
Czwartek - 13 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
Pi¹tek - 14 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - o zdrowie dla Stanis³awa i cr. Lenkiewicz
17.00 - za nauczycieli, wychowawców,
katechetów i pracowników oœwiaty
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + W³adys³awa i Józef Borkowscy,

Zygfryd Osiecki
Sobota - 15 paŸdziernika 2011 r.
8.00 - + Jan Rohra
8.00 - + Leon Kowalczyk - int. od ¿ony i dzieci z
rodzinami
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jadwigi
Sidorenko - int. od dzieci, wnuków i prawnuków
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Józef Sobiech w I-sz¹ rocz. œm. - int. od
¿ony, dzieci i wnucz¹t
17.00 - + Józef Sobiech - int. od syna i synowej z
rodzin¹
XXIX Niedziela Zwyk³a - 16 paŸdziernika
2011 r.
8.30 - w 10-te urodziny Wiktorii Kulis
8.30 - + z rodz. Ogonowskich i Miksza
8.30 - + Józef Go³aœ
11.00 - za Sylwiê i Rafa³a Samsel w I-sz¹
rocznicê œlubu - int. od rodziców
11.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina i Wies³aw
11.00 - + z rodz. Jab³kowskich i Krêciewskich
17.00 - Gr. + W³adys³awa Kruszelnicka
17.00 - + Jadwiga Misiewicz

Odszesz³a od nas

Stefania Ksepka
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu - 7 listopada 2011 r. - godz. 8.00
Wieczny odpoczynek racz jej daæ Panie ...

* 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

* 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
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5.W pi¹tek, 14 paŸdziernika, bêdziemy pamiêtali o nauczycielach i wychowawcach, którzy
obchodz¹ swoje doroczne œwiêto. To ich dzieñ Dzieñ Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich nasz¹
¿yczliwoœci¹, a przede wszystkim p³yn¹c¹ z serca gor¹c¹ modlitw¹. Zapraszam na Mszê Œwiêt¹ o
godz. 17.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oœwiaty
z naszej Parafii.
6. Do nabycia jest diecezjalny miesiêcznik “Martyria”.
7. 13 paŸdziernika na Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 spotkanie Dzieciêcej Ró¿y Ró¿añcowej.
Serdecznie zapraszam.
8. W przysz³¹ niedzielê, 16 paŸdziernika, przypada 33. rocznica wyboru kardyna³a Karola Wojty³y
Jana Paw³a II na Stolicê Piotrow¹.
9. W niedzielê, 16 paŸdziernika, prosiæ bêdziemy o materialne wsparcie prac prowadzonych
w parafii, w tym w budowie domu parafialnego.
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI
I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
10.Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Chaberek Jadwiga i Czes³aw (Ukta) - 200 z³. Zebrano ju¿ 2140 z³.
11. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 13 X b³. Honorat KoŸmiñski (1829-1916), prezbiter, kapucyn, który powo³a³ do ¿ycia wiele
bezhabitowych zgromadzeñ zakonnych, przewa¿nie ¿eñskich (wspomnienie obowi¹zkowe);
·15 X œw. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i Doktora Koœcio³a, która
zreformowa³a zakon karmelitañski; by³a wielk¹ mistyczk¹ (wspomnienie obowi¹zkowe).
Benedykt XVI wspiera starania o wpisanie Mazur na
listê 7 Nowych Cudów Natury. Specjalny list w tej
sprawie otrzyma³ znany podró¿nik, ambasador Krainy
Wielkich Jezior Jacek Pa³kiewicz. W liœcie tym
czytamy, ¿e Ojciec Œwiêty „wspiera te wysi³ki, maj¹c
na uwadze, jak wiele znaczy³o piêkno tego regionu dla
jego umi³owanego B³ogos³awionego Poprzednika na
Stolicy Piotrowej”.
Ogólnoœwiatowe g³osowanie na 7 Nowych Cudów
Natury potrwa tylko do 11 listopada. Jacek Pa³kiewicz
uwa¿a, ¿e powszechne uczestnictwo w nim by³oby
przejawem poczucia odpowiedzialnoœci za rozwój
Ojczyzny. „Jeœli Polacy wezm¹ do serca dobro kraju,
zmobilizuj¹ siê i masowo wespr¹ rodzimy cud natury,
to Mazury znajd¹ siê wœród siedmiu najwspanialszych
miejsc planety” – mówi³ Jacek Pa³kiewicz.
G³osowaæ na Mazury mo¿na m.in. za poœrednictwem
SMS (nr 7155, wpisaæ Mazury, cena 1,23 z³).
Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na
znaleŸæ na www.mazurycudnatury.org
Mazury s¹ jedynym polskim kandydatem
w konkursie szwajcarskiej fundacji
New7Wonders na 7 Nowych Cudów Natury. Do fina³u

konkursu, oprócz Mazur, wesz³o 27
innych miejsc na œwiecie, m.in.
Wezuwiusz, Amazonka i Wielki Kanion
Kolorado. Finalistów wybra³o grono
ekspertów pod przewodnictwem prof. dr.
Federico Mayor, by³ego dyrektora
generalnego UNESCO. Zakoñczenie plebiscytu
nast¹pi 11.11.2011 r.
Kampanie promowania Mazur - "ze wzglêdu na b³.
Jana Paw³a II, który wielokrotnie przemierza³ te tereny
i bardzo je ceni³ jako miejsce spotkania ze Stwórc¹ poprzez jego dzie³o - i z cz³owiekiem, bêd¹cym czêœci¹
i koron¹ Bo¿ego stworzenia" - popar³ tak¿e Episkopat
Polski, o czym czytamy w liœcie sekretarza
generalnego KEP bp. Stanis³awa Budzika.
Z kolei biskup e³cki Jerzy Mazur mówi¹c o tym, ¿e
piêkno Mazur zachwyca i zachêca do refleksji,
zachêca³ do odwiedzania tego regionu i
upamiêtniaj¹cych b³. Jana Paw³a II szlaków
papieskich: szlaku "Tajemnice œwiat³a" prowadz¹cego
z E³ku poprzez Sejny na Wigry" oraz kajakowego z
Wigier do Augustowa i Studziennicznej pod nazw¹
"Tajemnice zawierzenia".
(za KAI)

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.

