Kalendarz liturgiczny
27 listopada. I NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 63,16b-17.19b;64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,3337
Przygotowaniom do radosnego prze¿ywania
tajemnicy Bo¿ego Narodzenia niech towarzyszy
nam wezwanie do czuwania i przygotowania siê na
powtórne przyjœcie Chrystusa w chwale na koñcu
czasów.
28 listopada. Poniedzia³ek.
Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
Wiara prowadzi nas przez ziemskie ¿ycie do
wiecznoœci z Bogiem, ale wymaga codziennego
odnawiania i pielêgnowania.
29 listopada. Wtorek.
Iz 11,1-10; £k 10,21-24
Wszyscy têsknimy za szczêœciem i pokojem, które
towarzysz¹ pokojowi - temu miêdzy ludŸmi i temu
wewnêtrznemu - pokojowi serca. Ten pokój daje
Jezus.

30 listopada. Œroda. Œwiêto œw. Andrzeja
Aposto³a.
Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Mt 4,18-22
Ochotnie idŸmy za Jezusem, mówmy o Nim z
entuzjazmem i utrzymujmy z Nim bliskie wiêzi.
1 grudnia. Czwartek.
Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
Fundamentem wiary jest Chrystus, Jego s³owo i
Eucharystia.
2 grudnia. Pi¹tek.
Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Wiara jest warunkiem uzdrowienia cia³ i dusz.
Swoich uczniów, zanim zleci³ im misjê pastersk¹,
pyta³ te¿ o mi³oœæ.
3 grudnia. Sobota. Œw. Franciszka Ksawerego.
Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8
Proœmy Boga, by choæ ma³a cz¹stka
ewangelizacyjnej gorliwoœci œw. Franciszka sta³a
siê i naszym udzia³em.

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. Rozpoczynamy dziœ nowy rok liturgiczny. W
Koœciele w Polsce bêdziemy go prze¿ywaæ pod
has³em „Koœció³ naszym domem”. Jest to drugi
rok trzyletniego cyklu formacyjnego „Koœció³
domem i szko³¹ komunii”.
Jednoczeœnie wchodzimy w okres Adwentu.
Mo¿na go podzieliæ na dwie czêœci: najpierw
kieruje nasz¹ uwagê na powtórne przyjœcie
Chrystusa na koñcu czasów, a nastêpnie
przygotowuje nas do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
podczas których czcimy pierwsze przyjœcie
Chrystusa miêdzy ludzi. Jest to wiêc czas
œwiêtego i radosnego oczekiwania. Niech to
bêdzie dla nas czas religijnego skupienia,
medytacji, pokuty. Modlitwy, umartwienia,
wyrzeczenia, rezygnacja z hucznych wesel i
zabaw niech pomna¿aj¹ duchowy skarb
Koœcio³a i bêd¹ wyrazem naszego oczekiwania
na przyjœcie Pana.
2. Szczególnym wzorem adwentowego
oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci
odprawiana jest Msza Roratnia. Roraty w tym

Bazylika zim¹

Komunikaty

tygodniu o godz. 17.00.
Zachêcam do udzia³u w roratach z lampionami.
3. W tym tygodniu przypadaj¹:
- pierwszy czwartek miesi¹ca dzieñ, w którym
adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê
o powo³ania kap³añskie i zakonne. Zapraszam i
zachêcam do adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu od godz. 17.30 do 21.00.
- pierwszy pi¹tek szczególna okazja
do pojednania siê z Bogiem
- pierwsza sobota miesi¹ca dzieñ
poœwiêcony Niepokalanemu Sercu Maryi.
4. 2 grudnia - RÓ¯ANIEC za niewierz¹cych, o
nawrócenia i wzrost pobo¿noœci w naszej
parafii. I czêœæ ró¿añca o godz. 16.30,
pozosta³e po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00.
ZAPRASZAM.
5. Za tydzieñ ofiary na Fundusz Pomocy
Koœcio³owi na Wschodzie.
6. Serdeczne podziêkowanie za pracê dla dobra
naszej parafialnej wspólnoty p. Marianowi
Puchalskiemu. Bóg zap³aæ!
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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu jako spe³nienie i nowy pocz¹tek.
Jednak nawet te s³owa nie wydaj¹ siê
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
Opowiadanie œw. £ukasza o uczniach z Emaus
pozwala nam posun¹æ siê jeszcze dalej w refleksji
na temat zwi¹zku miêdzy s³uchaniem s³owa i
³amaniem chleba (por. £k 24, 13-35). Jezus
podszed³ do nich nazajutrz po szabacie, s³ucha³, jak
mówili o swojej zawiedzionej nadziei; id¹c z nimi,
„wyk³ada³ im, co we wszystkich Pismach odnosi³o
siê do Niego” (£k 24, 27). Obaj uczniowie
zaczynaj¹ patrzeæ w nowy sposób na Pisma wraz z
Wêdrowcem, który wykazuje niezwyk³¹
znajomoœæ ich ¿ycia. To, co wydarzy³o siê w
tamtych dniach, nie jawi siê ju¿ jako pora¿ka, ale

