Kalendarz liturgiczny
11 grudnia. III NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28
W po³owie Adwentu Koœció³ przypomina nam o
sensie podjêtego przez nas duchowego wysi³ku
wyrzeczeñ i postanowieñ: czyñmy to, aby byæ bli¿ej
Boga, aby by³a w nas radoœæ Ducha Bo¿ego.
12 grudnia. Poniedzia³ek.
Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
Wiara wymaga podporz¹dkowania ca³ego ¿ycia
prawdom, których nie mo¿emy od razu sprawdziæ.
13 grudnia. Wtorek. Œw. £ucji.
So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
Wspania³¹ cech¹ œwiêtych jest to,¿e niezale¿nie od
stopnia doskona³oœci chrzeœcijañskiej zawsze chc¹
siê nawracaæ.
14 grudnia. Œroda. Œw. Jana od Krzy¿a.
Iz 45,6b-8.18.21b-25; £k 7,18b-23
Trudnoœci w wierze to nie koniec wiêzi z Bogiem,
ale byæ mo¿e pocz¹tek drogi do doskona³ej

bliskoœci.
15 grudnia. Czwartek.
Iz 54,1-10; £k 7,24-30
Warto sobie samemu postawiæ pytanie:po co
przyszed³em do œwi¹tyni? Jeœli padnie odpowiedŸ:
chcê ujrzeæ Boga!-jak¿e zobowi¹zuj¹ca to
odpowiedŸ,abym nie uroni³ ¿adnego z Jego s³ów.
16 grudnia. Pi¹tek.
Iz 56,1-3a.6-8; J 5,33-36
Bo¿e Narodzenie powtarza siê co roku w
okreœlonym dniu i miesi¹cu, ale powtarza siê tak¿e
w naszych sercach, ilekroæ tego chcemy,
zw³aszcza w momencie przyjêcia Komunii
Œwiêtej.
17 grudnia. Sobota.
Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
W modlitwie niech nam towarzyszy serdeczna
pamiêæ o naszych rodzicach, dziadkach, tych,
którzy uczyli nas pacierza i przekazywali wiarê.

A Ty i Twoja rodzina, czy ju¿ poprosiliœcie o odprawienie Mszy Œwiêtej za siebie, za swoj¹
rodzinê, o zdrowie, b³. Bo¿e w rodzinie, Mszê w rocznicê urodzin i w rocznicê œlubu?... Czy
pamiêtaliœcie te¿ o zamówieniu Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych?
Wiedz,¿e zamówiæ i ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ jest najwiêkszym i najpiêkniejszym podarunkiem
dla tych, których kochasz.

Og³oszenia

*

1. Prze¿ywamy w Koœciele okres Adwentu.
Niedziela dzisiejsza nosi nazwê Gaudete „Radujcie
siê!”. Nazwa ma swoje Ÿród³o w Biblii, w znanym
nam tekœcie œwiêtego Paw³a do Filipian (Flp 4,4-5):
„Radujcie siê zawsze w Panu, raz jeszcze
powtarzam: radujcie siê! Pan jest blisko”. Dlatego
te¿ w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych
pojawi³y siê szaty ró¿owe. Ta zmiana koloru
przyjê³a siê od zwyczaju b³ogos³awienia przez
papie¿y w Rzymie i rozdawania ró¿ w tê w³aœnie
niedzielê.
2. Roraty w naszej parafii w tym tygodniu o
godz.17.00. Zapraszam z lampionami.
3. Na trzeci tydzieñ Adwentu wyznaczono
kwartalne dni modlitw o chrzeœcijañskie ¿ycie
rodzin. Pamiêtajmy o tej intencji.
4. 13 grudnia - rocznica wprowadzenia stanu
wojennego. 30 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia
1981 r., w œrodku nocy z soboty na niedzielê, kiedy
ludzie œpi¹ najspokojniejszym snem i kiedy s¹
najbardziej bezbronni, grupa skomunizowanych,
zsowietyzowanych, a nawet zrusyfikowanych na
s³u¿bie Moskwy polskich genera³ów znienacka i z
zaskoczenia zaatakowa³a Naród i Polskê,

