Kalendarz liturgiczny
14 grudnia. III NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19
Jan Chrzciciel uczy nas niezmiennej postawy.
Słuchał Boga i przyjmował Jego słowo z całą
powagą i odpowiedzialnością. Prośmy i dla
nas o tę łaskę.
15 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
Pokora to klucz do poznania Prawdy, do
spotkania z Prawdą. Tylko Bóg zna
odpowiedź na wszystkie nasze pytania.
16 grudnia. WTOREK.
So 3,1-2.9-13; Mt 21,26-32
Bóg zawsze z nadzieją daje kolejną szansę
człowiekowi na drodze nawrócenia. To
jednak od człowieka zależy, czy tę szansę
wykorzysta, czy odrzuci.

17 grudnia. ŚRODA.
Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Dla naszej wieczności najważniejsze jest to,
że przez chrzest staliśmy się przybranymi
dziećmi Boga.
18 grudnia. CZWARTEK.
Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
Bóg pragnie, by wzrastało w nas zaufanie do
niego, byśmy Mu całkowicie zawierzyli.
19 grudnia. PIĄTEK.
Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25
Bóg mówi do mnie osobiście. Potrzeba wiec
chwil na zatrzymanie, wsłuchanie się.
20 grudnia. SOBOTA.
Iz 7,10-14; Łk 1,26-38
Uczestnicząc w Eucharystii, przeżywamy
obecność Emmanuela, “Boga z nami”.

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. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu,
zwana niedzielą gaudete „Radujcie się” od
pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej
Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W tę
niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni
modlitw o życie chrześcijańskie rodzin,
przypominające nam o obowiązku ustawicznej
modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych
bliźnich. Po każdej Mszy Świętej
błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
2. We wtorek po „roratach”, na które
zapraszamy codziennie o godz. 17.00,
rozpoczęcie nowenny do Dzieciątka Jezus przed
uroczystością Narodzenia Pańskiego.
3. W środę rozpoczynamy drugą część Adwentu
bezpośrednie przygotowanie nas świąt Bożego
Narodzenia. O godz. 17.00 nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
4. W dni powszednie Adwentu o godz. 17.00
„roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce

Bazylika zimą

Komunikaty

Bożej. Maryja jest dla nas wzorem
przygotowania się na przyjście Pana Jezusa.
Zachęcamy do licznego udziału w „roratach”,
a rodziców prosimy, by pomogli swoim
dzieciom wykonać lub nabyć lampiony
adwentowe i w miarę swoich możliwości
zechcieli towarzyszyć im w drodze do
kościoła. Pół godziny przed „roratami”
zapraszam na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, będzie
też możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty.
5. Zachęcamy parafian do licznego udziału
w „roratach” i nowennie do Dzieciątka Jezus.
Osoby, które nie mogą uczestniczyć
w nowennie do Dzieciątka Jezus w kościele,
niech się starają odprawić ją w domu.
6. Za tydzień ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii. Proszę o życzliwą pomoc
i wsparcie. Sercem i modlitwą wszystkim
idącym z ofiarną pomocą - BÓG ZAPŁAĆ!
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Słowo

