Kalendarz liturgiczny
25 grudnia. NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
26 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
27 grudnia. WTOREK. Trzeci dzień
w oktawie Narodzenia Pańskiego. Św. Jana,
Apostoła i Ewangelisty.
1 J 1, 1-4 ;J 20, 2-8
Jan ujrzał i uwierzył.
28 grudnia. ŚRODA. Czwarty dzień
w oktawie Narodzenia Pańskiego. Święto
św. Młodzianków, męczenników.

1 J 1, 5 2, 2; Mt 2, 13-18
Śmierć dzieci w Betlejem.
29 grudnia. CZWARTEK. Piąty dzień
w oktawie Narodzenia Pańskiego.
1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35
Chrystus jest światłem na oświecenie pogan.
30 grudnia. PIĄTEK. Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 1923
Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu.
31 grudnia. SOBOTA. Siódmy dzień
w oktawie Narodzenia Pańskiego.
1 J 2, 18-21; J 1, 1-18;
Słowo stało się ciałem.

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: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 2902,17 zł.; 2. Anonimowo - 300 zł.; 3. Anonimowo 150 zł. Wpłynęło - 3352.17 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!
Życzę (...) przeżywania z głęboką wiarą świąt
Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym
i w e w s p ó l n o c i e p a r a f i a l n e j . Te n
błogosławiony czas Świąt służy ożywieniu
miłości między ludźmi, świadczeniu sobie
wzajemnej miłości miłosiernej, zapominaniu
uraz, przezwyciężaniu nienawiści. Trwajcie

w prawdzie i łasce, w pokoju i radości, w dzieleniu
się tą radością z innymi.
Do tych życzeń pragnę dołączyć moją modlitwę,
upraszając Boże błogosławieństwo nie tylko na te
świąteczne dni, ale na cały 2017 rok.
Z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
(Z orędzia Biskupa Ełckiego)
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Dzień Bożego Narodzenia to pamiątka
wkroczenia Jezusa w codzienne życie ludzi.
Syn Boży stał się częścią Rodziny, której
nieobca była bieda, odtrącenie,
prześladowanie, lęk o to, co przyniesie jutro.
Codzienne troski, nieobce są również
każdemu z nas. Maryja i Józef zgodzili się na
przyjęcie Dzieciątka do swojego życia. My
również musimy podejmować tę decyzję.
Robimy to wielokrotnie. Najpierw
w naszym imieniu czynią to rodzice, prosząc
dla nas o chrzest, sakramenty Eucharystii
i pokuty. Kiedy doroślejemy, decydujemy
sami o dalszym życiu z Bogiem. Czasami taką
decyzję podejmujemy na nowo każdego dnia.
On jest gotowy cały czas, aby wejść do naszego
domu i do naszego serca, a my, jak mieszkańcy
Betlejem, albo Go wpuścimy pod swój dach,
albo nie... Stając przed tą decyzją
przypomnijmy sobie słowa Ewangelisty:
„Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli
i uwierzyli w imię Jego, dał moc, aby się stali
Synami Bożymi” (J 1,12).

W dniu Bożego Narodzenia
pragnę zwrócić się do każdej i każdego
z Was z życzeniami, abyśmy na nowo
odkryli radość, jaką daje przyjęcie
Nowonarodzonego Jezusa do swego
życia.
Życzę świąt wypełnionych
miłością i pokojem. Szczęść Boże!

Słowo na dziś

ks. Waldemar Sawicki
Proboszcz w Ukcie

Kontekst pierwszego czytania nawiązuje do upadku Babilonii w VI w.
przed Chr. Prorok Izajasz zapowiada nadejście nowej ery Bożego
królowania, które przyniesie pokój, dobro i zbawienie. Pan pocieszy
swój lud doświadczany cierpieniem. Wypełnieniem zapowiedzi
prorockich jest objawienie się Słowa Bożego dla zbawienia świata, które dokona się przez
zaprowadzenie nowego porządku łaski, w miejsce starego porządku prawa. Pan Bóg, który
przez całe ludzkie dzieje szukał osobistej więzi z człowiekiem, ostatecznie objawił się
przez własnego Syna. Najpiękniejszym słowem Boga Ojca do człowieka jest osoba Jego
Syna, Jezusa Chrystusa, odblask istoty Najwyższego.
Otwórzmy teraz nasze serca na słowo Boże, które chce nas przemieniać, ponieważ
jesteśmy wezwani, aby być jak Ojciec.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W święta Bożego Narodzenia radujemy się
z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości,
że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało
między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę
prawdziwie po chrześcijańsku, nie
ograniczajmy się tylko do zewnętrznych
obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do
źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia.
Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym,
pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój
i miłość.
2. Niech przejawem takiego przeżywania świąt
będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To
piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już
w naszych rodzinach i w naszej współczesnej
kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści
teologiczne, czerpią z narodowej tradycji
i historii. Niech polskie, katolickie domy w tym
czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko
z głośników radiowych i telewizyjnych, ale
przede wszystkim z naszych serc.
3. Msze Święte w uroczystość Narodzenia
Pańskiego i w II Dzień Świąt będą
sprawowane o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
W drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
w liturgii Kościół czci św. Szczepana,
pierwszego męczennika, który przypomina, że
prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet
największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy
jesteśmy powołani do świętości. Tradycyjnie
tego dnia składamy ofiary na potrzeby
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.
4. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają
przypadające w najbliższych dniach kolejne
święta.
We wtorek 27 grudnia, wspominamy św. Jana
Apostoła, największego teologa wśród
Ewangelistów.
W środę 28 grudnia, wspominamy św.
Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest
to także dzień modlitw w intencji dzieci
nienarodzonych. Tego dnia na świąteczną
Eucharystię zapraszam szczególnie rodziców
z małymi dziećmi. Zostanie im udzielone
specjalne błogosławieństwo.
W piątek 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem
liturgicznym, będziemy obchodzili święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Kierując myśli ku Świętej Rodzinie,

