Kalendarz liturgiczny
13 stycznia. NIEDZIELA CHRZTU
PAŃSKIEGO.
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22
Przy naszym chrzcie otwarte zostały przed nami
bramy zbawienia, do którego zmierzamy drogą
przykazań w Chrystusowym Kościele.
14 stycznia. Poniedziałek.
Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20
Bóg przemówił do człowieka przez to, co stworzył,
przez proroków, wreszcie przez swego
Jednorodzonego Syna.
15 stycznia. Wtorek.
Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28
“Wiara jest przede wszystkim osobistym,
wewnętrznym spotkaniem z Jezusem, jest
doświadczeniem Jego bliskości, Jego przyjaźni,
Jego miłości”.
16 stycznia. Środa.
Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39

Bóg przychodzi do nas w Eucharystii.
17 stycznia. Czwartek. Św. Antoniego, opata.
Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45
Nasze powołanie zawsze znajduje miejsce we
wspólnocie Kościoła, a nigdy nie powinno nas od
niego izolować.
18 stycznia. Piątek.
Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12
Boża miłość zachęca nas do odpowiadania
miłością na nienawiść, a przebaczeniem za
obrazę.
19 stycznia. Sobota. Św. Józefa Sebastiana
Pelczara.
Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17
“Chcemy tedy, by naród polski przetrwał próby
wieku, by nie wpuścił do swego serca jadu, który
by go zatruł, by nie się ugiął nikczemnie przed
żadną przemocą. Strzeżmy jego wiary” - tak
powiedział w jednym z kazań patron dnia.

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. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem,
gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie
Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem,
kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra
w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres
zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie
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, komunii 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.

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Musimy bowiem podążać drogą coraz większego
upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go
coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać
bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz
doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się
ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne,
rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe,
prawdziwie wielkie.
3. Nie możemy zatrzymać się ani na moment przy
chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za
dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę
z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła
na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i
zachwycanie naszą wiarą, bo nie mamy w kościele
właściwej chrzcielnicy. W to dzisiejsze święto
zapytajmy samych siebie: czy moja wiara
rzeczywiście jest godna zachwytu? A może znalazłby
się ktoś, kto chciałby ufundować chrzcielnicę do
naszego kościoła?
4. W następną niedzielę ofiary składane na tacę
przeznaczamy na prace prowadzone w naszej
parafii. Serdecznie proszę o życzliwą pomoc i
wsparcie.
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W czasie wizyty kolędowej wiele osób zadało pytanie,czego
dotyczą prace, które zostaną wykonane w tym roku czyli remont i
odbudowa prezbiterium zabytkowego kościoła - konserwacja
malarstwa ściennego, konserwacja okien w prezbiterium...
Przywrócenie historycznego i oryginalnego wystroju prezbiterium
kościoła w Ukcie. Zdjęcie umieszczone obok pokazuje jak
wyglądał kościół przed 1945 r. Prace w prezbiterium mają pokazać
jak wyglądało ono w rzeczywistości zaraz po wybudowaniu
świątyni. Celem więc głównym prac konserwatorskich jest
odsłonięcie oryginalnych polichromii ścian i sklepienia oraz
poddanie ich zabiegom konserwatorskim w celu przywrócenia
pierwotnej dekoracji i wystroju prezbiterium.
zbudowanym
d o m u
parafialnym.
W a r t o
popatrzeć na
te zdjęcie (a
może ktoś w
swoich kronikach ma jeszcze inne), by zobaczyć
jak wyglądał kościół i jego otoczenie i porównać z
dzisiejszym obrazem. Porównanie może
zmobilizuje nas do tego, by uczynić wszystko, co
To zdjęcie pokazuje, jak wyglądał kościół w Ukcie możliwe, by otoczenie kościoła było wyrazem
w 1935 roku. Czeka nas w najbliższych latach naszego szacunku i troski o to miejsce, by
zagospodarowanie terenu przy kościele i przy nowo wyglądało pięknie i godnie.
„Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei" - to hasło
99. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Jak co
roku Ojciec Święty Benedykt XVI skierował na
dzień dzisiejszy specjalne orędzie. W Roku Wiary
Papież nawiązuje do 50. rocznicy rozpoczęcia
Soboru Watykańskiego II i 60. rocznicy
ogłoszenia Konstytucji Apostolskiej „Exsul
familia”. Kościół jest odpowiedzialny za niesienie
pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary.
Celem więc dzisiejszego dnia jest zwrócenie
uwagi na problemy migrantów oraz obudzenie
poczucia odpowiedzialności za duchową i
materialną pomoc „ludziom w drodze”. Benedykt
XVI wskazuje najpierw na pozytywne aspekty
migracji, które wiążą się z nadzieją na poprawę
warunków życia. Wielu ludzi podejmuje wyjazd z

