Kalendarz liturgiczny
18 grudnia. IV NIEDZIELA ADWENTU.
2 Sm 7,1-5.8b-12,14a.16; Rz 16,25-27; £k 1,26-38
Jedna decyzja Maryi - otwartej na Boga, skromnej i
cichej dziewczyny z Nazaretu - zmieni³a bieg
historii œwiata. Pamiêtajmy, ¿e na pozornie
nieistotnych decyzjach codziennie przez nas
podejmowanych, Pan Bóg, dziêki swej ³asce, mo¿e
dokonaæ wielkich rzeczy.
19 grudnia. Poniedzia³ek.
Sdz 13,2-7.24-25a; £k 1,5-25
Nie bójmy siê uwierzyæ, ¿e niezwyk³e i cudowne
sprawy Bo¿e poczynaj¹ siê w zwyczajnoœci naszych
domów, gdy tylko ufamy Bogu i Jego opatrznoœci.
20 grudnia. Wtorek.
Iz 7,10-14; £k 1,26-38
“Bóg wys³uchuje pokornych i ubogich, pysznym
natomiast siê sprzeciwia”.
21 grudnia. Œroda.
Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; £k 1,39-45

Prawdziwoœæ wiary mierzona jest nie naszymi
deklaracjami, ale gorliwoœci¹ w bezinteresownym
pomaganiu sobie nawzajem, jak tego wzór mamy
w Maryi œpiesz¹cej do El¿biety.
22 grudnia. Czwartek.
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56
Ka¿da Eucharystia jest uwielbieniem Pana Boga
za wielkie rzeczy, których dokona³ w dziele
stworzenia i odkupienia rodzaju ludzkiego.
23 grudnia. Pi¹tek.
Ml 3,1-4.23-24; £k 1,57-66
Pan Bóg nie zawaha siê u¿yæ wszelkich mo¿liwych
œrodków, aby nas odpowiednio przekonaæ do
Siebie i przygotowaæ na swoje przyjœcie do
naszego ¿ycia.
24 grudnia. Sobota.
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; £k 1,67-79
Bóg sta³ siê s³abym niemowlêciem,aby nas
przekonaæ o swojej mi³oœci do ka¿dego cz³owieka.

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 na budowê domu
parafialnego i na prace prowadzone w parafii.
Oœmielam siê prosiæ o dalsz¹ pomoc, a
wszystkich, którzy pomagaj¹ w pracach
prowadzonych w parafii zapewniam o
modlitewnej wdziêcznoœci. BÓG ZAP£AÆ!
2. Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe w
naszej parafii. Msze Œwiête w czasie rekolekcji:
dzisiaj: 8.30, 11.00 i 17.00, a w poniedzia³ek i
wtorek o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.
Na godz. 15.00 w poniedzia³ek i wtorek w dni
rekolekcyjne zapraszam m³odzie¿ (w tym tê,
przygotowuj¹c¹ siê do Bierzmowania).
3. W dniu dzisiejszym dokonamy poœwiêcenia
dzwonu “SPES UNICA”. „Dzwon na trwogê
musi mieæ odwa¿ne serce” – tak napisa³ kiedyœ
Stanis³aw Jerzy Lec. Dzwony wzywaj¹ na Mszê
Œwiêt¹, obwieszczaj¹ zgon, po¿ar, tragediê oraz
radoœæ. Zadaniem dzwonu jest przypominanie
stale wiernym radosne Zmartwychwstanie Pana
Jezusa.
4. Polecamy do nabycia caritasowe œwiece

