Kalendarz liturgiczny
22 stycznia. III NIEDZIELA ZWYK£A.
Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mt 1,14-20
Eucharystia jest zaczynem i znakiem jednoœci.
23 stycznia. Poniedzia³ek.
2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30
Gdy opuszczamy mury koœcio³a pamiêtajmy,¿e
zaczyna siê msza naszego ¿ycia.
24 stycznia. Wtorek. Œw. Franciszka Salezego.
2 Sm 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35
Historiê Koœcio³a Chrystusowego plami¹
skandale podzia³ów i rozdarcia, co jest
sprzeniewierzeniem siê woli Bo¿ej.
25 stycznia. Œroda. Œwiêto Nawrócenia œw.
Paw³a Aposto³a.
Dz 22,3-16 albo Dz 9,1-22; Mk 16,15-18
Podejmujmy ka¿dego dnia na nowo trud
przemiany naszego myœlenia i dzia³ania, by i
nasze ¿ycie ma by³o z jak najwiêkszym

po¿ytkiem dla wspólnoty Koœcio³a.
26 stycznia. Czwartek. Œw. Tymoteusza i
Tytusa.
2 Tm 1,1-8 albo Tt 1,1-5; £k 10,1-9
Pan Bóg posy³a nas, byœmy wnosili œwiat³o
Jego mi³oœci wszêdzie tam, gdzie panuje mrok
rozpaczy, ch³ód obojêtnoœci i pustka niewiary.
27 stycznia. Pi¹tek. B³. Jerzego Matulewicza.
2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Mk 4,26-34
Swój egzamin z wiernoœci Chrystusowi ka¿dy z
nas ma zdaæ celuj¹co.
28 stycznia. Sobota. Œw. Tomasza z Akwinu.
2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21
“Daj mi zdolnoœæ dostrzegania dobrych rzeczy
w nieoczekiwanych miejscach i
niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi,
Panie, ³askê mówienia im o tym”. Pomyœlmy
dziœ nad t¹ modlitw¹.

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. W wezwaniu, jakie kieruje do nas
Chrystus, trzeba zwróciæ uwagê na
dwie sprawy: nawrócenie i wiarê w
to, co jest zawarte w Ewangelii.
Chrystusowi chodzi o to, byœmy
nawracaj¹c siê, zaczêli ¿yæ zgodnie z
wymaganiami Ewangelii, a zerwali z
chrzeœcijañstwem sprowadzaj¹cym siê tylko do
obecnoœci na Mszy œwiêtej, czêsto „od
wielkiego dzwonu”.
2. Dzisiaj, w niedzielê - bêdziemy prosiæ o
ofiary na Seminarium Duchowne w E³ku.
W naszych modlitwach proœmy o nowe liczne i
œwiête powo³ania do stanu kap³añskiego i
zakonnego, szczególnie o powo³ania z naszej
parafii.
3. Trwa Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o
Jednoœæ Chrzeœcijan. Tak bardzo upragniona
przez Jezusa jednoœæ zosta³a zniszczona przez
ludzk¹ pychê i jest zgorszeniem dla œwiata,
dlatego nie ustawajmy w wysi³kach na rzecz jej
przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze

Bazylika zim¹

Komunikaty

modlitwy i cierpienia.
4. Dziœ Dzieñ Dziadka. Nie zapomnijmy w
naszej modlitwie o dziadkach.
5. W œrodê, 25 stycznia obchodzimy œwiêto
nawrócenia œwiêtego Paw³a, upamiêtniaj¹ce
wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus
ukaza³ siê przeœladowcy chrzeœcijan, Szaw³owi,
który odt¹d sta³ siê najwiêkszym aposto³em
pogan, Paw³em.
6. W nastêpn¹ niedzielê (29 stycznia) - Dzieñ
Chorych na tr¹d. W modlitwie wo³ajmy o ludzi
dobrej woli w walce z t¹ chorob¹ i za misjonarzy.
7.Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
8. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano
ju¿ - 2600 z³.
9. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 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.
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Papie¿ wzywa nas do modlitwy o jednoœæ
Benedykta XV, znajduj¹c z czasem swoje
Do ufnej modlitwy w intencji jednoœci pog³êbienie teologiczne w nauczaniu kolejnych
chrzeœcijan zachêci³ papie¿ Polaków podczas papie¿y, w nauce Soboru Watykañskiego II,
audiencji ogólnej. Benedykt XVI nawi¹za³ do aktualnych dokumentach Koœcio³a oraz w
rozpoczynaj¹cego siê dziœ tygodnia specjalnych praktyce duszpasterskiej. Szczególny udzia³ w
modlitw w tej intencji i udzieli³ swego przygotowaniu pomocy zwi¹zanych z
b³ogos³awieñstwa dzia³aniom ekumenicznym.
tegorocznym Tygodniem Modlitw maj¹
Zwracaj¹c siê do pielgrzymów polskich Ojciec przedstawiciele Koœcio³a katolickiego w Polsce
Œwiêty powiedzia³:
i Polska Rada Ekumeniczna. Ich refleksja nad
Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj histori¹ naszej ojczyzny, znanej z tolerancji
pragnê zachêciæ was do ufnej modlitwy o jednoœæ religijnej i d¹¿eñ wolnoœciowych, pe³nej
chrzeœcijan. Niech nie zabraknie te¿ gestów wzlotów i upadków, która doœwiadczy³a
wzajemnego zrozumienia, pojednania i zwyciêstw i przegranych, zainspirowa³a
gotowoœci do dialogu. Niech bêd¹ one, zgodnie z okreœlenie tematu tego Tygodnia, który
has³em tego Tygodnia modlitw, œwiadectwem nawi¹zuje do s³ów z I Listu œw. Paw³a do
przemiany i zwyciêstwa Chrystusa w naszym Koryntian: „Przemienieni przez zwyciêstwo
¿yciu. Waszym ekumenicznym d¹¿eniom z serca Jezusa Chrystusa”. Zwyciêstwo, o którym tu
b³ogos³awiê.
mowa nie p³ynie z chêci panowania. Jest
Papiesk¹ katechezê streœci³ ks. pra³. S³awomir zwyciêstwem Chrystusa nad œmierci¹ przez
Nasiorowski z watykañskiego sekretariatu stanu: krzy¿ i zmartwychwstanie. To ono powinno
Bracia i siostry, w swojej katechezie Ojciec inspirowaæ nasz¹ wiarê, d¹¿enie do jednoœci,
Œwiêty przypomnia³ nam o rozpoczynaj¹cym siê przemianê serc. Pe³na jednoœæ Koœcio³a jest
dzisiaj Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. mo¿liwa jednak tylko dziêki Bo¿ej ³asce.
Jago praktykowanie zosta³o wprowadzone w Proœmy wiêc o ni¹, abyœmy jako chrzeœcijanie
1908 r. dziêki inicjatywie anglikañskiego mogli kiedyœ wyznawaæ razem wiarê
duchownego Paula Wattsona. Jego starania przekazan¹ nam przez Aposto³ów.
spotka³y siê z aprobat¹ papie¿y Piusa X i
Doktryna Koœcio³a, a zw³aszcza i wspó³czucia. W rzeczywistoœci jednak
stanowczoœæ, z jak¹ broni ona macierzyñskoœci Koœcio³a nie mo¿na nigdy
uniwersalnej i wieczystej wa¿noœci od³¹czaæ od jego misji nauczania, gdy¿ musi j¹
norm, które zakazuj¹ aktów ze swej zawsze wype³niaæ jako wierna Oblubienica
istoty z³ych, jest nierzadko oceniana Chrystusa, który jest Prawd¹: „Jako Nauczyciel
jako przejaw nieprzejednania, [Koœció³] nieustannie g³osi normê moraln¹ (...). Nie
którego nie sposób zaakceptowaæ, jest bynajmniej autorem tej normy ani jej sêdzi¹.
z w ³ a s z c z a w n i e z w y k l e z ³ o ¿ o n y c h i Koœció³, pos³uszny prawdzie, któr¹ jest Chrystus i
konfliktowych sytuacjach ¿ycia moralnego którego obraz odbija siê w naturze i godnoœci osoby
dzisiejszego cz³owieka i spo³eczeñstwa: to ludzkiej, t³umaczy normê moraln¹ i przedk³ada j¹
nieprzejednanie mia³oby siê rzekomo sprzeciwiaæ wszystkim ludziom dobrej woli, nie ukrywaj¹c, ¿e
macierzyñskiej naturze Koœcio³a, o którym mówi wymaga ona radykalizmu i doskona³oœci”
Jan Pawe³ II, Veritatis Splendor
siê, ¿e okazuje w ten sposób brak wyrozumia³oœci

