Kalendarz liturgiczny
12 stycznia. NIEDZIELA. ŚWIĘTO
CHRZTU PAŃSKIEGO.
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Życie wieczne daje tylko Bóg.
13 stycznia. PONIEDZIAŁEK.
1Sm 1,1-8; Mk 1,14-20
Pan Jezus pragnie przyciągnąć nas do siebie
14 stycznia. WTOREK.
1Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
W Bożej ekonomii wiele od nas zależy, jak
poucza nas św. Alfons Liguori:”Jeśli się nie
modlimy, nie ma dla nas usprawiedliwienia,
ponieważ łaska modlitwy dana jest każdemu.
Jeśli nie dostąpimy zbawienia, będzie to nasza
wina, bo się nie modliliśmy”.
15 stycznia. ŚRODA.
1Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
Głos Pana Boga jest delikatny, nie narzucający

się, a jednocześnie stawiający wymagania.
16 stycznia. CZWARTEK.
1Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
Najbardziej uzdrowionym człowiekiem jest ten,
kto pełni wolę Bożą i cały jest Bogu poddany.
17 stycznia. PIĄTEK. Św. Antoniego.
1Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12
Gorliwość w zabieganiu o Bożą łaskę nie tylko
dla samego siebie, ale także dla innych, czyni nas
świadkami Bożych cudów, dzięki którym my
sami łatwiej osiągamy zbawienie.
18 stycznia. SOBOTA .
1Sm 9,1-4.17-19.10,1a; Mk 2,13-17
Pokora czyni nas zdolnymi do prawdziwego
miłowania Boga i pozwala nam innym
wzrokiem spoglądać na słabości innych,
ponieważ wiemy, że siła do miłowania bliźnich
nie pochodzi od nas samych.

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.

Ogłoszenia

*

1. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego zamyka
liturgiczny obchód okresu Narodzenia
Pańskiego. I choć w naszych kościołach kolędy
będą rozbrzmiewać jeszcze do 2 lutego, czyli do
święta Ofiarowania Pańskiego, to jednak
liturgia będzie już kierować nasz wzrok na
Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną
działalność.
2. W sobotę, 18 stycznia, rozpocznie się Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech nie
pozostanie nam obojętne pragnienie Pana
Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy
modlił się o jedność swojego Kościoła,
świadomy podziałów, jakie mogły nastąpić.
3. A wcześniej, bo w piątek, 17 stycznia, dzień
przed rozpoczęciem Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan będziemy przeżywać
Dzień Judaizmu. Papież Jan Paweł II nazywał
wyznawców judaizmu naszymi starszymi
braćmi w wierze. Również Sobór Watykański II
zwracał uwagę na szczególną rolę tej religii w
kształtowaniu się chrześcijaństwa. Włączmy się

Bazylika zimą

Komunikaty

zatem w tę inicjatywę również po to, by
poszerzyć naszą wiedzę o judaizmie. Zaś po
zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan, 26 stycznia, będziemy obchodzić
Dzień Islamu. Nie zapominajmy, że zarówno
chrześcijaństwo, jak i judaizm, i islam wyznają
wiarę w jednego Boga i wywodzą swoje
pochodzenie od Abrahama, ojca naszej wiary,
jak określa go autor Listu do Hebrajczyków.
4. Trwa wizyta duszpasterska.
Kolęda w tym tygodniu:
Wtorek - Szkoła w Ukcie. Konkurs kolęd.
Betesda.
Środa - Chostka
Czwartek -Kołoin, Bobrówko
Piątek - Nowa Ukta
Sobota - Śwignajno (od Staniszewskich)
5. Do nabycia jest jeszcze diecezjalny
miesięcznik “Martyria”.
6. 13 stycznia - spotkanie opłatkowe Księdza
Biskupa z kapłanami, siostrami zakonnymi
i katechetami w Piszu.
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Kolęda i konkurs kolęd

1 0
stycznia 2014
roku w Szkole
Podstawowej
w Krutyni
odbyła się
uroczysta
w i z y t a
duszpasterska,
podczas której
błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający
się rok 2014 udzielił uczniom, nauczycielom
i rodzicom Ks. Proboszcz Waldemar Sawicki.
Tego samego dnia odbył się III Szkolny
Konkurs Kolęd, którego celem było
pielęgnowanie pięknej, polskiej tradycji
śpiewania kolęd i pastorałek, integracja
społeczności uczniowskiej oraz prezentacja
wartościowych pod względem religijnym
i artystycznym kolęd i pastorałek. Do konkursu
zgłosiło się 16 uczniów, którzy śpiewali polskie,
znane i mniej znane kolędy i pastorałki.