Bazylika zim¹

Komunikaty

wigilijne.
5. W sobotê o pó³nocy koñczy siê Adwent.
Piêknym akcentem naszego radosnego
oczekiwania na przyjœcie Zbawiciela bêdzie
wieczerza wigilijna, dzielenie siê op³atkiem,
œpiewanie kolêd. Nie zapomnijmy, ¿e w pierwszym
rzêdzie jest to uroczystoœæ religijna a dopiero
póŸniej piêkna tradycja.
6. Msze Œwiête w tym tygodniu: w sobotê rano o
godzinie 8.00. Natomiast o pó³nocy na rozpoczêcie
obchodów Bo¿ego Narodzenia zostanie
odprawiona Pasterka .
7. Na pó³ godziny przed Pasterk¹ zapraszam na
wspólny œpiew kolêd.
8. Pamiêtajmy, ¿e w wigiliê zalecany jest post.
Powstrzymajmy siê wiêc od spo¿ywania potraw
miêsnych.
9. W przysz³¹ niedzielê przypada pierwszy dzieñ
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Msze Œwiête o godzinie
8.30, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
10. W czasie Œwi¹t bêdziemy prosiæ o ofiary-pomoc
na ubezpieczenie naszej parafii.
11. Proszê o zg³oszenia chorych.
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Po co s¹ rekolekcje?
Kiedyœ jeden z parafian zosta³
z a p y t a n y, c z y b y ³ e œ n a
rekolekcjach? Ten odpar³: po co
mi rekolekcje? Nikogo nie
zabi³em, nie podpali³em, modlê
siê, nie grzeszê – wiêc ¿yjê w porz¹dku wobec
Pana Boga. Niech ci, co grzesz¹ id¹ na
rekolekcje i do spowiedzi, ja tam nie mam z
czego siê spowiadaæ.
Zapewne nie tylko ten jeden, ale wielu myœli
podobnie. Czy ludziom wierz¹cym potrzebne s¹
rekolekcje? Na to pytanie daje odpowiedŸ sam
Pan Jezus i to w³asnym przyk³adem. No bo kto
jak kto, ale On na pewno nie mia³ ¿adnego
grzechu i tym bardziej nie musia³ odprawiaæ
rekolekcji. Tymczasem Ewangelie opisuj¹, ¿e po
chrzcie w Jordanie Jezus uda³ siê na pustyniê i
tam czterdzieœci dni przebywa³ poszcz¹c i
modl¹c siê. Tam te¿ jakby „nabiera³ mocy” do
przeciwstawiania siê diab³u, kiedy on zacz¹³ Go
kusiæ. Oczywiœcie Pan Jezus mia³ wystarczaj¹c¹
moc, by nie ulec z³emu duchowi, a te jego
rekolekcje na pustyni maj¹ tylko nam pokazaæ,
¿e trzeba czasem oderwaæ siê od swoich
codziennych zajêæ, by na modlitwie, poszcz¹c i
s³uchaj¹c S³owa Bo¿ego umacniaæ swoj¹ wiarê.
Znajdujemy te¿ w Ewangeliach s³owa Pana
Jezusa skierowane do Jego uczniów.
Aposto³owie z zapa³em opowiadali o tym, jak
g³osili S³owo Bo¿e, ilu uzdrowili i ile uczynili
dobra. Chrystus wys³ucha³ ich i powiedzia³:
„PójdŸcie wy sami osobno na miejsce pustynne i
wypocznijcie nieco”.
Na osobnoœci Jezus wyjaœni³ swoim uczniom
Ostatnia niedziela Adwentu oznacza „ostatni
dzwonek” dla ka¿dego chrzeœcijanina. Z jednej strony
pogoñ za za³atwieniem ostatnich spraw, z drugiej zaœ –
nie powinniœmy zapomnieæ o najwa¿niejszym. Tu

niektóre zawi³oœci Jego nauki. Widzimy ¿e i
aposto³owie potrzebowali rekolekcji i takie
rekolekcje g³osi³ im sam Pan Jezus.
Czy my lepiej znamy i rozumiemy naukê
Chrystusa ni¿ Jego aposto³owie, ¿e nie
potrzebujemy jej ju¿ zg³êbiaæ i wyjaœniaæ? Czy
mamy mo¿e tak wielk¹ wiarê, ¿e nie
potrzebujemy jej umacniaæ wspóln¹ modlitw¹,
s³uchaniem S³owa Bo¿ego i sakramentami.
No dobrze, móg³by ktoœ powiedzieæ.
Aposto³om rekolekcje g³osi³ sam Chrystus.
Tymczasem do nas przyjdzie jakiœ ksi¹dz.
Chrystusa bym s³ucha³, bo w niego wierzê, ale w
ksiêdza nie muszê. Jeœli twierdzisz, ¿e Chrystusa
pos³uchasz, to przyjmij do serca te Jego s³owa,
które skierowa³ do swoich uczniów: „Kto was
s³ucha, Mnie s³ucha, a kto wami gardzi, gardzi
Tym, który mnie pos³a³.” Dziœ Chrystus
przemawia do nas przez wybranych przez siebie
ludzi. Jeœli rzeczywiœcie jesteœ gotowy s³uchaæ
Chrystusa, to uwierz wy¿ej przytoczonym Jego
s³owom. Nie gardŸ g³osz¹cym S³owo Bo¿e
cz³owiekiem, by siê nie okaza³o, ¿e przez to
gardzisz samym Chrystusem. To On podczas
rekolekcji bêdzie przemawia³, to On bêdzie
rozgrzesza³, upomina³ i dodawa³ otuchy, to On
bêdzie nawo³ywa³ do poprawy ¿ycia – tak jak
czyni³ to nad jeziorem Genezaret, w Jerozolimie i
w Kafarnaum. To On chce siê spotkaæ podczas
rekolekcji ze wszystkimi swoimi uczniami, a ¿e
czyni to przez poœrednictwo cz³owieka-ksiêdza,
czy Mu tego nie wolno?

