Kalendarz liturgiczny
6 grudnia. II NIEDZIELA ADWENTU.
Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6
Na chrzcie otrzymaliśmy nowe życie
w Chrystusie.
7 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Św. Ambrożego.
Iz 35,1-10; Łk 5,17-26
Uczestnicząc w Eucharystycznej Uczcie
nabieramy odwagi do zadań, jakie Pan Bóg
przed nami stawia.
8 grudnia. WTOREK. UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP.
Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
Historia zbawienia to dzieje Bożego
miłosierdzia.
9 grudnia. ŚRODA.
Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

Czas Adwentu jest szkołą oczekiwania.
10 grudnia. CZWARTEK.
Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
Bliskość królestwa Bożego była wyczuwana
i głoszona przez Jana Chrzciciela. Wrażliwość
na przychodzącego Boga stała się źródłem
chwały tego proroka.
11 grudnia. PIĄTEK.
Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Każdy udział w Najświętszej Ofierze umacnia
naszą nadzieję. Budzi także wdzięczność za
to, że Bóg zapalił w naszych sercach światło
wiary i czuwa nad nim, żeby nie zgasło.
12 grudnia. SOBOTA.
Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
Czekamy na Chrystusa, który przyjdzie, by
nas odnowić i dać nam zbawienie.

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.

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. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220
Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 235 446.85 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!
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Beatyfikacja polskich męczenników w Peru.
Kolejni męczennicy XX wieku, którzy zginęli z rąk komunistów, doczekali się wyniesienia do
chwały ołtarzy. Wśród trzech kapłanów, beatyfikowanych dziś w peruwiańskim mieście Chimbote,
są dwaj polscy franciszkanie konwentualni, ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski.
Byli dopiero po trzydziestce, gdy 9 sierpnia 1991 r. terroryści z Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak)
zamordowali ich na terenie tamtejszej diecezji, w Pariacoto. Trzeci z męczenników to
sześćdziesięcioletni włoski ksiądz diecezjalny fideidonista Alessandro Dordi, którego członkowie tej
samej lewackiej organizacji zabili dwa tygodnie później, 25 sierpnia 1991 r.
Beatyfikacji na stadionie w Chimbote przewodniczył w imieniu Papieża kard. Angelo Amato.

Benedykt XVI będzie na inauguracji Roku Miłosierdzia.
Papież Senior Benedykt XVI przyjął zaproszenie swego następcy do udziału w uroczystości
otwarcia Roku Świętego. Od Roku Miłosierdzia dzielą nas zaledwie dwa dni. Jego rozpoczęcie jest
związane z otwarciem świętych drzwi w Bazylice Watykańskiej. Dokona tego Papież na
zakończenie Eucharystii sprawowanej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia na placu św. Piotra.
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Również Apostoł Paweł przebył podobną drogę.
Zanim spotkał Chrystusa na drodze do
Damaszku, jego życie było poświęcone w sposób
całkowity osiągnięciu sprawiedliwości z Prawa
(por. Flm 3, 6). Nawrócenie dokonane przez
Chrystusa doprowadziło Pawła do wywrócenia
jego wizji aż do takiego punktu, że w Liście do
Galatów napisał: «my właśnie uwierzyliśmy w
Chrystusa Jezusa, by osiągnąć
usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie

przez wypełnianie Prawa za pomocą
uczynków» (2, 16). Jego zrozumienie
sprawiedliwości zmieniło się radykalnie. Paweł
kładzie teraz na pierwszym miejscu wiarę, a nie
Prawo. To nie zachowywanie prawa zbawia, ale
wiara w Jezusa Chrystusa, który wraz ze swoja
Męką i Zmartwychwstaniem niesie zbawienie
razem z miłosierdziem, które usprawiedliwia.
Sprawiedliwość Boga staje się teraz
uwolnieniem dla tych, którzy są uciśnieni przez
niewolę grzechu i wszystkich jego
konsekwencji. Sprawiedliwością Bożą jest
Jego przebaczenie (por. Ps 51[50], 11-16). Cdn.