Komisja konkursowa w składzie: Anna
Sobiech
dyrektor szkoły, Ks. Waldemar
Sawicki oraz nauczyciele Regina Siwik, Ewa
Dulna i Małgorzata Szyszuk, oceniała: dobór
repertuaru, poziom artystyczny utworów,
interpretację muzyczną oraz ogólną prezentację
sceniczną.
Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali
upominki i pamiątkowe dyplomy ufundowane
przez organizatorów konkursu. Dyrekcja szkoły
podziękowała osobom zaangażowanym
w organizację konkursu i jego uczestnikom za
przedłużenie czasu radości z Bożego
Narodzenia.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
a sam udał się na pustynię, by poświęcić się
· 17 I św. Antoni, opat, pierwszy pustelnik, który m o d l i t w i e i p o s t o m ( w s p o m n i e n i e
po śmierci rodziców rozdał swój majątek ubogim, obowiązkowe).
1. Niedługo rozpocznie się czas ferii zimowych
dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zachęcamy, by
ta przerwa od nauki w szkole stała się okazją do
odkrywania Boga w pięknie przyrody i w drugim
człowieku. Postarajcie się, kochani, nie spędzać
tego czasu jedynie przed komputerem czy
konsolą do gry, lecz rozejrzyjcie się wokół
siebie, być może są osoby w waszym
sąsiedztwie, które czekają na drobną pomoc czy
wspólne wypicie herbaty, pomoc w domowych
porządkach itp. Porozmawiajcie z katechetą czy
wychowawcą, jak możecie twórczo i radośnie

spędzić ten czas.
2. Za tydzień, w niedzielę - składane ofiary
przeznaczamy na prace prowadzone w kościele.
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4. 16 stycznia - GODZINA ŚWIĘTA - adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona
z medytacją. Zapraszam na godz. 17.00.
5. 17 stycznia - 11 rocznica śmierci śp.ks.bpa
Edwarda Samsela.

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. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warm.Mazurski B.S.
15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 308 668.51 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 13 stycznia 2014 r.
j e j m ą ż S t a n i s ł a w, Wi e s ł a w
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Janiny Ropiak Popławski
z okazji urodzin
Sobota - 18 stycznia 2014 r.
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
8.00 - ..................
Wtorek - 14 stycznia 2014 r.
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Jan
8.00 - .................
Rutkowski, Witold Serek i za ich
17.00 - + Józef Duda w 4 rocz.śm.
rodziców
Środa - 15 stycznia 2014 r.
II Niedziela Zwykła - 19 stycznia 2014 r.
8.00 - ....................
8.30 - w intencji ks. Henryka Frączkowskiego
17.00 - ..................
z racji imienin - int.od przyjaciół
Czwartek - 16 stycznia 2014 r.
8.30 - w intencji ks. Henryka Frączkowskiego
8.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy
z racji imienin - int.od Krystyny i Henryka
17.00 - w urodziny Bogdana Stankiewicza - int.od 8.30 - za dziadka Jurka i za + Jadwiga Szmyt,
żony i dzieci
Jadwiga i Stanisław Ryś
17.00 - w urodziny Haliny Maciora
11.00 - o zdrowie dla Marka - int.od żony i dzieci
17.00 - + Ryszard Gruszczyński
11.00 - + Andrzej Grzywacz, Krystyna
Piątek - 17 stycznia 2014 r.
Kucharczyk
8.00 - ...................
11.00 - + Brunon i Wiesław Śniciekowscy
17.00 - + Władysława Dąbrowska w 11 rocz.śm, 17.00 - za parafię
List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny może też dowolnie wybierać własną orientację
2013 roku. Drogie Siostry, drodzy Bracia! seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które
Cd. Ideologia gender stanowi efekt trwających nie musi być czymś jednorazowym, ma
o d d z i e s i ę c i o l e c i p r z e m i a n i d e o w o - prowadzić do tego, by społeczeństwo
k u l t u r o w y c h , m o c n o z a k o r z e n i o n y c h zaakceptowało prawo do zakładania nowego
w marksizmie i neomarksizmie, promowanych typu rodzin, na przykład zbudowanych na
przez niektóre ruchy feministyczne oraz związkach o charakterze homoseksualnym.
rewolucję seksualną. Genderyzm promuje Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika
zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego
i integralnym pojmowaniem natury człowieka. charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji
Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia międzyludzkich, a więc całego życia
społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości
kulturowa, którą człowiek może swobodnie płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić
modelować i definiować, niezależnie od zadań stojących przed nim zarówno w życiu
uwarunkowań biologicznych. Według tej małżeńsko-rodzinnym, jak i społecznoideologii człowiek może siebie w dobrowolny zawodowym.
sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą,
Cdn

KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty białym obrusem,
krzyż, dwie świece, woda święcona 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

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.
Ofiary składane podczas kolędy przeznaczamy
na:
- 40 zł - sprzątanie
- na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za jego
całoroczną pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii - dobrowolna ofiara
Planowane prace - zagospodarowanie terenu
wokół kościoła i przy domu parafialnym.

prowadzącej do życia wielkiego i pełnego. Bez
prawdy miłość nie może dać trwałej więzi, nie
Rzeczywiście, miłości nie można sprowadzać do potraf wyprowadzić naszego «ja» z jego izolacji
uczucia, które się pojawia i znika. Owszem, ma ani uwolnić go od przemijalności, by budować
związek z naszą uczuciowością, ale taki, aby życie i przynosić owoc.
otworzyć ją na ukochaną osobę i w ten sposób Jeśli miłość potrzebuje prawdy, także prawda
zapoczątkować drogę, która jest wyjściem potrzebuje miłości. Nie można rozdzielać
z zamknięcia we własnym «ja» i zbliżaniem się miłości i prawdy. Bez miłości prawda staje się
do drugiej osoby, by zbudować trwałą relację; zimna, bezosobowa, uciążliwa dla życia
miłość dąży do jedności z ukochaną osobą. konkretnej osoby. Prawda, której szukamy, ta,
Widzimy więc, w jakim sensie miłość potrzebuje która nadaje sens naszej drodze, oświeca nas, gdy
prawdy. Jedynie kiedy jest oparta na prawdzie, jesteśmy dotknięci przez miłość. Kto kocha,
miłość może przetrwać w czasie, przezwyciężyć rozumie, że miłość jest doświadczeniem prawdy,
ulotność chwili i pozostać mocna, by wspierać że to ona otwiera nasze oczy, byśmy mogli
wspólną drogę. Jeśli miłość nie ma odniesienia zobaczyć całą rzeczywistość w nowy sposób,
do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie w jedności z kochaną osobą. W tym sensie św.
wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa Grzegorz Wielki napisał, że «amor ipse notitia
miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej est» sama miłość jest poznaniem, niesie z sobą
osoby i staje się nowym światłem na drodze nową logikę.
Ciąg dalszy nastąpi.
ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.

Słowo na dziś
katechezie ukazał właśnie Chrystusa jako Tego,
który „dobrze czynił i uzdrawiał wszystkich”.
Objawienie początku odkupienia dokonało się
nad Jordanem, gdzie Chrystus, utożsamiając się
z grzesznikami, przyjmuje chrzest Janowy.
Słuchając dziś słowa Bożego, wspomnijmy nasz
chrzest, podczas którego rozpoczęła się
w naszym życiu droga ku wolności.

Autor Proroctwo o Słudze Jahwe z pierwszego
dzisiejszego czytania było wypowiedziane
w kontekście powrotu Izraelitów z niewoli
babilońskiej. Miało ono być źródłem pociechy
dla umęczonego ludu. Faktycznie proroctwo to
odnosiło się do Jezusa, który jako Mesjasz
odkupił i uwolnił z niewoli wszystkich ludzi.
Potwierdził ten fakt św. Piotr, który w swojej

Zapowiedzi przedślubne
1.Bzura Andrzej, stan wolny, zam. Łomża, ul. Promienna, par. Św. Brunona w Łomży i Martynowicz Anna,
stan wolny, zam. Krutyński Piecek, par. tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
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