Kalendarz liturgiczny
9 wrzeœnia. XXIII NIEDZIELA ZWYK£A.
Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37
Nasza chrzeœcijañska radoœæ i ¿yczliwoœæ maj¹ byæ
widzialnym znakiem, niedostrzegalnej dla oczu
wiêzi z Chrystusem, który pragnie uczyniæ nas
aposto³ami swojej ³aski.
10 wrzeœnia. Poniedzia³ek.
1 Kor 5,1-8; £k 6,6-11
Ci¹gle musimy zabiegaæ, by grzechy, s³aboœci i
doczesne troski nie przys³oni³y nam religijnego
wymiaru naszego ¿ycia.
11 wrzeœnia. Wtorek.
1 Kor 6,1-11; £k 6,12-19
Przyjmuj¹c Chrystusa do serca, staliœmy siê
narzêdziami Bo¿ego pokoju.
12 wrzeœnia. Œroda.
1 Kor 7,25-31; £k 6,20-26
Nie da siê w pe³ni poj¹æ ludzkiego losu bez
Chrystusa i pokory wobec tajemnicy Bo¿ej

opatrznoœci.
13 wrzeœnia. Czwartek. Œw. Jana Chryzostoma.
1 Kor 8,1b-7.10-13; £k 6,27-38
G³êbokie prze¿ycie Eucharystii prowadzi zawsze
do przemiany ¿ycia.
14 wrzeœnia. Pi¹tek. Œwiêto Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego.
Lb 214b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17
Krzy¿ jest znakiem cierpienia, œmierci, ale i
ostatecznego zwyciêstwa Chrystusa, na krzy¿u
bowiem otwar³o siê dla nas Ÿród³o
nieskoñczonego mi³osierdzia Bo¿ego.
15 wrzeœnia. Sobota. Najœwiêtszej Maryi Panny
Bolesnej.
Hbr 5,7-9; J 19,25-27 lub £k 2,33-35
Przez wspomnienie Bolej¹cej Matki
uœwiadamiamy sobie cierpienia Tej, która - jak
nikt inny- by³a zjednoczona z Chrystusem
równie¿ w Jego mêce, cierpieniu i œmierci.

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. Do tego, by byæ zdrowym na duszy, potrzebna
jest wiara. Je¿eli wiêc chcemy uchwyciæ
najpe³niejsze bogactwo istnienia, musimy prosiæ:
„Panie, spraw, abym przejrza³”.
2. Rozpocz¹³ siê rok szkolny i katechetyczny.
Zainteresujmy siê, czy nasze dzieci i m³odzie¿
sumiennie korzystaj¹ z katechizacji szkolnej.
3. Przed uroczystoœciami odpustowymi
zapraszam na Mszê Œwiêt¹ o godz. 19.00, która
zostanie odprawiona na cmentarzu za wszystkich
zmar³ych naszych parafian.
4. W pi¹tek, 14 wrzeœnia, przypada œwiêto
Podwy¿szenia Krzy¿a. Przypomina nam ono o
odnalezieniu relikwii Krzy¿a i konsekracji
bazyliki, w której by³y przechowywane. Z okazji
tego œwiêta warto spojrzeæ na krzy¿e przydro¿ne i
na te w naszych mieszkaniach i oczyœciæ je i
uporz¹dkowaæ.
Msze Œwiête o godzinie o godz. 8.30, 11.00 i
17.00. (patrz s.1)
Na Mszy Œwiêtej o godz. 11.00 - poœwiêcenie
tornistrów dla najm³odszych dzieci.
5. Nazajutrz po œwiêcie Podwy¿szenia Krzy¿a
bêdziemy obchodziæ wspomnienie Najœwiêtszej
Maryi Panny Bolesnej, która nie opuœci³a swojego

Syna nawet w godzinie œmierci. To Ona od chwili
poczêcia a¿ po Krzy¿ na Kalwarii jest dla nas wzorem
trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet
poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy siê od Niej wiary,
nawet wtedy, gdy dotyka nas potêga z³a. Uczcijmy to
œwiêto naszej Matki uczestnictwem we Mszy Œwiêtej o
8.00 i 17.00 .
6. W przysz³¹ niedzielê Dzieñ Œrodków Spo³ecznego
Przekazu.
7. Dzisiaj prosimy o ofiary na fundusz zakonu
kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w E³ku.
8. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
9. Za tydzieñ, jak w ka¿d¹ III- ci¹ niedzielê miesi¹ca,
prosimy wszystkich o ofiarn¹ pomoc w pracach
prowadzonych w naszej parafii. Ofiary sk³adane na tacê
przeznaczamy na ten szczytny cel. Za okazywan¹ pomoc
i ¿yczliwoœæ modlitw¹ i sercem dziêkujê.
10. W nastêpn¹ niedzielê na Mszy Œwiêtej o godz. 11-tej
spotkanie z rodzicami dzieci do I Komunii Œwiêtej.
Na tej Mszy Œwiêtej tak¿e wrêczenie “Pami¹tek
przyjêcia szkaplerza œwiêtego” osobom, które przyjê³y
szkaplerz. ZAPRASZAM.

