Kalendarz liturgiczny
10 stycznia. NIEDZIELA. ŚWIĘTO
CHRZTU PAŃSKIEGO.
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22
Dziękujmy Bogu Ojcu za sakrament chrztu
i otwórzmy serca na dary, które chce nam
ofiarować we Mszy Świętej.
11 stycznia. PONIEDZIAŁEK.
1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20
Nadzieją powinien być naznaczony każdy dzień
naszego życia.
12 stycznia. WTOREK.
1 Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
Choć żyjemy na ziemi, dzięki sakramentom już
teraz otrzymujemy udział w dobrach
wiecznych.
13 stycznia. ŚRODA.
1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
Prośmy Boga, aby uwalniał nasze oczy z uwięzi

naszych oczekiwań, egoizmu i pychy, byśmy
dostrzegali ludzką biedę i potrafili jej zaradzić.
14 stycznia. CZWARTEK.
1 Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
Naszą obecnością na Mszy Świętej okazujemy
Chrystusowi szczerą chęć oddania Mu
panowania w naszym życiu.
15 stycznia. PIĄTEK.
1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12
W swoim miłosierdziu Bóg daje nam znacznie
więcej niż oczekujemy.
16 stycznia. SOBOTA.
1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mk 2,13-17
Uczestnictwo w Eucharystii powinno nas
wiązać z wydawaniem konkretnych owoców w
naszym życiu osobistym, rodzinnym
i społecznym. Do tego zobowiązuje nas
Eucharystia.

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: 1. Anonimowo - 100 zł.; 2. Anonimowo - 200 zł.; 3. Anonimowo - 500 zł.
Wpłynęło - 800 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 231 361.76 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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Moi Drodzy!
Kończy się Okres Narodzenia Pańskiego.
Do młodych ludzi, będących „ekspertami”
w sprawie świątecznych prezentów, zostało
skierowane pytanie: Gdybyś mógł, gdybyś mogła
prosić Trzech Króli o odwiedzenie i obdarowanie
jakiejś jednej, wyjątkowej, wybranej przez Ciebie
osoby, to kim byłaby ta osoba i jakie dary by
otrzymała?
Oto ich wypowiedzi:
Chciałabym prosić Trzech Króli, żeby odwiedzili dom dziecka i i dali dzieciom
kochających rodziców, rodzeństwo i babcie, bo rodzina jest najważniejsza. (Weronika 10
lat)
Trzej Królowie powinni znaleźć bezdomnego i dać mu dom, pracę i jedzenie, żeby mógł
normalnie żyć. (Tomek 12 lat)
Gdyby ktoś się rozbił na środku pustyni Trzej Królowie mogą mu dać GPS, terenówkę
i wodę, żeby ten ktoś mógł przeżyć. (Kuba 12 lat)
Chciałabym, żeby Mędrcy przyszli do mojego chrzestnego ze światłem gwiazdy
betlejemskiej. Niech ten blask otworzy mu oczy na Boga, ześle łaskę wytrzymałości
i cierpliwości w dążeniu do poprawy swojej duszy oraz wrażliwości w stosunku do osób
z jego najbliższego otoczenia. (Aleksandra 16 lat)
Chciałabym żeby Trzej Królowie odwiedzili mnie i zabrali na wycieczkę do
Disneylandu, bo to jest moje największe marzenie. (Ola 7 lat)
Poprosiłabym Trzech Króli, żeby odwiedzili chore dziecko, które jest w szpitalu
i obdarowali je zdrowiem, żeby mogło wrócić do domu i już nie chorować. (Zuzia 10 lat)
Bardzo serdecznie dziękuję Wam za te słowa, są one wyrazem wrażliwości na potrzeby
innych i świadectwem miłości do ludzi.
Ks. Proboszcz Waldemar Sawicki

Słowo na
dziś
Chrystusa rozpoczętą przez Niego w chwili chrztu

Spośród wszystkich Ewangelistów tylko
Święty Łukasz wspomina o wątpliwościach,
jakie mieli ludzie wobec Świętego Jana
Chrzciciela. Prorok rozwiał je,
charakteryzując posłannictwo Jezusa, o czym
usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zresztą
cała dzisiejsza liturgia słowa ukazuje misję

nad Jordanem. Prorok Izajasz opisuje
posłannictwo Sługi Jahwe, ukazane przez Boga.
Echo tego objawienia usłyszymy niejako
w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii.
Przyjmijmy z wdzięcznością dzisiejsze słowo
Boże, ukazujące naszego Zbawiciela.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dzisiejsze święto to również święto epifanii,
czyli objawienia się Boga. To uroczyste
rozpoczęcie publicznej działalności Pana
Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także
zapowiedź naszego chrztu, podczas którego
każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem
Boga. Na początku dzisiejszych Mszy Świętych
błogosławimy wodę, by przypomnieć sobie
moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego
wartość i znaczenie. Pobłogosławioną wodę
będzie można zabrać do naszych domów, by je
pokropić bądź też przygotować dla
przychodzącego z błogosławieństwem
i duszpasterską wizytą kapłana.
2. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny
okres Narodzenia Pańskiego. My jednak
przedłużymy okres śpiewania kolęd, zgodnie
z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania
Pańskiego 2 lutego. Będziemy je śpiewać
podczas liturgii. Do 2 lutego w naszej świątyni
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Miłosierdzie posiada wartość, która przekracza
granice Kościoła. Pozwala nam ono wejść
w relacje z Judaizmem i z Islamem, które to
religie uważają miłosierdzie jako jeden
z najistotniejszych atrybutów Boga. Izrael jako
pierwszy otrzymał to objawienie, które trwa w
historii jako początek niezmierzonego bogactwa,
które ma do zaoferowania ludzkości. Jak to już
zauważyliśmy, strony Starego Testamentu
przesycone są miłosierdziem, ponieważ
opowiadają dzieła, których Pan dokonał dla
swojego ludu w najtrudniejszych momentach
jego historii. Islam ze swej strony, pośród imion
przypisanych Stworzycielowi, przywołuje

