Kalendarz liturgiczny
21 grudnia. IV NIEDZIELA ADWENTU.
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Rz 16,25-27;
Łk 1,26-38
Adwent to szczególny czas wsłuchiwania się
w Boży głos, by rozpoznać w drugim
człowieku Jego obraz.
22 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56
Siłą chrześcijanina jest sam Bóg, który jest
‘Bogiem z nami’ - Emmanuelem. Tej prawdy
nigdy nie wolno nam zapomnieć.
23 grudnia. WTOREK.
Ml 3,1-4.4,5-6; Łk 1,57-66
Pragnijmy Bożej opieki w każdej chwili
naszego życia.
24 grudnia. ŚRODA.
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79

Prośmy o dobre przeżycie świat dla naszej
parafii, naszych rodzin i nas samych.
25 grudnia. CZWARTEK.
Iz 52,7-10;Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Radość narodzenia Pańskiego płynie
z prawdy, że Bóg zechciał być naszym bratem
i domownikiem, stał się jednym z nas.
26 grudnia. PIĄTEK.
Dz 6,8-10; Mt 10,17-22
Kto przyjmuje Boga do swego życia,
świadczy o Nim przed światem.
27 grudnia. SOBOTA.
1 J 1,1-4; J 20,2-8
“Bóg jest Miłością”, to najpiękniejsza
‘definicja’, jakiej użył św. Jan. Miłość, która
przychodzi, aby zamieszkać pośród swojego
ludu.

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. Dziś czwarta niedziela Adwentu, która,
ukazując nam w Ewangelii scenę zwiastowania,
zapowiada zbliżającą się szybkimi krokami
uroczystość narodzenia Zbawiciela świata.
Wdzięczni Bogu za Jego miłość objawioną nam
w tych wydarzeniach, przygotujmy nasze serca,
domy i rodziny na nadchodzące święta.
2. We wtorek ostatnie „roraty” o godz. 17.00.
3. W środę nie będzie Mszy Świętej wieczornej,
natomiast rano o godz. 7.30 okazja do spowiedzi
św. dla tych parafian, którzy przyjadą na święta
tuż przed wigilią Bożego Narodzenia. Inni
parafianie, którzy przed świętami nie
skorzystali jeszcze z sakramentu pokuty, niech
to uczynią dziś, jutro, ewentualnie pojutrze.
3. W środę wieczorem zasiądziemy do
wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do godnego
przeżycia wigilii i całych świąt Bożego
Narodzenia, a w szczególności do zachowania
takich zwyczajów, jak łamanie się opłatkiem,
wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu
Ewangelii i śpiewanie kolęd. Zachowajmy też

Bazylika zimą

Komunikaty

zwyczaj spożywania posiłków bezmięsnych.
Światło betlejemskie, przyniesione do
kościoła przez harcerzy i umieszczone na
stoliku przed ołtarzem głównym, można
zabrać do swoich domów, zapalając od niego
świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
4. O północy ze środy na czwartek zapraszam
na pasterkę. Biorąc udział w pasterce, czyli we
Mszy Świętej sprawowanej w noc Narodzenia
Pańskiego, przeżyjemy radość ze spotkania ze
Zbawicielem, podobną do tej, której
doświadczyli pasterze betlejemscy przed
przeszło dwoma tysiącami lat. Tę radość
zaniesiemy później do naszych domów
rodzinnych.
Składka na tacę podczas pasterki będzie
przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.
5. Dzisiaj ofiary składane na tacę
przeznaczone są na prace prowadzone
w naszej parafii. Proszę o życzliwą pomoc
i wsparcie. Wszystkim idącym z ofiarną
pomocą sercem i modlitwą - BÓG ZAPŁAĆ!
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Około dziesięć wieków przed narodzeniem obietnicy. Problem ten z kolei próbuje wyjaśnić
C h r y s t u s a B ó g p r z e z p r o r o k a N a t a n a św. Paweł, który odwołuje się do mądrości
zapowiedział narodzenie Mesjasza, który będzie Boga. Stąd więc osobom wierzącym pozostaje
królem wszystkich narodów. Proroctwo to bezgranicznie zaufać Bogu i poddać się
usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. w głębokim posłuszeństwie Jego woli, bo ona
Natomiast Ewangelista Łukasz wskaże nam jest święta.
moment, gdy to proroctwo zaczęło się wypełniać. Niech zatem słowo, które przychodzi dziś do
Pozostaje natomiast tajemnicą, dlaczego Bóg nas, uzdolni nas do pełnienia woli Bożej.
jakby zwlekał tak długo z realizacją swojej
Przed nami uroczystość Bożego
Narodzenia. W kościele ale także
w naszych domach pojawi się żłóbek
i choinka.
“Żłóbek i choinka to bożonarodzeniowe
znaki, zawsze wymowne i drogie dla
naszych chrześcijańskich rodzin.
Przypominają tajemnicę wcielenia Syna
Bożego, który stał się człowiekiem dla
naszego zbawienia, oraz światło, które
Jezus przyniósł na świat przez swoje
narodzenie. Jednak żłóbek i drzewko
poruszają serca wszystkich, nawet
niewierzących, bo mówią o braterstwie,
bliskości i przyjaźni. Wzywają ludzi
naszych czasów, by odkrywali na nowo piękno prostoty, wzajemnego dzielenia się i solidarności.
Są zachętą do jedności, zgody i pokoju. Są wezwaniem, by w naszym życiu osobistym
i społecznym robić miejsce Bogu. Nie przychodzi On, by arogancko narzucać swą władzę, ale daje
nam swoją wszechmocną miłość w postaci wątłego Dziecka. Żłóbek i choinka przynoszą zatem
orędzie światła, nadziei i miłości” (papież Franciszek).
Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejsze, najbardziej rodzinne spośród polskich świąt. Jak co
roku będziemy łamać się opłatkiem, śpiewać kolędy, wspominać nieobecnych i cieszyć się
wzajemną życzliwością bliskich.
Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim Dobroczyńcom za wszelkie
dotychczasowe dobro, pamięć, modlitwę i niesioną ofiarną pomoc w pracach prowadzonych
w naszej parafii.
Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Wam, Kochani Parafianie, a także wszystkim, którzy
przyjeżdżają w nasze piękne strony. Życzę, by Boskie Dziecię narodzone w Betlejem, błogosławiło
Wam w tym świątecznym czasie.
Ks. Waldemar Sawicki proboszcz w Ukcie