Bazylika zim¹
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14 wrzeœnia - Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego, odpust w naszej parafii.
Bardzo serdecznie zapraszam na uroczystoœci
wszystkich parafian i goœci. Msze Œwiête o godz.
8.30, 11.00 i 17.00. Uroczysta Msza Œwiêta z
Koœció³ domem ¿ycia, wiary i mi³oœci
List pasterski Episkopatu Polski z okazji II
Tygodnia Wychowania 16-22 wrzeœnia 2012 r.
Cd. Troska Koœcio³a o wychowanie cz³owieka
„Koœció³ naszym domem” to has³o trwaj¹cego
roku duszpasterskiego. Zachêca nas ono, by
spojrzeæ na Koœció³ jako na wspólnotê opart¹ na
relacjach podobnych od relacji domu
rodzinnego. Pierwsze spotkanie cz³owieka z
Bogiem i Koœcio³em ma bowiem miejsce w
rodzinie, nazywanej s³usznie „Koœcio³em
domowym”. To w³aœnie w rodzinie, w
atmosferze mi³oœci ma³¿eñskiej
i rodzinnej, opartej na naturalnych wiêzach,
dokonuje siê proces wychowania, czyli
kszta³towania ludzkiego wnêtrza. Mówi³ o tym
papie¿ Benedykt XVI w Nazarecie miejscu, w
którym wszystkie rodziny mog¹ znaleŸæ
inspiracjê do realizowania zadañ, jakie stawia
przed nimi ich powo³anie: „W planie Bo¿ym
wobec rodziny, mi³oœæ ma³¿onków (…) znajduje
swój co-dzienny wyraz w pe³nych mi³oœci
wysi³kach rodziców, na rzecz zapewnienia
ca³oœciowej formacji ludzkiej i duchowej swym
dzieciom”. (Benedykt XVI, Homilia
wyg³oszona w czasie Mszy œw. w Nazarecie, 14
maja 2009).
Podejmuj¹c refleksjê nad wychowaniem we
wspólnocie Koœcio³a, który jest naszym domem,
warto przywo³aæ przyk³ad Œwiêtej Rodziny, a
zw³aszcza to wydarzenie, kiedy dwunastoletni
Jezus zgubi³ siê w Jerozolimie w czasie Œwiêta
Paschy. Niepokój spowodowany zaginiêciem
Jezusa, Maryja i Józef prze¿ywali razem.
Wspólnie te¿ poszukiwali zagubionego
Dziecka. Œwiadcz¹ o tym s³owa, jakie

procesj¹ eucharystyczn¹ o godz. 11.00. Proszê o
zorganizowanie procesji.
Swoj¹ obecnoœci¹ na uroczystoœci odpustowej
oddajmy czeœæ krzy¿owi œwiêtemu. Niech Bo¿a
mi³oœæ nie pozostanie bez naszej odpowiedzi.