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. Taca z ostatniej niedzieli - 3463.30 z³.
Wp³ynê³o -3463.30 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 626 526.52 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 - 23 stycznia 2012 r.
8.00 - ................
17.00 - ..............
Wtorek - 24 stycznia 2012 r.
8.00 - .........................
17.00 - + Stanis³aw, Tadeusz, Anna i Aleksander
Jêdrzejczyk, za wszystkie dusze w czyœæcu
cierpi¹ce
Œroda - 25 stycznia 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw, Stanis³awa, Stanis³aw, Irena,
Teresa z rodz. Ogonowskich, Hanna, Wanda
Rymarczuk, Pawe³ £uszczyk
17.00 - + ks. Czes³aw Giza
Czwartek - 26 stycznia 2012 r.
8.00 - ......................
17.00 - + Piotr Ejankowski - int. od kolegów z
Mazurskiego Parku
S³uchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem
jedynym. Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twojego, z
ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze
wszystkich si³ swoich. Niech pozostan¹ w twym
KOLÊDA
Przygotowaæ nale¿y: stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, dwie œwiece, woda œwiêcona
i kropid³o, Pismo œwiête. Dzieci i m³odzie¿
szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolêdy:
1. Powitanie. 2. S³owo wstêpne - ks.
Proboszcz. 3. Czytanie S³owa Bo¿ego jeden z domowników ( najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru na przyk³ad: 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
B³ogos³awieñstwa (kap³an wyci¹ga rêce nad
cz³onkami rodziny i odmawia modlitwê. W

Pi¹tek - 27 stycznia 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - + Zbigniew ¯abiñski - int. od rodziny Latoñ
z Nowego Targu
Sobota - 28 stycznia 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - 50-lecie ma³¿eñstwa Teresy i Edmunda
Niwiñskich, za ich dzieci, wnuczków i wnuczki
III Niedziela Zwyk³a - 29 stycznia 2012 r.
8.30 - + W³adys³aw Waszkiewicz w 4-t¹ rocz. œm. int. od ¿ony
11.00 - za Joannê i Marka Syberskich i ich córkê z
racji urodzin
11.00 - int. dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski dla
rodziny Moroz
17.00 - za parafiê
sercu te s³owa, które ja ci dziœ nakazujê. Wpoisz je
twoim synom, bêdziesz o nich mówi³ przebywaj¹c
w domu, w czasie podró¿y, k³ad¹c siê spaæ i wstaj¹c
ze snu.
Pwt 6,4-7

miarê mo¿noœci na czas modlitwy klêkamy Kolêda
Wtorek na dwa kolana).
Ga³kowo
6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
Œroda
8. Rozmowa duszpasterska
Ga³kowo
9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
O f i a r y s k ³ a d a n e p o d c z a s k o l ê d y Czwartek Ukta (Szkolna
przeznaczamy na:
strona od Szustak)
- 40 z³ - sprz¹tanie
Pi¹tek - na kolêdê kap³anowi - dobrowolna ofiara
- na prace prowadzone w parafii - (Szkolna strona
od Dziczek)
dobrowolna ofiara
Sobota Planowane prace w roku 2012:
Ukta (Zydl¹gi)
- oœwietlenie koœcio³a;
Pocz¹tek o godz.
- zagospodarowanie otoczenia koœcio³a.
9.00

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 24 stycznia œwiêty Franciszek
Salezy, biskup i doktor Koœcio³a, wybitny pisarz,
patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
· w czwartek, 26 stycznia œwiêci biskupi
Ty m o t e u s z i Ty t u s , u c z n i o w i e i
wspó³pracownicy œwiêtego Paw³a, który
skierowa³ do nich listy zawieraj¹ce wa¿ne
polecenia zarówno dla pasterzy, jak i wiernych;
· w pi¹tek, 27 stycznia b³ogos³awiony Jerzy
Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów,

biskup wileñski. Jego beatyfikacja odby³a siê w
Watykanie podczas obchodów 600-lecia chrztu
Litwy. Proœmy go, by przyczyni³ siê do
budowania jak najlepszych relacji miêdzy
Polsk¹ i Litw¹;
· w sobotê, 28 stycznia œwiêty Tomasz z
Akwinu, doktor Koœcio³a i jeden z
najwybitniejszych filozofów w dziejach kultury
europejskie. Jego dzie³a filozoficzne i
teologiczne do dziœ stanowi¹ wa¿n¹ inspiracjê
dla nauczania Koœcio³a.

