Kalendarz liturgiczny
15 grudnia. III NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
Udział w niedzielnej Eucharystii jest świadectwem
prawdziwie chrześcijańskiego życia.
16 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
Wierzymy w powtórne przyjście Chrystusa
i oczekujemy dnia Jego narodzin.
17 grudnia. WTOREK.
Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Napełnieni Bożą mądrością mamy świadczyć
o Bogu, który pragnie narodzić się w naszych
sercach. Nie zapominajmy, że On jest naszą
mądrością, że On prostuje nasze ścieżki.
18 grudnia. ŚRODA.
Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
Liturgia adwentowa mocno akcentuje konieczność
nawrócenia.

19 grudnia. CZWARTEK.
Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25
W każdej eucharystii dokonuje się cud przemiany
chleba i wina w Ciało i Krew Pana. W każdej
Eucharystii dokonuje się także cud przemiany
naszych serc.
20 grudnia. PIĄTEK.
Iz 7,10-14; Łk 1,26-38
Udział we Mszy Świętej pozwala nam w pokoju
serca oczekiwać wypełnienia zamiarów Bożych
i ułatwia przyjmowanie woli Bożej.
21 grudnia. SOBOTA.
Pnp 2,8-14 lub So3,14-18a; Łk 1,39-45
Eucharystia jest ofiarą i dziękczynieniem za
wszelkie dary otrzymane od Wszechmocnego.
Z głęboką wiarą stajemy przy Chrystusie,
powierzając Mu naszą codzienność, a przede
wszystkim ostatnie dni przygotowania do świąt.

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. Przeżywamy dziś już trzecią niedzielę
Adwentu zwaną „Gaudete”, co z jęz. łacińskiego
oznacza: „radujcie się”; jest to początek antyfony
na wejście przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę.
Jesteśmy zatem zaproszeni do szczególnej
radości z powodu zbliżającego się spotkania
z Tym, który przychodzi nas wyzwolić z niewoli
grzechu. Niech nasza radość wypływa przede
wszystkim z duchowego przygotowania na to
spotkanie, które dopiero potem wyraża się
również zewnętrznie w pragnieniu
obdarowywania innych. Niech nasze podarunki
będą wyrazem wewnętrznej radości, a nie tylko
tradycją, której trzeba za wszelką cenę uczynić
zadość.
2. Właśnie po to, by lepiej przygotować się do
przeżywania tej wielkie tajemnicy naszego
odkupienia, jaką jest narodzenie Bożego Syna
w ludzkim ciele, zapraszamy jeszcze do udziału
w codziennych Mszach św. roratnich, które są
celebrowane w naszym kościele codziennie o
godz. 17.00.
3. Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni

Bazylika zimą

Komunikaty

modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie
lekceważmy współczesnych zagrożeń
i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest
ona przecież pierwszym, podstawowym
i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego
wychowania i przekazywania wiary. Trosce
o trudną codzienność naszych rodzin niech
towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa
domowego Kościoła.
4. Przypominamy również o przystąpieniu do
sakramentu pojednania, nie odkładając go na
ostatnią chwilę. Zwłaszcza jeśli ciążą nam jakieś
trudne, od lat nie załatwione sprawy, jeśli wydaje
się nam, że nasze grzechy nie mogą być
przebaczone; tym bardziej przyjdźmy teraz,
w tym czasie do konfesjonału, by spotkać się
z miłosiernym Bogiem, który na nas czeka. Gdy
nie ma kolejek, łatwiej jest poświęcić więcej
czasu pojedynczemu penitentowi i kapłan ma
więcej możliwości spokojnego wysłuchania
i podania właściwych wskazówek. Nie
zapominajmy o tym.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
JEŻELI NIE UWIERZYCIE, NIE
ZROZUMIECIE (por. Iz 7, 9)
24. Odczytany w tym świetle tekst Izajasza
prowadzi do następującej konkluzji: człowiek
potrzebuje poznania, potrzebuje prawdy,
ponieważ bez niej nie ma oparcia, nie idzie
naprzód. Wiara bez prawdy nie zbawia, nie daje
pewności naszym krokom. Pozostaje piękną
baśnią, projekcją naszych pragnień szczęścia,
czymś, co nas zadowala jedynie w takiej mierze,
w jakiej chcemy ulegać iluzji. Albo sprowadza

się do pięknego uczucia, które daje pociechę
i zagrzewa, ale uzależnione jest od zmienności
naszego ducha, zmienności czasów, niezdolne
podtrzymywać na stałej drodze w życiu. Gdyby
taka była wiara, król Achaz miałby rację, by nie
uzależniać swego życia i bezpieczeństwa swego
królestwa od emocji. Natomiast ze względu na
swoją wewnętrzną więź z prawdą wiara może
dać nowe światło, przewyższające kalkulacje
króla, ponieważ jej spojrzenie sięga dalej,
ponieważ pojmuje działanie Boga, który jest
wierny swojemu przymierzu i swym obietnicom.
Ciąg dalszy nastąpi