Niech nikogo, kto twierdzi,
¿e wierzy w Boga
nie zabraknie na rekolekcjach.
chodzi o tajemnicê ludzkiego serca. To ono ma siê staæ
prawdziwym ¿³óbkiem. Daj Bo¿e, abyœmy i my na
wzór Maryi, pokornej s³u¿ebnicy Pañskiej, byli zdolni
przyj¹æ do naszych serc Jezusa, Syna Najwy¿szego.

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. Olender Helena i Stanis³aw (Wojnowo) - 200 z³.; 2. Rudnik Anna i
Roman (Ukta) - 150 z³.
Wp³ynê³o - 350 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 625 462.85 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 - 19 grudnia 2011 r.
9.00 - + Anna w rocz. œm., Antoni, Roman
11.00 - + Stanis³aw Ruszczyk - int. od I i II Ró¿y
Ró¿añcowej Kobiet
15.00 - ..........................
17.00 - ..........................
Wtorek - 20 grudnia 2011 r.
9.00 - ....................
11.00 - ...................
15.00 - ...................
17.00 - + Witold Serek (w dniu urodzin),
Eugeniusz Ptak i za ich rodziców
Œroda - 21 grudnia 2011 r.
8.00 - .....................
17.00 - + Jadwiga Szmyt w rocz. œm.
Czwartek - 22 grudnia 2011 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Edward Ostrowski w rocz. œm. - int. od
córki
Pi¹tek - 23 grudnia 2011 r.
8.00 - .....................
Przypominam,¿e u radnych naszej
parafii lub zakrystii mo¿na jeszcze
zaopatrywaæ siê w op³atki wigilijne.

17.00 - w int. Dariusza Parzycha
w dniu urodzin i za jego rodzinê
17.00 - + Wiktoria i Antoni
Koñscy - int. od córki Anny
Sobota - 24 grudnia 2011 r.
8.00 - + Teresa Chaberek w I-sz¹ rocz. œm.
17.00 - int. dziêkczynna rodziny Sawickich
17.00 - w rocz. œlubu Joanny i Marka Syberskich
i za ich córkê Paulinkê
17.00 - w 35-t¹ rocz. œlubu Elwiry i Leszka
Krysiak
III Niedziela Adwentu - 18 grudnia 2011 r.
8.30 - w 30-t¹ rocz. œlubu Jadwigi i Jana
Hermanowskich i za ich dzieci z rodzinami
8.30 - w rocz. œlubu Sabiny i Ireneusza Juszko, za
ich dzieci i wnuczêta
11.00 - w rocz. œlubu Ireny i Ryszarda
Kwiatkowskich
11.00 - w 16-t¹ rocz. œlubu Beaty i Krzysztofa
Sobiech i w int. ich dzieci
17.00 - za parafiê
Ofiary sk³adane podczas nabywania
op³atków przeznaczamy na zakup opa³u
do ogrzewania koœcio³a.

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.

* 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

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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12. Przy o³tarzu wystawiony jest kosz na produkty
¿ywnoœciowe. Zbieramy ¿ywnoœæ, by móc
przygotowaæ œwi¹teczne paczki dla
potrzebuj¹cych. Pragniemy zbieraæ przede
wszystkim produkty spo¿ywcze z d³ugim
terminem wa¿noœci, które ³atwo przechowywaæ,
takie jak: m¹ka, cukier, makaron, ry¿, p³atki
kukurydziane, olej, konserwy, herbata i s³odycze.
Zakoñczenie zbiórki ¿ywnoœci w ramach daru
wigilijnego w dniu 20 grudnia.
13. Zachêcam do nabywania sianka na stó³
wigilijny. Ofiary sk³adane podczas nabywania

sianka przeznaczone s¹ na dzieci z Dzieciêcej Ró¿y
Ró¿añcowej i Szkolnego Ko³a Caritas.
14. Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
15.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿
- 2500 z³.
16. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4800 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