na

dziś

Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy
Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie
przyjąć postawę wobec przychodzącego i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da
Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w szczęście i radość. Nie są to jednak tylko
prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei wartości powierzchowne, ale sięgające głębi
sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza zbawienia.
z pierwszego czytania przychodzi z miłością, Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze
niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje słowo Boże, które niesie nadzieję.
i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii
W ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia
odbyły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe.
Poprowadził je ks. Zbigniew Jaworski. Pragnę bardzo
serdecznie podziękować Ks. Zbigniewowi, Kapłanom
z dekanatu, a także wszystkim, którzy wzięli udział
w rekolekcjach.
Dziękuję także wszystkim, którzy złożyli swoje dary na
stół rekolekcyjny.
Wszystkim za dobro i świadectwo wiary - BÓG
ZAPŁAĆ!
Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy
świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy
przygotowali nasze serca i z radością mogli
obchodzić wielką tajemnicę naszego
zbawienia. Przez naszego Pana...
„Boże, Ty widzisz...” Tak często w języku
potocznym dokończenie tego zwrotu brzmi:
„a nie grzmisz”. Bardzo łatwo można „zrobić”
sobie boga na własny użytek. Takiego boga łatwo
kontrolować, można go dowolnie nastawić
przeciwko innym ludziom, albo uczynić polisą
na życie. Wiele takich bożków funkcjonuje
w dzisiejszym świecie. Niektórzy z nich mają
nawet jakieś konotacje chrześcijańskie...
Problem polega jednak na tym, że prawdziwy
Bóg istnieje. On chce spojrzeć na moją wiarę
i zamieszkać we mnie. Modlę się do Niego
słowami: „Ojcze nasz”. Niestety, nie mogę Go
„użyć” przeciwko innym. Niestety, nie mogę Go

kontrolować. Na szczęście mogę Go nie słuchać,
mogę się Jemu sprzeciwiać. Mogę nie
odpowiedzieć, kiedy przyjdzie czas mojego
nawiedzenia. Bóg może znaleźć sobie inne
tabernakulum. Problem polega na tym, że ja
innego prawdziwego Boga nie znajdę...

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: 1. Stanisław i Antonina Szczęsny (Wojnowo) - 100 zł.;2. Anonimowo (Wojnowo) - 200
zł.; 3. Dorota i Jarosław Krysiak (Chostka) - 200 zł.
Wpłynęło - 500 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 269 850.27 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 - 15 grudnia
2014 r.
8.00 - ............
16.30 - o zdrowie dla mamy
Zofii Jaksina w 75 urodziny int.od córki z rodziną
i wnukami
16.30 - + Rozalia Grzybowska w rocz.śm.,
Dominik
Wtorek - 16 grudnia 2014 r.
8.00 - ..................
16.30 - + Marianna i Franciszek Drężek, Józefa
i Henryk Niwińscy
Środa - 17 grudnia 2014 r.
8.00 - ....................
16.00 - ..................
Czwartek - 18 grudnia 2014 r.
8.00 - + Władysław i Stanisława Juszko, Antoni
i Pelagia Moroz

16.00 - ......................
Piątek - 19 grudnia 2014 r.
8.00 - o zdrowie i szczęśliwą operację dla Marka
Grzybowskiego - int.od żony, dzieci i wnuków
17.00 - ....................
Sobota - 20 grudnia 2014 r.
8.00 - ..........................
16.00 - ....................
IV Niedziela Adwentu - 21 grudnia 2014 r.
8.30 - + Jadwiga Szmyt w rocz.śm., Jadwiga i
Stanisław Ryś
8.30 - + Stanisław i Władysława Kręciewscy
11.00 - + Grzegorz Wagner, Piotr Ejankowski
11.00 - + Katarzyna i Jadwiga Kosak, Zofia
Konowrocka, Helena i Aleksander Fic
11.00 - + Piotr Prochacki - int.od żony z dziećmi
17.00 - + Bożena Wieczorek w 9 rocz.śm., Zofia,
Franciszek, Roman, z rodz. Wieczorek, Antoni
Pupek
17.00 - za parafię

Zapowiedzi przedślubne
1. Nono Mulilo, stan wolny, zam. Londyn i Skrajna Anna, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut.
2. Baj Marek, stan wolny, zam. Stare Szpaki, par. MB Częstochowskiej w Szpakach i Ochenkowska Baj
Marta Marianna, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Odszedł od nas

Rafał Waldemar Wasilewski
Msza Święta od uczestników pogrzebu 11 stycznia 2015 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI PROWADZONYCH W PARAFII.
* 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
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

