Kalendarz liturgiczny
20 stycznia. II NIEDZIELA ZWYKŁA.
Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12
Niedzielna Eucharystia jest wspaniałą ucztą, na
której spotykamy się z Chrystusem przy stole Jego
słowa i Jego Ciała.
21 stycznia. Poniedziałek. Św. Agnieszki.
Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22
Jedną z prawd wiary jest świętych obcowanie.
22 stycznia. Wtorek. Św. Wincentego Pallottiego.
Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28
Eucharystia jest ucztą Pańską, która w prostocie
znaków - dzielonego chleba i wina - jest
przykładem jedności i braterstwa wszystkich
wierzących. Ten, kto prawdziwie w niej
uczestniczy, nie może pozostać obojętny wobec
brata. Nie może pozostać sam.
23 stycznia. Środa. Bł. Męczenników
Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy.
Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6

Przychodzimy na Eucharystię, by spotkać się z
Chrystusem,
24 stycznia. Czwartek. Św. Franciszka
Salezego.
Hbr 7,25-8,6; Mk 3,7-12
...“Niezmiernie ważne będzie w tym Roku Wiary
przypomnienie historii naszej wiary, w której
przeplatają się: niezgłębiona tajemnica świętości i
grzechu”.
25 stycznia. Piątek. Święto. Nawrócenie św.
Pawła, Apostoła.
Dz 22,3-16; Mk 16,15-18
Podczas każdej Mszy Świętej jesteśmy świadkami
niewidocznej dla naszych oczu przemiany chleba
w Ciało Chrystusa i wina w Jego Krew.
26 stycznia. Sobota. Św. Biskupów Tymoteusza
i Tytusa.
2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-6; Łk 10,1-9
Treścią tego dnia ma być modlitwa o pokój.

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. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele
rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi,
którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy.
Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą.
Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród
nas szukają lepszego życia dla siebie i
najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby
uczyć się rozumieć innych
oni też są
ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.
2. Dzisiaj, jak w każdą 3-cią niedzielę
miesiąca, ofiary składane na tacę
przeznaczamy na prace prowadzone w
naszej parafii. Serdecznie proszę o życzliwą
pomoc i wsparcie i sercem i modlitwą
dziękuję.
3. W całym Kościele trwa Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta
miłość stanie się naszym znakiem
rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

Bazylika zimą

*

Komunikaty

4. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan zakończy się w najbliższy piątek, 25
stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej
całkowitego przywrócenia. Tak bardzo takiej jedności
pragnie sam Pan Jezus. A często jej brak jest
zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle
nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej
intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.
5. Jutro, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a we
wtorek, 22 stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy i
módlmy się w tych dniach za naszych kochanych
Babcie i Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już
odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im
zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem
będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i
serdeczna pamięć.
6. W święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła,
przypadające w piątek, 25 stycznia, prośmy o łaskę,
aby Pan również nas chociaż trochę zechciał
nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień.
Jak Święty Paweł, powinniśmy stać się narzędziem
Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór,
kroczyć wiernie po drogach wiary.
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17 stycznia 2003 roku
we wczesnych
godzinach porannych w
szpitalu w Białymstoku
odszedł do wieczności
pasterz diecezji ełckiej
ks. bp Edward Samsel.
Biskup Edward Samsel
urodził się 2.01.1940
roku w Myszyńcu. Dnia
Ekumeniczny apel: Chrońmy życie
i środowisko!
„Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy
o jutrze” zaapelowali o to przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski
i zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej. W
siedzibie Sekretariatu Episkopatu podpisali
oni 16 stycznia „Apel Kościołów w Polsce
o ochronę stworzenia”.
„Nasze wspólne działania winny wyrażać
prawdę o potrzebie roztropnego i
umiarkowanego postępowania we wszystkim,
co jest związane z naszym środowiskiem”
podkreślają przedstawiciele Kościołów
chrześcijańskich w Polsce. Podpisany przez
nich dokument wskazuje, że „ochrona
środowiska to nie tylko techniczny problem
równowagi ekologicznej, ale także problem
moralny i duchowy współczesnego człowieka,
który zapomina, że on sam i świat są Bożym
stworzeniem”.
Bóg stworzył świat i przekazał go człowiekowi,
aby ten korzystał z jego darów i nim zarządzał.
Ten obraz przekazuje nam Księga Rodzaju.
Pismo Święte wielokrotnie opisuje piękno
świata stworzonego przez Boga. Niestety,
współcześnie „produkujemy góry śmieci,
trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się
światem z plastiku. (...) Żyjemy tak jakbyśmy
byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje
Ziemię” zauważają przedstawiciele Kościołów