powierzymy Jej nasze rodziny, niech będą
Bogiem silne i promieniujące wiarą.
5. Jeszcze w tym tygodniu, w sobotę,
zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on
brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła
powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych
rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok
Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050 rocznicą
chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę
Kościoła powszechnego podczas Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego
gościa, Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co
dziękować, ale mamy również za co
przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę
na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo
serdecznie zapraszam na Eucharystię
i specjalne nabożeństwo o godz. 17.00.
Zachęcam też i proszę o składanie intencji na to
nabożeństwo. Kartki z wypisanymi intencjami
i dobrowolną ofiarą składamy do skarbon
w kościele. Proszę o czytelne napisanie
intencji.
6. 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.
7. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia.
8. 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.
9. Za tydzień, w niedzielę 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Nowy
Rok i dzień Pokoju.
10. Po Nowym Roku rozpoczniemy wymianę
instalacji elektrycznej w naszym kościele.

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 26 grudnia 2016 r.
8.30 - + Eugenia Parzych, Edward, Dariusz
- + cr. Ogonowskich i Miksza
- + Krystyna Wojdak - int.od KR Krutyń
11.00 - w urodziny Jasia Rokojżo
- + Kazimierz Wygnał
- + Helena i Aleksander Fic
- + Leokadia Krajza
17.00 - w 2 urodziny Alana i za
+ Pawła Łuszczyka
- + Marianna Moroz w 26
rocz.śm., Eugeniusz Moroz,
Ignacy i Marianna Bastek
- + Henryka, Stanisław
i Leokadia Kaczmarczyk,
Henryk Praszczałek
Wtorek - 27 grudnia 2016 r.
17.00 - + Józef Ejdys w 2 rocz.śm.
Środa - 28 grudnia 2016 r.
8.00 - + Stefania Waszkiewicz w rocz.śm.,
Władysław

17.00 - + Władysława i Franciszek Dębowscy
- + Stefania Dudziec i jej córka Danuta,
cr. Dudziec
Czwartek - 29 grudnia 2016 r.
8.00 - ..............
17.00 - + Ignacy i Aniela Maciora
Piątek - 30 grudnia 2016 r.
8.00 - + Eugeniusz Dziekoński (w dniu
imienin)
17.00 - + Marianna i Jan Napora, Czesława
i Stanisław Małż
Sobota - 31 grudnia 2016 r.
8.00 - + Teresa Szulkowska w rocz.śm.
17.00 - Msza Święta na zakończenie roku
- + Beata Maciora, Mieczysław i Czesława
Niedziela. Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki - 1 stycznia 2017 r.
8.30 - ........................
11.00 - o zdrowie dla Małgorzaty Polkowskiej
- + Anna Wachowska w rocz.śm.
17.00 - za parafię

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego
brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak
żelazna obręcz uciskają ludzi w ich
samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei
"więźniom", tym, którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest Boże
Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz
w pokorze, jak bardzo znikome są
twoje możliwości i jak wielka jest
twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
(Matka Teresa z Kalkuty).
Życzymy wam, byście nie byli
jedynie niemymi przechodniami,
abyście odkryli w drugim człowieku
obecność Chrystusa, byście

z radością i prostotą dziecka świętowali
narodziny Zbawiciela i niech to będą
również wasze narodziny - narodziny
nowego człowieka.
Ta k i e ż y c z e n i a o t r z y m a l i ś m y o d
Środowiskowego Domu Pomocy w Ukcie
wystawiającego 19 grudnia br. w naszym
kościele Jasełka.
Bóg zapłać za Jasełka i życzenia.
Odwzajemniamy je modlitwą.

