Kalendarz liturgiczny
11 grudnia. NIEDZIELA. III NIEDZIELA
ADWENTU.
Iz 35, 1-6a. 10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Na Chrystusie spełniają się proroctwa.
12 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Lb 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27
Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje
zbawienie.

13 grudnia. WTOREK.
So 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32
Bóg obiecuje zbawienie pokornym.
14 grudnia. ŚRODA.
Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Łk 7, 18b-23

Na Chrystusie spełniają się proroctwa.
15 grudnia. CZWARTEK.
Iz 54, 1-10; Łk 7, 24-30
Jan przygotowuje drogę Chrystusowi.
16 grudnia. PIĄTEK.
Iz 56, 1-3a. 6-8; J 5, 33-36
Zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich
narodów.
17 grudnia. SOBOTA.
Rdz 49, 2. 8-10; Mt 1, 1-17
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

GŁOS z
KRZYŻA
11 GRUDNIA 2016

ROK IX

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 - 169 307.32 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!
* Ofiary składane przy
Dziękuję także wszystkim, którzy
nabywaniu opłatków są
wzięli udział w rekolekcjach
przeznaczone na ubezpieczenie
adwentowych i skorzystali
naszego kościoła i naszej parafii.
z sakramentu pokuty i pojednania.
Serdecznie proszę o pomoc
Na ręce Dyrekcji szkół z Krutyni
i wsparcie tej inicjatywy.
i Ukty składam podziękowania
* Rekolekcje adwentowe w naszej
pracownikom i uczniom za
parafii prowadził ks. Piotr
serdeczne przyjęcie kleryków
Majewski, za co mu serdecznie
z WSD z Ełku. Dziękuję także ks.dr
dziękujemy i zapewniamy
Tomaszowi Kopiczko za okazaną
o modlitwie.
pomoc. BÓG ZAPŁAĆ wszystkim.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie,
pragnąc dotrzeć do jak najszerszego grona
odbiorów, zwraca się do mieszkańców
regionu z apelem dotyczącym zachowania
bezpieczeństwa na drogach. Zapoznajmy
się z nim i zechciejmy podjąć proste
działania, które mogą ochronić nasze
zdrowie i życie.
W ubiegłym roku na warmińskomazurskich drogach najwięcej wypadków
miało miejsce w okresie od listopada do
marca, popołudniami i wieczorami. W tym
okresie doszło do 320 wypadków
z udziałem pieszych, a śmierć poniosło 30
osób.
Piesi i rowerzyści to grupa, która
n a j b a rd z i e j n a r a ż o n a j e s t n a
najpoważniejsze skutki wypadków
drogowych. W aucie ochroną są pasy
bezpieczeństwa, kurtyny, poduszki czy
strefy zgniotu. W przypadku pieszych nie
chroni ich nic poza własnym rozsądkiem.
Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla
pieszych z uwagi na szybko zapadający

zmrok i zmienną pogodę. Niestety kurtki,
płaszcze, czapki i szaliki w ciemnych
kolorach nie wpływają na dobrą widoczność
pieszego na drodze. Prostą receptą na
poprawę bezpieczeństwa jest noszenie na
sobie odblasków. Posiadanie bowiem
jakiegokolwiek elementu odblaskowego
zwiększa widoczność pieszego na drodze do
około 150 metrów. W tym przypadku
kierowca ma więcej czasu na odpowiednią
do warunków reakcję, a zyskane w ten
sposób sekundy mogą uratować zdrowie, czy
nawet życie. Prosimy, by nie wstydzić się
nosić odblasków poza terenem
zabudowanym oraz na wsi czy w mieście.
Pamiętajmy, pieszego chroni tylko jego
zdrowy rozsądek oraz odpowiednie
zachowanie. Oprócz odblasku ważne jest też
bezwzględne stosowanie przepisów
i przechodzenie przez jezdnię tylko
w wyznaczonych miejscach. Ale i w tych
miejscach trzeba stosować zasadę
„ograniczonego zaufania”. To, że widzimy
samochód nie znaczy wcale, że kierowca
widzi nas: bo może być w tym czasie zajęty
rozmową przez telefon; zmieniać stację
w radiu; rozmawiać z dzieckiem, które siedzi
na tylnym fotelu; a może to będzie pijany
kierowca. Zatem nie ryzykujmy własnym
życiem!
Śmiertelny wypadek to ogromna tragedia,
dlatego tak ważne jest dbanie o własne
bezpieczeństwo. Naprawdę warto świecić
przykładem na drodze i nosić odblaski!
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dobiegamy połowy Adwentu. Pod koniec
rozpoczynającego się tygodnia, a dokładnie od
soboty 17 grudnia, wkroczymy w okres
bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak
przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy
moment na korektę naszego postępowania, na
pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez
szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam
z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz
przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii.
Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku
ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem
Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten
czas na szczególne pogłębienie więzi
z domownikami oraz z naszą wspólnotą
parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń
z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym.
2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy
niedzielą Gaudete „Radujcie się!”, od słów
z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5):
„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze
powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast
fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta
zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju
błogosławienia przez papieży w Rzymie
i rozdawania róż właśnie w tę radosną niedzielę.
3. Przygotowując się do świąt Bożego
Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich
i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie
w naszych domach pobłogosławionego
wcześniej w kościele wigilijnego opłatka
i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe
i otwarte serca. Wielu chciałoby usunąć z nich
Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki
i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją postawą
ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego
wcielenia.
4. Przed świętami Narodzenia Pańskiego
zazwyczaj myślimy o świątecznych prezentach,
zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje
religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie
dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej
ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji
o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje
świątecznych upominków. Zechciejmy je
dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca.
Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu

z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą
zapłatą.
5. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni
modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie
lekceważmy współczesnych zagrożeń
i zorganizowanych ataków wrogów rodziny.
Jest ona przecież pierwszym, podstawowym
i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego
wychowania i przekazywania wiary. Trosce
o trudną codzienność naszych rodzin niech
towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa
domowego Kościoła.
6. We wtorek 13 grudnia, przypada kolejna
rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy
w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie
i polecajmy w naszych modlitwach obecnie
rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza
Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.
7. Od piątku 16 grudnia, zachęcam do
odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka
Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten
sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką
wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym.
On jest już blisko!
8. Wszystkich parafian: dzieci z lampionami,
młodzież i dorosłych zachęcam do licznego
udziału w roratach, sprawowanych w naszym
kościele codziennie wieczorem.
9. W zakrystii są dostępne albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”, a także do nabycia są:
albumy Miłosierni miłosierdzia dostąpią,
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.
10. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia.
11. 16 grudnia - po Mszy Świętej o godz. 16.00
zapraszam na Koronkę do Matki Bożej
Szkaplerznej.
12. Ze względu na pomoc rekolekcyjną ulegają
zmianom godziny odprawiania Mszy Świętej.
Proszę o zrozumienie i wyrozumiałość.

Intencje
Poniedziałek - 12 grudnia 2016 r.
8.00 - + Czesława Dylakowska
Wtorek - 13 grudnia 2016 r.
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy
i Bogdana
Środa - 14 grudnia 2016 r.
19.00 - + Anatol i Helena Sawiccy
Czwartek - 15 grudnia 2016 r.
19.00 - w 5 urodziny Mikołaja Małża
Piątek - 16 grudnia 2016 r.
16.00 - + Marianna Drężek, Franciszek, Józefa,
Henryk
Sobota - 17 grudnia 2016 r.
16.00 - w 1 urodziny Mikołaja Wachowskiego

mszalne
IV Niedziela Adwentu - 18 grudnia 2016 r.
8.30 - + Władysław Juszko w rocz.śm.,
Stanisława Juszko, Pelagia i Antoni Moroz
- + Stanisław i Władysława Kręciewscy
- + Franciszka, cr. Jaksina
11.00 - + Helena Sawicka w 8 rocz.śm., Janina
i Feliks Śmigielscy, Anatol, Bożena i Michał
Sawiccy, Halina i Wiesław Listosz, Marian
Kosakowski - int.od Jana i Stanisławy Sawickich
- + Piotr Ejankowski, Grzegorz Wagner
- + Andrzej i Henryk Pardo
17.00 - za parafię
- w urodziny żony Barbary i córki Agnieszki
i cr. Drężek
- + Genowefa i Piotr Tomasik

Słowo na dziś
Treścią przewodnią dzisiejszych czytań jest wezwanie do nadziei, bo
przyjście Pana jest pewne. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada
pełnię błogosławieństwa dla narodu, który czci Pana Boga. Czas smutku
i utrapienia przeminie, a gorące wołanie uciemiężonego ludu zostanie
wysłuchane. Kontynuację przesłania Starego Testamentu odnajdujemy
w dzisiejszej Ewangelii, w której Pan Jezus, oczekiwany Mesjasz, spełnia proroctwo Izajasza
o uzdrowieniu chorych i uwolnieniu od wszelkich słabości. Żywa nadzieja powrotu Chrystusa na
ziemię wymaga dzisiaj od chrześcijan wypracowania cnoty cierpliwości, o której mówi Święty
Jakub w drugim czytaniu.
Słuchajmy z nadzieją słowa Pana, gdyż ma ono moc uzdolnić nas do ofiarowania życia dla sprawy
królestwa Bożego na ziemi.

Zapowiedzi przedślubne
1. Sylwester Krysiak, kawaler, zam. Ukta, par.tut. i Aleksandra Topa, panna, zam. Boże, par.Św.
Krzyża w Szestnie.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku
małżeńskiego, zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
13. W ubiegłą niedzielę a w pierwsze soboty miesiąca po różańcu,
ks.dr Tomasz Kopiczko Litanię do MB Szkaplerznej.
poświęcił figurę Matki 14. W następną niedzielę, jak w każdą trzecią
B o ż e j S z k a p l e r z n e j . niedzielę miesiąca, ofiary składane na tacę
Figurę podarowali nam przeznaczone są na prace prowadzone
państwo Patrycja i Kamil w parafii. Bóg zapłać za ofiarną pomoc.
Pawlukowscy z Gdańska, 15. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
za co im całym sercem NAM: · 13 XII
św. Łucja, dziewica
dziękuję i zapewniam i męczennica, która oddała życie w obronie
o modlitwie. Bóg zapłać!
wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii,
Czcicielom Matki Bożej p at ronka ociemniałych (wspomnienie
i noszącym szkaplerze obowiązkowe); · 14 XII św. Jan od Krzyża,
przypominam, że każdego prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591,
1 6 d n i a m i e s i ą c a , jeden z największych mistyków i teologów
odmawiamy Nowennę do duchowości, doktor Kościoła (wspomnienie
M B S z k a p l e r z n e j , obowiązkowe).

