Kalendarz liturgiczny
15 stycznia. II NIEDZIELA ZWYK£A.
1 Sm 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20;
J 1,35-42
Niedziela to dzieñ przeznaczony na radosne
spotkanie przy o³tarzu Chrystusa.
16 stycznia. Poniedzia³ek.
1 Sm 15,16-23; Mk 2,18-22
Niech nasze serce bêdzie przepe³nione
wdziêcznoœci¹ wobec Boga w Trójcy Œwiêtej
jedynego.
17 stycznia. Wtorek. Œw. Antoniego.
1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28
Ewangelia nie jest dodatkiem do ¿ycia, ale jego
sercem.
18 stycznia. Œroda.
1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
Gdzie brak mi³oœci, tam nie mo¿na mówiæ o
wspólnocie cz³owieka i Boga.

19 stycznia. Czwartek. Œw. Józefa Sebastiana
Pelczara.
1 Sm 18,6-9;19,1-7; Mk 3,7-12
Wszystko dla Najœwiêtszego Serca Jezusowego
przez Niepokalane Rêce Najœwiêtszej Maryi
Panny.
20 stycznia. Pi¹tek.
1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19
Proœmy Pana Boga, by pomóg³ nam zrozumieæ i
pokonaæ nasze ludzkie uprzedzenia i konflikty.
Dla naszego Ojca w Niebie ka¿dy cz³owiek jest
jedyny, niepowtarzalny, najwa¿niejszy.
21 stycznia. Sobota. Œw. Agnieszki.
2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21
M³odziutka Agnieszka swoje ¿ycie ca³kowicie
poœwiêci³a Chrystusowi i mi³oœci do Niego
broni³a nawet za cenê œmierci. O tak¹ si³ê i
mêstwo, powinniœmy siê modliæ.

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. Dzisiaj, w niedzielê - taca przeznaczona jest
na prace prowadzone w naszej parafii. Proszê o
wsparcie i sercem i modlitw¹ dziêkujê za ka¿dy
przejaw ¿yczliwej pomocy.
2. Choæ nadal œpiewamy kolêdy, to jednak zielony
kolor szat liturgicznych przypomina, ¿e
powróciliœmy do „okresu zwyk³ego” w liturgii
Koœcio³a.
3. Jutro rozpoczyna siê Tydzieñ Powszechnej
Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Polecajmy te
intencje Panu Bogu w naszej osobistej modlitwie i
przez udzia³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym.
4. Dziœ obchodzimy Dzieñ Migranta i UchodŸcy.
Wiele rodzin prze¿ywa ból roz³¹ki z najbli¿szymi,
którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i
zarobków. Otoczmy ich modlitw¹, nie
przyczyniajmy dodatkowych zmartwieñ i
starajmy siê wybaczyæ wszystkie urazy i
nieporozumienia, które naros³y przez czas roz³¹ki.
Przyjmijmy te¿ serdecznie tych, którzy wœród nas
szukaj¹ lepszego ¿ycia dla siebie i najbli¿szych.
Wykorzystajmy ten dzieñ, by uczyæ siê rozumieæ
innych oni te¿ s¹ ukochanymi dzieæmi Bo¿ymi,

Bazylika zim¹

Komunikaty

naszymi braæmi.
5. Obchodzimy te¿ Dzieñ Judaizmu. Szczególnie
dziœ pochylmy siê nad Pismem Œwiêtym, by tam
szukaæ wspólnych korzeni i uczyæ siê od Abrahama
zawierzaæ Bogu.
6. W sobotê Dzieñ Babci. Nie zapomnijmy w naszej
modlitwie o ukochanych babciach.
7. W nastêpn¹ niedzielê Dzieñ Dziadka.
8. W nastêpn¹ niedzielê bêdziemy prosiæ o ofiary na
Seminarium Duchowne w E³ku.
9. 17 stycznia - 9-ta rocznica œmierci œp. Ks. Bpa
Edwarda Eugeniusza Samsela. Pamiêtajmy o
zmar³ym Biskupie w naszych modlitwach.
10. Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
11. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿
- 2600 z³.
12. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 z³.; Zebraliœmy ju¿ 5340 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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"Migracje a nowa ewangelizacja" to
has³o 98. Œwiatowego Dnia Migranta. W
tym roku jest on obchodzony dzisiaj, w
niedzielê 15 stycznia.
„Dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznoœciow¹
sposobnoœci¹ do g³oszenia Ewangelii we
wspó³czesnym œwiecie” – podkreœla Ojciec Œwiêty
Benedykt XVI w orêdziu na 98. Œwiatowy Dzieñ
Migranta. „Wyzwaniem dla Koœcio³a staje siê wiêc
niesienie pomocy migrantom w zachowaniu
mocnej wiary, tak¿e wtedy, gdy brakuje im oparcia,
które mieli w kulturze kraju pochodzenia, a tak¿e
wypracowanie nowych strategii duszpasterskich
oraz metod i jêzyków, sprzyjaj¹cych istotnej rzeczy,
jak¹ jest przyjmowanie S³owa Bo¿ego” – zaznacza
Benedykt XVI.
Œwiatowy Dzieñ Migranta ma na celu zwrócenie
uwagi na aktualne problemy migrantów oraz
budzenie poczucia odpowiedzialnoœci za duchow¹ i
materialn¹ pomoc rodakom za granic¹.
B³. Jan Pawe³ II powiedzia³ do Polonii w krajach