W kościele wystawiony jest
kosz na produkty
żywnościowe na stół
wigilijny dla osób
potrzebujących. Na ile to
możliwe bardzo serdecznie
proszę o tym pamiętać
i wspomóc potrzebujących.
Siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej
Loretańskiej zapraszają
dziewczęta z gimnazjum
i szkoły średniej na spotkania
powołaniowe do Domu
Zakonnego w Augustowie.
Informacje:www.powolania
loretanki.pl
* Od jutra zachęcamy do odprawienia specjalnej
nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy
się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie
czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania
z Bogiem Wcielonym. On jest już blisko!
** Od wtorku, 17 grudnia, rozpoczniemy
bardziej bezpośrednie przygotowanie do
świętowania uroczystości Narodzenia
Pańskiego. W tej drugiej części Adwentu liturgia

kieruje nasz wzrok na wydarzenia
zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten
sposób skupić naszą uwagę nie tylko na tym, co
się już wydarzyło, ale też na tym, co ma się
wydarzyć w naszym życiu. Boże Narodzenie to
nie tylko świętowanie historycznego przyjścia
Chrystusa, lecz przede wszystkim nasze osobiste
spotkanie z Tym, który właśnie dla nas stał się
człowiekiem.

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. Anonimowo -500 zł., 2. Anonimowo - 100 zł., 3. Anonimowo - 200 zł.
Wpłynęło - 800 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 312 580.71 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 - 16 grudnia 2013 r.
18.00 - o zdrowie dla Małgorzaty
8.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od rodziców - int.od rodziców i rodzeństwa
i rodzeństwa
Sobota - 21 grudnia 2013 r.
8.00 - + Janina, Feliks, Władysława, Jan, 8.00 - o zdrowie dla Małgorzaty Marianna, Halina, Wiesław
int.od rodziców i rodzeństwa
17.00 - + Józefa i Henryk, Franciszek i Marianna 17.00 - + Jadwiga Szmyt
Wtorek - 17 grudnia 2013 r.
w rocz.śm., Jadwiga i Stanisław
8.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od rodziców Ryś
i rodzeństwa
IV Niedziela Adwentu - 22
17.00 - + Rozalia w rocz.śm. i Dominik grudnia 2013 r.
Grzybowscy
8.30 - + Eugenia Parzych, Edward i Dariusz
Środa - 18 grudnia 2013 r.
8.30 - + Marianna Staciwa
8.00 - + Czesława Maciora
8.30 - + Władysława w 3 rocz.śm., Stanisław w 4
8.00 - + Władysław i Stanisława Juszko, Antoni rocz.śm. Kręciewscy
i Pelagia Moroz
11.00 - + Anastazja i Aleksander Parzych,
16.00 -o zdrowie dla Małgorzaty- int.od rodziców Julianna i Błażej Ruszczyk
i rodzeństwa
11.00 - + Grzegorz Wagner i Piotr Ejankowski Czwartek - 19 grudnia 2013 r.
int.od pracowników Mazurskiego Parku
8.00 - ...................
Krajobrazowego
16.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od 17.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od
rodziców i rodzeństwa
rodziców i rodzeństwa
Piątek - 20 grudnia 2013 r.
17.00 - + Bożena Wieczorek w 8 rocz.śm., Zofia,
8.00 - ...................
Mieczysław i Roman Wieczorek, Antoni Pupek
5. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni
powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak
zwane roraty. Do licznego udziału w tej Mszy,
odprawianej w naszym kościele zapraszam
dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych.
6. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących,
choćby przez zakup świec Caritasu, które są do
nabycia w naszym kościele.
7. Do nabycia jest sianko na stół wigilijny.
8. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM

PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
9. Do nabycia jest diecezjalny miesięcznik
“Martyria”, a także kalendarze na 2014 r.
10. Dzisiaj ofiary składane na tacę przeznaczone
są na wsparcie prac prowadzonych w parafii.
Proszę o pomoc i ofiarne wsparcie.
11. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy wzięli udział w rekolekcjach
adwentowych. Dziękuję także za każdy dar na
stół rekolekcyjny. Wszystkim z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!
12. W piątek, 20 grudnia - spotkanie
Parafialnego Zespołu Caritas. Zapraszam.

