Kalendarz liturgiczny
27 grudnia. NIEDZIELA . ŚWIĘTO
ŚWIĘTEJ RODZINY: Jezusa, Maryi i Józefa.
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-31; Łk 2,41-52
“Trzeba, aby rodziny powstały. Trzeba, aby szły
za Chrystusem”. (Św. Jan Paweł II)
28 grudnia. PONIEDZIAŁEK. Święto
świętych Młodzianków.
1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18
Modlitwą obejmijmy wszystkie niemowlęta i
nienarodzone dzieci. Prośmy też
o błogosławieństwo dla wszystkich dzieci.
29 grudnia. WTOREK. V DZIEŃ
W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA.
1 J 2,3-11; Łk 2,22-35
Czas Bożego Narodzenia jest okresem
doświadczenia Bożej miłości.
30 grudnia. ŚRODA. VI DZIEŃ W OKTAWIE
BOŻEGO NARODZENIA.

1 J 2,12-17; Łk 2,36-40
W narodzeniu Zbawiciela jest szansa na nasze
odrodzenie.
31 grudnia. CZWARTEK. VII DZIEŃ
W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA.
1 J 2,18-21; J 1,1-18
Bóg jest Władcą rzeczywistości.
1 stycznia. PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI.
Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
Maryja jest wzorem współpracy z darem
powołania.
2 stycznia. SOBOTA. Św. Bazylego
i św. Grzegorza.
1 J 2,22-28; J 1,19-28
Przez wstawiennictwo dzisiejszych patronów
prośmy Pana Boga o umiejętność kształtowania
swojego życia według prawd, które głosi Kościół.

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 - 3185.09 zł.
Wpłynęło - 3185.09 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 232 161.76 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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„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem”(Lb 6, 24-26)
Drodzy Bracia i Siostry!
Tymi słowami zwraca się do nas Bóg w pierwszy dzień nowego
roku - kiedy kończymy przeżywanie oktawy Bożego
Narodzenia, oddajemy cześć Świętej Bożej Rodzicielce Maryi
i obchodzimy Światowy Dzień Pokoju.
Przełom roku kalendarzowego skłania do refleksji. Patrzymy
wstecz analizując miniony rok, ale jeszcze chętniej próbujemy
spojrzeć w przyszłość, zaplanować i kontrolować nadchodzące wydarzenia. Zazwyczaj zakładamy,
że uda się nam już nie popełniać starych błędów, zrealizować noworoczne postanowienia, stać się
nowym człowiekiem. Wielu z nas wkracza w nowy rok z nadzieją, jakby wchodzili do wspaniałego
ogrodu. Niestety, często po jakimś czasie, gdy się rozejrzymy, zamiast zielonej doliny widzimy
wokół siebie suchą pustynię. Pamiętajmy, że w żadnej z tych sytuacji nie jesteśmy sami. Bóg
towarzyszy nam zarówno w szczęściu jak i w smutku. To On jest Panem życia i śmierci.
Moi Drodzy!
Pragnę życzyć Wam Wszystkim, abyście w każdym dniu nowego roku przeżywali radość
z nastania tego dnia. Żebyście nie żałowali, że to nie jest wczoraj ani nie jutro. Bądźcie szczęśliwi, że
to właśnie dzisiaj. Każdy dzień jest nam dany tylko raz. Jest wielkim skarbem, dobrem, które
otrzymujemy od Najwyższego. Starajmy się więc znaleźć chwilę na to, aby zatrzymać się w biegu,
rozejrzeć i jak psalmista powiedzieć sobie: Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.
Bóg ma dla nas czas zawsze i zawsze na nas czeka. Niechaj w 2016 roku również nam nie
zabraknie czasu. Życzę, abyście mieli czas dla Boga i ludzi. Życzę, aby to był czas, gdy w Waszych
sercach i domach wypełni się błogosławieństwo Ojca, który pragnie obdarować nas swoją łaską
i pokojem.
Ks. Waldemar Sawicki proboszcz w Ukcie
P

Słowo na dziś
Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa
jest posłuszeństwo. Chodzi o relacje, jakie
powinny panować w każdej ludzkiej rodzinie.
Przykład dał nam sam Chrystus, który będąc
Bogiem, był poddany Maryi i Józefowi co
odnotuje dziś Ewangelista Mateusz.
Posłuszeństwo nie ma jednak polegać na
niewolniczym lęku, ale powinno być
motywowane miłością, co podkreśli z kolei

