Kalendarz liturgiczny
16 grudnia. III NIEDZIELA ADWENTU.
So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18
Uczestnicząc we Mszy Świętej, dajemy świadectwo
naszej wiary i otwieramy się na przemieniające
działanie łaski Bożej.
17 grudnia. Poniedziałek.
Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
Dziś wraz ze wspólnotą Kościoła wchodzimy w
drugi etap Adwentu, który ma nas przygotować do
zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego.
18 grudnia. Wtorek.
Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
W czasie każdej Mszy Świętej w szczególny sposób
doświadczamy, że Jezus jest Emmanuelem, Bogiem
z nami, Bogiem dla nas.
19 grudnia. Środa.
Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25
Osobą, która pokazuje, jak przygotować się na
przyjście Zbawiciela, jest Maryja.

20 grudnia. Czwartek.
Iz 7,10-14; Łk 1,26-38
Podwoje wiary są zawsze dla nas otwarte.
Wprowadzają nas one do życia w komunii z
Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła.
21 grudnia. Piątek.
Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Łk 1,39-45
Im bliżej świąt, tym nasze duchowe przygotowanie
powinno być intensywniejsze.
22 grudnia. Sobota.
1 Sm 1,24-28; Łk 1,39-45
Słowo “Eucharystia” pochodzi z języka greckiego,
znaczy w nim: dziękczynienie. I my, w ten
najkrótszy dzień roku, kiedy ciemności trwają
najdłużej, zapragnijmy wraz z Maryją śpiewać i w
czasie Eucharystii, i w całym naszym życiu
“Magnificat” - radosną pieśń uwielbienia
skierowaną ku Bogu, który jest z nami w każdy czas
i dlatego żadna ciemność nie jest nam straszna.

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. To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a
dokładnie od jutra, wkroczymy w okres
bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Przypatrzmy się, jak
przeżywamy ten święty czas. Może to właściwy
moment na korektę naszego postępowania? Czy
w czasie rekolekcji adwentowych pojednałem
się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą
spowiedź? Kościół przychodzi nam z pomocą
jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz poprzez
piękno i bogactwo adwentowej liturgii.
Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku
ostatecznemu spotkaniu z Bogiem
Sprawiedliwym Sędzią. Zatem wykorzystajmy
ten czas na szczególne pogłębienie więzi z
domownikami oraz
z naszym Kościołem
parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z
Bogiem, aby w tej przyjaźni dalej wzrastać,
dojrzewać i dzielić się nią z innymi.
2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy
niedzielą Gaudete „Radujcie się!”, od słów z
Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5):
„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze
powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.

Bazylika zimą

*

Komunikaty

Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych
powinne pojawić się szaty różowe, nawiązujące do
koloru nieba o wschodzie słońca i mówiące, że
Zbawiciel Wschodzące z wysoka Słońce jest już
naprawdę blisko, tyle tylko, że takowych w parafii
jeszcze nie posiadamy.
3. Dzisiaj ofiary składane na tacę przeznaczone są na
prace prowadzone w parafii. Proszę o życzliwe
wsparcie i dalszą pomoc. BÓG ZAPŁAĆ!
4. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia,
pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych
tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach
pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego
opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca
wrażliwe i otwarte.
5. W kościele wystawiony jest kosz na produkty
żywnościowe. Jeśli ktoś chciałby tam złożyć coś od
siebie na paczki świąteczne to bardzo serdecznie o to
proszę.
6. W zakrystii do nabycia są kalendarze na następny
rok. Zachęcam i proszę o ich nabywanie.
7. Proszę o zgłaszanie wizyt domowych u chorych.
Odwiedzę nasze siostry i braci chorych w piątek i sobotę
(21 i 22 grudnia).

