Kalendarz liturgiczny
25 grudnia. NIEDZIELA.
U R O C Z Y S TO Œ Æ N A R O D Z E N I A
PAÑSKIEGO.
Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Œwiêtujmy, doœwiadczmy radoœci, mi³oœci i
dotkniêcia rodz¹cego siê Chrystusa.
26 grudnia. Poniedzia³ek. Œwiêto (II Dzieñ
Narodzenia Pañskiego) œw. Szczepana,
Pierwszego Mêczennika.
Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
Niech przyk³ad œw. Szczepana doda nam si³ do
przebaczania sobie nawzajem.
27 grudnia. Wtorek. Œwiêto œw. Jana Aposto³a i
Ewangelisty.
1 J 1,1-4; J 20,2-8
Najkrótsz¹ drog¹ do Boga jest mi³oœæ.
2 8 g r u d n i a . Œ ro d a . Œ w i ê t o Œ w i ê t y c h
M³odzianków Mêczenników.
1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18

Œmieræ jest tylko przejœciem, ka¿dy kto siê
narodzi³ ma ¿ycie wieczne.
29 grudnia. Czwartek. V DZIEÑ W OKTAWIE
NARODZENIA PAÑSKIEGO.
1 J 2,3-11; £k 2,22-35
Starajmy siê zachowaæ w sobie podnios³¹ i
pogodn¹ atmosferê, ¿yczliwoœæ i uœmiech, które
by³y przy rodzinnym œwi¹tecznym stole.
30 grudnia. Pi¹tek. ŒWIÊTO ŒWIÊTEJ
RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; £k 2,22-40
Niech nasze rodziny bêd¹ “Bogiem silne”.
31 grudnia. Sobota. VII DZIEÑ W OKTAWIE
NARODZENIA PAÑSKIEGO.
1 J 2,18-21; J 1,1-18
Witaj¹c Nowy Rok uczyñmy to jak ludzie
wierz¹cy, w modlitwie powierzaj¹c Bogu
przysz³oœæ nasz¹, naszych bliskich, Ojczyzny i
œwiata.

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.„Chwa³a na wysokoœci Bogu a
na ziemi pokój ludziom dobrej
woli!”
Tymi s³owami dobrze nam
znanej kolêdy ¿yczê z
ca³ego serca moim Drogim
Parafianom i wszystkim Goœciom Bo¿ej
radoœci, mi³oœci i pokoju p³yn¹cych z
radosnego faktu narodzenia Syna Bo¿ego.
Niech Dzieci¹tko Jezus hojnie obdarza
Was wszelkimi potrzebnymi darami i
obfitym b³ogos³awieñstwem.
SZCZÊŒÆ BO¯E!
2, Dziœ Msze Œwiête dziœ o godzinie 8.30, 11.00 i
17.00. ZAPRASZAM.
W dniu dzisiejszym proszê wszystkich o ofiarypomoc na ubezpieczenie naszej parafii.
3. Jutro drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Msze Œwiête o godzinie 8.30, 11.00 i 17.00. W II
dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia obchodzimy
œwiêto œwiêtego Szczepana, pierwszego
mêczennika. O œwiêtym Szczepanie mo¿na z
ca³ym spokojem powiedzieæ, ¿e by³