Beneluxu: „Im bardziej bêdziecie wierni Bogu,
waszej to¿samoœci i kulturze, tym owocniejszy
bêdzie wasz wk³ad nie tylko w dobro kraju i
narodu, w którym tkwi¹ wasze korzenie, ale tak¿e
owocnie i skuteczniej bêdziecie mogli s³u¿yæ
dobru waszych nowych ojczyzn i spo³eczeñstw,
które wspó³tworzycie.”
Dzieñ Migranta i UchodŸcy obchodzony jest w
Koœciele katolickim w drug¹ niedzielê po
uroczystoœci Objawienia Pañskiego. Jak wskazuje
instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Migrantów i Podró¿uj¹cych z 1978 r., dzieñ ten
jest pomyœlany jako „okazja dla pobudzenia
wspólnot chrzeœcijañskich do odpowiedzialnoœci
wobec braci migrantów oraz do obowi¹zku
wspó³dzia³ania w rozwi¹zywaniu ich ró¿norakich
problemów”. Z badañ G³ównego Urzêdu
Statystycznego z paŸdziernika 2011 r. wynika, ¿e
za granic¹ czasowo przebywa³o w 2010 r. oko³o 1
mln 990 tys. Polaków. Liczbê migrantów w ca³ym
œwiecie szacuje siê na ponad 200 mln.

Stra¿acy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ukcie prosz¹ o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej
jednostki.Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na remont wnêtrza i wyposa¿enie salki,która bêdzie s³u¿yæ nam
stra¿akom i mieszkañcom Ukty. Za ka¿dy przekazany procent podatku na rzecz jednostki serdecznie
dziêkujemy.
W ostatnim czasie jednostka OSP w Ukcie zmieni³a siê na lepsze. Mamy nowych, m³odych stra¿aków w
naszych szeregach,którzy s¹ pe³ni werwy i zapa³u do pracy na rzecz dobrego funkcjonowania naszej Stra¿y, jak
i poprawy jej wizerunku. Prosimy o pomoc i wsparcie.
Druhowie OSP w Ukcie.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
latach 1842-1924. W jego wspomnienie módlmy siê
· we wtorek, 17 stycznia œwiêty Antoni, opat, ¿yj¹cy s³owami jego biskupiego has³a: „Wszystko dla
na prze³omie III i IV wieku, s³ynny pustelnik, który Najœwiêtszego Serca Jezusowego przez Niepokalane
do dziœ znajduje wielu naœladowców w Serce Najœwiêtszej Maryi Panny”.
praktykowaniu takiej w³aœnie drogi doskona³oœci · w sobotê, 21 stycznia œwiêta Agnieszka, mêczennica
chrzeœcijañskiej;
z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa. W jej
· w czwartek, 19 stycznia œwiêty Józef Sebastian wspomnienie papie¿ b³ogos³awi baranki, z których
Pelczar, profesor i rektor Uniwersytetu we³ny bêd¹ utkane paliusze dla nowych metropolitów.
Jagielloñskiego, biskup, wielki krzewiciel kultu To powinno byæ dla nas zachêt¹ do modlitwy w
Serca Pana Jezusa oraz troskliwy duszpasterz. ¯y³ w intencji Koœcio³a.
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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. Anonimowo -600 z³.; 2. Anonimowo - 100z³.; 3. Krêciewski W³adys³aw i
Stefania (Wojnowo) - 100 z³.
Wp³ynê³o - 800 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 629 989.82 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 - 16 stycznia
2012 r.
8.00 - ................
17.00 - w int. Bogdana
Stankiewicza z racji urodzin int. od ¿ony i dzieci
17.00 - + Adam, Józefa, Janina,
Halina, Wies³aw
Wtorek - 17 stycznia 2012 r.
8.00 - .........................
17.00 - + W³adys³awa D¹browska w 9-t¹ rocz. œm.,
Stanis³aw i Wies³aw Pop³awski
17.00 - + Jan Rutkowski w 3-ci¹ rocz. œm.,
Boles³aw i Dominika Piekarscy, Eugeniusz Ptak,
Witold Serek i ich rodziców
Œroda - 18 stycznia 2012 r.
8.00 - + Piotr Ejankowski w 30-ty dzieñ po œmierci
- int. od s¹siadów
17.00 - w int. Ks. Kanonika Henryka i w int. Kamila
o jego szczêœliwy powrót do rodziny z misji
KOLÊDA
Przygotowaæ nale¿y: stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, dwie œwiece, woda œwiêcona
i kropid³o, Pismo œwiête. Dzieci i m³odzie¿
szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolêdy:
1. Powitanie. 2. S³owo wstêpne - ks.
Proboszcz. 3. Czytanie S³owa Bo¿ego jeden z domowników ( najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru na przyk³ad: 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
B³ogos³awieñstwa (kap³an wyci¹ga rêce nad
cz³onkami rodziny i odmawia modlitwê. W

