Kalendarz liturgiczny
3 stycznia. II NIEDZIELA PO NARODZENIU
PAŃSKIM.
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
Tajemnica Bożego Narodzenia to tajemnica
Bożej miłości.
4 stycznia. PONIEDZIAŁEK przed
OBJAWIENIEM PAŃSKIM.
1 J 3,7-10; J 1,35-42
Tak jak natura potrzebuje promieni słonecznych,
tak życie duchowe chrześcijanina nie przetrwa
bez poddawania się promieniom “z wysoka
Wschodzącego Słońca”, którym jest Pan Jezus.
5 stycznia. WTOREK przed OBJAWIENIEM
PAŃSKIM.
1 J 3,11-21; J 1,43-51
Żyjemy po to, by dojść do obiecanej nam chwały życia w komunii z żywym Bogiem.
6 stycznia. ŚRODA. UROCZYSTOŚĆ

OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (Trzech Króli).
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Dziś Chrystus staje przed nami z wezwaniem do
poszukiwania Go wzorem Mędrców.
7 stycznia. CZWARTEK po Objawieniu
Pańskim.
1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
Pan Jezus pozwala nam się poznać. Obecny
w słowie Bożym oraz pod postaciami chleba
i wina, które stają się Jego Ciałem i Krwią,
gromadzi nas wokół siebie.
8 stycznia. PIĄTEK po Objawieniu Pańskim.
1 J 4,7-10; Mt 6,34-44
Obecność na Mszy Świętej jest potwierdzeniem
naszej wiary.
9 stycznia. SOBOTA po Objawieniu Pańskim.
1 J 4,11-18; Mt 6,45-52
Pan Bóg dotrzymuje danego ludziom słowa.

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 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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Moi Drodzy!
W nadchodzącym tygodniu będziemy
przeżywali kolejne święto - Uroczystość
Objawienia Pańskiego, nazywane
potocznie świętem Trzech Króli. Raz
jeszcze przypomnimy sobie historię
opisaną w Ewangelii wg św. Mateusza Mędrcy ze Wschodu przybywają do
Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. I tak
jak wszystkie dzieci w Wigilię, tak przed
wiekami Jezus, został przez Mędrców
obdarowany prezentami. Wiemy, że były to niezwykłe dary, nie wiemy jednak, w jaki sposób
zostały wykorzystane przez Świętą Rodzinę. Wierzymy, że Mędrcy natchnieni przez Boga na
pewno przynieśli Jezusowi to, co było Jego godne i Mu potrzebne.
I w związku z tym chciałbym skierować pytanie do dzieci z naszej parafii:
Gdybyś mógł, gdybyś mogła prosić Trzech Króli o odwiedzenie i obdarowanie jakiejś
jednej, wyjątkowej, wybranej przez Ciebie osoby, to kim byłaby ta osoba i jakie dary by otrzymała?
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie smsowym.
1. Podaj swoje imię i wiek.
2. Napisz do kogo chciałbyś wysłać Trzech Króli.
3. Wymień dary jakie Mędrcy zanieśliby wybranej przez ciebie osobie.
4. Krótko uzasadnij swój wybór.
5.Wyślij smsa na numer 608 223 663 (jest to numer sieci T-mobile, możesz napisać także z jakiejś
bramki internetowej).
6. Jeśli będziesz mieć problem z wysłaniem smsa- poproś o pomoc kogoś dorosłego.
7. Termin nadsyłania smsów upływa 8 stycznia 2016 r.
8. Najciekawsze wypowiedzi będą drukowane w naszym Biuletynie.
Ks. Proboszcz Waldemar Sawicki

Słowo na dziś

Cała dzisiejsza liturgia słowa składa się
z trzech hymnów, choć pisanych w różnych
okresach historii zbawienia. W pierwszym
czytaniu z Księgi Syracydesa usłyszymy
hymn pochwalny na cześć Mądrości.
Fragment Listu Świętego Pawła Apostoła do
Efezjan przedstawi hymn o zbawczym planie
Boga, a Święty Jan wyśpiewa hymn o Logosie,
czyli o Słowie. Łatwo można zauważyć, że

wszystkie te teksty mówią o tym samym
uwielbiają nieskończoną miłość Boga do
człowieka, objawioną w Słowie Wcielonym, które
zamieszkało wśród nas.
Wyśpiewajmy zatem za Psalmistą słowa
najgłębszej czci i adoracji, wsłuchując się z uwagą
w tekst Psalmu i dostrzegając dary, którymi Bóg
nieustannie nas obdarowuje.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dzisiejsza niedziela pozwala nam po raz
kolejny wsłuchać w słowa Janowego Prologu
i kontemplować tajemnicę Pana Boga, który stał
się człowiekiem i „rozbił namiot” wśród
swojego ludu zamieszkał pośród nas. Nie
ustawajmy w dziękczynieniu za nieskończoną
miłość Pana Boga. Niech wyrazem tego stanie
się rodzinne, wspólne śpiewanie kolęd.
2. W środę będziemy obchodzić uroczystość
Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszej
polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto
to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina
prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu
Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze
Wschodu, przybywający z pokłonem do
nowonarodzonego Króla, są reprezentantami
wszystkich narodów i ludów. Jest to
uroczystość, która zobowiązuje katolików do
uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte
o godz. 8.30, 11.00 i 17.00. Na ich zakończenie
pobłogosławimy kredę i kadzidło dla
oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że
przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.
3. W uroczystość Objawienia Pańskiego
obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Będziemy
chcieli pamiętać w modlitwie o misjach
Papież Franciszek Misericordiae vultus. Bulla
ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia cd.
Kościół żyje komunią Świętych. W Eucharystii
komunia ta, która jest darem Boga, aktualizuje
się jako jedność duchowa, która łączy nas
wierzących ze Świętymi i Błogosławionymi,
których liczba jest niepoliczona (por. Ap 7, 4).
Ich świętość przychodzi z pomocą naszej
słabości i w ten sposób Matka-Kościół jest
zdolna, wraz ze swoją modlitwą i ze swoim
życiem, wyjść naprzeciw słabości jednych
w świętości innych. Żyć zatem odpustem Roku
ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM . Cd.
36. Troska o ekosystemy wymaga spojrzenia
wykraczającego poza to, co doraźne, ponieważ jeśli
dąży się jedynie do szybkiego i łatwego zysku
finansowego, nikogo tak naprawdę nie obchodzi ich
zachowanie. Jednak koszty szkód spowodowanych