Święty Paweł w Liście do Kolosan. Warto
zauważyć, że zasady życia rodzinnego nie są tylko
normami chrześcijańskimi. Już bowiem Księga
Syracydesa, powstała ok. 200 lat przed
Chrystusem, uzależnia Boże błogosławieństwo od
szacunku i miłości, którymi winny się obdarzać
wszystkie rodziny.
Uwielbiamy więc Boga za dar każdej rodziny
i słuchajmy z uwagą słowa Bożego.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej
refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej
powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina
zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną
życia, miłości, wierności, radości i szczęścia.
Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego
módlmy się nieustannie w intencji naszych
rodzin. Po każdej Mszy Świętej zostanie
udzielone specjalne błogosławieństwo małym
dzieciom i ich rodzicom.
2. Jutro, w święto Świętych Młodzianków, czyli
dzieci betlejemskich zamordowanych z rozkazu
Heroda, podczas Mszy Świętej o godz. 17.00
błogosławieństwo niemowląt i małych dzieci.
Serdecznie zapraszamy rodziców ze swoimi
najmniejszymi pociechami.
3. W tym tygodniu pożegnamy 2015 rok
i powitamy rok 2016. Niech będzie to okazja nie
tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę
do naszej parafialnej świątyni. W ostatni dzień
roku, w czwartek 31 grudnia, podziękujemy
dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas
Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynnoprzebłagalnego o godz. 17.00. Odśpiewamy
uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w
ostatnim dniu roku można uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami).
Pomodlimy się także za wszystkie ochrzczone
w minionym roku dzieci, za zawarte małżeństwa
oraz za tych, którzy od nas odeszli do Pana.
Z racji tego, że ten czwartek poprzedza pierwszy
piątek miesiąca, w modlitwę adoracyjną
włączymy również prośbę o święte powołania
z naszej parafii.
4. Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię
Boże. W tym dniu przypada uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw.
ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
35. Kiedy analizujemy oddziaływanie jakiejś
inicjatywy gospodarczej na środowisko, to zazwyczaj
rozważamy jego wpływ na glebę, wodę i powietrze,
ale nie zawsze dołącza się do tego wnikliwe studium
wpływu na różnorodność biologiczną, tak jakby strata
pewnych gatunków lub grup zwierząt i roślin nie
miała większego znaczenia. Drogi, nowe uprawy,
ogrodzenia, zbiorniki wodne dzielą obszary w taki

świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas
uczestnictwo we Mszy Świętej. Tego dnia
Msze Święte w naszej parafii o godz. 8.30,
11.00 i 17.00.
Pamiętajmy, że pierwszy dzień nowego roku to
także pierwszy piątek miesiąca.
5. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 stycznia,
zapraszamy po wieczornej Mszy Świętej na
różaniec.
6. W dniach oktawy i całego okresu Bożego
Narodzenia zachęcamy do śpiewania kolęd
w rodzinnym czy przyjacielskim gronie.
Życzmy sobie, by Pan Jezus rodził się
w naszych sercach, przemieniał je i obdarzał
nas wieloma łaskami.
7. Wszystkim parafianom i gościom życzymy
pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia
Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych
braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje
osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej
pamięci, życzliwości i modlitwie.
8. W zakrystii są dostępne kalendarze na
przyszły rok, a także albumy Waldemara
Bzury “Kajakowe Szlaki Świętego - Wędrówka
śladami Jana Pawła II”.
9. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 28 XII Święci Młodziankowie, niewinne dzieci
z Betlejem zamordowane z rozkazu Heroda
obawiającego się o swoją władzę i przywileje; dzień
ich liturgicznego święta to dzień modlitw w intencji
niemowląt i dzieci nienarodzonych;
· 31 XII Święty Sylwester, papież w okresie od 31
stycznia 314 do 31 grudnia 335 r., Święty Kościoła
katolickiego i prawosławnego;
· 2 I Święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu,
dwaj wielcy nauczyciele chrześcijańskiego Wschodu
z IV wieku, nazywani Ojcami Kapadockimi, którzy
bronili czystości wiary przed błędami heretyków.

sposób, że populacje zwierząt nie mogą już migrować
lub poruszać się swobodnie, co prowadzi do
zagrożenia wyginięciem niektórych gatunków.
Istnieją alternatywy przynajmniej łagodzące skutki
tych działań, takie jak tworzenie korytarzy
biologicznych, ale w niewielu krajach mamy do
czynienia z taką troską i taką wrażliwością. Kiedy
niektóre gatunki są wykorzystywane w celach
komercyjnych, to nie zawsze badany jest ich sposób
rozwoju w celu uniknięcia ich nadmiernego
zmniejszenia oraz wynikającego stąd zaburzenia
równowagi ekosystemu.
Cdn.