17.00 - + Franciszek Dziczek
Czwartek - 19 stycznia 2012 r.
8.00 - w int. Ks. Kanonika Henryka z racji imienin int. od przyjació³
17.00 - w int. Ks. Kanonika Henryka z racji imienin
- int. od Krystyny i Henryka
Pi¹tek - 20 stycznia 2012 r.
8.00 - + Józef i Czes³aw Frydrych, Czes³aw i
Rozalia Kobus
17.00 - o b³. Bo¿e i zdrowie dla Marka, Marzeny i
Maji Krysiak (w dniu urodzin Marka)
Sobota - 21 stycznia 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - w int. Haliny i Henryka Parzych
III Niedziela Zwyk³a - 22 stycznia 2012 r.
8.30 - int. od p. Stanis³awy Sawickiej
8.30 - + Ryszard Polewaczyk w 20-t¹ rocz. œm.
11.00 - Piotr Dymitr Prochacki w 30-ty dzieñ po
œmierci - int. od ¿ony i dzieci
11.00 - + Henryk Dymerski - int. od córki z rodzin¹
17.00 - za parafiê

miarê mo¿noœci na czas modlitwy klêkamy Kolêda
na dwa kolana).
Poniedzia³ek6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
Chostka
8. Rozmowa duszpasterska
Wtorek 9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
Rosocha
O f i a r y s k ³ a d a n e p o d c z a s k o l ê d y Czwartek przeznaczamy na:
Kolonie Ukty
- 40 z³ - sprz¹tanie
Pi¹tek - na kolêdê kap³anowi - dobrowolna ofiara
Nowa
Ukta
- na prace prowadzone w parafii Sobota dobrowolna ofiara
Nowa Ukta
Planowane prace w roku 2012:
Kolonie
- oœwietlenie koœcio³a;
Pocz¹tek
o
- zagospodarowanie otoczenia koœcio³a.