Od dzisiaj u radnych naszej
parafii mo¿na siê zaopatrywaæ
w op³atki wigilijne. Ofiary
sk³adane podczas nabywania
op³atków przeznaczamy na zakup opa³u do
ogrzewania koœcio³a.
Nazwa „op³atek” pochodzi od ³aciñskiego s³owa
oblatum, co znaczy dar ofiarny. Tradycja dzielenia
siê op³atkiem jest charakterystyczna tylko dla
Polski i ze wzglêdu na swój g³êboki wydŸwiêk
religijny jest szczególnie piêkna. Dziœ op³atek
wigilijny sta³ siê niestety towarem, którym
handluje siê w marketach, na bazarach, a nawet na
stacjach benzynowych. Tymczasem jest to „towar”
szczególny, bo niesie ze sob¹ pewne przes³anie –
op³atki s¹ omodlone. To jest bardzo wa¿ne,
bowiem op³atek wkracza w sferê sacrum, jest
Wró¿biarstwo, czyli poznawania przysz³oœci
ks. Andrzej Trojanowski

cd

Wró¿biarstwo jest odrzuceniem prawdziwego i
jedynego Boga, czyli ³amaniem pierwszego
przykazania Dekalogu. Pismo œw. surowo
przestrzega przed tym grzechem: Nie bêdziesz siê
zwraca³ do wywo³uj¹cych duchy ani do wró¿bitów.
Nie bêdziesz zasiêgaæ ich rady... Ja jestem Pan, Bóg
wasz (Ksiêga Kap³añska 19,31). Przeciwko

jeszcze wystarczaæ dwom uczniom.
Ewangelia £ukasza mówi nam, ¿e
„otworzy³y siê im oczy i poznali Go” (£k 24, 31)
dopiero wtedy, gdy Jezus wzi¹³ chleb, odmówi³
b³ogos³awieñstwo, po³ama³ go i da³ im, wczeœniej
natomiast „oczy ich by³y jakby przes³oniête, tak ¿e
Go nie poznali” (£k 24, 16). Obecnoœæ Jezusa,
najpierw Jego s³owa, a potem gest ³amania chleba
pozwoli³y uczniom rozpoznaæ Go; mog¹ jeszcze
raz i na nowo poczuæ to, co ju¿ wczeœniej z Nim
prze¿yli: „Czy serce nie pa³a³o w nas, kiedy
rozmawia³ z nami w drodze i Pisma nam
wyjaœnia³?” (£k 24, 32).
cdn
symbolem wielkiej œwiêtoœci, chrzeœcijañskiej
mi³oœci, mi³oœci mi³osiernej, przebaczaj¹cej.
Dzielenie siê op³atkiem nie mo¿e nam
spowszednieæ. Przesta³o byæ tylko domen¹
chrzeœcijan, bo w okresie bo¿onarodzeniowym
dziel¹ siê op³atkiem tak¿e niewierz¹cy, np. w
rozlicznych instytucjach pañstwowych. £amanie
siê op³atkiem nie mo¿e staæ siê mechaniczne, bo
nie takie jest jego przes³anie. Trzeba nam w tym
³amaniu odkryæ g³êboki wymiar religijny. Jest to
poniek¹d nawi¹zanie do gestu Chrystusa z
Ostatniej Wieczerzy, kiedy da³ nam „chleb ¿ycia
wiecznego”. Ten chleb ma budowaæ jednoœæ
poœród rodziny, znajomych, przyjació³, z którymi
siê nim dzielimy. Ale aby tak by³o, musimy sobie
wpierw uœwiadomiæ przes³anie, jakie niesie ze
sob¹ ten wigilijny op³atek.

