Kalendarz liturgiczny
13 grudnia. III NIEDZIELA ADWENTU.
So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18
Niech szczęście rodzinne ma solidny fundament
w Bożej miłości, której wyrazem jest Eucharystia.
14 grudnia. PONIEDZIAŁEK. Św. Jana od
Krzyża.
Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
Adwentowa odnowa naszych serc płynie z Ofiary
Eucharystycznej. Jej wyrazami niech będą
oddana modlitwa oraz wytrwałość w pełnieniu
dzieł miłości.
15 grudnia. WTOREK.
So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
Troska o chleb powszedni nie może przyćmić
w nas troski o pokarm wieczny.
16 grudnia. ŚRODA.
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Łk 7,18b-23
Niech z Eucharystii nasze rodziny czerpią

uświęcenie i siłę, by stawiać czoła codziennym
wyzwaniom.
17 grudnia. CZWARTEK.
Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Dbajmy o to, by nasze rodziny stawały się coraz
bardziej otwarte na Boga.
18 grudnia. PIĄTEK.
Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
Przyjmujmy z należną czcią Słowo Boże oraz
Ciało i Krew Pańską podczas Eucharystii.
19 grudnia. SOBOTA.
Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25
Pan Bóg poprzedza swoje wielkie, zbawcze
dzieła odpowiednimi zapowiedziami. Nieufność
wobec Boga może zamknąć nam oczy i uśpić
naszą czujność. Nie zauważymy wówczas Pana
albo dostrzeżemy Go w ostatniej chwili, zupełnie
nie przygotowani.

GŁOS z
KRZYŻA
13 GRUDNIA 2015

ROK VIII

Święty Mikołaj, którego wspomnienie
obchodziliśmy 6 grudnia - tydzień temuodwiedził naszych najmłodszych
parafian.

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.

W szkole podstawowej w Krutyni i Ukcie
adwentowy dzień skupienia prowadzili klerycy
WSD z Ełku wraz z opiekunem ks. Tomaszem.

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.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 235 346.85 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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REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej
parafii przeprowadził ks. Radosław Rybarski.

Słowo na dziś

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgia słowa,
tak z Księgi Proroka Sofoniasza, jak i z Listu
Świętego Pawła do Filipian, jest
fundamentalna prawda naszej wiary. Pan Bóg
jest rzeczywiście bardzo blisko nas. Prawdę tę
podkreślił kiedyś Święty Augustyn, biskup
z Hippony, pisząc, że „Bóg jest bliżej nas niż
my siebie samych”. Człowiek jednak nie

potrafi czy też nie chce przyjąć tego faktu. Nic więc
dziwnego, że Święty Jan Chrzciciel, o którym
usłyszymy dziś w Ewangelii, był stanowczy
i radykalny, kiedy zapowiadał przyjście Mesjasza.
Wsłuchując się w dzisiejsze słowo Boże,
powtarzajmy refren Psalmu: „Głośmy z weselem:
Bóg jest między nami”, który niech będzie prośbą
o przymnożenie wiary.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. „Radujcie się w Panu!” słowa antyfony na
wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to
niedziela radości, że Pan jest już blisko, że
przychodzi, by nam udzielać swoich darów
i łask. I nawet kolor szat liturgicznych jest
dzisiaj jakby jaśniejszy, weselszy, bo nie
fioletowy tylko różowy. Otwierajmy się na
przychodzenie Pana Jezusa, który pragnie
towarzyszyć naszej codzienności; otwierajmy
się na Jego moc. Niech nam w tym pomoże
oczyszczenie naszych serc w sakramencie
pokuty, do którego można przystąpić każdego
dnia przed Eucharystią.
2. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania
i oczekiwania jesteśmy zaproszeni do
szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie
rodzin. Rodzinie były poświęcone
ubiegłoroczne i tegoroczne obrady synodu
biskupów. Widzimy więc, że troska o rodzinę to
bardzo ważny aspekt życia
i działalności Kościoła. Wszystkich, którzy chcą
się włączyć w to błaganie, zapraszam
w tygodniu na roraty.
3. 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”.
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwości,
lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do
grzesznika, któremu to ofiaruje kolejną
możliwość okazania żalu, nawrócenia
i uwierzenia. Doświadczenie proroka Ozeasza
pomaga nam zrozumieć przekroczenie
sprawiedliwości w kierunku miłosierdzia.
Epoka, w której żył ten prorok, jest jedną
z bardziej dramatycznych w historii ludu
wybranego. Królestwo jest bliskie zniszczenia;
lud jest niewierny przymierzu, oddalił się od
Boga i stracił wiarę ojców. Według ludzkiej
logiki słuszne jest, by Bóg myślał o odrzuceniu
niewiernego ludu: nie zachował on zawartego
przymierza, a zatem zasługuje na należną karę,
czyli na wygnanie. Potwierdzają to słowa
proroka: «Powrócą do Egiptu i Aszszur będzie