23 maja 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Sakrę biskupią otrzymał 30 maja 1982 roku w Łomży.
Od 25 marca 1992 roku był biskupem pomocniczym
diecezji ełckiej, następnie dnia 16.11.2000 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II mianował Biskupa Edwarda
Samsela Biskupem Ełckim. Ingres do ełckiej katedry
odbył się 16.12.2000 r. Pamiętajmy o modlitwie w
jego intencji, powierzając jednocześnie wszystkie
aktualne sprawy naszej diecezji. Dzisiaj o godz. 11.00
Msza Święta w intencji zmarłego biskupa.
w Polsce.
Choć sygnatariusze apelu dostrzegają wkład wielu
chrześcijan na całym świecie w konkretne programy
służące ochronie Bożego stworzenia, zachęcają do
większej wrażliwości w tym względzie. „Ufamy, że
nasz apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na
swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe działania,
takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne
zaśmiecanie ulic, dróg i pól” czytamy. Apel ten
skierowany jest także do władz państwowych i
samorządowych.
Koroną stworzenia jest człowiek, stąd Apel Kościołów
podnosi także kwestię ochrony życia ludzkiego.
„Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od
samego poczęcia i o respektowanie jego godności.
Apelujemy o wspieranie takiej polityki społecznej,
która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam,
gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny”
zwracają uwagę przedstawiciele Kościołów.
Jako środek zaradczy na dzisiejsze problemy z
ochroną środowiska wskazana jest asceza, która
wyraża się unikaniem gromadzenia nadmiaru
przedmiotów i opakowań oraz post, czyli
samoograniczanie własnych pożądań. Dokument
zawiera także apel o dokonywanie odpowiedzialnych
wyborów - oszczędzanie energii i zasobów ziemi oraz
szacunek dla wszystkiego, co żyje. „Nawet niewielkie,
ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek
w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w
pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg uczynił
bardzo dobre” (por. Rdz 1,31)”.

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. , 12220 Ukta, Warm.Mazurski B.S. 15 9364 0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary na budowę złożyli: 1. - Janina Ropiak (Ukta) - 100 zł.
Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 670 521.70 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 - 21 stycznia 2013 r.
8.00 - + Józef Frydrych, Rozalia i Czesław Kobus
11.30 - pogrzeb + Ryszard Gruszczyński
17.00 - + Anna Sadłowska (z racji dnia babci) - int.
od wnuczków
Wtorek - 22 stycznia 2013 r.
8.00 - + Halina i Wiesław Kozaccy - int. od dzieci
i wnuczków (z racji dnia babci i dziadka)
17.00 -w intencji rodziny Ryszarda i Barbary Strus
i za ich dzieci i z rodzinami
Środa - 23 stycznia 2013 r.
8.00 - ..................
17.00 - ................
Czwartek - 24 stycznia 2013 r.
8.00 - ...................
17.00 - + Stanisław Jędrzejczyk w rocz.
śm., Tadeusz, Aleksander i Antonina

Piątek - 25 stycznia 2013 r.
8.00 - ................
17.00 - + Stanisław, Stanisława, Stanisław , Irena
i Teresa Ogonowscy, Paweł Łuszczyk, Hania
i Wanda Rymarczuk
Sobota - 26 stycznia 2013 r.
8.00 - .................
17.00 - ...............
III Niedziela Zwykła - 27 stycznia 2013 r.
8.30 - + Stefania Waszkiewicz - int. od KR
z Krutyńskiego Piecka
8.30 - + Anna Rudnik
11.00 - w int. Alicji o zdrowie i bł. Boże
11.00 - o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Alicji
i Sławomira Samslów, za nich i ich dzieci
17.00 - w int. Oli Domurat w urodziny
17.00 - + Agnieszka i Franciszek Krajza

Miłość musi być próbowana, jak złoto w ogniu, tylko
mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka miłość
oczyszcza się i rozpala.
KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty
białym obrusem, krzyż, dwie świece,
woda święcona i kropidło, Pismo
święte. Dzieci i młodzież szkolna zeszyty od religii.
Przebieg kolędy:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz. 3.
Czytanie Słowa Bożego - jeden z domowników
(najlepiej ojciec rodziny). Teksty do wyboru na
przykład: 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
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad
członkami rodziny i odmawia modlitwę. W miarę
możności na czas modlitwy klękamy na dwa
kolana). 6. Pokropienie. 7. Ucałowanie krzyża.
8. Rozmowa duszpasterska. 9. Zamówienie Mszy

Cantabit vacuus coram latrone viator (Goły podróżny
nie boi się złodzieja).

