Kalendarz liturgiczny
1 grudnia. I NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
Czy jesteśmy gotowi stanąć przed obliczem
Chrystusa? Stawiając to ważne pytanie, liturgia
pierwszej niedzieli Adwentu wzywa nas do
czuwania, do odrzucania uczynków ciemności, do
zaparcia się siebie. Jednocześnie jednak daje
nadzieję, że przyjście Pana przyniesie nam nie
potępienie i karę, lecz radość, pokój i spełnienie
wszystkich naszych tęsknot.
2 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Iz 4,2-6; Mt 8,5-11
Adwent – to kolejna, nieśmiała próba chodzenia po
drogach nadziei, że „wystarczy tylko słowo” (Mt
8,8), abyśmy odzyskali zdrowie i pojednani mogli
zaśpiewać: „Chwała na wysokości, a pokój na
ziemi”.
3 grudnia. WTOREK. Św. Franciszka Ksawerego.
Iz 11,1-10; Łk 10,21-24

Błogosławiony ten, kto umie skorzystać z łaski
uświęcającej Jezusa Chrystusa.
4 grudnia. ŚRODA.
Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37
Pan, któremu zaufaliśmy, już w tym życiu daje nam
przebłyski szczęścia wiecznego.
5 grudnia. CZWARTEK.
Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
Czy mamy świadomość, że przyjście na Mszę Świętą
to poważna decyzja? Jeśli nie, to może dlatego, że
wciąż budujemy na lotnym piasku uczuć i rutyny,
a nie na skale słowa Bożego.
6 grudnia. PIĄTEK.
Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Wypełnianie obowiązków musi być wielkoduszne
i wytrwałe.
7 grudnia. SOBOTA. Św. Ambrożego.
Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8
Mamy głosić Ewangelię życiem i słowem.

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. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok
liturgiczny i duszpasterski “Wierzę w Syna
Bożego”.
2. Adwent to czas radosnego oczekiwania na
przyjście Pana. Dobrze wykorzystajmy go dla
odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem
i bliźnimi. Ze szczególna uwaga wpatrujmy się w
Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem
adwentowego oczekiwania na przyjście
Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej
bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu
i ludziom.
3. 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 też nie zabraknie
podejmowanych dobrowolnie umartwień,
zwłaszcza powstrzymania sie od hucznych zabaw.
Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących, choćby
przez zakup świec Caritasu, które będą do nabycia

Bazylika zimą

Komunikaty

w naszym kościele.
4.W czwartek, 4 grudnia, w liturgiczne
wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień
Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej
wstawiennictwo podczas Eucharystii będziemy
polecać Bożej opatrzności wszystkich naszych
parafian zmagających się z tym problemem
i poszukujących pracy serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy!
5. 6 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie
Świętego Mikołaja, biskupa. Tego dnia tradycyjnie
obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich.
Niech wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi
nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te
dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich
wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie
zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji
przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego
Biskupa.
6.Dziękuję p. Stanisławowi Pielochowi za okazaną
pomoc i pracę dla dobra parafii. Bóg zapłać!
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek,
piątek i sobota miesiąca.
Ciąg dalszy s.2.

GŁOS z
KRZYŻA
1 GRUDNIA 2013

ROK VII

Nr 303

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

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
Eklezjalny wymiar wiary
22. W ten sposób życie z wiary staje się życiem
k o ś c i e l n y m . K i e d y ś w. P a w e ł m ó w i
chrześcijanom w Rzymie o jednym ciele, jakie
wszyscy wierzący stanowią w Chrystusie,
wzywa ich, by się nie chełpili; każdy powinien
natomiast oceniać siebie «według miary, jaką
Bóg każdemu w wierze wyznaczył» (Rz 12, 3).
Wierzący uczy się patrzeć na samego siebie,
biorąc za punkt wyjścia wyznawaną wiarę.
Postać Chrystusa jest zwierciadłem, w którym
odkrywa własny obraz. A ponieważ Chrystus
zawiera w sobie wszystkich wierzących,
tworzących Jego ciało, chrześcijanin pojmuje
siebie w tym ciele, w pierwotnej relacji do
Chrystusa i do braci w wierze. Obraz ciała
bynajmniej nie sprowadza wierzącego do prostej
części anonimowej całości, do zwykłego
elementu wielkiego mechanizmu, lecz podkreśla
raczej życiową więź Chrystusa z wierzącymi
i wszystkich wierzących między sobą (por. Rz 12,
4-5). Chrześcijanie stanowią «jedno» (por. Ga 3,
28), nie tracąc swojej indywidualności,
a w służbie innym każdy zyskuje do końca
własne życie. Wtedy staje się zrozumiałe,
dlaczego poza tym ciałem, poza tą jednością
Kościoła w Chrystusie, poza Kościołem, który