ka¿demu, kto zwróci siê do wywo³uj¹cych duchy
albo do wró¿bitów, aby uprawiaæ nierz¹d z nimi,
zwrócê oblicze i wy³¹czê go spoœród jego ludu... Bo
Ja jestem Pan, Bóg wasz (Ksiêga Kap³añska 20, 67). Czary, w jakiejkolwiek formie by siê nie
przedstawia³y, nale¿¹ do czynów, które wy³¹czaj¹ z
dziedzictwa Królestwa Bo¿ego (List do Galatów 5,
20).
cdn

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. Anonimowo - 200 z³., 2. Kuzia Celina (Ukta) - 100 z³.; 3. Taca z ostatniej
niedzieli - 4074.25 z³.
Wp³ynê³o - 4374.25 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 600 958.85 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!

Zapowiedzi przedœlubne

1. Besiekierski Pawe³, stan wolny, zam. Rosocha, par. tut. i Matusiak Katarzyna, stan wolny, zam.
Mr¹gowo,ul. Mrongowiusza, par. Œw. Wojciecha w Mr¹gowie.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi osobami do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 28 listopada 2011 r.
17.00 - + Marianna Stanis³awa
8.00 - .......................
Bielewska w 30-ty dzieñ po œmierci 17.00 - + Dariusz, Aleksander, Wac³awa, Regina, int. od uczestników pogrzebu
Klara, Marianna, z rodz. KuŸmickich i Sobota - 3 grudnia 2011 r.
Cichomskich
8.00 - + W³adys³aw Turski w 3-ci¹ rocz. œm.
Wtorek - 29 listopada 2011 r.
17.00 - w int. Ma³gorzaty Krajza o zdrowie i b³.
8.00 - + Rozalia w rocz. œm., W³adys³aw, Anna i Bo¿e
Dariusz
17.00 - w int. Ksawerego Jackiewicza z racji
17.00 - + Stanis³aw Duda w 12-t¹ rocz. œm.
urodzin
Œroda - 30 listopada 2011 r.
II Niedziela Adwentu - 4 grudnia 2011 r.
8.00 - ........................
8.30 - + Henryk i Stanis³aw Florczyk
17.00 - ......................
8.30 - + Jerzy Milewski - int. od ¿ony, dzieci i
Czwartek - 1 grudnia 2011 r.
wnuków
8.00 - + Marianna i Ignacy Bastek, Marianna 11.00 - + Mieczys³aw, Zofia, Roman, Bo¿ena
Moroz
Wieczorek
17.00 - .........................
11.00 - + Antoni Kamiñski w rocz. œm.
Pi¹tek - 2 grudnia 2011 r.
11.00 - + Ignacy Wasilewski w 2-g¹ rocz. œm. i
8.00 - + Marianna w 20-t¹ rocz. œm. i Ignacy Wac³aw
Bastek, Marianna Moroz - int. od córki z rodzin¹
17.00 - + Zygmunt Ulbin
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbêd¹ siê w dniach 18-20 grudnia br. Msze Œwiête w
czasie rekolekcji o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
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