zatroskana Matka kieruje do swego Syna
odnalezionego po trzech dniach poszukiwañ: „Oto
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliœmy Ciebie” (£k
2,48). Stwierdzenie: „ojciec Twój i ja” wskazuje na to,
¿e ma³¿onkowie Maryja i Józef wspólnie dzielili
troskê o Jezusa i wspólnie uczestniczyli w Jego
wychowaniu. Czy¿ nie mo¿na doszukaæ siê tu kolejnej
wa¿nej wskazówki dla wszystkich rodziców
podejmuj¹cych troskê o wychowanie dzieci? Zarówno
ojciec, jak i matka, wbrew niektórym schematom,
powinni w równym stopniu braæ odpowiedzialnoœæ za
wychowanie dziecka. Zauwa¿my, ¿e Maryja i Józef na
co dzieñ przebywali z Jezusem i mieszkali z Nim w
nazaretañskim domu. Uczestniczyli tak¿e
w ¿yciu religijnym wspólnoty, do której nale¿eli.
W³¹czali siê w istniej¹ce wówczas formy tego ¿ycia i
stopniowo wprowadzali w nie dorastaj¹cego Jezusa:
podejmowali razem praktyki religijne, uczestniczyli w
pielgrzymkach do Jerozolimy, nawiedzali œwi¹tyniê,
prowadz¹c do niej Jezusa. Wynika z tego, ¿e
œwiadectwo ¿ycia religijnego rodziców ma istotne
znaczenie w wychowaniu dziecka. Jednoœæ i œwiêtoœæ
ma³¿eñstwa jest sta³¹ trosk¹ Koœcio³a. Jej zasadnoœæ
staje siê jeszcze wyraŸniejsza, gdy ma³¿onkowie s¹
rodzicami. Niestety, coraz wiêkszy problem spo³eczny
stanowi wzrastaj¹ca liczba rozpadaj¹cych siê
ma³¿eñstw, co ma niekorzystny wp³yw na
wychowanie i przyczynia siê do negatywnych prze¿yæ
dzieci i m³odzie¿y. Bardzo wa¿nym elementem
wychowania w rodzinie jest bowiem stabilizacja i
poczucie bezpieczeñstwa, jakiego powinno
doœwiadczaæ dziecko. Pragniemy wiêc uwra¿liwiæ
duszpasterzy na sprawê pog³êbionego przygotowania
narzeczonych do sakramentu ma³¿eñstwa oraz zadañ
zwi¹zanych z macierzyñstwem i ojcostwem.
Ci¹g dalszy nast¹pi

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 - 100 z³.; 2. Anonimowo - 350 z³.; 3. Stanis³aw i Teresa
Sakowscy (Ga³kowo) - 150 z³.
Wp³ynê³o - 600 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 646 060.09 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 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw Serowik w 30-t¹
rocz. œm., Stanis³awa - int. od córki
Celiny z rodzin¹
8.00 - + Renata Wróbel w 30-ty
dzieñ po œm.
17.00 - + W³adys³aw Ko¿³owski, Stanis³aw i
Aleksandra Sekœciñscy, Eleonora i Wincenty
Karaszewscy, Anna i Marian Majkut, Leon
Wilczyñski
Wtorek - 11 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
17.00 - + Zygmunt i Henryk Rymarczuk, Józef
Pronobis
17.00 - + Janina, Jan i Józef Pupkiewiczowie,
Janina i Zbigniew, Wanda, Ignacy i Wac³aw
Wasilewscy
Œroda - 12 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - o uwolnienie dla Asi Bibi
17.00 - w 3-ci¹ rocznicê œlubu Emilii i Rafa³a Car i
w int. Amelii
17.00 - int. dziêkczynna za otrzymane ³aski z
proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
pewnej rodziny
Czwartek - 13 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - ..............
17.00 - w rocznicê œlubu Anny i Tomasza Kobus i za
ich córkê Oliwiê
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
19.00 - Msza Œwiêta na cmentarzu za wszystkich
zmar³ych parafian i zmar³ych z ich rodzin
Pi¹tek - 14 wrzeœnia 2012 r.
8.30 - + Zofia Zadro¿na
Na renowacjê koœcio³a: 200 z³ (Ireneusz i Sabina
Juszko - Ukta). Bóg zap³aæ!
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
· w czwartek, 13 wrzeœnia œwiêty Jan Chryzostom,

11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Haliny i Zygmunta
Krajza
11.00 - w int. Stanis³awa i Alicji Ruszczyk - int. od
córki Beaty z mê¿em i dzieæmi
11.00 - w I-sze urodziny Amelii i cr. Dzierlatków
17.00 - za dzieci pierwszokomunijne i uczestników
pielgrzymki autokarowej do Studzienicznej
17.00 - + Józef, Marcjanna, cr. Go³aœ
Sobota - 15 wrzeœnia 2012 r.
8.00 - o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie
Krzysztofa i Bogumi³y
17.00 - w int. Rados³awa Krysiaka i w int. Jemu
wiadomej
17.00 - + Robert Krysiak - int. od rodzeñstwa
17.00 - + Czes³awa, Beata i Mieczys³aw Maciora
XXIV Niedziela Zwyk³a - 16 wrzeœnia 2012 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Kuprajtys
8.30 - w int. Ks. Henryka o zdrowie i b³. Bo¿e
8.30 - + Zenon Zawrotny w rocz. œm., Czes³aw,
Dariusz, S³awomir, Stefania
8.30 - + W³adys³aw Filipkowski i jego rodziców
Jana i Rozaliê
11.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina, Wies³aw
11.00 - + W³adys³aw, Marianna, Józef, Eleonora,
Stefan, Stefania, cr. Brzostków i Rachubków,
Bronis³aw Rachubka
11.00 - + Antonina Sad³owska
17.00 - w 10-t¹ rocznicê œlubu Anny i Zbigniewa
Ma³¿ i za ich dzieci
17.00 - + Helena Duda w 2-g¹ rocz. œm., cr. Duda i
Podsiad
biskup Konstantynopola z prze³omu IV i V wieku,
zapamiêtany jako wybitnie uzdolniony
kaznodzieja, st¹d jego przydomek „z³otousty”,
czyli Chryzostom.