4. 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.
5. 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.
6. Dzisiaj - Dzień Pamięci Ofiar Stanu
Wojennego (1981).
7. W dniu dzisiejszym poświęcenie figurek
Dzieciątka Jezus.
8. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 11.00spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do
I Komunii Świętej i ich rodzicami.
9. Za tydzień, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w parafii. Proszę o wsparcie.
10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 14 XII św. Jan od Krzyża, wielki hiszpański
mistyk, reformator zakonu karmelitańskiego
i autor wielu dzieł z duchowości; św. Jan Paweł
II nazwał go mistrzem w wierze
i świadkiem Boga żywego.
ich królem, bo się nie chcieli nawrócić» (Oz 11,
5). A jednak po tej reakcji, która odwołuje się do
sprawiedliwości, prorok zmienia radykalnie
swój język i objawia prawdziwe oblicze Boga:
«Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak
opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać
z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje
serce na to się wzdryga i rozpalają się moje
wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień
mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę,
albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem;
pośrodku ciebie jestem Ja — Święty, i nie
przychodzę, żeby zatracać» (Oz 11, 8-9). Św.
Augustyn, jak gdyby komentując słowa
proroka, mówi: «Łatwiej jest Bogu
powstrzymać gniew, aniżeli miłosierdzie». Tak
właśnie jest. Gniew Boga trwa tylko chwilę,
podczas gdy Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 14 grudnia 2015 r.
8.00 - ...................
16.30 - .................
Wtorek - 15 grudnia 2015 r.
8.00 - ..................
16.30 - w 4 urodziny Mikołaja Małża
Środa - 16 grudnia 2015 r.
8.00 - ..................
16.00 - + Marianna i Franciszek, Józefa
i Henryk
Czwartek - 17 grudnia 2015 r.
8.00 - ...................
16.00 - .................
Piątek - 18 grudnia 2015 r.
8.00 -+ Władysław Juszko i Stanisława,
Pelagia i Antoni Moroz
17.00 - + Władysław i Stanisława Juszko

Sobota - 19 grudnia 2015 r.
8.00 - .....................
16.00 - ...................
IV Niedziela Adwentu 20 grudnia 2015 r.
8.30 - + Jadwiga Szmyt w 15
rocz.śm., Jadwiga i Stanisław Ryś
- Władysława i Stanisław Kręciewscy
11.00 - intencja dziękczynna od r. Ewy
i Bogdana Stankiewicz
- + Adrian Ropiak
- + Rafał Wasilewski - int.od matki
chrzestnej
17.00 - za parafię
- + Grzegorz Wagner w rocz.śm., Piotr
Ejankowski w rocz.śm.

ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
33. Ale nie wystarczy myśleć o różnych
gatunkach jedynie jako ewentualnych
„zasobach”, które można by eksploatować,
zapominając, że mają one wartość samą w sobie.
Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin
i zwierząt, których nie będziemy już mogli
poznać, których nie będą już mogły zobaczyć
nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze.
Zdecydowana większość ginie z przyczyn
związanych z jakimś ludzkim działaniem.
Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie
swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą
przekazywać nam swego orędzia. Nie mamy do
tego prawa.
34. Zapewne niepokoją nas informacje
o wyginięciu określonego gatunku ssaków lub
ptaków, bo są one bardziej widoczne. Ale dla
prawidłowego funkcjonowania ekosystemów
potrzebne są również grzyby, glony, owady, gady

i niezliczona różnorodność mikroorganizmów.
Niektóre mniej liczne gatunki, których
zazwyczaj się nie zauważa, odgrywają
zasadniczą rolę w stabilizacji równowagi danego
miejsca. To prawda, że człowiek musi
interweniować, gdy geosystem wkracza w stan
krytyczny, ale obecnie poziom ludzkiej
ingerencji w rzeczywistość tak złożoną jak
przyroda jest tak wysoki, że kataklizmy
powodowane przez człowieka powodują jego
nową interwencję, tak iż działalność człowieka
staje się wszechobecna, ze wszystkimi
wynikającymi stąd zagrożeniami. Dochodzi do
powstania błędnego koła, gdzie interwencja
człowieka w celu rozwiązania trudności często
jeszcze pogarsza sytuację. Na przykład wiele
ptaków lub owadów, które wyginęły na skutek
stosowania w rolnictwie trujących pestycydów
stworzonych przez technologię, jest
pożytecznych dla rolnictwa, a ich wyginięcie
trzeba zrekompensować inną interwencją
technologiczną, która zapewne pociągnie za sobą
nowe szkodliwe efekty.
Cdn.

Odszedł od nas

Marek Grzybowski
Msza Święta od
uczestników pogrzebu 10 stycznia 2016 r. - godz. 17.00.
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie ...

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