GŁOS z
KRZYŻA
16 GRUDNIA 2012

ROK VI

Nr 253

B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E G O w U K C I E
1. W minionym tygodniu (piątek, sobota) w naszej parafii
odbyły się
rekolekcje adwentowe. Rekolekcjom
przewodniczył ks. Tadeusz Krzywiński. Chciałbym
bardzo serdecznie podziękować wszystkim drogim
Parafianom, którzy wzięli w nich udział i tym, którzy w
czasie rekolekcji skorzystali ze spowiedzi. Dziękuję także
tym, którzy złożyli dary na stół rekolekcyjny.
BÓG
ZAPŁAĆ za każde dobro!
2. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Królestwo Boże obecne w zmartwychwstałym
Panu
Królowanie Boga obecne w zmartwychwstałym
Chrystusie rozciąga się na wszystkich, którzy wraz
z apostołami w Niego wierzą. Królestwo to
wkracza w nasze codzienne życie, gdy modlimy się
słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, […]
przyjdź Królestwo Twoje!” i gdy w Komunii św.
przyjmujemy uwielbione Ciało Jezusa. Kto słucha
Jego słów zapisanych w Ewangelii i wypełnia je,
ten rzeczywiście należy do Jego królestwa, jest
Jego rodziną (por. Mk 3,31-35). Należą do niej
apostołowie i wszyscy wierzący w Jezusa
pochodzący ze wszystkich narodów ziemi, którzy
są Kościołem Chrystusa-Króla. Jego królestwa nie
ograniczają ani granice państw, ani systemy
gospodarcze, ani różnice kulturowe czy języki.
„Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w
każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i
postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35).
Równocześnie, tak urzeczywistniające się
królowanie Boga na ziemi ciągle się jeszcze
przybliża. Coraz bardziej staje się naszym udziałem
Niebo, to znaczy Bóg w swej świętej obecności,
która na końcu czasów obejmie zbawionych i
będzie dla nich „Krainą Życia”. Udziału w niej
dostąpią wierzący w Boga, żyjący
błogosławieństwami i miłosierni. To do nich Jezus
mówi: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka
jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12). Kiedyś

usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane wam od
założenia świata! Bo byłem głodny, a
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem
w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,3436).
O ostatecznym wejściu do pełni Królestwa
zadecyduje wynik sądu Bożego, o którym Pan
Jezus naucza w kilku przypowieściach: o talentach
(Mt 25,14-20), o niemiłosiernym słudze (Mt 18,2335), o słudze nieuczciwym (Łk 16,1-8) oraz o
bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31). Wierni słudzy
dostąpią życia wiecznego (Mk 10,29-30), czyli
szczęścia, ukazywanego w obrazie uczty. Jej
przedsmak przeżywamy w każdej Eucharystii.
„Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie
Bożym!” (Łk 14,15), kto ze zmartwychwstałym
Panem będzie „pił nowy kielich z owocu winnego
krzewu” (Mk 14,25). Ufamy, że stanie się to
udziałem wszystkich, którzy już na ziemi należą do
królestwa Bożego obecnego w Kościele.
Promieniujący w świecie sprawiedliwością i
miłosierdziem usłyszą słowa: „Sługo dobry i
wierny! […] Wejdź do radości twego Pana!” (Mt
25,21.23). Król królów i Pan panów (Ap 19,16)
wprowadzi ich do Nieba.
cdn

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. , 12-220 Ukta,
Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowę złożyli: 1. Iwona i Sławek - 200 zł.; Anonimowo - 140 zł.
Wpłynęło - 340 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 670 076.65 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 - 17 grudnia 2012 r.
8.00 - ......................
17.00 - .....................
Wtorek - 18 grudnia 2012 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Władysław Juszko w 3-cią rocz. śm.
17.00 + Czesława Maciora
Środa - 19 grudnia 2012 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Antonina Tydelska w 30-ty dzień po śm. int. od uczestników pogrzebu
Czwartek - 20 grudnia 2012 r.
8.00 - .................
17.00 - + Faustyn i Jadwiga Norowscy - int. od syna
Jana z rodziną
17.00 - Witold Serek (z racji urodzin), Eugeniusz
Ptak i za ich rodziców
Piątek - 21 grudnia 2012 r.
8.00 - .................

Ogłoszenia

17.00 - + Jadwiga Szmyt
Sobota - 22 grudnia 2012 r.
8.00 - ........................
17.00 - + Helena i Zdzisław Potempa
17.00 - + Piotr Prochacki w I-szą rocz. śm. - int.
od żony i dzieci z rodzinami
IV Niedziela Adwentu - 23 grudnia 2012 r.
8.30 - o zdrowie dla Moniki i Tomasza
8.30 - + Edward Ostrowski
8.30 - + Władysława i Stanisław Kręciewscy - int.
od KR i przyjaciół
11.00 - + Andrzej i Henryk Pardo
11.00 - + Grzegorz Wagner w 3-cią rocz. śm., Piotr
Ejankowski w I-szą rocz. śm.
11.00 - + Aleksander Zawrotny w 30-ty dzień po
śm. - int. od uczestników pogrzebu
17.00 - za parafię
17.00 - + Anna Sobczak - int. od uczestników
różańca

