Kalendarz liturgiczny
2 2 s t y c z n i a . I I I N I E D Z I E L A 25 stycznia. ŚRODA
ZWYKŁA
Dz 22, 3-16; Mk 16, 15-18;
Iz 8, 23b-9,3; 1 Kor 1, 10-13. 17;
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.
Mt 4, 12-23;
26 stycznia. CZWARTEK
Na Jezusie spełnia się zapowiedź 2 Tm 1, 1-8; Łk 10, 1-9;
Izajasza.
Rozesłanie uczniów.
23 stycznia. PONIEDZIAŁEK
27 stycznia. PIĄTEK
Hbr 9, 15. 24-28; Mk 3, 22-30;
Hbr 10, 32-39; Mk 4, 26-34;
Chrystus przeciw szatanom.
Rozwój królestwa Bożego.
24 stycznia. WTOREK
28 stycznia. SOBOTA
Hbr 10, 1-10; Mk 3, 31-35;
Hbr 11, 1-2. 8-19; 12; Mk 4, 35-41;
Prawdziwi krewni Jezusa.
Jezus ucisza burzę.
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: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 2150.60 zł. Wpłynęło - 2150.60 zł. Wydano 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 163 804.55 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca
i systematycznie, jest wielką pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii.

Kolęda w tym tygodniu:
Czwartek - Śwignajno (od p. Miksza)
Poniedziałek - Krutyński Piecek
Piątek - Ładne Pole (od.p.
Wtorek - Nowa Ukta (od p.Ropiak)
Staniszewskich)
Środa - Śwignajno (od.p.Jaksina do Sobota - Majdan
p. Pietkiewicz)
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 ten zimowy weekend, 21 i 22
stycznia, mamy okazję do radosnego
i ciepłego uśmiechu. Obchodzimy
Dzień Babci i Dzień Dziadka. Są to,
obok rodziców, najbliższe naszym
sercom osoby. Najpierw oczekują na
nasze narodziny, a potem, przez całe
życie, obdarowują nas bezwarunkową
miłością. Specjaliści mówią, że babcie
i dziadkowie są od rozpieszczania
wnucząt. Przeżywając te święta,
spróbujmy odwrócić role i troszkę ich

„porozpieszczać”. Chcielibyśmy
zapewnić wszystkich seniorów, że są
ogromnym skarbem nie tylko jako
przodkowie w rodzinie, ale również
w parafii i całej społeczności. Od nich
zależy nasza tożsamość rodzinna,
religijna i historyczna. To oni
przechowują pamięć o minionych
dniach, przywołują imiona krewnych,
znajomych, postaci z przeszłości.
Często bywa też tak, że to oni dbają
o wychowanie religijne młodych.
Z o k a z j i Wa s z e g o ś w i ę t a
zechciejcie przyjąć jak
najserdeczniejsze życzenia od nas
wszystkich. Niechaj Matka Boża otacza
Was swoją opieką, abyście w zdrowiu
i dobrej kondycji przez długie lata mogli
cieszyć się miłością najbliższych
i szacunkiem młodszych pokoleń.
ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Słowo na dziś