Bazylika zim¹
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mêczennikiem za wiarê. Chrystus sta³ siê jego
¿yciem i ostatecznym sensem istnienia. By³ te¿
obdarzony wielkimi darami. Jak mówi Pismo
Œwiête, by³ „pe³en ³aski i mocy, dzia³a³ cuda i znaki
wielkie...”.
Sk³adka w drugie œwiêto tradycyjnie
przeznaczona jest na utrzymanie
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i
naszego diecezjalnego Seminarium
Duchownego.
3. Oktawê Bo¿ego Narodzenia ubogacaj¹
przypadaj¹ce w najbli¿szych dniach kolejne œwiêta.
We wtorek, 27 grudnia, œwiêtego Jana Aposto³a,
umi³owanego ucznia Pana Jezusa. A w œrodê, 28
grudnia, w liturgii wspominamy œwiêtych
M³odzianków, mêczenników. Tradycyjnie jest to
tak¿e Dzieñ modlitw w intencji dzieci
nienarodzonych. W liturgiczne wspomnienie
œwiêtych M³odzianków Koœció³ udziela
specjalnego b³ogos³awieñstwa ma³ym dzieciom.
Dlatego serdecznie zapraszam na Mszê Œwiêt¹ o
godzinie 17.00 rodziców i dziadków z dzieæmi,
wnukami, nawet tymi najmniejszymi.
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Orêdzie Biskupa E³ckiego na Bo¿e
Narodzenie Roku Pañskiego 2011
„Ukaza³a siê bowiem ³aska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Tymi
pe³nymi nadziei s³owami œw. Pawe³ wyjaœnia sens
przyjœcia Jezusa na ziemiê. Bóg daje siebie z
nieskoñczonej mi³oœci: „tak (…) Bóg umi³owa³
œwiat; ¿e Syna swego Jednorodzonego da³”
(J 3,16). Jezus narodzi³ siê w Betlejem, staj¹c siê
najcenniejszym darem dla nas ludzi. A Bo¿e
Narodzenie staje siê wtedy, gdy ten dar przyjmujemy
do naszego serca, gdy On w nim siê rodzi. Za tê ³askê
Boga, czyli Dar Boga, dzisiaj we wszystkich
zak¹tkach ziemi rozbrzmiewaj¹ pieœni
dziêkczynienia i uwielbienia. S³owami Aposto³a
Narodów w tym radosnym dniu pragnê ka¿demu z
Was og³osiæ to wielkie orêdzie ³aski Boga, mi³oœci
zbawczej, która p³ynie od ponad dwóch tysiêcy lat ze
stajenki betlejemskiej na ca³y œwiat.
Koœció³ przez wieki powtarza orêdzie: „Dziœ nam siê
narodzi³ Zbawiciel…!”. Chrystus narodzi³ siê, aby
zbawiæ wszystkich ludzi, aby na ¿ycie ludzkie rzuciæ
œwiat³o Ewangelii. Koœció³ zaprasza nas do pójœcia
do Betlejem za przyk³adem Pasterzy i Mêdrców ze
Wschodu, którzy oddali Jezusowi pok³on, z³o¿yli
dary, z radoœci¹ w sercach Go wielbili, wracaj¹c do
swych domów. Wezwanie „pójdŸmy do Betlejem” w
te dni œwi¹teczne Koœció³ chce „wyœpiewaæ” i
„powiedzieæ” nie tylko uszom ludzkim, bêd¹cym
synonimem s³uchania powierzchownego, lecz
przede wszystkim naszym sercom. IdŸmy z radoœci¹
do Betlejem na spotkanie z Panem, wierz¹c, ¿e tylko
On jest naszym Zbawicielem i nasz¹ nadziej¹.
Pomó¿my tak¿e naszym bliŸnim wyruszyæ w drogê,
która prowadzi do Betlejem, miejsca spotkania z
Bogiem. Niech i oni nape³ni¹ siê pe³n¹ zachwytu i
zdumienia wiar¹ oraz radoœci¹.
Adoruj¹c nowonarodzone Dzieciê owiniête w
pieluszki i z³o¿one w ¿³obie, bo nie by³o dla Niego
miejsca w ludzkim domu, rozpoznajmy w Nim
naszego Zbawiciela i z³ó¿my Mu nasze dary. Proœmy
Maryjê czuwaj¹c¹ nad swoim wszechmog¹cym

