Kalendarz liturgiczny
15 stycznia. II NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34;
Chrystus jest Barankiem, który gładzi
grzech świata.
16 stycznia. PONIEDZIAŁEK
Hbr 5, 1-10; Mk 2, 18-22;
Zwyczajów Starego Testamentu nie można
przenosić do Nowego.
17 stycznia. WTOREK
Hbr 6, 10-20; Mk 2, 23-28;
Szabat został ustanowiony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu.
18 stycznia. ŚRODA

Hbr 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6;
Uzdrowienie w dzień szabatu.
19 stycznia. CZWARTEK
Hbr 7, 25 - 8, 6;Mk 3, 7-12;
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
20 stycznia. PIĄTEK
Hbr 8, 6-13; Mk 3,13-19;
Jezus wybiera dwunastu Apostołów.
21 stycznia. SOBOTA
Hbr 9, 1-3. 11-14; Mk 3, 20-21;
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy
uważnie słuchali słów Syna Twojego.

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!

Kolęda w tym tygodniu:
Wtorek - Gałkowo (I część)
Środa - Gałkowo (II część)
Czwartek - 9.00 - Szkoła
Podstawowa w Ukcie;

10.00 - Ładne Pole
Piątek - Kolonie Ukty
Sobota - Bobrówko
Początek kolędy - godz. 10.00.

* 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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* W orędziu na Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy (2017) papież Franciszek
podkreśla, że migracje dzisiaj nie są
zjawiskiem ograniczonym do niektórych
obszarów naszej planety, ale dotykają
wszystkich kontynentów. Ludzie zawsze
migrowali i migrują również dziś.
P r z y c z y n a m i m i g r a c j i s ą w o j n y,
kataklizmy, niesprawiedliwe systemy
ekonomiczne. Ludzie migrują także
z przyczyn osobistych.
* Ponad 215 mln chrześcijan na świecie jest
narażonych na szczególnie silne
prześladowania - wynika
z opublikowanego „Indeksu
prześladowań” Międzynarodowego Dzieła
Chrześcijańskiego „Open Doors” (Otwarte
Drzwi). Pierwszą dziesiątkę krajów,
w których chrześcijanie są najbardziej
prześladowani, tworzą kolejno: Korea
Północna, Somalia, Afganistan, Pakistan,
Sudan, Syria, Irak, Iran, Jemen i Erytrea.
* W tym roku przeżywamy100-lecie
objawień Matki Bożej w Fatimie (13 V – 13

X 1917 r.). Byliśmy tak blisko, że
znajdowaliśmy się w obrębie światła, które
Ją otaczało lub którym Ona promieniała,
mniej więcej w odległości półtora metra.
Potem Nasza Droga Pani powiedziała: –
Nie bójcie się! Nic złego wam nie zrobię! –
Skąd Pani jest? – zapytałam. – Jestem
z Nieba! – A czego Pani ode mnie chce? –
Przyszłam was prosić, abyście tu
przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy,
dnia 13, o tej samej godzinie. Potem
powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie
wrócę jeszcze siódmy raz. (Siódmym razem
było objawienie już 16 czerwca 1921 r.
w przeddzień odjazdu Łucji do Vilar de
Porto. Chodzi o objawienie z osobistym
orędziem dla Łucji, dlatego nie uważała go
za tak ważne) - Fatima, 13 maja 1917r.
Czas zdaje się naglić, by postawić sobie
pytanie, do którego każdy z nas powinien
osobiście się odnieść. Jeśli kochamy Maryję
to czy zdajemy sobie dziś sprawę z tego, że
Maryja wzywa nas do praktykowania
nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca?