Świętych.
Ofiary składane podczas kolędy przeznaczamy
na:
- 40 zł - sprzątanie
- na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za jego
całoroczną pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii - dobrowolna ofiara
Planowane prace w roku 2013:
- remont i odbudowa prezbiterium zabytkowego
kościoła - konserwacja malarstwa ściennego,
konserwacja okien w prezbiterium... Przywrócenie
historycznego i oryginalnego wystroju
prezbiterium kościoła w Ukcie.
Całkowity koszt operacji 398 100.02 zł.
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
( S a m o r z ą d Wo j e w ó d z t w a Wa r m i ń s k o Mazurskiego) - 337662,50 zł.- dofinansowanie.
Wkład parafii - 60 437.52 zł.

Ogłoszenia

*

1. I jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i
własną wspólnotę wiary. W sobotę, 26 stycznia,
będziemy obchodzić Dzień Islamu. Prośmy tego
dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili
patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez
pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary
Abrahamie.
2. Trwają odwiedziny duszpasterskie, zwane
kolędą. Odwiedzam naszych Parafian, aby zanieść
do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo.
Jest to przede wszystkim wizyta duszpasterska,
podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej
modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi
praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć
lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu
duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian
i odwrotnie. Jest to okazja do rozmowy o
radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o
wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty
parafialnej.
3. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW

Kolęda:
Czwartek - Wojnowo II
Początek o 9.30
część(od Kuźmickich
Wtorek - Wypad. Nowa do Olszewskich)
Ukta
Piątek - Wojnowo III
Środa - Wojnowo I c z ę ś ć ( p o z o s t a ł e
część (od Krajza do rodziny)
Kowalczyk)
Sobota - Gąsior, Iznota

Komunikaty
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
4. W zakrystii do nabycia jest magazyn kulturalny
“Borussia”, w którym między innymi o naszym
parafialnym obrazie.
5. 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....
6. Osoby żyjące w związkach
niesakramentalnych - z przeszkodą do zawarcia
małżeństwa sakramentalnego - zapraszamy na
rekolekcje, które odbędą się w dniach 28-29
stycznia 2013 r. o godz. 18.30 w Klasztorze Sióstr
Dominikanek w Orzyszu, przy ul. Ełckiej 19a.
Poprowadzi je o. Przemysław Herman - wieloletni
duszpasterz osób żyjących w związkach
niesakramentalnych. Będzie także możliwość
indywidualnego spotkania i rozmowy. Serdecznie
zapraszamy.
Dobiegła końca umowa o dzierżawę parafialnej
ziemi. Chętni, którzy chcieliby wydzierżawić ponad
12 ha ziemi zostaną zaproszeni na spotkanie do domu
parafialnego. Termin spotkania zostanie podany w
najbliższym czasie.
Po kolędzie musimy też wybrać chętnych do Rad
Parafialnych, gdyż okres kadencji Rad się zakończył.
Proszę ten temat przemyśleć i przemodlić.

Verbum Domini - o Słowie Bożym w życiu i misji przypomina jednocześnie o tym, że „wszystkim
Kościoła (Benedykt XVI) cd .
wierzącym musi być zapewniona skutecznie
wolność wyznawania własnej religii prywatnie i
Dialog a wolność religijna
publicznie, a także wolność sumienia”: istotnie,
Dialog nie byłby jednak owocny,
„szacunek
i dialog wymagają (…) wzajemności we
gdyby nie zakładał również autentycznego
szacunku dla każdej osoby, pozwalającego jej w wszystkich dziedzinach, szczególnie w tym, co
sposób wolny wyznawać własną religię. Dlatego dotyczy podstawowych swobód, a zwłaszcza
Synod, zachęcając do rozwijania współpracy wolności religijnej. One sprzyjają pokojowi i
cdn
między przedstawicielami różnych religii, zgodzie między narodami”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· · 21 I Święta Agnieszka, dziewica i męczennica,
która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć
na stadionie Domicjana około 305 roku
(wspomnienie obowiązkowe).
· 24 I Święty Franciszek Salezy (1567-1622),
biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron

dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie
obowiązkowe);
· 26 I Święci Tymoteusz i Tytus, uczniowie
świętego Pawła Apostoła; obaj byli biskupami
i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę
(wspomnienie obowiązkowe).

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.

