Kalendarz liturgiczny
27 listopada. NIEDZIELA. PIERWSZA Iz 49, 1-6; Mt 4, 18-22;
NIEDZIELA ADWENTU.
Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami
Iz 2, 1-5; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44;
ludzi.
Na początku Adwentu Kościół przypomina 1 grudnia. CZWARTEK.
nam o ponownym przyjściu Pana na końcu Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27;
czasów i zachęca do czujności, wierności Kto wypełnia słowa Jezusa (a nie tylko
i modlitewnego przygotowania.
słucha), ten jest nie tylko mądry, ale
28 listopada. PONIEDZIAŁEK.
i mocny.
Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11;
2 grudnia. PIĄTEK.
Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31;
królestwa niebieskiego.
Wiara kształtuje nasze życie, bo wpływa
29 listopada. WTOREK.
istotnie na nasze codzienne decyzje.
Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24;
3 grudnia. SOBOTA.
Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Iz 30, 19-21.23-26; Mt 9,35 - 10, 1. 5. 6-8
3 0 l i s t o p a d a . Ś R O D A . Ś w i ę t o Jesteśmy powołani i uzdolnieni do robienia
św. Andrzeja Apostoła.
tego samego, co Jezus.
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 - 2334,25 zł. Wpłynęło - 2334,25 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!
* Dzisiaj, 27 listopada, po Mszy Świętej Ofiary składane przy nabywaniu opłatków
o godz. 11.00 - spotkanie z dziećmi zostaną przeznaczone na ubezpieczenie
przygotowującymi się do I Komunii Świętej naszego kościoła i naszej parafii.
i ich rodzicami.
Serdecznie proszę o pomoc i wsparcie tej
* Dzisiaj uroczyste poświęcenie opłatków na inicjatywy.
wszystkich Mszach Św.
* Rekolekcje adwentowe rozpoczną się 8 grudnia.
* 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 II niedzielę Adwentu,
czyli 4 grudnia br., już
po raz siedemnasty,
z i n i c j a t y w y
Konferencji Episkopatu
Polski, będzie
obchodzony w Kościele
w Polsce i na placówkach polonijnych: Dzień
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi
na Wschodzie.
Zapoznajmy się z fragmentami Apelu
wystosowanego na ten dzień przez Zespół
Pomocy Kościołowi na Wschodzie:
Umiłowani Bracia i Siostry!
(...)Konferencja Episkopatu Polski wybrała
Drugą Niedzielę Adwentu, jako ten dzień,
w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia
naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla
wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na
Wschodzie, a bliskich nam z racji
historycznych i licznych wspólnych
doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam
swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich,
którzy wspominają swoich bliskich zmarłych
i ich groby, często już bezimienne, rozsiane na

Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu,
bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu.
Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności
byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry
wierzący w Chrystusa i to przez całe
dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto świątyń!
Jak wielu spotykały kary za to, że starali się
praktykować swoją wiarę! Dziękujemy Panu
Bogu, że to już przeszłość.
W tej niezwykłej historii odradzania się Kościoła
Katolickiego za Wschodnią granicą, od wielu lat
uczestniczy Zespół Pomocy Kościołowi na
Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
i każdy kto duchowo czy materialnie to wielkie
dzieło wspiera.(...) Każda bezinteresowna pomoc
powróci do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie
a będzie wam dane” (Łk 6, 38). W imieniu
wszystkich osób obdarowanych na Wschodzie,
którzy dzięki naszej wrażliwości na ich potrzeby,
dzięki naszej hojności, będą mogli z większym
spokojem patrzeć w przyszłość składamy
serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że
wierni tworzący Kościół Katolicki na
Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców
w duchu wdzięczności za przekazane ofiary.

