Kalendarz liturgiczny
1 stycznia. NIEDZIELA. UROCZYSTOŒÆ
ŒWIÊTEJ BO¯EJ RODZICIELKI.
Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; £k 2,16-21
Z nadziej¹ powierzmy Nowy Rok orêdownictwu
Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki.
2 stycznia. Poniedzia³ek. Œw. Bazylego
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu.
1 J 2,22-28; J 1,19-28
Niech nasze ¿ycie bêdzie hymnem pochwalnym
ku czci Trójcy Œwiêtej.
3 stycznia. Wtorek. Najœwiêtszego Imienia
Jezus.
1 J 2, 29-3,6; J 1,29-34
Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym
cz³owiekiem.
4 stycznia. Œroda.
1 J 3,7 -10 ; J 1,35-42
“Naœladowaæ” to znaczy wstêpowaæ dok³adnie w

czyjeœ œlady. Czy jesteœmy naœladowcami
Jezusa Chrystusa?
5 stycznia. Czwartek.
1 J 3,11-21; J 1,43-51
WeŸmy g³êboko do serca wezwanie: nie
mi³ujmy s³owem i jêzykiem,ale czynem i
prawd¹.
6 stycznia. Pi¹tek. UROCZYSTOŒÆ
OBJAWIENIA PAÑSKIEGO (Trzech
Króli).
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Mêdrcy chyl¹ g³owê przed prawd¹ spe³nionych
proroctw, a my?
7 stycznia. Sobota po Objawieniu Pañskim.
1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
Niech nie gaœnie w nas fascynacja osob¹ i
dzie³em Zbawiciela, który nieustannie wzywa
nas do nawrócenia.

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. Dziœ Nowy Rok i uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej
Rodzicielki.
Zapytajmy: z jakim przes³aniem wysy³a nas
Koœció³ w Nowy Rok? Przes³anie to zawarte jest
w czytaniach mszalnych przeznaczonych na
dzieñ 1 stycznia. Przypomina nam w nich, ¿e
dziêki Chrystusowi otrzymaliœmy przybrane
synostwo Bo¿e i mo¿emy zwracaæ siê do Boga
tym cudownym s³owem Ojcze. Dalej, ka¿e nam
iœæ w Nowy Rok z imieniem Jezusa na ustach. W
tym bowiem dniu takie Chrystusowi nadano
imiê. Mamy te¿ iœæ pod opiek¹ Bo¿ej Rodzicielki
Maryi i tak jak Ona zachowywaæ i rozwa¿aæ w
swoim sercu Bo¿e prawdy. I nie tylko
zachowywaæ, ale i g³osiæ jak pasterze, którzy
znaleŸli Dzieciê po³o¿one w ¿³obie, a póŸniej o
Nim opowiadali. Ale to nie wszystko. Mamy iœæ
w Nowy Rok z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.
Wszystkim Drogim Parafianom i Goœciom
¿yczê w nowym roku wszelkiej pomyœlnoœci:
zdrowia, szczêœcia, wielu sukcesów i
spe³nienia wszystkich szlachetnych