Synem, „aby da³a nam swe oczy,
byœmy patrzyli na Niego z wiar¹, aby
da³a nam swe serce, byœmy wielbili Go
z mi³oœci¹”. Wpatruj¹c siê w Niego,
jako naszego Zbawiciela, wyra¿ajmy
Mu wdziêcznoœæ, ¿e pomimo naszych
s³aboœci i braku mi³oœci nadal obdarza
nas zbawczym œwiat³em Prawdy i
mi³oœci¹ mi³osiern¹. Niech trwanie
przy ¿³óbku betlejemskim przypomni
nam tê Prawdê, ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem i jest z
nami, ucz¹c nas odrzucania wszelkiego z³a,
kroczenia drog¹ mi³oœci. Ws³uchajmy siê w Jego
g³os mówi¹cy: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie
siê!”. Uczmy siê od Niego odkrywania na nowo
prawdziwego sensu naszego ¿ycia i
odpowiedzialnoœci za losy ka¿dego cz³owieka i za
ka¿de ludzkie ¿ycie.
W tê uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia podchodzê
do wszystkich Diecezjan i przebywaj¹cych na
terenie Diecezji E³ckiej z bia³ym op³atkiem w rêku,
¿ycz¹c, aby Jezus umacnia³ nas w czynieniu
Koœcio³a Domem otwartym dla wszystkich ludzi.
Niech bêdzie zawsze z Wami w codziennej
wêdrówce po ziemi, umacnia i zaprowadzi ka¿dego
z Was do domu Ojca. ¯yczê, aby ka¿dy z Was mia³
na tyle du¿¹ d³oñ, ¿e mo¿e z niej uczyniæ Betlejem,
na tyle kochaj¹ce serce, ¿e mo¿e przyj¹æ Nowo
Narodzon¹ Mi³oœæ, do tego wystarcz¹ wiara i
nadzieja, a mi³oœæ stanie siê Waszym udzia³em.
Niech On, który jest t¹ Mi³oœci¹ umacnia mi³oœæ
kochaj¹cych siê ludzi, daje szansê ma³¿eñstwom,
które siê rozpadaj¹, b³ogos³awi dzieciom i
m³odzie¿y, zasiada do sto³u z samotnymi, umacnia
cierpi¹cych, dodaje odwagi w¹tpi¹cym, ociera ³zê
smutnym i bezrobotnym, obdarza ka¿dego
cz³owieka swoim mi³osierdziem i odwag¹ w
stawaniu siê Jego œwiadkami.
Na czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok
Pañski 2012 z serca udzielam pasterskiego
b³ogos³awieñstwa w imiê Ojca i Syna, i Ducha
Œwiêtego.

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. Teresa Niwiñska z rodzin¹ (Chostka) - 150 z³.; 2. Anonimowo - 80 z³., 3.
Taca z ostatniej niedzieli - 3983.20 z³.
Wp³ynê³o - 4213.20 z³. Wydano - 6000 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 627 249.65 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 - 26 grudnia 2011 r.
8.30 - w int. Edmunda i w int. Jasia Rokoj¿o
w 17-te urodziny
8.30 - + Eugenia Parzych w 20 rocz. œm.,
Edward i Dariusz
8.30 - + Stanis³aw Krêciewski w 2-g¹ rocz. œm.
11.00 - + Leonia, Stanis³aw, Henryk, Kazimierz,
Aleksander i Leokadia
11.00 - + Marianna w rocz. œm., Jan i Ryszard z
rodz. Krajza
17.00 - w rocz. œlubu Sabiny i Ireneusza Juszko, za
ich dzieci i wnuczêta
Wtorek - 27 grudnia 2011 r.
8.00 - w int. Jaros³awa Ronkiewicz w dniu urodzin
17.00 - + W³adys³aw, Aleksander, Leon, Jan
Œroda - 28 grudnia 2011 r.
8.00 - + Stefania Dudziec i za jej córkê Danutê
17.00 - + Stefania Dudziec w 6-t¹ rocz. œm.
Czwartek - 29 grudnia 2011 r.
8.00 - ....................
17.00 - .....................