pozostanie również bożonarodzeniowa
szopka.
3. We wtorek, po Mszy Świętej o godz. 17.00,
spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
Zapraszam.
4. W środę przed wieczorną Eucharystią
zapraszam na nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
5. W sobotę, po Mszy Świętej o godz. 1700 Koronka do Matki Bożej Szkaplerznej.
6. Przekazuję wszystkim świętującym
w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne
rocznice najserdeczniejsze życzenia.
7. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok, a także albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”.
8. Dzisiaj taca na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.
szczególnie dwa słowa: Miłosierny i Litościwy.
To wezwanie jest często na ustach wiernych
muzułmanów, którzy czują bliskość i wsparcie
miłosierdzia w ich codziennych słabościach.
Również oni wierzą, że nikt nie może
ograniczyć miłosierdzia Bożego, ponieważ
jego bramy pozostają zawsze otwarte.
Oby ten Rok Jubileuszowy, przeżyty
w miłosierdziu, umożliwił spotkanie z tymi
religiami oraz z innymi szlachetnymi
tradycjami religijnymi; niech sprawi, że
staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby
poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech
wyeliminuje każdą formę zamknięcia
i pogardy, i niech odrzuci każdy rodzaj
przemocy i dyskryminacji.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, odwołując się do tradycji lat
ubiegłych, pragnie zjednoczyć na wspólnym spotkaniu opłatkowym w poszczególnych
rejonach Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego, Katechetów i Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Świętej, mieszkających i pracujących na terenie naszej diecezji.
Jesteśmy zaproszeni przez Ks. Biskupa do wspólnej modlitwy, podzielenia się Dobrą
Nowiną i słowami życzeń noworocznych w poszczególnych rejonach naszej diecezji.
I tak 12 stycznia (wtorek) – spotkanie Kapłanów w Piszu (par. MB Ostrobramskiej)
o godz. 10.00; Katechetów (par. św. Jana Chrzciciela) o godz. 10.30; Sióstr (Dom Sióstr
Pallotynek, ul. Sikorskiego 7) o godz. 13.00.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 11 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - ...............
Wtorek - 12 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - ...............
Środa - 13 stycznia 2016 r.
8.00 - ................
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
Czwartek - 14 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - ...............
Piątek - 15 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - .............
Sobota - 16 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............

17.00 - + Ryszard Gruszczyński
II Niedziela Zwykła - 17 stycznia 2016 r.
8.30 - o bł. Boże i opiekę
Matki Bożej dla Floriana
z racji 18 urodzin
- o bł. Boże i zdrowie
w rodzinie Alicji i Sławomira
i w int. Marianny
11.00 - + Władysława
i Stanisław Dąbrowscy,
Antonina i Wiesław
Popławscy
- w I rocz.śm. + Stanisława Januszkiewicz, Jan,
Małgorzata, Mieczysław, Antoni, Wiktoria, Jan,
Michalina - int.od siostry Reginy
17.00 - za parafię
- w int.ks. Henryka z racji imienin - int.od PZC

ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
37. Pewne kraje poczyniły postępy w skutecznej
ochronie określonych miejsc i obszarów, na
lądzie i w oceanach, gdzie zakazano wszelkiej
ingerencji człowieka, która mogłaby zmienić ich
wygląd lub modyfikować ich oryginalną
strukturę. Troszcząc się o różnorodność
KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty białym
obrusem, krzyż, dwie świece, wodę święconą
i kropidło, Pismo święte. Dzieci i młodzież
szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolędy:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz.
3. Czytanie Słowa Bożego - jeden
z domowników (najlepiej ojciec rodziny).
Teksty do wyboru na przykład: Rz 15,5-7; 2 Kor
13,11; Ga 6,9-10; Kol 3, 12-13; Kol 3, 14-15; Kol
3,17; Tt 2, 11-12.
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad
członkami rodziny i odmawia modlitwę.

biologiczną, eksperci podkreślają konieczność
zwrócenia szczególnej uwagi na obszary
najbogatsze w różne gatunki, w gatunki
endemiczne, niedostatecznie chronione. Istnieją
miejsca, które wymagają szczególnej troski ze
względu na ich ogromne znaczenie dla
globalnego ekosystemu, bogate w różne formy
życia, gdzie znajdują się znaczące zapasy wody.

Kolęda:
Poniedziałek - Krutyński Piecek
Środa - Kolonie Ukty
Czwartek - Gąsior, Iznota, Nowy Most

Piątek - Bobrówko, Kołoin
Sobota - Majdan, Zakręt, Roztek,
Wypad.
Początek kolędy 9.30.

Cdn.
W miarę możności na czas modlitwy klękamy na
dwa kolana). 6. Pokropienie.
7. Ucałowanie
krzyża. 8. Rozmowa duszpasterska.
9. Zamówienie Mszy Świętych.
Ofiary składane podczas kolędy
przeznaczamy na:
- 40 zł - sprzątanie
- na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za
jego całoroczną pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii - dobrowolna
ofiara
Planowane prace - wymiana instalacji
elektrycznej w kościele;
- zaprojektowanie i wykonanie
ołtarzy
bocznych w kościele.