“Chrześcijanie plotkarze” cd
Ale na tej drodze stajemy się chrześcijanami
dobrych manier i złych przyzwyczajeń!
Chrześcijanami dobrze wychowanymi, ale
złymi».
Ojciec Święty wyliczył jeszcze trzy inne
zachowania negatywne. Przede wszystkim
dezinformacja, gdy mówimy «tylko połowę
prawdy, która nam pasuje, a nie wspominamy
o drugiej połowie; o drugiej połowie nie
wspominamy, ponieważ nie jest dla nas
korzystna». Inny przykład to zniesławianie:
ponieważ dana «osoba rzeczywiście posiada
jakąś przywarę, popełniła jakieś głupstwo»,
trzeba o tym opowiadać, «zabawić się
w dziennikarza, czyż nie? I dobra opinia osoby
zostaje zniszczona»! Trzecim przykładem jest
oszczerstwo: «mówienie rzeczy, które nie są
prawdziwe: To jest właśnie zamordowanie
brata!».
Dezinformacja, zniesławianie i oszczerstwa «są
Historia Światowych Dni Młodzieży
Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe
spotkanie młodych całego świata, którzy razem
ze swoimi katechetami, duszpasterzami,
biskupami i papieżem gromadzą się w jednym
miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Wspólnota, formacja i radość wiary
Celem organizowanych Dni jest przeżycie
wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego,
słuchanie słowa Bożego, sprawowanie
sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne

grzechami! To są grzechy! To jest policzkowanie
Jezusa» w Jego synach, braciach. A «Pan wie
o tym, ponieważ wie, jacy jesteśmy». Dlatego
mówi do Piotra: Co cię to obchodzi? Ty pójdź za
Mną! Wskazuje mu właśnie drogę: nie rozglądaj
się tu i tam». Porównywanie się z innymi «nie
wyjdzie ci na dobre, tylko wniesie w życie
zazdrość i rozgoryczenie. Podążaj za Mną! Plotki
nie wyjdą ci na dobre, ponieważ doprowadzą cię
do ducha destrukcji Kościoła. Idź za Mną! Te
słowa Jezusa są piękne, tak bardzo jasne, i takie
pełne miłości do nas». To tak, jakby nam
powiedział: nie dajcie się ponieść fantazji,
«myśląc, że zbawienie zawiera się
w porównywaniu się z innymi i w plotkowaniu.
Zbawienie to postępowanie za Mną.
Naśladowanie Jezusa! Prośmy dzisiaj Pana
Jezusa, aby dał nam tę łaskę niewtrącania się
nigdy w życie innych, abyśmy się nie stali
chrześcijanami o dobrych manierach i złych
przyzwyczajeniach».
głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana
i Zbawiciela.
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki
podarowane przez Jana Pawła II, którymi są
Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona
Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie
tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop
krążą po świecie, gromadząc na modlitwie
i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego
dnia.
Ciąg dalszy nastąpi

Słowo na dziś
p o t r z e b a
wytrwałości
i cierpliwości
w walce ze złem, bo,
jak z kolei zauważył
t o ś w. J a k u b ,
„przyjście Pana jest
bliskie”.
Wsłuchajmy się więc
z uwagą i radością w
dzisiejsze słowo Boże, które przynosi nadzieję.

Wielkie są dzieła Boga, który sam wychodzi
naprzeciw człowiekowi, aby przynieść
zbawienie. Cuda, których dokonuje Bóg, są
porównywalne, według proroka Izajasza, do
wspaniałości gór Libanu i Karmelu oraz do
żyznej doliny Saronu. Kiedy więc nadejdzie
Bóg, usunie kalectwo, cudownie przywróci
zdrowie cierpiącym, a pośród wierzących znów
zapanuje pomyślność. Proroctwo to w pełni
zrealizowało się w Jezusie Chrystusie, o czym
usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego
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