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji u¿y³ „formu³y z³o¿onej ze s³ów Pisma
K o œ c i o ³ a ( B e n e d y k t X V I ) c d . œwiêtego”,przewidzianej przez obrzêdy. Kiedy to

S³owo Bo¿e, pojednanie i
namaszczenie chorych
Choæ w centrum relacji miêdzy
s³owem Bo¿ym i sakramentami
znajduje siê niew¹tpliwie
Eucharystia, to nale¿y jednak podkreœliæ znaczenie
Pisma œwiêtego tak¿e w innych sakramentach, w
szczególnoœci w tych, które wi¹¿¹ siê z
uzdrowieniem, czyli w sakramencie pojednania
albo pokuty oraz w sakramencie namaszczenia
chorych. Czêsto w sprawowaniu tych sakramentów
zaniedbuje siê odniesienie do Pisma œwiêtego.
Trzeba natomiast zapewniæ mu nale¿ne miejsce.
Nie nale¿y bowiem nigdy zapominaæ, ¿e „s³owo
Bo¿e jest s³owem pojednania, poniewa¿ w nim Bóg
pojedna³ ze sob¹ wszystko (por. 2 Kor 5, 18-20; Ef
1, 10). Mi³osierne przebaczenie Bo¿e, którego
wcieleniem jest Jezus, podnosi grzesznika”. S³owo
Bo¿e „oœwieca wiernego do poznania swoich
grzechów, wzywa go do nawrócenia i nape³nia go
ufnoœci¹ w mi³osierdzie Bo¿e”. Dla pog³êbienia
pojednawczej mocy s³owa Bo¿ego zaleca siê, aby
ka¿dy penitent przygotowa³ siê do spowiedzi
rozwa¿aj¹c odpowiedni fragment Pisma œwiêtego, i
mia³ mo¿liwoœæ rozpoczêcia spowiedzi od czytania
lub wys³uchania przestrogi biblijnej, w zale¿noœci
od tego, co przewiduje jego w³asny obrz¹dek.
Dobrze jest te¿, ¿eby wyra¿aj¹c skruchê, penitent
Nie ma prywatnej moralnoœci; wszystko cokolwiek
cz³owiek uczyni, choæby najbardziej skrycie,
rzutuje na duchowe oblicze ca³ego narodu.
******************
Nulla satietas rerum honestarum.
Czynów szlachetnych nigdy za du¿o.

mo¿liwe, dobrze jest, by w szczególnych
momentach roku albo, gdy wydaje siê to
stosowne, indywidualna spowiedŸ wiêkszej
liczby penitentów odbywa³a siê w ramach
nabo¿eñstwa pokutnego, jak przewiduje rytua³, z
poszanowaniem ró¿nych tradycji liturgicznych,
podczas którego mo¿na poœwiêciæ wiêcej czasu na
liturgiê S³owa z u¿yciem odpowiednich czytañ.
Równie¿ je¿eli chodzi o sakrament namaszczenia
chorych, nie nale¿y zapominaæ, ¿e „moc
uzdrawiaj¹ca s³owa Bo¿ego jest dla tego, kto
s³ucha, ¿ywym wezwaniem do osobistego
nawrócenia”.[220] Liczne stronice Pisma œwiêtego
opisuj¹ pociechê, umocnienie i uzdrowienie,
bêd¹ce efektem dzia³ania Boga. Zw³aszcza trzeba
pamiêtaæ, ¿e Jezusowi bliscy byli cierpi¹cy i ¿e On
sam, wcielone S³owo Bo¿e, wzi¹³ na siebie nasze
boleœci i cierpia³ z mi³oœci do cz³owieka, nadaj¹c
tym samym sens chorobie i œmierci. By³oby dobrze,
gdyby w parafiach, a zw³aszcza w szpitalach, w
zale¿noœci od okolicznoœci, udzielano sakramentu
chorych w formie wspólnotowej. Przy tych
okazjach nale¿y poœwiêciæ wiêcej czasu na
celebracjê S³owa i pomóc chorym wiernym w
prze¿ywaniu z wiar¹ swojego cierpienia, w
jednoœci z odkupieñcz¹ ofiar¹ Chrystusa, który
wyzwala nas od z³a.
cdn
Quanti auiaque se ipse facit, tanti fit ab amicis.
Na ile ktoœ sam siebie ceni, na tyle jest ceniony
przez przyjació³.
***********************
Bóg nie móg³ byæ wszêdzie i dlatego stworzy³
matki.

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.