*

1. 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 codziennie o godz. 17.00, zapraszam
dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych. Niech
tez nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie
umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od
hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu
potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritasu,
które już są do nabycia w naszym kościele.
2. Wypominki można dalej składać do skarbon w
kościele. Jeszcze ponad 180 rodzin z naszej Parafii
nie złożyło kartek wypominkowych.
3. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o
chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy
współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków
wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym,
podstawowym i naturalnym środowiskiem

Komunikaty

chrześcijańskiego wychowania
i przekazywania
wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin
niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa
domowego Kościoła.
4. Serdecznie zachęcam do odprawienia od dzisiaj
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!
5. Zachęcam do nabycia kolejnego numeru
“Martyrii”- diecezjalnego miesięcznika, a także
magazynu kulturalnego “Borussia”, w którym m.in. o
naszym obrazie z ołtarza głównego. Można też nabyć
sianko na stół wigilijny.
6. Dziękuję za okazaną pomoc w pracach w domu
parafialnym. BÓG ZAPŁAĆ! 7. Pragnę bardzo
serdecznie podziękować Parafialnemu Zespołowi
Caritas za przekazany podarunek do domu
parafialnego.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545
F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnętrza, ruchomych
elementów wyposażenia, a w szczególności
przywrócenie historycznego wystroju kościoła oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
kościoła; - promocja Kościoła i zabytków z nim

Verbum Domini - o Słowie Bożym w
życiu i misji Kościoła (Benedykt
XVI) cd .
Tłumaczenia i rozpowszechnianie Biblii
Jeśli inkulturacja słowa Bożego stanowi
nieodłączną część misji Kościoła w świecie,
decydującym elementem tego procesu jest
rozpowszechnianie Biblii dzięki cennemu dziełu
tłumaczenia jej na różne języki. Odnośnie do tego
trzeba zawsze pamiętać, że tłumaczenia Pism
„sięgają początkami czasów Starego Testamentu,
gdy hebrajski tekst Biblii został przetłumaczony
ustnie na aramejski (Ne 8, 8. 12), a później na
piśmie po grecku. Tłumaczenie w istocie jest
zawsze czymś więcej niż zwykłą transkrypcją
oryginalnego tekstu. Przejście od jednego języka
do drugiego pociąga za sobą z konieczności zmianę
kontekstu kulturowego: pojęcia nie są identyczne,
odmienne przesłanie zawiera się w symbolach,
ponieważ nawiązują do innych tradycji myśli i
1.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.... Można już zamawiać Msze Święte
na następny rok.
2. Dzisiaj pamięcią sięgamy do bolesnych
doświadczeń z naszej najnowszej historii (16 grudnia
1970 roku dokonano masakry robotników na
Wybrzeżu, a 16 grudnia tegoż roku dokonano
pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku).
Błogosławiony Jan Paweł II ciągle przypominał:
„[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za

* Tel. do organistki - 500595242
* Spowiedź na pół godziny przed Mszą Świętą
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
związanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi należącymi dawniej do
kościoła.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym zwracam się z prośbą o pomoc
w realizacji zadań statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

innych sposobów życia”.
W czasie prac synodalnych stwierdzono, że wiele
Kościołów lokalnych nie dysponuje jeszcze
pełnym przekładem Biblii na swoje języki. Ileż
ludów odczuwa dziś głód i pragnienie słowa
Bożego, ale niestety nie mogą mieć jeszcze
„szerokiego dostępu do Pisma świętego”, jak
postulowano na Soborze Watykańskim II! Dlatego
Synod „uważa, że ważna jest przede wszystkim
formacja specjalistów, zajmujących się różnymi
przekładami Biblii”. Zachęcam do inwestowania
środków w tej dziedzinie. W szczególności
chciałbym prosić o wspieranie w pracach
Katolickiej Federacji Biblijnej, aby wzrastała
liczba tłumaczeń Pisma świętego oraz by były
szeroko rozpowszechniane. Ze względu na
charakter tej pracy byłoby wskazane, by była ona
wykonywana, o ile to możliwe, we współpracy z
różnymi Towarzystwami Biblijnymi.
cdn
niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo.
Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona
stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad
tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.
3. Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj
myślimy też o świątecznych prezentach, zwłaszcza
dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne
uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie
Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie
zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym
może od lat nikt nie daje świątecznych upominków.
Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć
swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili
jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”.

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.