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: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 269 850.27 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 - 22 grudnia
2014 r.
8.00 - ............
17.00 - ...........
Wtorek - 23 grudnia 2014 r.
8.00 - ..................
17.00 - ...............
Środa - 24 grudnia 2014 r.
8.00 - + Teresa Chaberek w 4 rocz.śm., Henryk
Chaberek, Aleksanser i Rozalia Samul
24.00 - int.dziękczynna od Stanisławy Sawickiej
24.00 - w 18 urodziny Laury
24.00 - + Eugenia Parzych w rocz.śm., Edward
i Dariusz
24.00 - + Adam Florczak
Czwartek - 25 grudnia 2014 r.
8.30 - w 40 rocznicę ślubu Haliny i Henryka int.od dzieci z rodzinami
8.30 - w 25 rocznicę ślubu Aldony i Adama
Kozackich
8.30 - + Józef Stankiewicz - int.od córki
Machnowskiej z rodziną
11.00 - w int. Ewy i Adama i wnuków Heleny
i Andrzeja - int.od rodzicow i dziadków
11.00 - w urodziny Ewy Kowalczyk z Wojnowa
i za jej rodzinę
16.00 - ślub: Anna Skrajna i Mulilo Nono
16.00 - w rocznicę ślubu Teresy i Bogdana
Skrajnych
17.00 - + Marianna Moroz w 24 rocz.śm., za jej

rodziców Mariannę i Ignacego Bastek oraz za
bpa Edwarda Samsela - - int.od siostry z rodziną
17.00 - za parafię
Piątek - 26 grudnia 2014 r.
8.30 - + Józef i Marianna Jędrzejczyk
8.30 - + Franciszek Dębowski
8.30 - + Szczepan, Stanisława, Władysław
Nasiadka
11.00 - w int. Joanny i Marka Syberskich i ich
córki - int.od rodziców
11.00 - w urodziny Jasia i Edmunda Rokojżo
11.00 - + Leonia, Stanisław, Henryk, Kazimierz,
Aleksander, Leokadia
17.00 - + Marianna Krajza w 11 rocz.śm.
Sobota - 27 grudnia 2014 r.
8.00 - ..........................
17.00 - + Mieczysława w rocz.śm., Stanisław
Farys
Niedziela. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa - 28 grudnia 2014 r.
8.30 - + Stefania i Władysław Waszkiewicz
8.30 - + Andrzej Nadolny - int.od wujka
Stanisława z rodziną
11.00 - w rocznicę ślubu Ani i Darka
11.00 - + Ignacy i Aniela Maciora
11.00 - za parafię
17.00 - za rodzinę Ani i Karola i za ich dziecko
Alana
17.00 - + Anna i Ryszard Wałkuscy, Grażyna
Gumińska

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
***
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