Og³oszenia

*

Komunikaty

7. 8 grudnia w Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP - poœwiêcenie medalików dla dzieci przygotowuj¹cych siê
do I Komunii Œwiêtej na Mszy Œwiêtej o godz. 17.00.
8. Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
9. Osoby, które korzystaj¹ z pomocy ¿ywnoœciowej w ramach programu PAD bardzo proszê, by odebra³y produkty
¿ywnoœciowe w poniedzia³ek o godz. 16.00.
10.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ - 2240 z³.
11. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 z³. (Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI
I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
ubogich;
· w œrodê, 30 listopada œwiêty Andrzej. Tradycja · w sobotê, 3 grudnia œwiêty Franciszek Ksawery
mówi, ¿e ewangelizowa³ tereny, na których dziœ (1506-1552), misjonarz Indii, Japonii i Chin.
dominuje prawos³awie. Mia³ dar zbli¿ania ludzi do Polecajmy jego orêdownictwu tamtejszy Koœció³,
Jezusa; zosta³ ukrzy¿owany na wyspie Patras w aby móg³ rozwijaæ siê w prawdziwej wolnoœci. Jest
Grecji;
to te¿ œwiêto patronalne Papieskiej Unii Misyjnej.
· w pi¹tek, 2 grudnia b³ogos³awiony Rafa³ Chyliñski Wykorzystajmy ten dzieñ, by lepiej poznaæ pracê
(1694-1741), oficer, póŸniej franciszkanin, misjonarzy oraz wesprzeæ ich modlitw¹ i pomoc¹
spowiednik, znakomity kaznodzieja i opiekun materialn¹.
List pasterski Episkopatu Polski o szacunku wskazania biskupi polscy stwierdzaj¹:
dla cia³a zmar³ego i obrzêdach pogrzebu
A. Obrzêdy pogrzebowe z Msz¹ Œwiêt¹ i z ostatnim
(w przypadku kremacji) cd
po¿egnaniem w³¹cznie, w których uczestniczy
Bior¹c pod uwagê przekaz p³yn¹cy z Pisma rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i
Œwiêtego i tradycji chrzeœcijañskiej, Koœció³ nadal znajomi, powinny byæ celebrowane przed kremacj¹
zaleca zachowywanie dotychczasowego zwyczaju cia³a ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zw³ok
grzebania cia³ zmar³ych.
sprawuje siê obrzêd zwi¹zany ze z³o¿eniem urny w
Poniewa¿ w ostatnich latach przyjê³y siê w naszym grobie. Obrzêdy pogrzebowe z ostatnim
kraju zró¿nicowane praktyki obrzêdów po¿egnaniem nale¿y celebrowaæ w koœciele lub
liturgicznych towarzysz¹cych kremacji cia³ kaplicy cmentarnej b¹dŸ w pomieszczeniu
zmar³ych i z³o¿eniu urny do grobu lub do specjalnej krematorium wed³ug form podanych w ksiêdze
niszy na cmentarzu w tzw. kolumbarium, czyli liturgicznej zawieraj¹cej Obrzêdy pogrzebu
œcianie z urnami, biskupi polscy – pragn¹c (Katowice 19911, 20012).
uporz¹dkowaæ sposób sprawowania liturgii Ju¿ w 1977 roku Stolica Apostolska wyjaœni³a, ¿e
pogrzebowej – zwrócili siê do Kongregacji do „nie wydaje siê stosownym, aby nad prochami
spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów o celebrowano obrzêdy, które maj¹ na celu uczczenie
zatwierdzenie Obrzêdu z³o¿enia urny do grobu. cia³a zmar³ego. Nie chodzi tutaj o potêpienie
Stolica Apostolska, dekretem z 7 lipca 2010 roku, kremacji, ale o zachowanie prawdziwoœci i
zatwierdzi³a sam obrzêd, jak i normy wykonawcze czytelnoœci znaku liturgicznego” (Dodatek do
zwi¹zane z kremacj¹ cia³a ludzkiego.
Obrzêdów pogrzebu, nr 3).
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
W oparciu o zatwierdzone normy i podane
Jedn¹ z form troski o zmar³ych s¹ tak zwane wypominki, wystêpuj¹ce w dwojakiej odmianie: jako
jednorazowe - gdy imiê zmar³ego wyczytuje siê podczas listopadowych modlitw za zmar³ych oraz roczne
- gdy zmar³ych wspomina siê przez ca³y rok, w ka¿d¹ niedzielê przed Msz¹ œw. W naszym koœciele
wypominki jednorazowe odmawiamy w listopadzie o godz. 16:30, a roczne w niedzielê o 10:45.
Zwyczajem ojców pamiêtajmy o naszych zmar³ych i polecajmy ich mi³osierdziu Bo¿emu w modlitwie
wspominkowej. Zechciejmy poleciæ modlitwom Koœcio³a naszych bliskich zmar³ych, przyjació³ i znajomych.
Wypominki roczne i pó³roczne zamawiamy bezpoœrednio u Ks. Proboszcza. Niech nie bêdzie w naszej
parafii takiej rodziny, która zapomnia³aby o swoich bliskich zmar³ych i nie zamówi³a wypominek, czy te¿ nie
poprosi³a o odprawienie Mszy Œwiêtej za swoich bliskich zmar³ych, bo “œwiêt¹ i zbawienn¹ jest rzecz¹ modliæ
siê za zmar³ych” (2 Mch 12, 45). (Wypominek jeszcze nie zamówi³o 198 rodzin z naszej parafii).
* 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.