Pi¹tek - 30 grudnia 2011 r.
8.30 - .....................
11.00 - ..................
17.00 - + Dominik Ulbin w 2-g¹ rocz. œm.
17.00 - + Eugeniusz Ptak (w dniu imienin), Witold
Serek - int. od Mateusza i Anity
Sobota - 31 grudnia 2011 r.
8.00 - + Czes³awa i Stanis³aw Ma³¿, Marianna i Jan
Napora
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Krystyny
Ejzemberg z racji urodzin - int. od mê¿a i córki
17.00 - + Teresa, Stanis³aw, Kazimierz i Lucyna
Szulkowscy
17.00 - + Stanis³aw i Czes³aw Pisow³ocki
Niedziela. Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej
Rodzicielki - 1 stycznia 2012 r.
8.30 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla syna Janusza - int. od
matki
8.30 - za parafiê
11.00 - + Anna Wachowska w rocz. œm.
17.00 - + Feliks Zalega w 12-t¹ rocz. œm.

Prawdziwym centrum Bo¿ego Narodzenia jest
Eucharystia. W niej Jezus uobecnia siê w sposób realny jako
prawdziwy Chleb, który zst¹pi³ z Nieba – powiedzia³
Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Katechezê
poœwiêci³ wymowie Bo¿ego Narodzenia. Zauwa¿y³, ¿e choæ
niemal wszystkim udziela siê œwi¹teczna atmosfera,
wiêkszoœæ ludzi prze¿ywa je jednak p³ytko, nie wnikaj¹c w

ich g³êboki sens religijny i p³yn¹c¹ st¹d radoœæ. Dzisiejszy
cz³owiek, koncentruj¹cy siê na zmys³owych
doœwiadczeniach, ma coraz wiêcej trudnoœci z wnikniêciem
w œwiat Boga – przyzna³ Papie¿. Pomoc¹ mo¿e byæ liturgia,
w której mo¿emy prze¿yæ, ¿e rzeczywistoœæ Bo¿ego
Narodzenia jest czymœ, co dokonuje siê równie¿ w naszym
¿yciu, w naszym tu i teraz – podkreœli³ Benedykt XVI.

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.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - (87) 425 70 01
* Tel. kom. - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka - 507 116 545

* Tel. do organistki - 500595242
* SpowiedŸ na pó³ godziny przed Msz¹ Œwiêt¹
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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4. W pi¹tek, 30 grudnia, a nie jak zwykle
w niedzielê, w któr¹ tym razem
przypadnie uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej
Rodzicielki Maryi, bêdziemy obchodzili
œwiêto Œwiêtej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa. Ca³a oktawa œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sprzyja rozwa¿aniu, jak wa¿na dla naszego ¿ycia
doczesnego i wiecznego jest rodzina. Poleæmy wiêc
Bogu w ofierze Mszy Œwiêtej nasze rodziny. Msze
Œwiête o godzinie 8.30, 11.00 i 17.00.
5. W sobotê przypada wspomnienie œwiêtego
Sylwestra
papie¿a
zakoñczenie roku
kalendarzowego. Z tej okazji zapraszam
wszystkich na godzinê 17.00, na uroczyst¹ Mszê
Œwiêt¹ dziêkczynn¹ za ten mijaj¹cy rok.
Podczas nabo¿eñstwa bêdziemy modliæ siê za
wszystkie rodziny z naszej parafii, za ma³¿eñstwa,
które w tym roku zosta³y zawarte (odbêdzie siê
odnowienie przyrzeczeñ ma³¿eñskich); modliæ siê
bêdziemy za dzieci w tym roku ochrzczone,
wspomnimy zmar³ych w tym roku naszych parafian i
zmar³ych z rodzin naszych parafian. Na zakoñczenie
nabo¿eñstwa b³ogos³awieñstwo Najœwiêtszym
Sakramentem.
6. W przysz³¹ niedzielê œwiêtowaæ bêdziemy Nowy
Rok i uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki
Maryi. Msze Œwiête w tym dniu o godzinie 8.30,
11.00 i 17.00. Mimo ró¿nych atrakcji sylwestrowych