Bazylika zim¹

Komunikaty

wprowadzaj¹c stan wojenny.
5. 16 grudnia - GODZINA ŒWIÊTA adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
po³¹czona z medytacj¹. ZAPRASZAM.
6.Za tydzieñ w niedzielê taca na
budowê domu parafialnego i na prace
prowadzone w parafii. Oœmielam siê
prosiæ o dalsz¹ pomoc, a wszystkich, którzy
pomagaj¹ w pracach prowadzonych w parafii
zapewniam o modlitewnej wdziêcznoœci. BÓG
ZAP£AÆ!
7. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbêd¹
siê w dniach 18-20 grudnia br. Msze Œwiête w
czasie rekolekcji: w niedzielê: 8.30, 11.00 i 17.00, a
w poniedzia³ek i wtorek o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i
17.00. ZAPRASZAM.
Na godz. 15.00 w poniedzia³ek i wtorek w dni
rekolekcyjne zapraszam m³odzie¿ (w tym tê,
przygotowuj¹c¹ siê do Bierzmowania).
7. Polecamy do nabycia caritasowe œwiece wigilijne.
8. W ostatnim czasie zakupiono opa³ na ogrzewanie
koœcio³a. Wydano - 3328.41 z³.
9. Dziêkujê za pomoc i pracê dla dobra wspólnoty
parafialnej Paw³owi Kamiñskiemu. Bóg zap³aæ!
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Grzechy koñca wieku
ks. Tomasz Horak
Przes¹d i zabobon...
"Koœció³ nie mo¿e przekroczyæ progu
nowego tysi¹clecia, nie przynaglaj¹c
swoich dzieci do oczyszczenia siê
przez pokutê z b³êdów, niewiernoœci,
niekonsekwencji i zaniedbañ. Uznanie
s³aboœci dnia wczorajszego... pobudza
czujnoœæ i gotowoœæ do stawienia czo³a dzisiejszym
pokusom i trudnoœciom" ("Tertio millennio
adveniente" 33).
(...) wiek XX przyniós³ niezwyk³y, lawinowy rozwój
wiedzy. Dziêki niej cz³owiek zrozumia³ bardzo wiele i
móg³ poczuæ siê panem œwiata. Przesta³ siê baæ
piorunów, gruŸlicy i komet. Niepojête jest to, ¿e
wykszta³cony i oœwiecony cz³owiek potrafi byæ
równoczeœnie tak bardzo przes¹dny, zabobonny i...
g³upi. To mo¿e rodziæ z³o.
...w horoskopach
Zabawa? Niby tak. Ale przecie¿ ta zabawa jakoœ
cz³owieka ukierunkowuje. Najczêœciej pozytywnie.
Ale równoczeœnie bezpodstawnie. Dawka pustego
optymizmu. Nadziei, ale nieuzasadnionej. Bywa, ¿e i
na odwrót - horoskop mo¿e nadziei pozbawiæ. A poza
tym - i to najwa¿niejsze - iluzjê i fantazjê czyni
po¿ywk¹ ludzkiego ducha. Wielu ludzi w ten sposób
zostaje otumanionych. Nieprawda staje siê duchow¹
atmosfer¹, w której ¿yj¹. A przecie¿ wa¿niejszy jest
autentyzm i moc Ewangelii. Tam jest g³êbia nadziei i
prawdziwa si³a cz³owieka. Czy nie ulegasz
z³udzeniom œwiata karmi¹cego siê pustk¹
horoskopów? Czy uleganie modzie horoskopów nie
jest oznak¹ s³abniêcia oparcia na Bogu?
...w ³atwowiernoœci sektom
Wiara niesie treœci trudne i tajemnicze. Ale wiara i
rozum od setek lat id¹ w parze. Jedn¹ z ostatnich
encyklik Jan Pawe³ II zatytu³owa³ w³aœnie "Rozum i
wiara". Sekty, owe odpryski w œwiecie wiary, buduj¹
swoje ideologie na pomys³ach oderwanych od
jakiejkolwiek logiki. Niepojête, ¿e niejeden cz³owiek
wykszta³cony, wyæwiczony w logicznym myœleniu,
daje siê z³apaæ na lep owych pomys³ów i wymys³ów.
Czy starasz siê o poznawanie treœci swojej wiary? Czy