Bazylika zim¹
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zamierzeñ. Niech Bóg Wam w tym 2012 roku
b³ogos³awi i udziela swej mocy. Szczêœæ Bo¿e.
2. Dzisiaj mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod
zwyk³ymi warunkami za publiczne odmówienie
lub odœpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu,
przyjdŸ”. Wszyscy potrzebujemy Bo¿ej pomocy,
Bo¿ej ³aski, skorzystajmy wiêc z tego daru
Koœcio³a.
3. Dzieñ dzisiejszy to równie¿ z woli papie¿a
Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój. W naszych
modlitwach pamiêtajmy wiêc i o tej wa¿nej dla
wszystkich intencji.
4. W pi¹tek pierwszy pi¹tek
miesi¹ca bêdziemy prze¿ywaæ
uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego, tradycyjnie nazywan¹
uroczystoœci¹ „Trzech Króli”. Msze Œwiête w
tym dniu o godzinie 8.30, 11.00 i 17.00. W czasie
ka¿dej Mszy Œwiêtej pob³ogos³awimy kadzid³o i
kredê, w które mo¿na siê bêdzie zaopatrzyæ przy
parafialnym ¿³óbku. Sk³adka zbierana w tym dniu
w koœciele przeznaczona bêdzie na potrzeby misji.
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Rodzina jest pierwsz¹ szko³¹ modlitwy
"Rodzina jest pierwsz¹ szko³¹ modlitwy" zaznaczy³ Benedykt XVI podczas audiencji
ogólnej w Watykanie. "Wychowanie
autentycznie chrzeœcijañskie nie mo¿e
ignorowaæ doœwiadczenia modlitwy. Jeœli nie
nauczymy siê modliæ w rodzinie, to trudno
bêdzie póŸniej zape³niæ tê lukê" - przestrzeg³
Ojciec Œwiêty.
„Dom w Nazarecie jest w istocie szko³¹ modlitwy,
gdzie uczymy siê s³uchaæ, rozwa¿aæ, przenikaæ
g³êbokie znaczenie objawienia siê Syna Bo¿ego,
czerpi¹c przyk³ad z Maryi, Józefa i Jezusa” –
zaznaczy³ papie¿. Przytoczy³ s³owa s³ugi Bo¿ego
papie¿a Paw³a VI, ¿e w szkole Œwiêtej Rodziny
"widzimy potrzebê duchowego wyrobienia, jeœli
chcemy iœæ za nauk¹ Ewangelii i byæ uczniami
Chrystusa".
Benedykt XVI nawi¹za³ do fragmentów Ewangelii
mówi¹cych o modlitwie, „relacji Œwiêtej Rodziny z
Bogiem”. Przywo³a³ wydarzenie Ofiarowania
Jezusa w Œwi¹tyni. „Pielgrzymka Œwiêtej Rodzina
jest pielgrzymk¹ wiary, ofiary darów, symbolu
modlitwy i spotkania z Panem, którego Maryja i
Józef ju¿ widz¹ w Dzieci¹tku Jezus”. Papie¿
wskaza³ na kontemplacjê oblicza Chrystusa przez
Maryjê. „Kontemplacji Jezusa nikt nie poœwiêci³ siê
z tak¹ gorliwoœci¹, jak Maryja”. Nawi¹zuj¹c do
Ewangelii œw. £ukasza, który przedstawia postawê
Maryi w obliczu tajemnicy Wcielenia, pozwala nam
poznaæ serce Maryi, jej wiarê, jej nadziejê i
pos³uszeñstwo, jej wnêtrze i modlitwê, jej
dobrowolne przy³¹czenie siê do Chrystusa Ojciec
Œwiêty podkreœli³, ¿e „ten obraz Maryi przedstawia
J¹ jako wzór dla ka¿dego wierz¹cego, który
zachowuje i porównuje s³owa i czyny Jezusa, jest
porównaniem, które jest zawsze postêpem w
poznaniu Go”. Przytoczy³ s³owa z Listu
Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae b³. Jana
Paw³a II, który napisa³ w nim, ¿e „modlitwa
ró¿añcowa czerpie swój wzór w³aœnie z Maryi,
poniewa¿ polega na kontemplacji tajemnic

Chrystusa w duchowej jednoœci z
Ni¹”. „Zdolnoœæ Maryi, by ¿yæ
ogl¹daniem Boga jest, by tak rzec,
zaraŸliwa”.
Przedstawiaj¹c œw. Józefa jako wzór
modlitwy papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e na
pewno wychowywa³ on wraz za
Maryj¹ Jezusa do modlitwy. „Tak
wiêc, w rytm dni spêdzonych w
Nazarecie, przez prosty dom i warsztat Józefa
Jezus nauczy³ siê, by na przemian modliæ siê i
pracowaæ oraz ofiarowywaæ Bogu tak¿e trud
zarabiania na niezbêdny dla rodziny chleb” .
Odnosz¹c siê do kolejnego wydarzenia z ¿ycia
Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu papie¿ rozwa¿a³
ich pielgrzymkê do Jerozolimy na Œwiêto Paschy .
„Rodzina ¿ydowska, podobnie jak rodzina
chrzeœcijañska modli siê w zaciszu ogniska
domowego, ale równie¿ modli siê ze wspólnot¹,
uznaj¹c siebie za czêœæ Ludu Bo¿ego w drodze.
Pascha jest centrum i szczytem tego wszystkiego i
obejmuje wymiar rodzinny oraz wymiar kultu
liturgicznego i wymiar publiczny” – mówi³
Benedykt XVI.
Ojciec Œwiêty zaznaczy³, ¿e „Rodzina z Nazaretu
jest pierwszym wzorem Koœcio³a, w którym,
wokó³ obecnoœci Jezusa i dziêki Jego poœrednictwu
wszyscy ¿yj¹ w synowskiej relacji z Bogiem, który
przekszta³ca tak¿e relacje miêdzyosobowe”. Na
zakoñczenie papie¿ podkreœli³, ¿e „Œwiêta Rodzina
jest ikon¹ Koœcio³a domowego, powo³anego do
wspólnej modlitwy”. „Rodzina jest pierwsz¹
szko³¹ modlitwy. W niej dzieci od najm³odszych lat
mog¹ nauczyæ siê dostrzegaæ poczucie Boga, przez
nauczanie i przyk³ad rodziców. Wychowanie
autentycznie chrzeœcijañskie nie mo¿e ignorowaæ
doœwiadczenia modlitwy. Jeœli nie nauczymy siê
modliæ w rodzinie, to trudno bêdzie póŸniej
zape³niæ tê lukê. Dlatego chcia³bym skierowaæ
zachêtê do odkrycia na nowo piêkna wspólnej
modlitwa jako rodzina, w szkole Œwiêtej Rodziny z
Nazaretu” – powiedzia³ Benedykt XVI.

