Kalendarz liturgiczny
21 stycznia. II NIEDZIELA PO
NARODZENIU PAŃSKIM. Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna.
2 stycznia. PONIEDZIAŁEK.
1 J 2, 22-28; J 1, 19-28
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie.
3 stycznia. WTOREK.
1 J 2, 29 3, 6; J 1, 29-34
Chrystus jest Barankiem, który gładzi
grzechy świata.

4 stycznia. ŚRODA.
1 J 3, 7-10; J 1, 35-42
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
5 stycznia. CZWARTEK.
1 J 3, 11-21;J 1, 43-51
Chrystus jest Synem Bożym
6 stycznia. PIĄTEK. Uroczystość
Objawienia Pańskiego.
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
7 stycznia. SOBOTA.
1 J 3, 22 4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25
Bliskie jest królestwo niebieskie.

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

Rzymskokatolicka 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 - 165 955.15 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!

Ochrzczeni zostali
Julian Ciskowski
syn Daniela Piotra
i Joanny
oraz
Gabriel Soltek syn
Michała Marcina
i Agnieszki.
Rodzice
I otoczenie niech
będą dla nich
świadkami wiary.
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W dniu dzisiejszym witamy
2017 rok. Być może z obawą
myślimy o przyszłości. Czy
spełnią się nasze plany, czy
będziemy szczęśliwi, czy
będzie nam dane przeżyć te dni
w zdrowiu, pokoju, czy nasi
bliscy i my sami doczekamy
jego końca?
Chciałbym, abyśmy na
chwilę wrócili do wydarzeń
roku minionego. A było ich
wiele. Przeżywaliśmy
Jubileuszowy Święty Rok
Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży
i wizytę Ojca Świętego Franciszka
w Krakowie, 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Celebrowaliśmy je i cieszyliśmy się nimi.
Mieliśmy również okazję świętować
uroczystości ważne dla naszej parafii.
Możemy tu wspomnieć chociażby
obchodzoną we wrześniu, po raz pierwszy
w naszej wspólnocie, 40 - godzinną
adorację Najświętszego Sakramentu,

a także mój Srebrny
Jubileusz Kapłaństwa.
Pragnę jak najserdeczniej
podziękować wszystkim,
którzy zechcieli swoją
obecnością, modlitwą
i pracą w nich uczestniczyć.
Ta k a p o s t a w a j e s t
drogowskazem dla ludzi,
którzy szukają drogi do
Jezusa.
Wierzę głęboko, że
nadchodzący rok również
przyniesie nam wiele
niezwykłych i dobrych zdarzeń. Polecam
każdą i każdego z Was, wszystkie ważne
i codzienne sprawy Maryi - Świętej Bożej
Rodzicielce, której uroczystość dzisiaj
obchodzimy. Niechaj każdy dzień
rozpoczynającego się roku będzie
pobłogosławiony Jej matczyną opieką
i miłością.
Ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś

Przestrzeganie przepisów prawa Mojżeszowego w pewnym momencie
dziejów Narodu Wybranego przestało być narzędziem do osiągnięcia
zbawienia. Pan Bóg wkroczył w historię swego ludu z nowym środkiem
wychowawczym, doprowadził do zaistnienia nowej rzeczywistości
w świecie. Narodzenie Syna Bożego z Maryi Dziewicy było momentem
przełomowym. Chrystus przez wcielenie stał się bliski człowiekowi. Wyzwolił ludzkość ze stanu
niewoli i każdego człowieka uczynił dzieckiem Boga. Jest to adopcja o charakterze duchowym,
gdyż Bóg Ojciec przez osobę Syna daje ludziom również swojego Ducha, a z Nim pełnię
błogosławieństwa i swojej życzliwości, o której usłyszymy w Księdze Liczb.
Otwórzmy nasze serca na słowo Boże i Jego błogosławieństwo.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego
2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy
obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga
o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla
Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten
rok będzie ani co przyniesie. Ale
z wielowiekowych doświadczeń naszego
narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka
nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych
chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod
swoim Sercem źródło i początek naszego życia,
Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się
stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie
dzieje. Ona od początku trwała przy danym
Bogu słowie, od zwiastowania, przez
betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się
w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby
zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej
Syna nie zostało zmarnowane.
2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana
Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja,
wydając na świat Bożego Syna, staje się
Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza
uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi,
ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI
(list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy
Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle
potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca
na modlitwę w tej intencji przez
wstawiennictwo Maryi, Jej niczego Bóg nie
odmawia.
3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub
odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu,
przyjdź można uzyskać odpust zupełny.
Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej
łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
4. We wtorek 3 stycznia, tradycyjnie
wspominamy Najświętsze Imię Jezus.
U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień
ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się
poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Już
w pierwszej połowie XVI wieku papież
Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy
Świętej o Imieniu Jezus, a Innocenty XIII na
początku XVIII wieku rozciągnął to święto na
cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu

samego Pana Jezusa, który powiedział:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię
moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne
liturgiczne wspomnienie, tego dnia do
codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka
wezwań z Litanii do Imienia Jezus.
5. W piątek 6 stycznia, przypada
uroczystość Objawienia Pańskiego,
w naszej tradycji zwana świętem Trzech
Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży
przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras
i języków. Msze Święte o godz. 8.30, 11.00
i 17.00. ZAPRASZAM.
Tego dnia w kościele pobłogosławimy
kadzidło i kredę, którą zgodnie z dawnym
polskim zwyczajem na drzwiach naszych
domostw nakreślimy pierwsze litery imion
Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora
i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy
cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy
również jako prośbę, aby Chrystus
błogosławił nasz dom: Christus mansionem
benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych
domów ma rangę świadectwa wiary wobec
naszych braci i sióstr, którzy od nas tego
świadectwa żądają i na nie oczekują.
6. W uroczystość Objawienia Pańskiego
rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień
Dzieci, dlatego do puszek tego dnia będą
zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.
Już dziś gorąco polecam tę dodatkową składkę
ofiarności parafian.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne
i święte powołania kapłańskie, a w piątek
przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za
lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza
Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych,
którzy Pana Boga przeprosić nie chcą.
W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi
o wstawiennictwo przed Bożym tronem.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w I czwartek miesiąca rozpocznie się po
Mszy Świętej o godz. 17.00 i potrwa do
21.00. ZAPRASZAM.

Intencje
Poniedziałek - 2 stycznia 2017 r.
8.00 - + Adam, Rozalia, Józef, Maria
17.00 - .................
Wtorek - 3 stycznia 2017 r.
8.00 - .................
Środa - 4 stycznia 2017 r.
17.00 - ......................
Czwartek - 5 stycznia 2017 r.
17.00 - + Brunon i Wiesław Śniciekowscy
w rocz.śm.
Piątek - 6 stycznia 2017 r.
8.30 - + Wacława Cichomska w 30 rocz.śm.,
Aleksander, Dariusz i Regina Kuźmiccy, Klara
Sznerys, Marianna Banaszkiewicz
11.00 - + Regina Serowik
17.00 - + Feliks Zalega

Ogłoszenia

*

8. 2 stycznia - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30.
Pozostałe po Mszy Świętej o godz. 17.00.
ZAPRASZAM.
9. U progu nowego roku kalendarzowego 2017
jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość,
aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny
i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego
będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy
szansę spełnienia się naszych najlepszych
życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej
wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny,
promieniować Bożym szczęściem, niezależnie
od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas
prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się
rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych
rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla
naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie
błogosławionym.
10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM: 2 I św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz
z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący
w IV wieku (wspomnienie obowiązkowe).
11. W zakrystii są dostępne albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”, a także do nabycia są:
albumy Miłosierni miłosierdzia dostąpią,

mszalne
Sobota - 7 stycznia 2017 r.
17.00 - ..............
Niedziela Chrztu Pańskiego 8 stycznia 2017 r.
8.30 - + Wiesław i Antonina
P o p ł a w s c y, W ł a d y s ł a w a
i Stanisław Dąbrowscy
- + Józef Nadolny w 4 rocz.śm.,
Władysława i Andrzej Nadolni
11.00 - w urodziny męża Tadeusza
- + Czesława Trzcińska w rocz.śm.
- + Krystyna w rocz.śm., Stanisław i Mariusz,
cr. Małż, Krysiak, Ksepka i Parzych
17.00 - za parafię
- w dniu urodzin ks. Macieja

Komunikaty cd.

książki: Błogosławieni miłosierni,
Nabożeństwo do św. Michała, Nowenna do św.
Michała, kalendarze dla dzieci, kalendarze
papieskie małe, kalendarze maryjne duże.
Zachęcam do nabywania. Do nabycia jest także
Kalendarz Rolników na rok 2017.
12. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia.
13. Przyjmuję już intencje mszalne na ten rok.
Każda rodzina niech czuje się zobowiązana
w sumieniu do zamówienia Mszy Świętej tak za
siebie, o bł. Boże w rodzinie, jak i za swoich
bliskich zmarłych. Przypominam, że zamówić
i ofiarować Mszę Świętą jest największym
i najpiękniejszym podarunkiem dla tych,
których kochasz.
14. Niedługo rozpoczniemy wymianę instalacji
elektrycznej w naszym kościele.
15. W najbliższym czasie w naszej parafii
rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie,
zwane kolędą. Pragnę odwiedzić naszych
Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin
Boże błogosławieństwo. Będzie to przede
wszystkim wizyta duszpasterska, podczas
której zapraszam wszystkich do wspólnej
modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi
praktykami religijnymi.
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