w ogóle starasz siê przyk³adaæ do wiary miarê
rozumnoœci?
...w szukaniu proroctw
Byli prorocy. Ale przepowiadanie przysz³oœci wcale
nie nale¿a³o do istoty ich pos³annictwa. Przemawiali w
imieniu Boga, najczêœciej napominaj¹c i wzywaj¹c do
pokuty. Czasem na znak prawdziwoœci ich
pos³annictwa Bóg obdarza³ ich widzeniem
przysz³oœci. A jeœli przepowiednia staje siê tylko tani¹
sensacj¹? Jeœli s³u¿y napêdzaniu sekcie nowych
wyznawców? Jeœli drukowana w tysi¹cach
egzemplarzy jest tylko Ÿród³em dochodu wydawcy? A
ile niepokoju zasieje w umys³ach?! Ile ludzkich serc
sparali¿uje?! Czy nie jesteœ naiwnym wyznawc¹
fa³szywych proroków?
...nawet w modlitwie
Modlitwa to spotkanie cz³owieka z Bogiem, otwarcie
siê na Niego. Bywa inaczej. Cz³owiek chcia³by
Bogiem zaw³adn¹æ. Wymusiæ coœ na Bogu. Tak
powstaj¹ na przyk³ad "³añcuszki" modlitewne:
"Przepisz tê modlitwê, wyœlij, a jeœli nie, to
zobaczysz!". Albo magia powtarzanych formu³
modlitewnych, nawet tych uœwiêconych tradycj¹.
Zaczynanie wiele razy od nowa ich recytacji.
Przypisywanie znaczenia liczbie odmówionych
tekstów, albo liczbie dni modlitwy. Czy widzisz
granicê pomiêdzy modlitw¹ a zabobonem? Czy
pomagasz prze³amywaæ naiwnoœæ i g³upotê
zabobonów?
...i nawet w œwiêtych miejscach
Sanktuaria przyci¹gaj¹ ró¿nych ludzi. Wspóln¹ cech¹
³¹cz¹c¹ pielgrzymów jest szukanie uzewnêtrznienia
wiary, nakarmienia jej prze¿yciem wspólnoty. I to jest
cenne. Ale mo¿e wymkn¹æ siê spod kontroli i miejsce
samej wiary zajmie jej zewnêtrzny wyraz. Wa¿niejszy
bêdzie wtedy obraz lub Ÿróde³ko. Od wspólnoty zaœ potê¿niejsza magia t³umu. Nie jest ³atwo o oceny tych
zjawisk. Ale pielgrzymuj¹c do przeró¿nych miejsc,
trzeba siêgaæ g³êbi i staraæ siê odró¿niaæ plewy od
ziarna. Czy dostrzegasz ten problem, by swej wiary nie
sp³yciæ i nie oœmieszyæ w oczach niewierz¹cych?
Grzech? Nie zawsze. Ale na pewno wspania³a
po¿ywka dla wszelakiego rodzaju z³a, które nas
niszczy.

I Ty mo¿esz pomóc

Dobroczyñcom naszej parafii sk³adamy serdeczne podziêkowania za sk³adane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamiêci i wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
Dobrowolne ofiary na budowê domu parafialnego lub na prace przy koœciele mo¿na sk³adaæ
osobiœcie do Ks. Proboszcza, do skarbon w koœciele lub na tacê w kopercie z zapisanym imieniem
i nazwiskiem ofiarodawcy ( je¿eli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowoœæ z dopiskiem
“anonimowo”), b¹dŸ na konto:
Parafia rzym.kat. p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15 9364
0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowê z³o¿yli: 1. Ogonowscy Leokadia i Grzegorz (Ukta) - 200 z³.; 2. Zêgota Helena i Józef
(Ukta) - 100 z³.; 3. Kubiak Genowefa i Marian (Wojnowo) - 100 z³.; 4. Anonimowo - 80 z³.; 5. Wajs
Krystyna i Józef (Wojnowo) - 100 z³.; 6. Rodzina Ropiak (Nowa Ukta) - 100 z³.; 7. Anonimowo - 200
z³.
Wp³ynê³o - 880 z³. Wydano - 25 000 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 625 812.85 z³.
Moi Drodzy! Ka¿da, nawet najdrobniejsza ofiara, ale sk³adana z serca i systematycznie, jest
wielk¹ pomoc¹, byœmy mogli zrealizowaæ inwestycjê budowy domu parafialnego. Za wielk¹
ofiarnoœæ, ¿yczliwoœæ, serce i modlitwy - BÓG ZAP£AÆ!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 12 grudnia 2011 r.
8.00 - + Czes³awa Dylakowska
17.00 - ...........................
Wtorek - 13 grudnia 2011 r.
8.00 - ....................
17.00 - ..................
Œroda - 14 grudnia 2011 r.
8.00 - .....................
17.00 - ..................
Czwartek - 15grudnia 2011 r.
8.30 - ....................
17.00 - ...................
Pi¹tek - 16 grudnia 2011 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
Halina, Wies³aw
17.00 - + Marianna, Franciszek, Józefa, Henryk, cr.
Niwiñskich i Drê¿ków
Sobota - 17 grudnia 2011 r.
8.00 - .............................
Przypominam,¿e u radnych
naszej parafii mo¿na siê
zaopatrywaæ w op³atki wigilijne.