Słowo na dziś
W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel
wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia.
Warto jednak od razu zadać pytanie: z czego
trzeba się nawrócić i na jakiej płaszczyźnie
należy „prostować ścieżki” dla Chrystusa?
Podpowiedzi udziela nam w drugim czytaniu
Święty Paweł Apostoł, który wyznacza
chrześcijaninowi niejako pole pracy
duchowej. Nawrócenie musi dotknąć

praktycznie każdego obszaru naszego życia.
Dokonać się to jednak może jedynie we
współpracy z łaską Boga. W jasny sposób
przedstawia tę prawdę prorok Baruch, który
ukazuje wspaniałe wywyższenie nowego
Jeruzalem. Każdy wierzący może dziś powtórzyć
za Psalmistą: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla
nas”.
Przyjmujmy z radością dzisiejsze słowo Boże.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa
wołanie Świętego Jana Chrzciciela:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego…”. To wezwanie do wytężonej pracy nad
sobą i do nawrócenia. Pan pragnie przychodzić
do nas nieustannie, ale czy jesteśmy na to gotowi
i przygotowani? Pan Bóg chce nas wszystkich
obdarzać swoim miłosierdziem. Czeka na nas
każdego dnia w sakramencie pokuty
i pojednania.
2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy
i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych
braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego
Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej
można ich wesprzeć materialnie, wrzucając
ofiary do puszek.
3. Podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci
naszych najmłodszych parafian odwiedzi
Święty Mikołaj z okazji przypadającego dzisiaj
jego wspomnienia. Niech ten dzień w nas
wszystkich rozbudzi chęć niesienia pomocy
bliźnim. Włączmy się również w akcje
pomocowe Caritas: trwa sprzedaż świec
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
a wolontariusze z naszego parafialnego zespołu
Caritas przed świętami przeprowadzą zbiórkę
żywności dla najbardziej potrzebujących.
4. We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godz.
8.30, 11.00 i 17.00, podczas których będziemy
prosić Maryję o pomoc w walce z pokusami
i grzechem, w walce o czystość serca oraz
o pełnienie woli Bożej w życiu.
5. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
chcemy naśladować Matkę Bożą. Pragniemy
coraz bardziej zbliżać się do Boga i coraz
bardziej Go kochać, a w tym właśnie pomaga
nam Maryja, która jest dla nas wzorem
i przykładem.
6. Pamiętajmy, że prawdę o Niepokalanym
Poczęciu Maryi wyznajemy każdorazowo
podczas odmawiania „Pozdrowienia
Anielskiego” (modlitwy Zdrowaś Maryjo)
słowa „łaski pełna” wyrażają właśnie ten
przywilej Maryi.
7. Za wstawiennictwem Maryi dziękujmy Panu
Bogu, że przez sakrament chrztu św. zostaliśmy

