Kalendarz liturgiczny
25 stycznia. III NIEDZIELA ZWYKŁA.
Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Niedzielna Eucharystia ma zawsze szczególnie
uroczysty charakter, sprawowana jest bowiem na
pamiątkę tego dnia, w którym Chrystus
zmartwychwstał, pokonał śmierć i dał nam udział
w życiu wiecznym.
2 6 s t y c z n i a . P O N I E D Z I A Ł E K . Ś w.
Tymoteusza i Tytusa.
2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Łk 10,1-9
Być odpowiedzialnym za Kościół to umieć
dostrzegać każdego człowieka.
27 stycznia. WTOREK. Bł. Jerzego
Matulewicza.
Hbr 10,1-10; Mk 3,31-35
“We wszystkim szukać Boga, wszystko czynić
na większą chwałę Bożą...”.
28 stycznia. ŚRODA. Św. Tomasza z Akwinu.

Hbr 10,11-18; Mk 4,1-20
Bóg posyła nas jako swoich apostołów,
zwiastunów Dobrej Nowiny o Nim.
29 stycznia. CZWARTEK.
Hbr 10,19-25; Mk 4,21-25
W nasze chrześcijaństwo wpisane jest dawanie
świadectwa, bycie światłem dla innych, solą
ziemi.
30 stycznia. PIĄTEK.
Hbr 10,32-39; Mk 4,26-34
To,co dajemy Panu Bogu - chleb i wino, owoc
ziemi i pracy człowieka - przez słowa kapłana
i działanie Ducha Świętego staje się Ciałem
i Krwią Jezusa Chrystusa.
31 stycznia. SOBOTA. Św. Jana Bosko.
Hbr 11,1-2.8-19; Mk 4,35-41
Zawsze jest z nami Chrystus. Niech ta prawda
nam zawsze towarzyszy.

GŁOS z
KRZYŻA
25 STYCZNIA 2015

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: 1. Taca z ostatniej niedzieli - 2742.69 zł.
Wpłynęło - 2742.69 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 263 388.12 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!

Bazylika zimą

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE dla
młodzieży męskiej szkół
ponadgimnazjalnych i nie tylko.
Zastanawiasz się kim być i co robić
w przyszłości? Zapraszamy Ciebie na
rekolekcje powołaniowe do Wyższego

Seminarium Duchownego w Ełku w dniach
od 29.01.do 01.02.2015 r. (czwartek niedziela).
Zgłoszenia: 087 621 75 20, e-mail:
wsd@diecezja.elk.pl, www.wsd.elk.pl
Weź ze sobą Pismo Święte i śpiwór.

* 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
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W piątek, 23 stycznia br., w Szkole
Podstawowej w Ukcie, odbyła się wizyta
duszpasterska zwana kolędą, którą

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.

I Ty możesz pomóc

ROK VIII

poprowadził ks. proboszcz Waldemar
Sawicki. Rozpoczęliśmy ją radosnym
śpiewem. Następnie wysłuchaliśmy
fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu,

odczytanego przez jedną z uczennic. Później
nastąpiła wspólna modlitwa i błogosławieństwo
uczniów oraz pracowników szkoły. Uroczysty
i wyjątkowy charakter spotkania dopełnił szkolny
konkurs kolęd. Podobny konkurs odbył się także
w Szkole Podstawowej w Krutyni.
ws.

Spowiedź nie jest „sądem”, ale „spotkaniem” z Bogiem,
który przebacza i zapomina o wszystkich grzechach osoby,
która niestrudzenie prosi o Jego miłosierdzie. „Jeśli
w twoim życiu popełniłeś wiele strasznych grzechów, ale
wyraziłeś skruchę, poprosiłeś o wybaczenie – to Bóg

Ochrzczona została

przebacza tobie natychmiast, On zawsze wybacza”.
Boże przebaczenie jest darmowe, bo Chrystus zapłacił
cenę za nas. Nie musimy się więc zastanawiać jak
wiele Bóg może wybaczyć. Wystarcza skrucha
i prośba o przebaczenie.

Od 30 stycznia wydawany będzie radiowy serwis informacyjny
poświęcony przygotowaniom do Światowego Dnia Młodzieży
w Krakowie w 2016 roku. Autorem „Wiadomości Światowych
Dni Młodzieży” jest zlokalizowane w Warszawie Krajowe
Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.
Cotygodniowe 4-5 minutowe audycje dostępne będą na
platformie kdm.org.pl, a w jakości radiowej za pośrednictwem
serwisu dźwiękowego Katolickiej Agencji Informacyjnej
AudioKAI.
Do stworzenia serwisu został wykorzystano podkład muzyczny
Sandra Kowalczyk,
z najnowszej piosenki Magdy Frączek „Fala Miłosierdzia”.
córka Anny Katarzyny
Utwór wpisuje się w temat XXXI Światowego Dnia Młodzieży
i Wojciecha.
Rodzice i otoczenie niech będą „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5, 7).
dla niej świadkami wiary

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś
trzecia niedziela w ciągu roku,
zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień
Chorych na Trąd. Kończy się Tydzień
Ekumeniczny, ale nie kończy się nasza troska
o jedność wyznawców Chrystusa. W dalszym
ciągu musimy pogłębiać swoją wiarę, modlić się
o jedność i pełnić czyny chrześcijańskiego
miłosierdzia również w odniesieniu do braci
odłączonych. Trędowatym starajmy się
pomagać przez modlitwę i ofiary składane na
cele misyjne Kościoła.
2. Jutro
XV Dzień Islamu w Kościele
katolickim w Polsce. Islam, tak jak
chrześcijaństwo i judaizm, zalicza się do religii
monoteistycznych, to znaczy religii uznających
tylko jednego Boga. Módlmy się, aby
w przyszłości nie dochodziło na świecie do
wojen na tle religijnym.
3. We wtorek przypada Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
4. W środę o godz. 17.00 Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie Msza
Święta wieczorna.
5. 4 lutego o godz. 9.00 w naszej parafii zostanie
przeprowadzona zbiórka elektrośmieci
(zużytych pralek, lodówek, telewizorów, etc.).
Akcja ta jest prowadzona w diecezjach całej
Warsztaty wokalne muzyki chrześcijańskiej
w Suwałkach
Soulwałki Gospel Workshop - warsztaty objęte
patronatem honorowym Biskupa Ełckiego
6-7 lutego, godz. 10.00-14.00, 15.30-19.00
Sala Kameralna SOK w Suwałkach, ul. Jana
Pawła II 5
Wstęp: 20 zł (za cztery spotkania) Zapisy do
4.02: anna.szafranowska@soksuwalki.eu
Twoje serce bije w rytmie gospel? Gospel to coś
więcej niż muzyka
to filozofia życiowa
i poczucie wspólnoty. Wspaniały dar, którym
należy się dzielić i używać do
rozpowszechniania Dobrej Nowiny. Trudno
pozostać obojętnym, nie tańczyć i klaskać,
Wizyta duszpasterska.
Początek kolędy o 9.30.
Poniedziałek - Betezda
Wtorek - Krutyń
Środa - Krutyń

Polski przez organizację Kirche In Not w celu
pomocy Kościołowi misyjnemu. Zachęcam
wszystkich do zbiórki. Sprzęt należy złożyć na
twardym parkingu przy kościele.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 26 I święci Tymoteusz i Tytus, biskupi,
uczniowie i pomocnicy św. Pawła Apostoła, do
których skierował on listy zwane
„pasterskimi” (wspomnienie obowiązkowe);
· 27 I
bł. Jerzy Matulewicz, biskup,
z pochodzenia Litwin, który żył na przełomie
XIX i XX wieku, odnowił Zgromadzenie
Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia
żeńskie (wspomnienie obowiązkowe);
· 28 I św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor
Kościoła, dominikanin, który żył w XIII wieku
i dał mocne podstawy pod rozwój filozofii
chrześcijańskiej i teologii (wspomnienie
obowiązkowe);
· 31 I św. Jan Bosko, prezbiter, z pochodzenia
Włoch, który żył w XIX wieku i poświęcił
wszystkie swoje siły sprawie wychowania
młodzieży. W tym celu założył dwa
zgromadzenia zakonne (wspomnienie
obowiązkowe).
Niech ich przykład i modlitwa pociągają nas
do zaangażowania się w sprawy Kościoła.
słysząc tę porywającą muzykę. Zaśpiewaj razem
z nami gospel ma potężną moc jednoczenia
ludzi, błyskawicznie uwodzi duszę i ożywia
ciało. Dlatego nie trzeba umieć czytać nut
wystarczy kochać śpiewanie i lubić się bawić.
Będzie okazja podszkolić technikę śpiewu
i nauczyć się nowych utworów pod czujnym
okiem i uchem prowadzącej Gabrieli Gąsior
i przy akompaniamencie Doroty Zaziąbło. Na
warsztaty może zapisać się każdy bez ograniczeń
wiekowych. Jedynymi warunkami są pasja
śpiewania i umiejętność dobrej zabawy.
Ukoronowaniem spotkań będzie koncert
finałowy Soulwałki Gospel Workshop, który
odbędzie się w sobotę, 7.02, o godz. 19.00.
Czwartek - Krutyń
Piątek - Ładne Pole
Sobota - Śwignajno (od p.Gołaś do p.
Wiszowaty).

Intencje mszalne
Poniedziałek - 26 stycznia 2015 r.
8.00 - o zdrowie dla Teresy Milewskiej i Barbary
Kopka - int.od ks. Henryka
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Wtorek - 27 stycznia 2015 r.
8.00 - o nawrócenie syna
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Środa - 28 stycznia 2015 r.
8.00 - + Leokadia Sobiech w 2 rocz.śm.
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Czwartek - 29 stycznia 2015 r.
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - o bł. Boże dla Stanisława Hudaszka w 79
rocznicę urodzin
Piątek - 30 stycznia 2015 r.
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - + Andrzej Krajza w I rocz.śm.
Sobota - 31 stycznia 2015 r.
8.00 - + Władysław Waszkiewicz - int.od dzieci
17.00 - w 19 urodziny Roksany
4 Niedziela Zwykła - 1 lutego 2015 r.
8.30 - o bł. Boże dla dzieci i wnuków p. Łuszczyk
8.30 - + Anna Rudnik - int.od córki z rodziną

8.30 - za parafię
11.00 - w kolejne urodziny Joanny i Marka
Syberskich i za ich córkę Paulinę - int.od
rodziców
11.00 - w koleją rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego p. Ksepka
11.00 - + Józef Ejdys w 30 dzień po śm. - int.od
uczestników pogrzebu
17.00 - + Agnieszka Krajza w 10 rocz.śm.,
Franciszek,
Czesław, Irena
i Krzysztof
Cieplińscy
17.00 - +
S t a n i s ł a w,
Stanisława,
S t a n i s ł a w,
Irena, Teresa
Ogonowscy,
Hania i Wanda
Ry m a r c z u k ,
P a w e ł
Łuszczyk

KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty białym
obrusem, krzyż, dwie świece, wodę święconą
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 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 - wymiana instalacji
elektrycznej w kościele;
- zaprojektowanie i wykonanie
ołtarzy
bocznych w kościele.

Słowo

na

Słowem-kluczem w dzisiejszych czytaniach jest
„nawrócenie”, pochodzące z greckiego
„metanoia”. I tak, dzięki nawoływaniu Jonasza,
nawrócili się mieszkańcy Niniwy i uniknęli
Bożego gniewu. Natomiast dziewięć wieków
później, dzięki temu, że serce pierwszych
Apostołów było otwarte na nawrócenie, mógł
dokonać się ich akt pójścia za Jezusem.
Nawrócenie bowiem jest odwróceniem się od

dziś

świata i jego spraw, a całkowitym
przylgnięciem do Boga i Jego łaski. W bardzo
dobitny sposób usłyszymy o tym w Liście św.
Pawła do Koryntian. Chcąc, aby dokonywały
się i w nas wielkie sprawy Boże, trzeba podjąć
trud ciągłego nawracania.
Niech nam w tym pomoże i nas uzdolni do tego
dzisiejsze słowo Boże.