Intencje mszalne
Poniedziałek - 28 grudnia 2015 r.
8.00 - + Stefania w rocz.śm., Władysław
Waszkiewicz
17.00 - + Ignacy i Aniela Maciora
Wtorek - 29 grudnia 2015 r.
8.00 - o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Kazimierza z racji urodzin
17.00 - + Elżbieta Pisowłocka - int.od rodziny
Środa - 30 grudnia 2015 r.
8.00 - + Eugeniusz Dziekoński (w dniu imienin)
17.00 - + Czesława i Stanisław Małż, Marianna
i Jan Napora
Czwartek - 31 grudnia 2015 r.
8.00 - + Beata, Czesława i Mieczysław Maciora
17.00 - + Teresa Szulkowska, Stanisław,
Kazimierz, Lucyna, Janina
- + Robert i w int. Sylwestra z racji urodzin
i imienin
Piątek - 1 stycznia 2016 r.
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla Krystyny Bień w 90
urodziny
- + Stanisław Drężek, Stanisława, Władysław,
Czesław

11.00 - w int. Natalii i Bartka i
ich syna Mikołaja
- + Anna Wachowska w rocz.śm.
17.00 - za parafię
- o bł. Boże w rodzinie Małż
Sobota - 2 stycznia 2016 r.
8.00 - o bł. Boże w rodzinach Gabriela, Daniela,
Mariusza i Lucjana
17.00 - + Stefania Dudziec i za jej córkę Danutę
oraz w int. Czarka o łaski w nauce
2 N iedziela po Narodzeniu Pańskim 3 stycznia 2016 r.
8.30 - w int. Gabrysi Ejzemberg w urodziny
- int.dziękczynna za otrzymane łaski
w minionym roku z prośbą o dalsze - int.od
rodzin KR z Ukty
11.00 - + Józef Nadolny, Władysława, Andrzej
- + Janina i Feliks Śmigielscy, Helena, Anatol,
Bożena i Michał Sawiccy, Halina i Wiesław
Listosz, Marian Kosakowski - int.od Jana
i Stanisławy Sawickich
17.00 - za parafię
- w urodziny ks. Macieja

Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Jubileusz niesie ze sobą również nawiązanie do
odpustu. W Roku Świętym Miłosierdzia odpust
zyskuje szczególne znaczenia. Przebaczenie
Boga dla naszych grzechów nie zna granic.
W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
Bóg czyni widoczną swoją miłość, która
prowadzi aż do zniszczenia grzechu ludzkiego.
Pojednanie się z Bogiem staje się możliwe dzięki
Misterium Paschalnemu oraz poprzez
pośrednictwo Kościoła. Bóg jest zatem zawsze
gotowy do przebaczenia i nie męczy się nigdy,
ofiarując je w sposób zawsze nowy
i nieoczekiwany. My wszyscy natomiast
doświadczamy grzechu. Wiemy, że jesteśmy
wezwani do doskonałości (por. Mt 5, 48), lecz
jednocześnie odczuwamy silny ciężar grzechu.

Podczas, gdy odczuwamy moc łaski, która nas
przemienia, doświadczamy również siły
grzechu, która ma na nas wpływ. Pomimo
przebaczenia, w naszym życiu niesiemy
sprzeczności, które są konsekwencją naszych
grzechów. W Sakramencie Pojednania Bóg
przebacza grzechy, które zostają naprawdę
zgładzone, lecz jednak negatywny ślad, który
grzechy zostawiły w naszym postępowaniu
i w naszych myślach pozostaje. Miłosierdzie
Boże jest jednakowoż silniejsze również niż ten
ślad. Staje się ono odpustem Ojca, który
poprzez Kościół — Oblubienicę Chrystusa —
dosięga grzesznika, któremu udzielił już
p r ze ba c ze ni a i uw a ln ia go od k aż dej
pozostałości skutków grzechu, umożliwiając
mu raczej działanie z miłością oraz wzrastanie
w miłości, niż ponowny upadek w grzech.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować p. Jarosławowi Ronkiewiczowi za dar choinek do
kościoła. Równie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyszli z pomocą w świątecznym
dekorowaniu świątyni i pomogli ustawić choinkę na zewnątrz. Serdecznie dziękuję za dary na
stół świąteczny.
Parafialny Zespół Caritas dziękuje za świąteczne dary złożone do koszyka w kościele. Zebrano
łącznie 24,5 kg produktów żywnościowych. BÓG ZAPŁAĆ!