7 . 8 g r u d n i a , w w piątek - 19 grudnia.
u r o c z y s t o ś ć 10. Parafialny Oddział Caritas rozprowadza
Niepokalanego Poczęcia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jak
NMP, został uroczyście zwykle liczymy na wasze zrozumienie i hojność.
p o ś w i ę c o n y k r z y ż 11. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok, a
procesyjny, który jest także kolejny numer diecezjalnego miesięcznika
darem, dziś już śp. “Martyria”.
Stanisławy Szmigiel.
12. 16 grudnia na Mszy Świętej o godz. 16.30 8. Proszę o zgłoszenia spotkanie z osobami, które noszą szkaplerze.
wizyt u chorych.
ZAPRASZAM.
Chorych odwiedzę
Cd. Apelu
Drodzy Bracia i Siostry. Każda bezinteresowna pomoc powróci do nas zgodnie ze
słowami: „Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią
w zanadrze wasze” (Łk 6, 38). Otrzymamy tysiąckroć więcej i to w tym życiu.
W imieniu wszystkich, Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i osób obdarowanych na Wschodzie,
którzy dzięki naszej wrażliwości na ich potrzeby, dzięki naszej hojności, będą mogli radośniej i
ufniej przeżywać nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale z większym spokojem patrzeć w
przyszłość, składamy serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że wierni tworzący Kościół
Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane
ofiary. Przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy
pomagają duchowo i materialnie.
+ Antoni P. Dydycz, Ks. Leszek Kryża Schr, Zespół
Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ukty
i Nowej Ukty na Wigilijne Spotkanie Opłatkowe,
które odbędzie się w dniu 18 grudnia br (czwartek)
o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Ukcie.
W programie wieczoru , prócz tradycyjnego
łamania się opłatkiem przy symbolicznym
barszczu, znajdą się występy artystyczne

w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Ukcie oraz chóru „Ukta”, a także wspólne
kolędowanie.
Organizatorzy: Sołtysi Ukty i Nowej Ukty,
Szkoła Podstawowa w Ukcie, Burmistrz
Miasta i Gminy Ruciane-Nida."

W tym roku
już po raz
23., na kilka
dni przed
świętami Bożego Narodzenia, w całej Polsce
rozbłyśnie szczególne światło – Betlejemskie
Światło Pokoju. Hasłem towarzyszącym są
słowa: „Pokój jest w nas".
Idea Światła bierze swój początek w Betlejem,
w Grocie Narodzenia Pańskiego - tam bowiem
płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala
się jedną świeczkę. Jej płomień jest niesiony od
27 lat przez skautów w wielkiej sztafecie poprzez
różne kraje i kontynenty. Harcerze ze Związku
Harcerstwa Polskiego tradycyjnie odbierają go
z rąk słowackich skautów. Przekazanie światła
odbywa się naprzemiennie w Polsce i na
Słowacji.
W tym roku uroczyste przekazanie ognia

odbędzie się 14 grudnia w miejscowości Svit,
niedaleko Popradu. Na Słowację ogień trafi
z Wiednia, gdzie dzień wcześniej, 13 grudnia,
skauci przywiozą go z Betlejem. Do naszego
miasta ogień ten dotrze dzięki 70 osobowej
reprezentacji harcerzy Warmii i Mazur, która
w dniach 12-14 grudnia będzie uczestniczyła
w Zlocie Betlejemskiego Światła Pokoju
w Zakopanym. Na zakończenie zlotu odbiorą oni
ogień od skautów słowackich i przywiozą do
Olsztyna. W olsztyńskim zamku we wtorek 16
grudnia o godz. 15.30 odbędzie się uroczyste
przekazanie światła instytucjom naszego
województwa oraz delegacjom wszystkich
hufców naszej chorągwi, w tym również Hufca
ZHP Ełk im. Jana i Hieronima Małeckich.
W Ełku uroczyste przekazanie odbędzie się 18
grudnia o godz. 17.45 przy katedrze pw. Św.
Wojciecha.

