Kalendarz liturgiczny
18 grudnia. NIEDZIELA. IV NIEDZIELA
ADWENTU.
Iz 7, 10-14 ; Rz 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi,
potomkowi Dawida.
19 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Sdz 13, 2-7. 24-25a ; Łk 1, 5-25
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana
Chrzciciela.
20 grudnia. WTOREK.
Iz 7, 10-14; Łk 1, 26-38
Maryja pocznie i porodzi Syna.

21 grudnia. ŚRODA.
Pnp 2, 8-14 ;Łk 1, 39-45
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza.
22 grudnia. CZWARTEK.
1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56
Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego.
23 grudnia. PIĄTEK.
Ml 3, 1-4; 4, 5-6; Łk 1, 57-66 .
Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi.
24 grudnia. SOBOTA. WIGILIA BOŻEGO
NARODZENIA.
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a; Łk 1, 67-79
Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce.

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!

* 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
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Wraz z początkiem Adwentu, w niedzielę 27
listopada, w Kościele w Polsce rozpoczął się
nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Na ten
rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski przygotowała Program
Duszpasterski Kościoła katolickiego
w Polsce pod hasłem "Idźcie i głoście".
To ostatnia, czwarta część programu na lata
2013-2017. Wypracowana wizja prowadziła
przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz
chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd
tegoroczny program zwraca uwagę przede
wszystkim na wezwanie do ewangelizacji.
„W ostatnim, czwartym roku, Programu
duszpasterskiego chcemy podjąć tematykę
skutków i owoców naszego zjednoczenia
z Chrystusem w chwili chrztu świętego”podkreśla abp Stanisław Gądecki,
przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski we wstępie do publikacji "Idźcie
zaangażowania się na rzecz głoszenia
i głoście" zawierającej program duszpasterski
światu Ewangelii". Zachęca do
na rok 2016/2017. Wyjaśnia, że "każdy
włączenia się w tę misję nie tylko
ochrzczony jest powołany przez Boga do
dorosłych, ale również dzieci
i młodzież, których entuzjazm
i zaangażowanie są, jak pisze,
potrzebne w Kościele.
Klerycy Wyższego Seminarium
Duchownego z Ełku, wychodząc
naprzeciw wezwaniu nowego roku
liturgicznego, gościli w czasie
rekolekcji adwentowych w szkołach
naszej parafii, głosząc Chrystusa
i zachęcając dzieci i młodzież do
odważnego świadczenia o Jezusie
w środowiskach, w których żyją.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia
Pańskiego. W sobotę jest Wigilia, a potem
kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania
jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku
przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus
powinniśmy świętować radośnie i z czystym
sercem; przede wszystkim niech to będzie
przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg
wkracza w naszą historię i przez to nadaje
naszemu życiu Boży wymiar. Pamiętajmy, że
Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne
pośród nas, zamieszkało między nami na
zawsze.
2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia
Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli
Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty
24 grudnia, na niedzielę 25 grudnia. Wcześniej
w naszych domach, wspólnotach rodzinnych
zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę
wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja,
może jedyna w roku, do pojednania, zgody,
wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś
z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech
wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna
modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego
o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg
św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny
śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy na
wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie
zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych, choć post ten nie jest już
obowiązkowy.
3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach
biednych i samotnych. Utrwalone w naszej
tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi
pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia
będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną
życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy
również tych, którzy już od nas odeszli do domu
Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się
trudzili.
4. W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do
naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi
ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji.
Radośnie i we wspólnocie uczcijmy
przychodzącego Pana.
5. Wcześniej, w pokorze zajrzyjmy głęboko do
swojego serca. Może to właściwy moment na
pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez

szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam
z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia.
W naszej świątyni jest jeszcze okazja do
przedświątecznej spowiedzi św. na pół godziny
przed Mszami Świętymi.
6. Msze Święte w uroczystość Narodzenia
Pańskiego i w II Dzień Świąt będą
sprawowane o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
7. Wszystkich parafian: dzieci z lampionami,
młodzież i dorosłych zachęcam nadal do
licznego udziału w roratach, sprawowanych
w naszym kościele codziennie wieczorem.
8. 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.
9. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia.
10. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w parafii. Bóg zapłać za ofiarną pomoc.
11. Przyjmuję już intencje mszalne na kolejny
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.
12. Wraz ze Środowiskowym Domem Pomocy
w Ukcie serdecznie zapraszam na Jasełka, które
wystawione będą w naszym kościele
w poniedziałek 19 grudnia, po Mszy Świętej
o godz. 17.00.
13. Ofiary składane przy nabywaniu
opłatków są przeznaczone na ubezpieczenie
naszego kościoła i naszej parafii.
Serdecznie proszę o pomoc i dziękuję za
wsparcie tej inicjatywy.
14. Po Nowym Roku rozpoczniemy wymianę
instalacji elektrycznej w kościele.

Intencje
Poniedziałek - 19 grudnia 2016 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Władysławy
Kaczmarczyk i jej dzieci oraz za + Józefa
17.00 - + Władysław i Stanisława Juszko
Wtorek - 20 grudnia 2016 r.
18.00 - + Stanisław Samsel
Środa - 21 grudnia 2016 r.
8.00 - + Stanisław Murzyn
17.00 - ..........................
Czwartek - 22 grudnia 2016 r.
17.00 - + Piotr Prochacki
Piątek - 23 grudnia 2016 r.
17.00 - o bł. Boźe i zdrowie dla Edmunda i Jasia
Rokojżo z racji urodzin
Sobota - 24 grudnia 2016 r.
8.00 - + Teresa Chaberek w 6 rocz.śm., Henryk
Chaberek
Słowo

na

mszalne
24.00 - intencja dziękczynna za 50 lat pracy
w kościele oraz w 20 rocznicę ślubu Joanny
i Marka Syberskich
- intencja od Leszka Krysiaka
Niedziela. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
- 25 grudnia 2016 r.
8.30 - w urodziny siostry Ewy i za cr. Ryś oraz
w 16 rocz.śm. + Jadwiga Szmyt
- w urodziny Marioli Ronkiewicz
11.00 - za dzieci i wnuki Aliny Ochenkowskiej
- w 35 rocznicę ślubu Jadwigi i Jana, za ich dzieci
i wnuków
- intencja od Teresy Skrajnej
- + Rafał Wasilewki
17.00 - za parafię
- + Adam Prajs
dziś

Dzisiejsze czytania liturgiczne skupiają się na prawdzie, że w Panu
Jezusie wypełniają się proroctwa mesjańskie. Postać króla Achaza
z pierwszego czytania jest przykładem braku ufności w potęgę Pana
Boga. Odrzuca on propozycję proroka, gdyż nie wierzy w moc Pana
Boga i jednocześnie obawia się, że wobec oczywistego znaku musiałby zmienić swoje
plany. Niezależnie jednak od jego postawy znak zostaje zapowiedziany. Będą nim
narodziny dziecka, Emmanuela, którego matką będzie panna. Ewangelista Mateusz,
cytując proroctwo Izajasza, wyraźnie stwierdził, że wypełniło się ono w Chrystusie i Jego
Dziewiczej Matce.
Przyjmijmy teraz słowo Boże z wdzięcznością, jak Niepokalana Matka.
Stało się już
tradycją, że
Święty Mikołaj
odwiedza
najmłodszych
mieszkańców
naszej parafii.
Dziękuję
wszystkim
grzecznym
dzieciom za tak
l i c z n ą
obecność na
Mszy Świętej.
4 grudnia, a św.
Mikołajowi za prezenty.