17.00 - + W³adys³aw i Stanis³awa
Juszko
III Niedziela Adwentu - 18 grudnia
2011 r.
8.30 - + W³adys³aw Juszko w 1-sz¹ rocz. œm.,
Stanis³awa Juszko, Pelagia i Antoni Moroz
8.30 - + Stanis³aw i W³adys³awa Krêciewscy
8.30 - + Henryk i Andrzej Pardo
11.00 - w 18-te urodziny Kornela Nadolnego
11.00 - + Jan Nadolny w 11-t¹ rocz. œm., Jan Pupek
w 8-my m-c po œm.
11.00 - + Stanis³aw Ruszczyk - int. od s¹siadów
11.00 - + z rodz. Gaciochów, Paradowskich,
Pieñkowskich
11.00 - + Zbigniew w 20-t¹ rocz. œm., Wanda i
Antoni
17.00 - za parafiê
17.00 - + Bo¿ena Wieczorek w 6-t¹ rocz. œm., cr.
Wieczorek, Zofia, Mieczys³aw, Roman i Antoni
Pupek
Ofiary sk³adane podczas nabywania op³atków
przeznaczamy na zakup opa³u do ogrzewania
koœcio³a.

Parafia w Ukcie ma na sprzeda¿ zabudowan¹ dzia³kê gruntu oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 po³o¿on¹ w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na dzia³ce posadowione s¹ m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
u¿ytkowej ok.80 m2 i dwa gara¿e murowane w zabudowie szeregowej. Cena do negocjacji.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
w XVI wieku reformator zakonu karmelitañskiego
· we wtorek, 13 grudnia œwiêta £ucja, dziewica i i a u t o r w y b i t n y c h d z i e ³ d u c h o w o œ c i
mêczennica, która odda³a ¿ycie w obronie wiary chrzeœcijañskiej. Wzywajmy orêdownictwa tego
oko³o 304 roku w Syrakuzach na Sycylii. Jest œwiêtego, wypraszaj¹c ³aski potrzebne do pe³nego
patronk¹ ociemnia³ych;
prze¿ywania zbli¿aj¹cych siê tajemnic Bo¿ego
· w œrodê, 14 grudnia œwiêty Jan od Krzy¿a, ¿yj¹cy Narodzenia.
9. Przy o³tarzu wystawiony jest kosz na produkty Ró¿añcowej i Szkolnego Ko³a Caritas.
¿ywnoœciowe. Zbieramy ¿ywnoœæ, by móc 11. Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
p r z y g o t o w a æ œ w i ¹ t e c z n e p a c z k i d l a 12.Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Rodzina
potrzebuj¹cych. Pragniemy zbieraæ przede Ropiak (Nowa Ukta) - 60 z³.; 2. Anonimowo - 100
wszystkim produkty spo¿ywcze z d³ugim z³. Zebrano ju¿ - 2500 z³.
terminem wa¿noœci, które ³atwo przechowywaæ, 13. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
takie jak: m¹ka, cukier, makaron, ry¿, p³atki ofiarê z³o¿yli: 1. Anonimowo - 100 z³. Zebraliœmy
kukurydziane, olej, konserwy, herbata i s³odycze. ju¿ 4800 z³. (Wydano - 8094 z³.).
Zakoñczenie zbiórki ¿ywnoœci w ramach daru WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
wigilijnego w dniu 20 grudnia.
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
10. Zachêcam do nabywania sianka na stó³
PROWADZONYCH W PARAFII.
wigilijny. Ofiary sk³adane podczas nabywania
sianka przeznaczone s¹ na dzieci z Dzieciêcej Ró¿y
Papie¿ Benedykt XVI
podczas
audiencji ogólnej
powiedzia³ do Polaków: "(...) Liturgia Adwentu zachêca nas
do czujnoœci i modlitwy. Jak mamy siê modliæ uczy nas
Chrystus. Wie, ¿e bez pomocy Bo¿ego Ducha nie umiemy siê
modliæ tak, jak trzeba. Dlatego, gdy Go przyjmujemy