głębokim zaufaniem Bogu. Mimo biedy i cierpienia,
dramatów i tragedii, z jakim wiąże się migracja, Kościół
dostrzega w niej wielki potencjał i możliwości, również w
wymiarze religijnym. Migranci i uchodźcy mogą wnosić
wkład w dobro kraju, do którego przybyli, dając także
świadectwo wiary, które pomoże wspólnotom o dawnej
tradycji chrześcijańskiej spotkać się z Chrystusem i
Kościołem. Ojciec Święty zwraca uwagę, że „liczne
migracje są konsekwencją niepewności ekonomicznej,
braku podstawowych dóbr, klęsk naturalnych, wojen,
zamieszek społecznych”. Migracje często stają się
„kalwarią do przetrwania”. Takim problemem jest
kwestia imigracji nielegalnej, jak też bolesne sytuacje z
handlem ludźmi oraz wyzyskiwaniem zwłaszcza kobiet i
dzieci. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ma pomóc
migrującym w odnowieniu zaufania Bogu.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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. , 12220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowę złożyli: 1. Anonimowo - 150 zł.
Wpłynęło - 150 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 670 621.70 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest
wielką pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką
ofiarność, życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 14 stycznia 2013 r.
8.00 - ..................
17.00 - + Józef Duda w rocz. śm.
Wtorek - 15 stycznia 2013 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Feliks Ropiak w rocz. śm., Marianna i
Lucjan - int. od syna z rodziną
Środa - 16 stycznia 2013 r.
8.00 - ..................
17.00 - w int. Bogdana Stankiewicza z racji urodzin
- int. od żony i dzieci
17.00 - + Adam, Józefa, Janina, Halina i Wiesław
Czwartek - 17 stycznia 2013 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Władysława Dąbrowska w 10-tą rocz.
śm., Stanisław i Wiesław Popławski
Piątek - 18 stycznia 2013 r.
8.00 - + Czesława Maciora
17.00 - ...............

Sobota - 19 stycznia 2013 r.
8.00 - o bł. Boże dla ks. Kanonika
Henryka z racji urodzin - int. od
przyjaciół
17.00 - o bł. Boże dla ks. Kanonika
Henryka z racji urodzin - int. od
Krystyny i Henryka Nalewajek
II Niedziela Zwykła - 20 stycznia
2013 r.
8.30 - w 18-te urodziny Eweliny i 15-te Floriana
8.30 - intencja dziękczynna za otrzymane łaski od
rodziny Moroz
8.30 - + Ryszard Polewaczyk w 21-szą rocz. śm.
11.00 - o zdrowie dla Marka i Jego rodziny - int. od
matki
11.00 - + Ignacy Wasilewski - int. od wnuczki Izy z
rodziną
11.00 - + bp Edward Samsel w 10-tą rocz. śm.
17.00 - ..............

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 w roku 2013:
- remont i odbudowa prezbiterium zabytkowego
kościoła - konserwacja malarstwa ściennego,
konserwacja okien w prezbiterium... Przywrócenie
historycznego i oryginalnego wystroju
prezbiterium kościoła w Ukcie.
Całkowity koszt operacji 398 100.02 zł.
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
( S a m o r z ą d Wo j e w ó d z t w a Wa r m i ń s k o Mazurskiego) - 337662,50 zł.- dofinansowanie.
Wkład parafii - 60 437.52 zł.

Ogłoszenia

*

Komunikaty

1. W najbliższych dniach Kościół wzywa nas,
abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie,
nawet poza własną wspólnotę parafialną. W
czwartek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień
Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie
pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać
wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od
Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
2. A od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie
trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność
Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym
czasie podejmują ją wszystkie Kościoły
chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej
mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana
Jezusa, abyśmy byli jedno! Nasza osobista
komunia z Bogiem musi się przekładać na relacje z
bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze.
W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności
włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech
będą one skromnym wkładem w dzieło
ekumenizmu.
2. Trwają odwiedziny duszpasterskie, zwane
kolędą. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby
zanieść do ich domów i rodzin Boże
błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim
wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam

wszystkich do wspólnej modlitwy, do
zastanowienia się nad naszymi praktykami
religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu
wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza
do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie.
Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i
smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych
sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4. W zakrystii do nabycia są kalendarze na
następny rok. Zachęcam i proszę o ich nabywanie.
Zachęcam do nabycia magazynu kulturalnego
“Borussia”, w którym między innymi o naszym
parafialnym obrazie.
5. Przypominam o zamawianiu Mszy Świętych za
zmarłych. Każda rodzina w sumieniu zobowiązana
jest do takiej pamięci. Pamiętajmy także o
zamówieniu Mszy Świętej za żywych, w imieniny,
urodziny, rocznicę ślubu, o bł. Boże w rodzinie i
gospodarstwie....
6. Do nabycia jest kolejny numer “Martyrii” diecezjalnego miesięcznika.

Verbum Domini - o Słowie Bożym w
życiu i misji Kościoła (Benedykt
XVI) cd .

wyrażone także w ich księgach religijnych, takie
jak na przykład szacunek dla życia, kontemplacja,
milczenie i prostota w buddyzmie; poczucie
sacrum, ofiary i postu w hinduizmie; a także
wartości rodzinne i społeczne w konfucjanizmie. Z
zadowoleniem obserwujemy, że również w innych
religiach szczerze przywiązuje się wagę do
transcendencji Boga uznawanego za Stwórcę, a
także do szacunku dla życia, małżeństwa i rodziny
oraz silnego poczucia solidarności.
cdn

Dialog z innymi religiami
W tym kontekście pragnę również wyrazić
szacunek Kościoła dla starożytnych tradycji
duchowych różnych kontynentów, które zawierają
wartości poszanowania i współpracy, mogące
sprzyjać porozumieniu między ludźmi i narodami.
Często stwierdzamy, że podzielamy wartości

Kolęda:
Początek o 9.30
Poniedziałek - Chostka
Środa - Rosocha

Czwartek - Kolonie Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność,
ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary.
Ukty
********
Piątek - Kołowin.
Ut
sementem
feceris,
ita metes. Jak posiejesz, tak i
Bobrówko

zbierzesz - Jaki siew, taki plon.
(wspomnienie obowiązkowe);
· 19 I św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924),
biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak
zwanych sercanek (wspomnienie obowiązkowe).
Parafia w Ukcie ma na sprzedaż zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 położoną w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na działce posadowione są m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
użytkowej ok.80 m2 i dwa garaże murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
uzgodnienia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 17 I św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV
wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje
wielu naśladowców w praktykowaniu takiej
właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej