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. Parafialny Zespó³ Caritas -50 z³.; 2. Potocki Aleksander z rodzin¹ - 400 z³.,
3. Karpowicz (Ga³kowo) - 50 z³.; 4. Anonimowo - 100 z³.;5. Rokoj¿o Jan i Bo¿ena - 100 E (440z³.);
Wp³ynê³o - 1040 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 626 209.65 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 - 2 stycznia 2012 r.
8.00 - + Rozalia i Franciszek Stankiewicz
17.00 - + Marianna Bielewska - int. od kole¿anek z
pracy, s¹siadów i przyjació³
Wtorek - 3 stycznia 2012 r.
8.00 - .........................
17.00 - ........................
Œroda - 4 stycznia 2012 r.
8.00 - .........................
17.00 - + Marianna Bielewska - int. od kole¿anek z
pracy, s¹siadów i przyjació³
Czwartek - 5 stycznia 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - + Marian Rokoj¿o w rocz. œm.
17.00 - + Brunon Œniciekowski w 21-sz¹ rocz. œm.
Pi¹tek - 6 stycznia 2012 r.
8.30 - w int. Marioli Ronkiewicz z racji urodzin
8.30 - + W³adys³awa Krêciewska w I-sz¹ rocz. œm.
11.00 - + Krystyna Ksepka w rocz. œm., Stanis³aw

Ma³¿, Dariusz Parzych
11.00 - + Feliks Zalega w 8m¹ rocz. œm.
11.00 - + Barbara Duda w 5t¹ rocz. œm.
1 7 . 0 0 - + Wa c ³ a w a
Cichomska w 24-t¹ rocz. œm., Dariusz, Klara,
Marianna, Aleksander, Regina
Sobota - 7 stycznia 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - + Marianna Bielewska
Niedziela Chrztu Pañskiego - 8 stycznia 2012 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Elwiry Krysiak
8.30 - za parafiê
11.00 - + Wies³aw Pop³awski, Stanis³aw i
W³adys³awa D¹browscy
11.00 - Józefa Duszak, Pawe³
11.00 - + Czes³awa Trzciñska
17.00 - ......................

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

œwieckich. Konieczne jest, aby lektorzy pe³ni¹cy tê
pos³ugê, nawet jeœli nie zostali dla niej ustanowieni,
byli naprawdê odpowiednio i starannie przygotowani.
Powinno byæ to zarówno przygotowanie biblijne i
liturgiczne, jak i techniczne: „Formacja biblijna
zmierza do tego, aby lektorzy potrafi li zrozumieæ
czytania w ich w³asnym kontekœcie oraz w œwietle
wiary pojmowaæ istotn¹ treœæ orêdzia Objawienia.

Proklamacja s³owa Bo¿ego i pos³uga lektoratu
Ju¿ podczas zgromadzenia synodalnego
poœwiêconego Eucharystii proszono o wiêksz¹
dba³oœæ o czytanie s³owa Bo¿ego. Jak wiadomo, o ile
Ewangelia czytana jest przez kap³ana lub diakona, o
tyle czytanie pierwszego i drugiego fragmentu Pisma
œwiêtego w tradycji ³aciñskiej zlecane jest lektorowi,
mê¿czyŸnie lub kobiecie. W tej kwestii pragnê byæ
rzecznikiem ojców synodalnych, którzy tak¿e przy tej
okazji podkreœlili, ¿e potrzebne jest przygotowanie przez odpowiedni¹ formacjê - do pe³nienia munus
lektora podczas celebracji liturgicznej, a szczególnie
do lektoratu, który w rycie ³aciñskim jest ministerium

Formacja liturgiczna winna lektorom zapewniæ pewn¹
znajomoœæ sensu struktury liturgii s³owa oraz
zwi¹zków miêdzy liturgi¹ s³owa i liturgi¹
eucharystyczn¹. Przygotowanie techniczne ma na
celu przyswojenie lektorom umiejêtnoœci publicznego
czytania zarówno ¿ywym g³osem, jak i za pomoc¹
wspó³czesnych urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych».
cdn
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Zapraszamy Pana Jezusa do naszego
¿ycia i naszych domów, prosz¹c, by
nam b³ogos³awi³ przez ca³y nowy
rok. Oznaczmy drzwi literami:
C+M+B (skrót od ³aciñskiego zdania
Christus mansionem benedicat niech
Chrystus b³ogos³awi to mieszkanie) lub, jak wol¹ inni:
K+M+B
pierwszymi literami imion Trzech
Mêdrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, i wpiszmy
obecny rok 2012.
5. W œwiêto Objawienia Pañskiego jest obchodzony
na ca³ym œwiecie Dzieñ Misyjny Dzieci. Ta okazja ma
je zachêciæ do niesienia pomocy rówieœnikom przez
modlitwê i w miarê mo¿liwoœci równie¿ materialnie.
Stwórzmy dzieciom okazje, by by³y misjonarzami
dobra i mi³oœci nie tylko gdzieœ daleko a wiêc z natury
symbolicznie, ale te¿ wœród najbli¿szych kolegów i
rodziny.
6. W najbli¿sz¹ niedzielê, 8 stycznia, bêdziemy
obchodziæ œwiêto Chrztu Pañskiego, które koñczy
okres Narodzenia Pañskiego w liturgii Koœcio³a.
7. 2 stycznia - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o
nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej parafii. I
czêœæ ró¿añca o godz. 16.30, pozosta³e po Mszy
Œwiêtej o godz. 17.00. ZAPRASZAM.
8.W tym tygodniu przypada tak¿e pierwszy czwartek
miesi¹ca dzieñ, w którym adorujemy Najœwiêtszy
Sakrament i modlimy siê o powo³ania kap³añskie i
zakonne. Zapraszam na adoracjê Najœwiêtszego
Sakramentu. Pocz¹tek po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00,
a zakoñczenie o godz. 21.00.
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9. Zapraszam te¿ na nabo¿eñstwo pierwszej soboty
miesi¹ca. Jest dzieñ poœwiêcony Niepokalanemu
Sercu Maryi. Nabo¿eñstwo po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· w poniedzia³ek, 2 stycznia œwiêty Bazyli Wielki i
Grzegorz z Nazjanzu, wielcy biskupi i nauczyciele
wiary. ¯yli w IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji.
Czci ich Koœció³ Wschodni i Zachodni. Niech ten
dzieñ bêdzie dla nas okazj¹ do refleksji i modlitwy o
przywrócenie jednoœci Koœcio³a, o umocnienie w
wierze i unikanie b³êdów wynikaj¹cych z braku
wiedzy.
10. Po niedzieli rozpocznie siê kolêda czyli wizyta
duszpasterska. Szczegó³owy plan podam w nastêpn¹
niedzielê. Niech obecnoœæ kap³ana w waszym domu
stanie siê przede wszystkim okazj¹ do wspólnej
modlitwy w waszych intencjach.
11. Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
12. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesiêcznika “Martyria”.
13. Na nowy dzwon do koœcio³a: 1. Anonimowo - 100
z³. Zebrano ju¿ - 2600 z³.
12. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 1. Anonimowo - 100 z³.; 2. Rokoj¿o Jan
i Bo¿ena (Wojnowo) - 100 E (440 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.

W naszej parafii w minionym roku odby³o siê:
3. Pogrzebów- 15
1. Chrztów - 14
4. Do I Komunii Œwiêtej przyst¹pi³o - 27 dzieci
2. Ma³¿eñstw - 7
Tysi¹c katolickich misjonarzy zosta³o zabitych w ostatnich trzech dekadach na œwiecie. Tylko w
koñcz¹cym siê roku zginê³o 26 osób aktywnie zaanga¿owanych w duszpasterstwo. Jest wœród nich
zamordowany w Tunezji polski salezjanin, ks. Marek Rybiñski. Najniebezpieczniejszymi krajami dla
misjonarzy od lat pozostaj¹ Kolumbia i Meksyk. Najnowsze dane publikuje zwi¹zana z watykañsk¹
Kongregacj¹ Ewangelizacji Narodów agencja Fides. Nie obejmuj¹ one tysiêcy zwyk³ych chrzeœcijan,
którzy w mijaj¹cym roku oddali ¿ycie ze wzglêdu na Chrystusa. Warto tu wspomnieæ chocia¿by zabitego
w Pakistanie ministra ds. mniejszoœci Shahbaza Bhattiego czy ponad 200 ofiar bo¿onarodzeniowego
zamachu na koœcio³y w Nigerii.
W tym roku zabito 18 ksiê¿y, 4 siostry zakonne i 4 osoby œwieckie aktywnie zaanga¿owane w katolickie
duszpasterstwo. Najwiêcej z nich zginê³o w obu Amerykach (15), nastêpna na czarnej liœcie jest Afryka
(6), a dalej Azja (4) i Europa (1).
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.
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