zgodnie ze słowami Romana Guardiniego «jest
historycznym nośnikiem pełnego spojrzenia
Chrystusa na świat», wiara traci swoją miarę, nie
znajduje już swojej równowagi, wystarczającej
p r z e s t r z e n i , b y s i ę u t r z y m a ć . Wi a r a
z konieczności ma formę kościelną, wyznawana
jest z wnętrza ciała Chrystusa jako konkretna
komunia wierzących. Właśnie z tej kościelnej
przestrzeni otwiera ona poszczególnych
chrześcijan na wszystkich ludzi. Słowo
Chrystusa, gdy zostaje wysłuchane, mocą
swojego dynamizmu przekształca się
w chrześcijaninie w odpowiedź, i staje się z kolei
słowem wypowiadanym, wyznaniem wiary. Św.
Paweł twierdzi: «Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej
ustami do zbawienia» (Rz 10, 10). Wiara nie jest
sprawą prywatną, indywidualistycznym
pojęciem, subiektywną opinią, lecz rodzi się ze
słuchania, a jej przeznaczeniem jest
wypowiedzieć się, stać się głoszeniem. «Jakże
mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli?
Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?» (Rz
10, 14). Wiara zatem działa w chrześcijaninie,
poczynając od przyjętego daru, od Miłości, która
przyciąga do Chrystusa (por. Ga 5, 6) i czyni
uczestnikami drogi Kościoła, pielgrzymującego
do spełnienia. Dla przemienionego w ten sposób
człowieka otwiera się nowy sposób widzenia,
wiara staje się światłem dla jego oczu.
cdn

W drodze na spotkanie Syna Bożego
Rekolekcje adwentowe Moje spotkanie z Chrystusem w Słowie 8 -10 grudnia 2013 r.
rodzina i świadectwo.
Dzień I
Dzień III
M o j e s p o t k a n i e z Moje spotkanie z Chrystusem prowadzi do
Chrystusem w Sakramencie wspólnoty - wiara.
- nawrócenie.
Msze Święte: 8 grudnia: 8.30, 11.00 i 17.00.
Dzień II
9-10 grudnia o godz. 9.00,11.00,15.00 i 17.00.

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. Grażyna i Zdzisław Baranowscy (Gałkowo) - 50zł., 2. Jadwiga Żęgota (Śwignajno) 100 zł. Wpłynęło - 150 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 313 380.71 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 - 2 grudnia 2013 r.
1 7 . 0 0 8.00 - .................
intencja
17.00 - ...............
dziękczynna
Wtorek - 3 grudnia 2013 r.
za przeżyte
8.00 - + Władysław Turski w rocz.śm., Jan l a t a o d p .
Kuciński - int.od żony
Zofii Duda
17.00 - ...............
17.00 - +
Środa - 4 grudnia 2013 r.
Władysław
8.00 - .................
Popielarz w rocz.śm.
17.00 - + Stanisław Święćkowski
II Niedziela Adwentu - 8 grudnia 2013 r.
17.00 - + Ignacy w 4 rocz.śm., syn Wacław, brat 8.30 - w intencji Marii Moroz z racji imienin i
Mieczysław, rodzice z obojga stron, cr. urodzin - int.od męża
Wasilewskich
8.30 - + Daniela Krystian
Czwartek - 5 grudnia 2013 r.
8.30 - + Antoni Tomasik w 30 dzień po śm. 8.00 - ....................
int.od uczestników pogrzebu
17.00 - ..................
11.00 - + Władysław Popielarz w rocz.śm.
Piątek - 6 grudnia 2013 r.
11.00 - + Jan Pupek w 10 rocz.śm., Jan Nadolny
8.00 - ...................
w 13 rocz.śm.
17.00 - .................
11.00 - + Daniela Krystian
Sobota - 7 grudnia 2013 r.
17.00 - za parafię
8.00 - + Tadeusz Paradowski w 4 rocz.śm.
17.00 - + Anna Karwowska
8.Adoracja Najświętszego Sakramentu w I
czwartek miesiąca rozpocznie się po Mszy Świętej
o godz. 17.00 i trwać będzie do 21.00.
9. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
10. Do nabycia są jeszcze kalendarze na 2014 r.
11. Dzisiaj, w I Niedzielę Adwentu - poświęcenie
opłatków na stół wigilijny.
12. 2 grudnia - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej parafii.
I część różańca o godz. 16.30. Pozostałe po Mszy
Świętej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
13. Za tydzień ofiary na Fundusz Pomocy
Kościołowi na Wschodzie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 3 XII Święty Franciszek Ksawery (1506-1552),
prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy
w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
· 4 XII Święta Barbara, dziewica i męczennica
z
przełomu III i IV wieku, szczególna patronka
górników i hutników (wspomnienie dowolne); · 4 XII
Święty Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter
i doktor Kościoła, szczególnie czczony w Kościele
Wschodnim (wspomnienie dowolne); · 6 XII Święty
Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku,
który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie
tylko gorliwością duszpasterską, ale także troską o ich
sprawy materialne (wspomnienie dowolne); · 7 XII
Święty Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV
wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki
Doktor Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