Słowo na dziś

Rozpoczyna się Adwent. Kościół zaprasza dzisiaj każdego z nas, abyśmy
skupili się na Chrystusie przychodzącym w dniu ostatecznym. Czytania
wzywają nas do „przebudzenia się”, do „założenia zbroi światła”, do
„bycia gotowym”. W Narodzie Wybranym od wieków trwało gorące
oczekiwanie na Mesjasza, dlatego psalmista zapewnia, że już sama myśl
o spotkaniu ze Zbawicielem napełnia serce i ciało radością i pokojem. Jest to oczekiwanie
z niecierpliwością, bo Pan jest blisko. Kto w taki sposób czeka na Jezusa, już stoi w przedsionkach
nieba i prosi o pokój dla braci i sióstr. Pełne tęsknoty oczekiwanie ludzi Starego Przymierza ma
swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Ewangelista Mateusz dodaje, że choć przyjście Pana
jest pewne, to jednak dla każdego będzie zaskakujące. Dlatego czas oczekiwania powinien być
wypełniony miłością i czynieniem dobra.
Wysłuchajmy więc z uwagą słowa Bożego, które uzdolni nas do tego, byśmy żyli jak dzieci światła,
gotowe na spotkanie z Panem każdego dnia i w każdej chwili.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny
i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem:
„Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program
duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez
ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie
pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje
z Panem Bogiem, również wzajemne między
sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na
nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu,
także jako naród, radując się 1050. rocznicą
chrztu Polski, a teraz mamy stawać się
autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego
Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak
każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy
świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym
miłości i miłosierdzia, człowiek może osiągnąć
prawdziwe szczęście.
2. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy
w liturgiczny okres Adwentu, który jest
radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do
16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę
powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu
czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu
bezpośredniemu przygotowaniu do świąt
Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze
wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego
powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się
w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem
adwentowego niesienia dobrej nowiny
o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się
w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety
i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne
zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.
3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni
powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak
zwaną Mszę roratną. Do licznego udziału
w roratach, sprawowanych w naszym kościele
codziennie o godz. 17.00, zapraszam dzieci,
młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku
światła lampionów roratnych i świec,
rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na
przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie
podejmowanych dobrowolnych umartwień,
zwłaszcza powstrzymania się od hucznych
zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących:
dzieci z ubogich rodzin, osób starszych,
samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu,
które będą do nabycia w naszym kościele.

4. W rozpoczynającym się tygodniu przypada
pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek wspominamy
ustanowienie Eucharystii i sakramentu
kapłaństwa. Czas adoracji Najświętszego
Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych
powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Tym
bardziej że w pierwszą sobotę, 3 grudnia,
obchodzimy Dzień Misyjny. Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.
Okazja do spowiedzi świętej
pierwszopiątkowej na pół godz. przed Mszami
Świętymi. W pierwszą sobotę, polecajmy
w modlitwach Matce Najświętszej dzieła
Papieskiej Unii Misyjnej. Już w ten sposób,
poprzez to modlitewne wsparcie, stajemy się
świadkami Chrystusa, przyczyniamy się do
szerzenia królestwa Bożego w świecie.
5. Modlitwa za zmarłych to myśl święta
i pobożna (por. 2 Mch 12,45b), dlatego
zapraszam wszystkich parafian do wspólnej
modlitwy w tej intencji.
6. 2 grudnia - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 17.30.
Pozostałe po Mszy Świętej. ZAPRASZAM.
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, kalendarze dla dzieci, kalendarze
papieskie małe, kalendarze maryjne duże.
Zachęcam do nabywania.
8. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian
polecam dobroci i miłosierdziu Boga.
9. Do nabycia jest nowy numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”. Pismo zostało
przygotowane w nowej, ciekawej, przejrzystej
szacie graficznej, powiększone o 12 stron,
z nowymi pomysłami i działami. Zachęcam do
nabycia i przeczytania.
10. Do nabycia jest także Kalendarz Rolników
na rok 2017.
11. Za tydzień prosić będziemy o ofiary na
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Intencje
Poniedziałek - 28 listopada 2016 r.
8.00 - .......................
Wtorek - 29 listopada 2016 r.
8.00 - .....................
Środa - 30 listopada 2016 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Eugeniusz Skorupski
Czwartek - 1 grudnia 2016 r.
17.00 - + Marianna Bastek w rocz.śm., Ignacy
i Marianna Moroz
Piątek - 2 grudnia 2016 r.
18.00 - + Marianna Bastek w 25 rocz.śm., Ignacy
Bastek, Marianna i Eugeniusz Moroz,
bp Edward Samsel
Sobota - 3 grudnia 2016 r.
8.00 - + Władysław Turski w rocz.śm., Jan