godz. 9.00

Udzia³ w Eucharystii jest najwa¿niejszym punktem Benedykt XVI zauwa¿y³, ¿e udzia³ w Eucharystii
ca³ej naszej modlitwy. Zjednoczeni z ofiar¹ Jezusa upamiêtniaj¹cej Ostatni¹ Wieczerzê, to nie tylko
mo¿emy przekszta³caæ nasze krzy¿e w dobrowoln¹ modlitwa na wzór Jezusa. W tym sakramencie
ofiarê – powiedzia³ Benedykt XVI na œrodowej mamy udzia³ w Jego w³asnej modlitwie do Ojca –
audiencji ogólnej. Kontynuuj¹c cykl katechez o podkreœli³ Papie¿.
modlitwie, mówi³ o Ostatniej Wieczerzy. Papie¿ „Drodzy bracia i siostry, kiedy uczestniczymy w
ukaza³, jak modlitwa Jezusa by³a zakorzeniona w Eucharystii, w sposób nadzwyczajny prze¿ywamy
izraelskiej tradycji, a zarazem inaugurowa³a coœ modlitwê Jezusa – mówi³ Ojciec Œwiêty. – Tak jak
ca³kiem nowego, sakrament uobecniaj¹cy jego wtedy równie¿ i teraz prosi za nas, aby nie
ofiarê.
przemog³o nas z³o, które ka¿dy z nas napotyka w
Papieska katecheza zosta³a streszczona równie¿ po ¿yciu, lecz aby dzia³a³a w nas przemieniaj¹ca moc
polsku: „Tradycje nowotestamentowe umieszczaj¹ œmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W
s³owa i gesty zwi¹zane z ustanowieniem Eucharystii Koœció³ odpowiada na polecenie
Eucharystii w kontekœcie modlitwy dziêkczynienia Jezusa: «To czyñcie na Moj¹ pami¹tkê». Powtarza
i b³ogos³awieñstwa. Dziêkczynienie i oddawanie modlitwê dziêkczynienia i b³ogos³awieñstwa, a
chwa³y za otrzymany dar chleba, owocu ziemi, i wraz z nimi s³owa przeistoczenia chleba i wina w
wina, owocu winnego krzewu, wznosi siê do Boga i Cia³o i Krew Pañsk¹. Nasze Eucharystie
powraca jako Jego b³ogos³awieñstwo. W wprowadzaj¹ nas w tê chwilê modlitwy Jezusa i z
kontekœcie tej modlitwy s³owa ustanowienia ni¹ wci¹¿ na nowo nas jednocz¹”.
Eucharystii sprawiaj¹ przeistoczenie chleba w Do Polaków powiedzia³: “Witam obecnych tu
Cia³o i wina w Krew Jezusa. W tej modlitwie Jezus Polaków. Kiedy z Jezusem wchodzimy do
ujawnia swoj¹ to¿samoœæ i decyzjê na wype³nienie Wieczernika i, nale¿ycie przygotowani,
do koñca swojej misji mi³oœci i pos³uszeñstwa woli przystêpujemy do sto³u Pañskiego, uœwiadamiamy
Ojca. Pod koniec Wieczerzy Jezus zwraca siê do sobie, ¿e udzia³ w Eucharystii, niezbêdny dla ¿ycia
Piotra ze s³owami: «prosi³em za tob¹, ¿eby nie chrzeœcijañskiego, jest równoczeœnie szko³¹ i
usta³a twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj punktem kulminacyjnym naszej modlitwy.
twoich braci» (£k 22, 32). W obliczu próby, jaka Zjednoczeni z Chrystusem, przez Niego, z Nim i w
czeka Uczniów, Jezus modli siê za nich, Nim, w jednoœci Ducha Œwiêtego oddajemy chwa³ê
podtrzymuje na duchu i wspiera w s³aboœci”.
Ojcu. Niech Bóg wam b³ogos³awi!”.
Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w wype³nianiu ich zadania, takich jak na przyk³ad
¿yciu i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd . Dyrektorium homiletyczne, w którym kaznodzieje
Potrzeba Dyrektorium homiletycznego bêd¹ mogli znaleŸæ pomoc przydatn¹ w
Przepowiadanie s³owa Bo¿ego z w³aœciwym przygotowywaniu siê do pe³nienia swojej pos³ugi.
odniesieniem do Lekcjonarza jest naprawdê sztuk¹, Jak nam przypomina œw. Hieronim, przepowiadaniu
któr¹ nale¿y kultywowaæ. Zatem nawi¹zuj¹c do tego, powinno towarzyszyæ œwiadectwo w³asnego ¿ycia:
o co prosi³ poprzedni Synod w odniesieniu do „Twoje czyny niech nie zadaj¹ k³amu twym s³owom,
Kompendium eucharystycznego, zwracam siê z aby nie zdarzy³o siê tak, ¿e kiedy g³osisz nauki w
proœb¹ do kompetentnych w³adz, aby pomyœlano koœciele, ktoœ skomentuje w duchu: „Dlaczego wiêc ty
równie¿ o odpowiednich narzêdziach i materia³ach, sam tak nie postêpujesz?” (...) W wypadku kap³ana
które pomog¹ kap³anom w jak najlepszym Chrystusowego umys³ i s³owo musz¹ siê zgadzaæ”.
W ca³ej Polsce zbierane s¹ podpisy pod apelem skierowanym do Przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam nale¿nego miejca na tzw. mulipleksie. Wykluczenie Telewizji
Trwam z przyznania miejsca na multipleksie, umo¿liwiaj¹cym odbiór kana³ów w technice cyfrowej, jest
niezgodne zarówno z demokratycznymi regu³ami pañstwa prawa, jak zadaniami i misj¹ KRRiT.
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.

Odszed³ od nas

Zbigniew Tadeusz ¯abiñski
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 13 lutego 2012 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie ...

16 stycznia po Mszy Œwiêtej o
godz. 17.00 zapraszam na
GODZINÊ ŒWIÊT¥ - adoracjê
Najœwiêtszego Sakramentu
po³¹czon¹ z medytacj¹.

