Kalendarz liturgiczny
20 grudnia. IV NIEDZIELA ADWENTU.
Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45
Ufna wiara w Boże zapowiedzi jest źródłem
szczęścia.
21 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Łk 1,39-45
Niech udział w Eucharystii przemienia nasze
serca, byśmy godnie przywitali Pana, który
wkrótce się narodzi.
22 grudnia. WTOREK.
1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56
Gdy wybieramy w swoim życiu Boga, ufni w
Jego moc i wsparcie, nasza dusza zaczyna
śpiewać pieśń uwielbienia.
23 grudnia. ŚRODA.
Ml 3,1-4.23-24; Łk 1,57-66
Bądźmy i my, jak Jan, znakiem bliskości Pana

w naszych środowiskach.
24 grudnia. CZWARTEK.
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-70
Niech pobożny udział w Eucharystii będzie
naszą odpowiedzią na wezwanie do służby,
które kieruje do nas Pan Bóg.
25 grudnia. PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Gdy przyjmujemy Najświętsze Ciało
Chrystusa w Komunii świętej, Boże życie
staje się w nas coraz mocniejsze.
2 6 g r u d n i a . S O B O TA . I I D z i e ń
Narodzenia Pańskiego.
Dz 6,8-10.7,54-60; Mt 10,17-22
Niech nasze serca przepełnia radość i pokój
płynące z przyjścia i przyjęcia Pana Jezusa.

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 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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Przed nami ostatnie dni Adwentu, wkrótce Święta
Bożego Narodzenia. Będziemy je przeżywali w Roku
Bożego Miłosierdzia. Ma to szczególne znaczenie dla
naszej parafii- przez nasze ziemie płynie rzeka
Krutynia, na której wyznaczono Papieski Szlak
Kajakowy "Apostołów Miłosierdzia" i na naszej ziemi
stanął obelisk upamiętniający obecność wielkiego
orędownika miłosierdzia- Jana Pawła II.
Klękając u Żłóbka prosimy o miłosierdzie dla nas,
prosimy, aby miłosierdzie było naszą codziennością.
Niechaj każde serce wypełni taka miłość, dobroć,
troska i zachwyt, jakie odczuwamy wobec małego,
bezbronnego dziecka będącego pod naszą opieką. Bo przecież Jezus przychodzi do nas w takiej
właśnie postaci- Niewinne Dzieciątko oddaje się nam w opiekę. I chociaż dzisiaj widzimy Go
w mizernej stajence i dziecięcej postaci, to nie my Jego, ale On nas pociesza, obdarowuje swoją
bezgraniczną dobrocią, nadzieją i swoim przebaczeniem.
Boże Narodzenie to czas składania
życzeń i okazja do podziękowań.
Drodzy Parafianie!
Serdecznie dziękuję za Waszą
obecność, za świadectwo wiary, modlitwę oraz
ofiarną pomoc w inicjatywach i pracach
podejmowanych w parafii. Wszystkim
mieszkańcom i gościom życzę, aby łaska Bożego
Miłosierdzia stała się Waszym udziałem,
a Święta były czasem spotkania z bliskimi,
wypoczynku i radości.
Ks. Waldemar Sawicki proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś
Liturgia słowa mówi nam dzisiaj
o posłuszeństwie. Autor Listu do
Hebrajczyków podkreśla, że taką postawę
miał Chrystus wobec swojego Ojca. Pełnienie
woli Ojca było dla Chrystusa najważniejsze.
Zostało porównane do niezbędnego dla życia
pokarmu. To posłuszeństwo Chrystusa było
potrzebne, aby mogło dokonać się odkupienie
człowieka, co zapowiadał prorok Micheasz,

o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu.
W wyjątkowy sposób postawę posłuszeństwa
względem woli Bożej wypełniła Maryi. Ona jest
wzorem wsłuchiwania się w głos Boga nieustannie
przychodzącego. Dlatego też Elżbieta powiedziała
o Maryi, że jest błogosławiona.
Przyjmijmy i my dzisiejsze słowo Boga, aby
dostąpić zbawienia.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. To już ostatnia niedziela adwentowego
przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc
zrobić pewne podsumowanie tego okresu czy
rzeczywiście był on czasem czuwania
i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość
przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze
coś do poprawienia wykorzystajmy jak najlepiej
ostatnie dni Adwentu. Weźmy udział w roratach,
które w naszym kościele są odprawiane.
2. Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, ofiary
składane na tacę w dniu dzisiejszym
przeznaczone są na prace prowadzone w parafii.
Proszę o wsparcie.
3. Maryja biegła z pośpiechem, by nieść pomoc
swojej krewnej Elżbiecie. Niech ten przykład
obudzi w nas solidarność z potrzebującymi.
Caritas przygotowuje świąteczne paczki dla
ubogich wspomóżmy to dzieło, dzieląc się
swoimi świątecznymi zakupami. Kosz na dary
stoi w kościele przy wyjściu. Rozprowadzane są
również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom.
4. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia
wieczór szczególny, o czym śpiewamy w jednej
z pastorałek. To dzień, który zaczyna się po
zmroku, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia
w naszych domach i rodzinach. Od gestu
pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się
opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę.