“Chrześcijanie plotkarze” cd
Piotr jest człowiekiem, więc także on ulegał
pokusie, by wtrącać się do życia innych, to
znaczy «jak mówi się potocznie, do wtykania
nosa w nieswoje sprawy». Także w naszym życiu
chrześcijańskim to się zdarza: «Ile razy jesteśmy
kuszeni, by czynić podobnie? Dialog, dialog
z Jezusem, zszedł na inne tory. To wtrącanie się
do życia innych ludzi dokonuje się na wiele
sposobów». Papież zwrócił uwagę na dwa:
porównywanie się wciąż z innymi i plotkowanie.
Porównywanie się, sprecyzował, polega na
zadawaniu sobie pytania: «Dlaczego ten
człowiek to otrzymuje, a nie ja? Bóg nie jest
sprawiedliwy!» Aby wyjaśnić tę kwestię, podał
przykład św. Tereski, która «gdy była dzieckiem,
chciała się dowiedzieć, dlaczego Jezus robił
wrażenie niesprawiedliwego: jednemu dawał
wiele, a innym tak mało. Była dzieckiem

i zapytała o to swoją starszą siostrę, a ta była
mądra ta siostra! wzięła naparstek i szklankę.
Jedno i drugie napełniła wodą, a następnie zadała
jej pytanie: powiedz mi Tereniu, które z nich jest
bardziej pełne? Ależ obydwa są pełne! I tak samo
postępuje z nami Jezus: nie jest ważne, czy jesteś
wielki, czy mały. Ważne jest, że jesteś pełny
miłości Jezusa i łaski Jezusa! Tak właśnie
postępuje z nami Jezus».
Kiedy zaś robi się porównania, «popada się
w rozgoryczenie i zazdrość. Tego właśnie chce
diabeł. Rozpoczynamy od wielbienia Jezusa, ale
później, wchodząc na porównywania się,
kończymy w rozgoryczeniu i zazdrości». Ale
zazdrość «rozkłada wspólnotę chrześcijańską»
i «wyrządza wiele zła, wiele zła wspólnocie
chrześcijańskiej». Ciąg dalszy nastąpi

Wraz z nowym rokiem duszpasterskim rozpoczynamy
trzyletnie przygotowanie do Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Chcemy je podjąć również
w Diecezji Ełckiej. Przygotowanie ogólnopolskie
Zgodnie z zapowiedzią poszczególne lata
przygotowań poświęcone będą następującym
tematom:
2013/2014 SŁOWO (kerygmat)
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie”
(Mt 5, 3);
2014/2015 SAKRAMENTY (liturgia)
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga

oglądać będą” (Mt 5, 8);
2015/2016 CARITAS (diakonia)
„ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
W pierwszym roku (2013/2014) program
przygotowań duchowych bazuje na Słowie Bożym,
które prowadzi człowieka do wiary w Jezusa, Syna
Bożego.
Wszelkie materiały pomocnicze będą dostępne od 1
grudnia w formie elektronicznej na stronie
www.kdm.org.pl Bardzo zachęcam do ich
wykorzystania w katechezie czy na spotkaniach
różnych wspólnot młodzieżowych.

Przygotowanie diecezjalne
Takie wydarzenie jak ŚDM jest bardzo dobrą
okazją do większego zaangażowania młodzieży
w życie Kościoła lokalnego. Chcemy zaprosić
młodzież do przygotowania się do przyjęcia
w naszej diecezji młodych ludzi z całego świata.
Obok katechezy, spotkań małych grup w
parafiach i wspólnotach młodzieżowych
będziemy to robić przygotowując przyszłych
wolontariuszy, którzy będą pracować przy tzw.
„Dniach w diecezji”. Mamy nadzieję, że w tym
czasie do Diecezji Ełckiej przybędzie kilka
tysięcy młodych ludzi z całego świata, dlatego
jako gospodarze potrzebujemy jak najwięcej
ludzi do pomocy w realizacji tego

przedsięwzięcia. Wolontariusze potrzebni będą
do wielu zadań: w grupach ewangelizacyjnych,
obsłudze pielgrzymów, jako porządkowi czy
aktorzy w spektaklach.
Rekrutacja wolontariuszy.
Przygotowanie wolontariusz ŚDM będziemy
prowadzić w kilku miastach jednocześnie.
W każdym z tych miast został wyznaczony
odpowiedzialny za to ksiądz. Bardzo proszę
wszystkich duszpasterzy i katechetów z tych
ośrodków o nawiązanie współpracy i pomoc tym
księżom w jak najlepszym przeprowadzeniu
spotkań z młodzieżą.
Bycie wolontariuszem proponujemy
młodzieży od I klasy gimnazjum wzwyż.
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