6. Proszę o zgłoszenia wizyt u chorych.
7. Do nabycia są kalendarze na przyszły rok,
a także kolejny numer diecezjalnego
miesięcznika “Martyria”.
8. W czwartek
uroczystość Narodzenia
Pańskiego, mająca swoją oktawę. Porządek
Mszy Świętej i nabożeństw jak w niedzielę.
Składka na tacę będzie przeznaczona na
ubezpieczenie naszego kościoła. Wierni,
którzy w czasie pasterki przyjęli Komunię św.,
mogą w ciągu dnia ponownie przystąpić do
Stołu Pańskiego. W uroczystość Narodzenia
Pańskiego można zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami za przyjęcie
papieskiego błogosławieństwa „Urbi et orbi”,
tj. „Miastu i światu”, nawet za pośrednictwem
radia lub telewizji.
9. W piątek drugi dzień świąteczny, święto św.
Szczepana, diakona, pierwszego męczennika.
Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.30,
11.00 i 17.00.
Idź do Spowiedzi!
Dlaczego szukanie pojednania z Bogiem jest
aktem odwagi i jak to zrobić?
Co jest na szczycie listy miejsc, których
unikamy? Oczywiście fotel u dentysty. Ale zaraz
po nim jest konfesjonał.
Jak to? Zupełnie obcemu człowiekowi mam
o sobie opowiadać takie rzeczy? Chyba
musiałbym zwariować! I jeszcze do tego
przyznać się księdzu, że kłamałem,
oszukiwałem, kradłem? Źle życzyłem koledze
z klasy i pół nocy oglądałem zakazane strony
w internecie? Nigdy w życiu! Co on sobie o mnie
pomyśli? Jak mógłbym mu się potem pokazać na
oczy!
Okay. Zgoda! Przyznanie się do tych mniej
fajnych stron w naszym życiu wymaga sporo
odwagi.
Każdy z nas chce być przecież wspaniały
Chcemy błyszczeć, chcemy, żeby nas
podziwiano. Słusznie zresztą, przecież każdy
z nas posiada wiele fantastycznych cech
i umiejętności:
- ktoś jest świetny z matmy,
- ktoś inny uzyskuje rewelacyjne wyniki
w sporcie,
- a jeszcze ktoś jest po prostu wspaniałym
przyjacielem i wskoczyłby za innymi nawet
w ogień.

W tym dniu ofiary na tacę przeznaczone są na
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.
10. W piątek z racji święta post nie obowiązuje.
11. W sobotę kolejny dzień oktawy Narodzenia
Pańskiego, a zarazem wspomnienie św. Jana
Apostoła i Ewangelisty. Msze Święte w naszym
kościele o godz. 8.00 i 17.00.
12. W niedzielę święto świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa, (a zarazem dzień jubileuszy
małżeńskich w naszej parafii). Porządek Mszy
Świętej i nabożeństw jak w inne niedziele.
Składka na tacę na potrzeby parafii.
13. Jutro od godz. 10.00 rozpoczynamy
dekorowanie kościoła do uroczystości Bożego
Narodzenia. Zapraszam do pomocy.
14. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za
pomoc i pracę dla dobra parafii p. Jadwidze
i Czesławowi Chaberek, Zofii Frydrych,
Bogdanowi Niwińskiemu, Ewie Stankiewicz
i Wiesławie Bałdyga. BÓG ZAPŁAĆ!
Jednak każdy z nas zdaje sobie sprawę również
z tego, że nie wszystko, co robi, jest dobre.
Czasem nasze złe uczynki udaje nam się ukryć.
Zwykle nie na długo. W końcu wychodzi na jaw,
że nasze świetne wypracowanie jest skopiowane
z internetu. Ktoś złapie nas na kłamstwie
i usłyszymy: "Jak mogłeś tak mnie oszukać?!".
A nieraz musimy przyznać się do tego, że
jesteśmy od czegoś uzależnieni. Wtedy
zwyczajnie czujemy się tacy bezsilni. Tchórze
w y m yślają wówczas usprawiedliwienia
i wymówki. Ten kto się nie boi, mówi:
"To prawda, tak się zachowałem. Bardzo źle
zrobiłem. Proszę, wybacz mi!".
Nasza odwaga i przyznanie się do winy zwykle
zostają nagrodzone. Czasem jednak pozostaje
w nas nieprzyjemne uczucie. Kiedyś sam
musiałem zadać jednemu z moich przyjaciół to
trudne pytanie: "Czy możesz mi jeszcze raz
wybaczyć?". Wtedy on odpowiedział: "Dobrze,
wybaczam ci, ale nigdy tego nie zapomnę". "No
i co to jest za przebaczenie? - odparłem. Wolałbym w takim razie, żebyś mi nie wybaczył,
ale o wszystkim zapomniał".
fragment pochodzi z: YOUCAT. Spowiedź
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