nie zapomnijmy o rozpoczêciu z Bogiem w sercu
2012 roku.
7. W tygodniu zapraszam wszystkich zw³aszcza
dzieci na wspólne œpiewanie kolêd przy ¿³óbku w
pi¹tek o godzinie 11.00.
8. Bardzo serdecznie pragnê podziêkowaæ
wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach
adwentowych. Dziêkujê za obecnoœæ, modlitwê,
œwiadectwo wiary i za okazan¹ ¿yczliwoœæ.
Dziêkujê tak¿e za dary z³o¿one na stó³ rekolekcyjny.
BÓG ZAP£AÆ!
9. Na wie¿y naszego koœcio³a zawis³ ju¿ dzwon
“SPES UNICA”. Bardzo serdecznie pragnê
podziêkowaæ wszystkim, dziêki którym
umieszczono dzwon na wie¿y. BÓG ZAP£AÆ!
10. Dziêkujê za pomoc przy dekoracji parafialnego
¿³óbka.
11. Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
12.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ 2500 z³.
13. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4800 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
(Benedykt XVI) cd .
Pismo œwiête i Lekcjonarz
Uwydatniaj¹c zwi¹zek S³owa z
Eucharysti¹, Synod s³usznie przypomnia³ tak¿e o
niektórych aspektach celebracji, œciœle zwi¹zanych
z pos³ug¹ s³owa. Chcia³bym przede wszystkim
zwróciæ uwagê na to, jak wa¿ny jest Lekcjonarz.
Reforma postulowana przez Sobór Watykañski II
przynios³a owoce, udostêpniaj¹c w szerszym
zakresie Pismo œwiête, które jest czytane
wielokrotnie zw³aszcza w liturgii niedzielnej.
Obecna struktura czêsto prezentuje najwa¿niejsze
teksty Pisma, a tak¿e sprzyja zrozumieniu jednoœci
planu Bo¿ego, wskazuj¹c powi¹zania miêdzy
czytaniami Starego i Nowego Testamentu,
„zeœrodkowane na Chrystusie i Jego Misterium
Paschalnym”. Pewne wci¹¿ istniej¹ce trudnoœci w
uchwyceniu zwi¹zków miêdzy czytaniami z
obydwu Testamentów trzeba rozpatrywaæ w œwietle
lektury kanonicznej, czyli wewnêtrznej jednoœci

ca³ej Biblii. Tam gdzie wystêpuje taka potrzeba,
w³aœciwe urzêdy powinny zaj¹æ siê
op u bl ik ow a ni em m a te ria ³ó w po m o cn ic zy c h,
u³atwiaj¹cych zrozumienie powi¹zania
proponowanych przez Lekcjonarz czytañ, które w
ca³oœci musz¹ byæ proklamowane w zgromadzeniu
liturgicznym, tak jak przewiduje liturgia dnia. Inne
ewentualne problemy i trudnoœci nale¿y zg³aszaæ
Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny
Sakramentów. Nie powinniœmy równie¿
zapominaæ, ¿e aktualny Lekcjonarz obrz¹dku
³aciñskiego ma te¿ znaczenie ekumeniczne,
poniewa¿ pos³uguj¹ siê nim i ceni¹ go sobie tak¿e
wyznania nie bêd¹ce jeszcze w pe³nej komunii z
Koœcio³em katolickim.
Inaczej przedstawia siê problem Lekcjonarza w
liturgiach katolickich Koœcio³ów Wschodnich, a
Synod prosi o jego „autorytatywn¹ analizê”,[203]
zgodnie z tradycj¹ i kompetencjami Koœcio³ów sui
iuris i z uwzglêdnieniem równie¿ w tym przypadku
kontekstu ekumenicznego.
cdn

* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