Po zakończonym posiłku pozostańmy
w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by
wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na
świat. Ze śpiewem kolęd na ustach przyjdźmy
do naszej świątyni na Pasterkę o godz. 24.00.
5. W piątek, 25 grudnia, w dzień Bożego
Narodzenia, Msze Święte w naszym kościele
według porządku niedzielnego. Podobnie
w drugi dzień świąt, w sobotę 26 grudnia,
w święto Świętego Szczepana, pierwszego
męczennika.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego, która
wypada w piątek, nie obowiązuje oczywiście
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Solenizantom i jubilatom przekazujemy
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. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 26 XII św. Szczepan, jeden z siedmiu
diakonów ustanowionych przez Apostołów,
który „pełen łaski i mocy działał cuda i znaki
wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość
i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał
życie.

Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Jeśli Bóg zatrzymałby się na sprawiedliwości,
przestałby być Bogiem i stałby się jak wszyscy
ludzie, którzy przywołują szacunek dla prawa.
Sprawiedliwość sama z siebie nie wystarczy, a
doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko
do niej niesie ze sobą ryzyko jej zniszczenia. Z
tego też powodu Bóg przekracza sprawiedliwość
miłosierdziem i przebaczeniem. To nie oznacza
umniejszenia sprawiedliwości bądź uczynienia
jej zbędną, wręcz przeciwnie. Ten, kto błądzi,
będzie musiał ponieść karę. Tyle że to nie jest
koniec, ale początek nawrócenia, ponieważ
doświadcza się czułości przebaczenia. Bóg nie
odrzuca sprawiedliwości. On ją włącza i
przekracza w jeszcze większym wydarzeniu, w
którym doświadcza się miłości, która jest

fundamentem prawdziwej sprawiedliwości.
Musimy poświęcić wiele uwagi temu, co pisze
Paweł, aby nie wpaść w ten sam błąd, który
Apostoł wypominał ówczesnym Żydom:
«Albowiem nie chcąc uznać, że
usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i
uporczywie trzymając się własnej drogi
usprawiedliwienia, nie poddali się
usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. A
przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla
usprawiedliwienia każdego, kto wierzy» (Rz
10, 3-4). Ta Boża sprawiedliwość jest
miłosierdziem udzielonym wszystkim jako
łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa zatem jest
sprawiedliwością Boga nad nami wszystkimi i
nad światem, ponieważ ofiaruje nam pewność
miłości i nowego życia.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 21 grudnia 2015 r.
8.00 - ...................
17.00 - .................
Wtorek - 22 grudnia 2015 r.
8.00 - ..................
17.00 - + Piotr Prochacki w 4 rocz.śm.
Środa - 23 grudnia 2015 r.
8.00 - w 18 urodziny Rafała i w 16 urodziny
Mateusza
17.00 - w 50 urodziny Dariusza i Małgorzaty
Parzych
Czwartek - 24 grudnia 2015 r.
8.00 - + Teresa Chaberek w 6 rocz.śm., Henryk
Chaberek
24.00 - int.dziękczynna od r. Stanisławy i Jana
Sawickich i w rocznicę ślubu Joanny i Marka
Syberskich
- + Eugenia Parzych w rocz.śm., Edward i Dariusz
Piątek - 25 grudnia 2015 r.
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla żony Anety i dla
dzieci - int.od męża Mirosława
- + Józef i Marianna Jędrzejczyk
- + Andrzej i Henryk Pardo
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Stanisława
Ropiaka i za + Halinę Ropiak

- w urodziny Haliny - int.od
męża i dzieci
- + Kazimierz Wygnał
- + Rafał Wasilewski - int.od
rodziców
17.00 - za parafię
- w 7 urodziny Mateusza - int.od mamy
Sobota - 26 grudnia 2015 r.
8.30 - cr. Ogonowskich i Mikszów
- + Marianna Moroz w 25 rocz.śm., Marianna i
Ignacy Bastek, bp Edward Samsel
11.00 - w 55 rocznicę ślubu Cecylii i Władysława
Cesarek i za ich dzieci z rodzinami
- w 50 urodziny Iwony Wygnał - int.od męża i
dzieci
17.00 - ...................
Niedziela. Święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa - 27 grudnia 2015 r.
8.30 - w urodziny Marioli
- w intencji mieszkańców ul. Szkolnej i Zydlągi
w Ukcie
11.00 - w 18 urodziny Klaudii
- + Franciszek i Władysława Dębowscy
17.00 - za parafię

ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
Godne uznania, a czasem podziwu są wysiłki

interesom środowisk finansowych i
konsumpcjonizmowi faktycznie sprawia, że ziemia
na której żyjemy, staje się mniej bogata i piękna,
coraz bardziej ograniczona i szara, podczas gdy w
tym samym czasie rozwój technologii i ofert
konsumpcji nieustannie w sposób nieograniczony
posuwa się naprzód. Tak więc wydaje się, że łudzimy
się, iż możemy zastąpić piękno – niezastępowalne i
niemożliwe do odzyskania – innym pięknem –
stworzonym przez nas.
Cdn.

naukowców i techników, usiłujących zapewnić
rozwiązanie problemów stworzonych przez
człowieka. Ale obserwując świat, zauważamy, że ten
poziom ingerencji człowieka często służący

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.
Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy
tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą:
nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne
wrażenie estetyczne. Bliższe informacje i formularze zgłoszeń u Ks. Proboszcza.