WARUNKI SAKRAMENTU POJEDNANIA
Rachunek sumienia
Refleksja zmierzaj¹ca do uœwiadomienia sobie treœci,
okolicznoœci, motywów pope³nionych grzechów w
okresie od ostatniej spowiedzi do chwili obecnej.
Rachunku sumienia dokonuje siê w oparciu o Dekalog
i naukê moraln¹ Chrystusa.
¯al za grzechy
Skrucha prze¿yta w zetkniêciu z prawd¹ o w³asnej
grzesznoœci oraz wiar¹ w nieskoñczonoœæ
mi³osierdzia Bo¿ego nastêpuje po solidnym rachunku
sumienia.
Mocne postanowienie poprawy
Decyzja o odwróceniu siê od czynionego z³a.
Wyra¿enie woli nie wracania do uprzednio

pope³nionych grzechów. Podjêcie konkretnych
postanowieñ dotycz¹cych ascezy oraz pracy nad sob¹.
Szczera spowiedŸ
Ustne wyznanie grzechów spowiednikowi.
Podstawowym warunkiem wa¿noœci spowiedzi jest
jej szczeroœæ i wyznanie co do liczby i rodzaju
wszelkich grzechów ciê¿kich. Zaleca siê wyznawanie
grzechów powszednich. SpowiedŸ, w której
œwiadomie zataja siê pope³nione grzechy, z natury
swojej jest nie wa¿na.
Zadoœæuczynienie Bogu i bliŸniemu.
Podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do naprawienia
wyrz¹dzonych przez siebie krzywd. Stanowi ono
zwieñczenie i dope³nienie sakramentu pokuty i
pojednania.

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd .

myœlê, ¿e Pisma œwiête to Jego nauczanie. A kiedy
On mówi: „Je¿eli nie bêdziecie jedli Cia³a Syna
Cz³owieczego ani pili Krwi Jego” (J 6, 53), to
chocia¿ te s³owa mo¿na rozumieæ w odniesieniu do
Tajemnicy [eucharystycznej], niemniej jednak
cia³o Chrystusa i Jego krew s¹ prawdziwie s³owem
Pisma, s¹ nauczaniem Bo¿ym. Kiedy obcujemy z
Tajemnic¹ [eucharystyczn¹], i upada okruszyna,
czujemy siê zagubieni. Kiedy zaœ s³uchamy s³owa
Bo¿ego i do naszych uszu przenika s³owo Bo¿e oraz
cia³o Chrystusa i Jego krew, a my myœlimy o czym
innym, na jakie¿ wielkie niebezpieczeñstwo siê
nara¿amy?”. Chrystus, rzeczywiœcie obecny pod
postaciami chleba i wina, w analogiczny sposób jest
obecny w S³owie g³oszonym w liturgii.

Sakramentalny horyzont Objawienia wskazuje
zatem na okolicznoœci historyczno-zbawcze, w
których S³owo Bo¿e wkracza w czas i przestrzeñ,
staj¹c siê interlokutorem cz³owieka wezwanego do
przyjêcia w wierze Jego daru. Sakramentalnoœæ
s³owa staje siê zatem zrozumia³a przez analogiê do
rzeczywistej obecnoœci Chrystusa pod
konsekrowanymi postaciami chleba i wina.
Przystêpuj¹c do o³tarza i uczestnicz¹c w Uczcie
Eucharystycznej, rzeczywiœcie przyjmujemy w
Komunii cia³o i krew Chrystusa. G³oszenie s³owa
Bo¿ego podczas celebracji poci¹ga za sob¹ uznanie,
¿e sam Chrystus jest obecny i mówi do nas, abyœmy
Go przyjêli. Na temat sposobu, w jaki nale¿y
odnosiæ siê zarówno do Eucharystii, jak i s³owa
Bo¿ego, œw. Hieronim pisze: „Czytamy Pisma
œwiête. Myœlê, ¿e Ewangelia jest cia³em Chrystusa;

Zg³êbianie sensu sakramentalnoœci s³owa Bo¿ego
mo¿e wiêc sprzyjaæ lepszemu zrozumieniu
jednolitoœci tajemnicy Objawienia w „czynach i
s³owach wewnêtrznie ze sob¹ po³¹czonych”,
przynosz¹c po¿ytek ¿yciu duchowemu wiernych i
dzia³alnoœci duszpasterskiej Koœcio³a. cdn

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