uwolnieni od duchowych skutków grzechu
pierworodnego, a w sakramencie pokuty
i pojednania Bóg leczy rany naszej duszy.
Przypominamy jednocześnie, że z tego
sakramentu można skorzystać przed każdą
Mszą Świętą
8. W tę uroczystość rozpocznie się w całym
Kościele nadzwyczajny Rok Święty Jubileusz
Miłosierdzia. Warto z tej racji sięgnąć po
papieską bullę Misericordiae vultus,
wyznaczającą treści tego roku. Jest dostępna
m.in. w internecie.
9. Przypominam o Mszach Świętych
roratnych. Zapraszam na nie z lampinami.
10. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok, kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”, a także albumy
Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego
- Wędrówka śladami Jana Pawła II”.
11. W ramach przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży w Diecezji Ełckiej proszę
parafian o zgłoszenia pragnienia przyjęcia
gości zza granicy w rodzinach i o zgłoszenia
wolontariuszy, którzy zajmą się tymi gośćmi.
12. Adwent to czas, w którym pomagam
w parafiach w dekanacie. Bardzo proszę, by
zwracać baczną uwagę na godziny
odprawiania Mszy Świętych, gdyż w tym
czasie ulegają one zmianom.
13. REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej
parafii odbędą się 11 i 12 grudnia. Msze Święte
w czasie rekolekcji o godz. 9.00, 12.00 i 17.00.
Już teraz zapraszam i proszę o modlitwę
w intencji rekolekcji i parafii.
Rekolekcje przeprowadzi ks. Radosław
Rybarski.
14. W następną niedzielę - Dzień Pamięci
Ofiar Stanu Wojennego (1981).
15. W następną niedzielę poświęcenie figurek
Dzieciątka Jezus.
16. Za tydzień, po Mszy Świętej o godz. 11.00spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do
I Komunii Świętej i ich rodzicami.
17. W TYM TYGODNIU PATRONUJE
NAM:
· 7 XII św. Ambroży, biskup Mediolanu,
wybitny kaznodzieja i autor wielu hymnów
liturgicznych, a także patron pszczelarzy.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 7 grudnia 2015 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Władysław Popielarz, Czesław
Bednarczyk
Wtorek - 8 grudnia 2015 r.
8.30 - w int. Marii Moroz z racji imienin
i urodzin - int.od męża
- int.dziękczynna za otrzymane łaski od Boga
i Matki Bożej z prośbą o zdrowie i wszelkie
łaski - int.od Jasi
11.00 - int.dziękczynna od ks.W.S.
17.00 - + Daniela Krystian w 11 rocz.śm.
Środa - 9 grudnia 2015 r.
8.00 - + Leokadia Sobiech ( w dniu imienin)
17.00 - + Rafał Wasilewski w rocz.śm.
Czwartek - 10 grudnia 2015 r.
8.00 - w int. Wojtusia Krysiaka w 3 urodziny
17.00 - + Genowefa i Piotr Tomasik
Piątek - 11 grudnia 2015 r.
9.00 -+ Jerzy, Władysław, Stefania, Tadeusz

- o zdrowie dla Fryderyki
Hoffman
12.00 - ...................
17.00 -...................
Sobota - 12 grudnia 2015 r.
9.00 - +Czesława
Dylakowska
12.00 - + Lis Marianna, Tadeusz,Andrzej,
Pianka Aleksandra i Antoni
17.00 - ...................
III Niedziela Adwentu - 13 grudnia 2015 r.
8.30 - + Władysław Popielarz w rocz.śm.,
Józef, Marcjanna Gołaś
- + Edward Ostrowski - int.od córki
11.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
- + Helena Sawicka w 7 rocz.śm., Anatol int.od syna Jana z rodziną
- + Zbigniew Kociżewski, Rafał Wasilewski
17.00 - za parafię
- w urodziny Kornela Nadolnego

ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
31. Zwiększenie niedoborów wody spowoduje
wzrost kosztów żywności i innych produktów
wymagających jej użycia. Niektóre badania
wskazały na niebezpieczeństwo dotkliwego
braku wody w ciągu kilku dziesięcioleci, jeśli nie
zostaną podjęte działania w trybie pilnym.
Oddziaływania na środowisko mogą mieć wpływ
na miliardy ludzi, a można też oczekiwać, że
kontrola wody przez wielkie światowe
korporacje stanie się głównym źródłem

konfliktów w tym wieku.
III. Zatracenie różnorodności biologicznej
32. Zasoby ziemi są również grabione z powodu
krótkowzrocznego rozumienia gospodarki i
działalności handlowej oraz produkcji. Strata
puszcz i lasów pociąga za sobą równocześnie
stratę gatunków, które mogłyby w przyszłości
stanowić zasoby niezwykle ważne nie tylko dla
wyżywienia, ale także dla leczenia chorób i wielu
usług. Różne gatunki zawierają geny, które mogą
być kluczem do zaspokojenia w przyszłości
pewnych ludzkich potrzeb lub uregulowania
pewnych problemów ekologicznych. Cdn.

Ochrzczona została

Laura Irmgard
Nakielska,
córka Edyty
Agnieszki
i Romana
Stanisława.
Rodzice i
otoczenie niech
będą dla niej
świadkami
wiary.

Rodzinny Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych
Organizatorem konkursu jest Akcja
Katolicka przy parafii Trójcy Św.
W Rucianem-Nidzie we współpracy
Domem Kultury gminy RucianemNida. Zadaniem uczestników
konkursu jest wykonanie
przestrzennej pracy plastycznej,
szopki bożonarodzeniowej,
statycznej lub ruchomej.
Informacje na tablicy ogłoszeń.