Historycznym tłem dzisiejszej opowieści proroka Izajasza jest najazd
Asyryjczyków na ziemie Izraela. Mroczny obraz nędzy i ucisku zaczyna
kontrastować z radosną zapowiedzią nowej epoki pod panowaniem
mesjańskiego króla. Izajasz posługuje się w tym celu symbolem światła.
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. Spełnienie
tego proroctwa ewangelista Mateusz widzi w działalności Pana Jezusa w Galilei oraz Jego
osiedleniu się w Kafarnaum. W Nowym Testamencie światło utożsamiane jest z królestwem
Bożym objawionym w osobie, słowach i czynach Pana Jezusa, który przyszedł zbawić ludzi
wszystkich pokoleń i narodów. Kościół założony przez Pana Jezusa jest jeden, dlatego Święty
Paweł ubolewa nad powrotem ochrzczonych do ciemności i wzywa, aby wśród chrześcijan nie było
rozłamów. Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego, które wzywa nas do jedności i wierności.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W całym Kościele trwa Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej
miłości: „To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się
naszym znakiem rozpoznawczym w świecie
na każdy dzień.
2. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan zakończy się
w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto
Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy
w wysiłkach na rzecz jej całkowitego
przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan
Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla
współczesnego świata i wielu źle nastawia do
Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej
intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy
i cierpienia.
3. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał
nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na
co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się
narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego
wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach
wiary, co więcej - nieść ją innym, świadczyć
mężnie o Chrystusie Zbawicielu świata.
4. Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza
siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek
26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień
Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi
niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo
wszystkich trudnych doświadczeń, którymi
naznaczona jest nasza współczesność,
prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego,
abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością
i zrozumieniem, przez pamięć o naszym
wspólnym ojcu wiary - Abrahamie.
5. 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.
6. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM:
· 24 I św. Franciszek Salezy (1567-1622),
biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz,
patron dziennikarzy i prasy katolickiej
(wspomnienie obowiązkowe);
· 26 I św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie
św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami
i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę
(wspomnienie obowiązkowe);
· 27 I bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927),
odnowiciel zakonu marianów i biskup
wileński (wspomnienie obowiązkowe);
· 28 I św. Tomasz z Akwinu (1225-1274),
prezbiter i doktor Kościoła, jeden
z najwybitniejszych filozofów i teologów
w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła
filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią
ważną inspirację dla nauczania Kościoła
(wspomnienie obowiązkowe).
7. 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 nowy numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
8. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im
najlepsze życzenia.
9. 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.
10. We wtorek po Mszy Świętej o godz. 17.00
spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
Zapraszam.

Intencje
Poniedziałek 23 stycznia 2017 r.
8.00 - + Józef Frydrych,
Rozalia i Czesław Kobus
Wtorek - 24 stycznia
2017 r.
17.00 - + Krystyna
Samsel w 1 rocz.śm.
Środa - 25 stycznia 2017 r.
17.00 - + Stanisław Jędrzejczyk
w rocz.śm., Weronika, Tadeusz
Czwartek - 26 stycznia 2017 r.
17.00 - + Stanisław Ogonowski
Piątek - 27 stycznia 2017 r.
8.00 - ......................
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

mszalne
Sobota - 28 stycznia 2017 r.
8.00 - + Leokadia Sobiech w 4 rocz.śm.
IV Niedziela Zwykła - 29 stycznia
2017 r.
8.30 - intencja dziękczynna za
otrzymane łaski od Władysławy
- + Jan Rutkowski w 8 rocz.śm.,
Bogumiła, Eugeniusz, Witold, Krzysztof
i ich rodzice
11.00 - o bł. Boże dla Joanny i Marka
Syberskich z racji urodzin i dla ich córki
Pauliny - int.od rodziców i rodzeństwa
- za parafię
17.00 - o zdrowie dla Michałka - int.od
dziadków
- + Wiesław Serek w 1 rocz.śm.
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.
O f ia ry s kł ad a n e p o dc z as 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.

W ramach duszpasterstwa powołaniowego diecezji ełckiej, w gmachu Wyższego
Seminarium Duchownego w Ełku, w dniach od 2 do 5 lutego 2017 r., odbędą się
„rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej szkół ponadgimnazjalnych i nie
tylko…”, pod hasłem Idźcie i głoście. Rekolekcje rozpoczną się powitaniem w
czwartek o godz. 18.00, a zakończą się obiadem w niedzielę. Uczestnicy powinni
wziąć ze sobą Pismo św. i śpiwór.
Informacje o rekolekcjach i innych wydarzeniach z życia seminaryjnego, są
zamieszczone na naszym facebooku i stronie internetowej (www.wsd.elk.pl).
Zgłoszenia na rekolekcje proszę przekazywać internetowo (e-mail:
wsd@diecezja.elk.pl) lub telefonicznie: WSD w Ełku (tel. 87 621-75 20;
ks. A. Skowroński tel. 609-051-901; ks. M. Maciukiewicz tel. 694-791-575;
ks. T. Kopiczko tel. 506-191-499).