* 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

* 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

Drodzy Zelatorzy ¯ywego Ró¿añca Œwiêtego Diecezjalnym Areopagu Nowej Ewangelizacji na
W czasie wiosennych spotkañ, na pierwszym
Diecezjalnym ZjeŸdzie Zelatorów i Zelatorek,
które odbywa³y siê w siedmiu miastach naszej
Diecezji wy³oni³o siê bardzo du¿o potrzeb i pytañ
co do funkcjonowania w diecezji Kó³ ¯ywego
Ró¿añca oraz formacji ró¿añcowej.
Jedn¹ z potrzeb to rekolekcje dla Rodzin
Ró¿añcowych, dlatego ustaliœmy, aby one mia³y
miejsce raz w roku na terenie naszej diecezji.
Serdecznie pragnê zaprosiæ Wszystkich, którzy
nale¿¹ do Rodziny Ró¿añcowej na I Diecezjalne
E³ckie Rekolekcje Ró¿añcowe, które bêd¹
odbywaæ siê w dniach 21- 23 wrzeœnia br. w
Mo¿na byæ porz¹dnym cz³owiekiem, nie bêd¹c
chrzeœcijaninem, ale nie mo¿na byæ dobrym
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd
.
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S³u¿yæ Jezusowi w Jego „braciach
najmniejszych” (Mt 25, 40)
S³owo Bo¿e rzuca œwiat³o na ludzk¹ egzystencjê i
mobilizuje sumienia do g³êbszego zastanowienia
siê nad w³asnym ¿yciem, poniewa¿ ca³e dzieje
ludzkoœci podlegaj¹ s¹dowi Bo¿emu: „Gdy Syn
Cz³owieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim
wszyscy anio³owie, wtedy zasi¹dzie na swoim
tronie pe³nym chwa³y. I zgromadz¹ siê przed Nim
wszystkie narody” (Mt 25, 31-32). W naszych
czasach czêsto traktujemy powierzchownie
wartoœæ przemijaj¹cej chwili obecnej, tak jakby

Wigrach. Rekolekcje rozpoczniemy 21 wrzeœnia o
godz. 15.00 Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, a
zakoñczymy w niedzielê 23 wrzeœnia obiadem.
Koszt utrzymania - 240 z³ w tym: (trzy posi³ki,
kawa i herbata ka¿dego dnia oraz dwa noclegi).
Czcigodnych Ksiê¿y Proboszczów i Zelatorów
proszê o przekazanie tej informacji
w
poszczególnych Ko³ach Ró¿añcowych.
Serdecznie zapraszam
Ks. Krzysztof Karski
Diecezjalny Moderator Ró¿añca Œwiêtego
Zg³oszenia do dnia 15 wrzeœnia br. na adres Ks.
Krzysztof Karski, ul. Ks. Skorupki 6, 16-300
Augustów, tel. 504 025 012, kk1791@wp.pl
chrzeœcijaninem, nie bêd¹c przyzwoitym
cz³owiekiem.
by³a ma³o znacz¹ca dla przysz³oœci. Ewangelia
natomiast przypomina nam, ¿e wszyscy musz¹
zdaæ sprawê ze swego ¿ycia. W 25. rozdziale
Ewangelii Mateuszowej Syn Cz³owieczy mówi, ¿e
to Jemu zrobiliœmy lub nie to, co zrobiliœmy lub
czego nie zrobiliœmy jednemu z Jego „braci
najmniejszych” (por. 25, 40. 45): „By³em g³odny, a
daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi
piæ; by³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em
nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory, a
odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu, a
przyszliœcie do Mnie” (25, 35-36). Tak wiêc samo
s³owo Bo¿e przypomina o koniecznoœci naszego
anga¿owania siê w œwiecie i o naszej
odpowiedzialnoœci wobec Chrystusa, Pana
dziejów. G³osz¹c Ewangeliê, zachêcajmy siê
nawzajem do czynienia dobra i dzia³ania na rzecz
sprawiedliwoœci, pojednania i pokoju. cdn

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.