Słowo na dziś

Naród Wybrany został wezwany, aby być sługą Jahwe i objawiać Jego
chwałę. Nie okazał się jednak wierny, dlatego Pan Bóg powołał innego
sługę, który miał zanieść zbawienie całemu światu. Święty Paweł powie
nam dzisiaj, że zjednoczenie rozproszonych dzieci Bożych i ich
uświęcenie dokonuje się w Chrystusie. Zawołanie Jana Chrzciciela:
„Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim” nabiera wielkiego
znaczenia w kontekście oskarżania Jezusa przez Żydów o to, że przypisuje On sobie godność Syna
Bożego. Celem tych słów jest potwierdzenie tożsamości Jezusa jako Syna Bożego, a także
ogłoszenie światu, że właśnie nadszedł zapowiadany Zbawiciel.
Przyjmijmy teraz z wiarą słowo Boże, abyśmy mogli stawać się światłem dla tych, którzy są jeszcze
daleko od Chrystusa.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach
wiele rodzin przeżywa ból rozłąki
z najbliższymi, którzy wyjechali
w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na
naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin
opuszczających swoje domostwa z powodu
wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich
dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też
serdecznie tych, którzy wśród nas szukają
lepszego życia dla siebie i najbliższych.
Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się
rozumieć innych - oni też są ukochanymi
dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.
2. Dzisiejsze ofiary składane na tacę
przeznaczamy na prace prowadzone w naszej
parafii. Dziękuję za każdy dar serca. Niech
dobry Bóg wynagrodzi tysiąckrotnie. Każdemu
darczyńcy BÓG ZAPŁAĆ!
3. W poniedziałek 16 stycznia, po Mszy Świętej
o godz. 17.00 zapraszam na Koronkę do MB
Szkalerznej.
4. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska
zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do
wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się,
zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko
konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej
parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do
naszego domu Boże błogosławieństwo.
Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.
5. W najbliższych dniach Kościół wzywa nas,
abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie,
nawet poza własną wspólnotę parafialną. Już we
wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień
Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie
pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam
szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć
się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu
Bogu.
6. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym
Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Powszechnej,
gdyż w tym samym czasie podejmują ją
wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy
wszystko co w naszej mocy, aby każdego dnia
wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli
jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem
musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi,
zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to

wielkie nawoływanie Kościoła do jedności
włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech
będą one skromnym wkładem w dzieło
ekumenizmu.
7. W sobotę 21 stycznia przypada Dzień Babci,
a w niedzielę 22 stycznia - Dzień Dziadka.
Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach
za naszych kochanych dziadków, tych żyjących
i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im
z a w d z i ę c z a m y. N i e c h n a s z y m
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana
Komunia św. i serdeczna pamięć.
8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM: · 17 I św. Antoni, opat, żyjący na
przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik,
który do dziś znajduje wielu naśladowców w
praktykowaniu takiej właśnie drogi
doskonałości chrześcijańskiej (wspomnienie
obowiązkowe);
· 19 I św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924),
biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
tak zwanych sercanek (wspomnienie
obowiązkowe);
· 21 I św. Agnieszka, dziewica i męczennica,
która jako 12-letnia dziewczynka poniosła
śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku
(wspomnienie obowiązkowe).
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.
Zachęcam do nabywania. Do nabycia jest także
Kalendarz Rolników na rok 2017 i nowy numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
10. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia.
11. Przyjmuję 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.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 16 stycznia 2017 r.
17.00 - w urodziny Haliny i Bronisława int.od przyjaciół Marysi i Janka
Wtorek - 17 stycznia 2017 r.
17.00 - + Władysława Dąbrowska
i Stanisław, Antonina i Wiesław
Popławscy
Środa - 18 stycznia 2017 r.
17.00 - + Stanisława Wiszowata
w 1 rocz.śm.
Czwartek - 19 stycznia 2017 r.
8.00 - w int. Ks. Kan. Henryka z racji
imienin - int.od przyjaciół
17.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Ks.
Henryka z racji imienin - int.od
Krystyny i Henryka
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

Piątek - 20 stycznia 2017 r.
8.00 - + Józef Frydrych,
Rozalia i Czesław Kobus
Sobota - 21 stycznia 2017 r.
8.00 - ....................
III Niedziela Zwykła - 22 stycznia
2017 r.
8.30 - o zdrowie dla dziadka Jurka i za
+ Jadwiga Szmyt, Jadwiga i Stanisław
Ryś
- + Anna Rudnik w 35 rocz.śm.
11.00 - o bł. Boże dla Oskara, Amelii
i Daniela z racji urodzin
- + Zygmunt Szymczak w 1 rocz.śm.
- + Zofia i Józef Duda - int.od wnuczki
17.00 - za parafię
członkami rodziny i odmawia modlitwę.
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 jego pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii dobrowolna ofiara.

Ochrzczony został
Jakub Konachowicz syn Michała
i Magdaleny.
Rodzice
i otoczenie niech będą dla niego
świadkami wiary.
Rodzice pragnący ochrzcić dziecko, a także osoby
pragnące zostać rodzicami chrzestnymi, zobowiązani
są do uczestniczenia w trzech katechezach
przedchrzcielnych.