Ogłoszenia

*

12. Kończy się listopad, miesiąc poświęcony
modlitwie za naszych zmarłych. W dalszym
ciągu przypominam, że jedną z form troski o
zmarłych są tak zwane wypominki.
Jeszcze ok. 230 rodzin nie poprosiło w naszej
parafii o modlitwę za swoich bliskich zmarłych.
Zwyczajem ojców pamiętajmy o
naszych zmarłych i polecajmy ich
miłosierdziu Bożemu w modlitwie
wypominkowej. Zechciejmy
polecić modlitwom Kościoła
naszych bliskich zmarłych,
przyjaciół i znajomych, bo “świętą i
zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych” (2
Mch 12, 45).
„Wszyscy mnie opuścili” – skarżył się św. Paweł
Tymoteuszowi krótko przed śmiercią. Pozostał z
nim tylko św. Łukasz Ewangelista. Jednak Bóg
nie opuścił apostoła, który mógł napisać: „Pan
stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się
przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii”.
Wypełnione kartki można jeszcze składać do
przeznaczonej specjalnie na to skarbony lub na
tacę, bądź przynieść do zakrystii czy biura
parafialnego.
13. Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkie
dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem. To
spotkanie odbędzie się w następną niedzielę na
Mszy Świętej o godz. 11.00.
14. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ
NAM: · 30 XI św. Andrzej Apostoł, brat św.
Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny,

mszalne
18.00 - w int. Basi o bł. Boże i zdrowie
- + Błażej Ruszczyk w 2 rocz.śm.
II Niedziela Adwentu - 4 grudnia 2016 r.
8.30 - + Henryk, Adam, Irena, Stanisław,
cr. Florczyków i Kozłowskich
- + Jan i Władysław Turscy, cr. Turskich
i Kręciewskich
- + z KR Ukta Kolonie i Galkowo
11.00 - o bł. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Bogumiły i Krzysztofa
- w tnt. Basi z racji imienin
- + Stefania i Antoni Kamińscy
17.00 - za parafię
- + Marek w 1 rocz.śm., Paweł Grzybowscy

Komunikaty cd.
na których dziś dominuje prawosławie; jest też
bardzo uroczyście czczony w Kościołach
wschodnich (święto);
· 2 XII bł. Rafał Chyliński (1694-1741),
prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (wspomnienie dowolne);
· 3 XII św. Franciszek Ksawery (1506-1552),
prezbiter, jezuita, uważany za jednego z
największych misjonarzy w dziejach Kościoła
(wspomnienie obowiązkowe).
15. Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Suwałkach
serdecznie zaprasza na REKOLEKCJE DLA
MĘŻCZYZN 9 -11 grudnia 2016 r. “WIARA
PO MĘSKU”. Zaproszenie kierujemy do
wszystkich mężczyzn. Na rekolekcjach zostaną
poruszone następujące zagadnienia: dążenie do
świętości, ojcostwo, obrona wartości
chrześcijańskich, w tym rodziny i życia, dbanie
o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
promowanie katolickiej duchowości świeckich,
wzajemna pomoc, wspieranie chrześcijan.
Wśród prowadzących przedstawiciele
Zakonu Rycerzy Jana Pawła II - wspólnoty dla
mężczyzn z Warszawy. Miejsce: Suwałki, ul.
Łanowa 13, Dom rekolekcyjny „Betania”.
Rozpoczęcie rekolekcji: piątek 9.12.2016 r.
godz. 19.00. Zakończenie: niedziela
11.12.2016 r. godz. 13.00. Koszt: 100 zł.
Prosimy zabrać: Pismo Święte, notatnik, śpiwór
(lub za dopłatą istnieje możliwość
wypożyczenia pościeli na miejscu), kapcie,
rzeczy osobiste.