przenika nasze serca, a „znaj¹c zamiar Ducha, wie, ¿e
przyczynia siê za nami zgodnie z wol¹ Bo¿¹” (Rz 8, 27).
Razem z Chrystusem módlmy siê do Ojca zawsze z ¿yw¹
wiar¹ i synowsk¹ œmia³oœci¹. Niech bêdzie pochwalony
Jezus Chrystus."

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI)

w którym nierozerwalna jednoœæ miêdzy
rzeczywistoœci¹ a jej znaczeniem pozwala
uzmys³owiæ sobie g³êbiê tajemnicy”.
Rozumiemy zatem, ¿e Ÿród³em sakramentalnoœci
s³owa Bo¿ego jest w³aœnie tajemnica wcielenia:
„S³owo sta³o siê cia³em” (J 1, 14), rzeczywistoœæ
objawionej tajemnicy staje siê dla nas dostêpna w
„ciele” Syna. W ten sposób s³owo Bo¿e mo¿e byæ
postrzegane przez wiarê za poœrednictwem
„znaku”, którym s¹ s³owa i ludzkie gesty. Wiara
wiêc rozpoznaje s³owo Bo¿e, przyjmuj¹c gesty i
s³owa, w których On sam siê nam ukazuje. cdn

cd .
Sakramentalnoœæ s³owa Ponowne odkrycie
sprawczego charakteru s³owa Bo¿ego w dzia³aniu
sakramentalnym i pog³êbienie zwi¹zku S³owa z
Eucharysti¹ wiod¹ nas do znacz¹cego tematu, który
wy³oni³ siê podczas Zgromadzenia Synodu, a
dotyczy sakramentalnoœci s³owa. Warto w tym
kontekœcie przypomnieæ, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II
mówi³ o „sakramentalnym horyzoncie Objawienia,
a w szczególny sposób o znaku eucharystycznym,
List pasterski Episkopatu Polski o szacunku
dla cia³a zmar³ego i obrzêdach pogrzebu
(w przypadku kremacji) cd
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Wyznawana w chrzeœcijañskim Credo wiara w
cia³a zmartwychwstanie kszta³towa³a nasz¹
wiekow¹ tradycjê i szacunek do ka¿dego zmar³ego,
którego cia³o ze czci¹ sk³adamy do grobu.
Zmar³ych polecamy mi³osiernemu Bogu, który
wskrzesi³ z martwych Jezusa Chrystusa, a kiedyœ i
nas „pochwyci za rêkê i wprowadzi do domu
wiecznego trwania”, jak g³osi hymn modlitwy na

zakoñczenie dnia. Korzystaj¹c z okazji, pragniemy
równie¿ zachêciæ was do sta³ej pamiêci
modlitewnej o naszych zmar³ych. Pielêgnujmy
przekazane nam zwyczaje, uczmy tego m³ode
pokolenie, aby i o nas pamiêtano w modlitwach
oraz podczas liturgii. Msza Œwiêta w intencji
zmar³ych jest najcenniejszym darem, jaki mo¿emy
im ofiarowaæ.
O¿ywieni wiar¹ w Chrystusa Zmartwychwsta³ego
udzielamy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa dla
umocnienia nadziei, ¿e razem z Chrystusem
wszyscy zmartwychwstaniemy.

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