i misjonarzach. Naszą materialną ofiarą
pragniemy wesprzeć tych, którzy głoszą
Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz ich
działalność w krajach misyjnych (inicjatywy
edukacyjne, zdrowotne czy cywilizacyjne).
4. Najbliższa niedziela to święto Chrztu
Pańskiego, którym kończymy liturgiczny
okres Bożego Narodzenia. Niech to święto
stanie się wezwaniem dla nas, abyśmy
powracali zarówno do wydarzenia nad
Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy
zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa,
umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie
pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu
wierni i czy naszą wierność wciąż pogłębiamy
i umacniamy?
5. W zakrystii są dostępne kalendarze na przyszły
rok, a także albumy Waldemara Bzury “Kajakowe
Szlaki Świętego - Wędrówka śladami Jana Pawła
II”.
6. W następną niedzielę taca na Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku.
7. Spotkanie opłatkowe Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Świętej oraz ich rodzin
odbędzie się w sobotę, 9 stycznia 2016 r.
o godzinie 15.00 w katedrze ełckiej.

Świętego oznacza przybliżać się do
miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego
przebaczenie rozciąga się na całe życie
wierzącego człowieka. Odpust jest
doświadczeniem świętości Kościoła, który ma
udział we wszystkich dobrodziejstwach
płynących z Odkupienia Chrystusa, aby
przebaczenie rozciągnęło się aż do
ostatecznych skutków, do których dociera
miłość Boga. Żyjmy intensywnie Jubileuszem,
prosząc Ojca o przebaczenie grzechów
i o udzielenie swojego miłosiernego odpustu.
Ciąg dalszy w następnym numerze.
przez egoistyczne zaniedbania są znacznie wyższe
niż możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne.
W przypadku straty lub poważnych uszkodzeń
niektórych gatunków mówimy o wartościach, które
znacznie przekraczają wszelkie obliczenia. Dlatego
możemy być milczącymi świadkami poważnych
niesprawiedliwości, kiedy usiłuje się uzyskać
pokaźne korzyści, każąc płacić pozostałej ludzkości,
obecnej i przyszłej, ogromne koszty degradacji
środowiska.
Cdn.

Intencje
Poniedziałek - 4 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - ...............
Wtorek - 5 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - ...............
Środa - 6 stycznia 2016 r.
8.30 - za parafię
- intencja dziękczynna od Moniki i jej męża
Tomka w podziękowaniu za tych, którzy trwali na
modlitwie o zdrowie Moniki
- + Feliks Ropiak, Marianna i Lucjan
11.00 - + Regina Serowik
- + Feliks Zalega
17.00 - + Krystyna Ksepka w rocz.śm., Mariusz
Parzych, Stanisław Małż
- + Brunon i Wiesław Śniciekowscy
Czwartek - 7 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - ...............
Piątek - 8 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............

mszalne
17.00 - + Wiesław i Antonina Popławscy,
Władysława i Stanisław Dąbrowscy, Józefa
Duszak w 5 rocz.śm., Konstanty, Paweł Jurczys
Sobota - 9 stycznia 2016 r.
8.00 - ...............
17.00 - + Stanisław Ogonowski
w 20 rocz.śm., Irena
Niedziela Chrztu Pańskiego 10 stycznia 2016 r.
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla
Heleny Szafraniec i za +
Florentyna i Jan Wejs, Augustyn, Marta,
Stanisław, Agnieszka Szafraniec
- + Anna, Józef, Stanisława i Konstanty Prajs
11.00 - w int. Tadeusza z racji urodzin
- w urodziny Elżbiety Wnuk - int.od dziadków
- + Czesława Trzcińska w 5 rocz.śm., Wiesław,
Danuta i Antoni Trzcińscy, Kazimierz
Polewarczyk
17.00 - za parafię
- + Marek Grzybowski w 30 dzień po śm.- int.od
uczestników pogrzebu

Ochrzczeni zostali
Roksana Jackiewicz,
córka Marleny
i Marcina;
Karina Lena
Łuszczyk,
córka Magdy
i Radosława;
Mikołaj
Paweł
Ksepka,
syn
Katarzyny
i Pawła
Grzegorza;

W tym tygodniu
rozpocznie się wizyta
duszpasterska.
Marcel Małż, syn Anity
Kolęda:
i Łukasza Emila.
Czwartek - Chostka
Piątek - Rosocha
Rodzice i otoczenie niech
Sobota - Nowa Ukta będą dla nich świadkami
wiary.
Kolonie.

