Kalendarz liturgiczny
8 stycznia. NIEDZIELA. Święto Chrztu
Pańskiego
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To
jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.
9 stycznia. PONIEDZIAŁEK
Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia
i powołuje pierwszych Apostołów.
10 stycznia. WTOREK
Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28
Jezus naucza jak ten, kto ma władzę.
11 stycznia. ŚRODA
Hbr 2, 14-18; J 10, 27; Mk 1, 29-39

Jezus uzdrawia chorych.
12 stycznia. CZWARTEK
Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45
Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył
wszelkie choroby wśród ludu.
13 stycznia. PIĄTEK
Hbr 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12
C hr y st us m a w ła d zę o dp u szczania
grzechów.
14 stycznia. SOBOTA
Hbr 4, 12-16; Mk 2, 13-17
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników.

GŁOS z
KRZYŻA
8 STYCZNIA 2017

ROK X

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: 0 zł. Wpłynęło - 0 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!

Ochrzczony został
Gabriel Zapolski syn Michała Tomasza
i Justyny
Rodzice
i otoczenie niech będą dla niego
świadkami wiary.
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Kolędnicy misyjni 2016/17 zwracają
uwagę na problem „dzieci
niewidzialnych” w Tajlandii. W sensie
prawnym „niewidzialnymi” są dzieci,
których fakt urodzenia nie został
udokumentowany, przez co państwo nie
zapewnia im ochrony. Pozbawione są
uwagi i troski społeczeństwa, ubogie,
chore na AIDS lub trąd, niepełnosprawne,
dyskryminowane i odrzucane. Wiele z nich
staje się ofiarami handlu.
Młodzież z naszej parafii, również
w tym roku, zechciała włączyć się w to

w a ż n e
dzieło.
Mieliśmy
okazję
podziwiać
piękne
w y s t ę p y,
kostiumy i
rekwizyty.
W role
kolędnikó
w wcielili się: Paweł i Łukasz Sobiech,
Błażej Wieczorek, Jakub Puszczyński,
Carola i Michaela Rudnik, Amelia
Sokołowska, Julia Szmigel. Karolina
Jabłkowska, Sebastian Kulis, Paweł
Żyhałko, Zosia Ropiak, Martyna
Mastelarczuk, Maja i Martyna Gers,
Marysia Pieńkowska, Marysia Wajs, Zosia,
Tosia i Kacper Rokojżo, Miłosz Soliwoda,
Jaś Marcinczyk. Opiekę nad dziećmi
sprawowały panie Bożena Rokojżo, Anna
Koziatek i Małgorzata Szyszuk.
Jesteśmy z Was dumni i serdecznie
Wam dziękujemy!
Ks.
Waldemar
Sawicki

Proboszcz
w Ukcie.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1.Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie
znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest,
a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego
Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego.
Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres
zwykły, per annum, w ciągu roku. Jednak
w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie
kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania
Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej
Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się
z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś
słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn
Umiłowany, Jego słuchajcie”.
2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie,
myślimy także o naszym chrzcie, który jest
początkiem i fundamentem naszego
chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni,
wspólnoty z Panem Bogiem. W tym
sakramencie otrzymaliśmy godność
przybranego dziecka Bożego i dar Bożej
miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty
Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas
jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy
bowiem podążać drogą coraz większego
upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać
Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać
bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem
będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie
będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na
piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi
w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie
wielkie. W naszej codzienności nie możemy
zadowolić się bylejakością i obojętnością.
Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy,
aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego,
ale także zdać sobie sprawę z naszej
odpowiedzialności za budowanie Kościoła na
ziemi po to jesteśmy posłani do świata.
3. Dzisiejsze ofiary składane na tacę
przeznaczamy na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.

Proszę o modlitwę w intencji Seminarium
i o nowe, liczne i święte powołania.
4. W naszej parafii rozpoczyna się 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
bł og o sł a wieństwo. Skorzystajmy z tego
wyjątkowego daru.
5. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy
obchodzili Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy.
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 i nowy numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”.
7. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze
życzenia.
8. 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.
9. W następną niedzielę - taca przeznaczona jest
na prace prowadzone w naszej parafii. Dziękuję
za każdy dar serca. Niech dobry Bóg
wynagrodzi tysiąckrotnie. Każdemu darczyńcy
BÓG ZAPŁAĆ!

Kolęda w tym tygodniu:
Piątek - Nowa Ukta Kolonie
Poniedziałek - Rosocha
(od p. Małż)
Wtorek - Chostka
Sobota - Zakręt, Roztek,
Środa - Gąsior, Iznota, Nowy Wypad
Most
Początek kolędy - godz. 10.00.

Intencje
Poniedziałek - 9 stycznia 2017 r.
8.00 - ......................
Wtorek - 10 stycznia 2017 r.
17.00 - w 77 urodziny Marii Ptak
o zdrowie i pogodę ducha - int.od córek
z rodzinami
Środa - 11 stycznia 2017 r.
17.00 - + Rozalia i Franciszek
Stankiewicz i ich rodziców
Czwartek - 12 stycznia 2017 r.
8.00 - .................
Piątek - 13 stycznia 2017 r.
17.00 - w intencji dzieci i bliskich Teresy
i Bogdana
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 - 14 stycznia 2017 r.
8.00 - w 18 urodziny Moniki
II Niedziela Zwykła 15 stycznia 2017 r.
8.30 - intencja dziękczynna
od KR Ukta z prośbą o dalsze
łaski na ten rok
11.00 - + Stanisława Januszkiewicz
w 2 rocz.śm., Jan, Małgorzata, Antoni,
Wiktoria, Mieczysław, Michalina, Jan,
Jan, Anna, Edward, Zofia i Franciszek
Tydelscy
17.00 - za parafię
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.

Słowo na dziś

Prorok Izajasz rozwija myśl o panowaniu Pana Boga nad historią, który
nie jest obojętny na wołanie cierpiącego ludu. Odpowiada na jego
prośby, posyłając swego sługę, który przyniesie wyzwolenie. „Oto mój
Sługa, (…) w którym mam upodobanie”. Deklaracja z pierwszej pieśni
o słudze Jahwe rozbrzmiewa echem w słowach Boga Ojca podczas
chrztu Jezusa w Jordanie: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie”. Wypowiedź ta zakorzeniona jest w starożytnej formule
adopcji: „Ten jest moim synem” i oznacza, że Jezus jest jedynym Synem Bożym, a Jego męka
i śmierć są ujęte w Bożym planie zbawienia świata.
Przyjmijmy teraz z głęboką wiarą Jezusa - Słowo Ojca, aby Pan Bóg miał upodobanie
również w każdym z nas.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
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