Kalendarz liturgiczny
27 stycznia. III NIEDZIELA ZWYKŁA.
Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4;4,1421
“Gdyby katolicy naprawdę rozumieli znaczenie
niedzielnej Eucharystii, nie opuściliby jej”.
28 stycznia. Poniedziałek. Św. Tomasza z Akwinu.
Hbr 9,15.24-28; Mk 3,22-30
“Rozporządź, Boże mój, stanem mego życia i daj,
bym wiedział, jak wykonać to, czego ode mnie
żądasz, oraz spraw, bym wykonał to zgodnie z
powinnością i godnością mej duszy”.
29 stycznia. Wtorek.
Hbr 10,1-10; Mk 3,31-35
“Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju.
Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje
Eucharystii”.
30 stycznia. Środa.
Hbr 10,11-18; Mk 4,1-20
“Eucharystia jest owocem, dzięki któremu

będziemy żyć wiecznie. Chleb podtrzymuje nas w
ziemskim życiu, a chleb konsekrowany jest
sposobem na dostarczenie wiecznej siły duszy i
ciału”.
31 stycznia. Czwartek. Św. Jana Bosko.
Hbr 10,19-25; Mk 4,21-25
“Wychowanie jest sprawą serca”.
1 lutego. Piątek.
Hbr 10,32-39; Mk 4,26-34
“Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej”.
2 lutego. Sobota. Ofiarowanie Pańskie.
Ml 3,1-4 lub Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40
Maryja i Józef ofiarowali w świątyni Bogu Jezusa.
I nasze życie powinno być ofiarowane Bogu. Nie
bójmy się powierzyć wszystko, co mamy, naszemu
Ojcu w niebie. On, przyjmując naszą ofiarę, daje
nam dużo więcej, a przede wszystkim daje nam
siebie samego i chce towarzyszyć nam na drogach
naszego życia.

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. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela
stycznia, tradycyjnie jest obchodzona w
Kościele jako Światowy Dzień
Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku.
Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta
choroba. Starajmy się więc pomóc, aby
dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu
ludzkiej godności i wolności. Dziś na
świecie trędowatymi opiekują się głównie
chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy
ich naszymi m modlitwami i ofiarami!
2. W tym tygodniu przypada
czwartek przed pierwszym piątkiem
miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek
dziękujemy za dar Eucharystii i
kapłaństwa, prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Pańskiej Winnicy,
także z naszej wspólnoty parafialnej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
rozpocznie się po Mszy Świętej o godz.
17.00 a zakończy o 21.00. ZAPRASZAM. W

Bazylika zimą

*
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piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o
modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i
całego świata. A w sobotę czcimy Matkę
Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece
całą naszą codzienność.
3. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca
w naszym kościele będzie można skorzystać w
następujących godzinach: od 7.30 do 8.00 i od
16.30 do 17.00. Wszystkich Parafian zachęcam do
pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego
udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym
nabożeństwie eucharystycznym.
4. W nadchodzącą sobotę, 2 lutego, będziemy
obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w
naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki
Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu
zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym
dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i
Józef. Zanieśli Dzieciątko do Świątyni
Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć
ofiarę.
Msze Święte o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
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Trzy dni, od 26 do 28
stycznia będą trwały
uroczystości pogrzebowe
zmarłego w środę kard.
Józefa Glempa. Prymas
Ks. biskup
Jerzy Mazur
w e z w a ł
wszystkich
diecezjan do
modlitwy w intencji zmarłego ks. Prymasa seniora kard.
Józefa Glempa. Wyrażając Bogu wdzięczność za
ogromne dobro, które doświadczyliśmy przez posługę
zmarłego Prymasa proszę wszystkich o modlitwę w jego
intencji, by nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przyjął go do
swojej chwały - powiedział ordynariusz diecezji ełckiej.
Pierwszy raz miałem kontakt z bp Józefem Glempem
jeszcze wówczas, kiedy był pasterzem diecezji
warmińskiej. Dało się wyczuć jego wielkie
zainteresowanie losami Kościoła na Wschodzie.
Następnie już jako Prymas przyjechał do Irkucka, aby
poświęcić plac pod budowę katedry i kurii biskupiej. Był
pod wielkim wrażeniem widząc ogrom pracy, którą
podejmują księża tam pracujący. Snuł prorocze wizje

KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty
białym obrusem, krzyż, dwie świece,
woda święcona 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

senior zostanie pochowany w
poniedziałek w krypcie
a r c h i k a t e d r y ś w. J a n a
Chrzciciela.

rozwoju chrześcijaństwa w tej części świata. Z jego
inicjatywy w Polsce podejmowano wysiłek, aby
poprzez modlitwę i ofiary pieniężne wspomóc ten
odradzający się Kościół. Troszczył się również o
Polaków na emigracji w Stanach Zjednoczonych,
krajach obu Ameryk, a także o tych, którzy z różnych
powodów przebywali za wschodnią granicą kraju
Wspomina ks. bp Jerzy Mazur, że Ks. Prymas
senior był częstym gościem w naszej diecezji.
Warto wspomnieć 1000 - lecie męczeńskiej śmierci
św. Brunona czy inaugurację peregrynacji kopii
obrazu Jezusa Miłosiernego. Kardynał Józef Glemp
był wielkim świadkiem wiary w trudnym czasie dla
Polski. Z wielką odwagą i roztropnością
podejmował decyzje, które czasami były
niepopularne, jednak patrząc z perspektywy czasu,
który upłynął - słuszne. Jesteśmy mu winni
wdzięczność jako ludzie wierzący i jako naród powiedział ks. biskup.

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 w roku 2013:
- remont i odbudowa prezbiterium zabytkowego
kościoła - konserwacja malarstwa ściennego,
konserwacja okien w prezbiterium... Przywrócenie
historycznego i oryginalnego wystroju
prezbiterium kościoła w Ukcie.
Całkowity koszt operacji 398 100.02 zł.
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
( S a m o r z ą d Wo j e w ó d z t w a Wa r m i ń s k o Mazurskiego) - 337662,50 zł.- dofinansowanie.
Wkład parafii - 60 437.52 zł.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składamy serdeczne podziękowania za składane ofiary
i zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na budowę domu parafialnego lub 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 na budowę złożyli: 1. - Taca z ostatniej niedzieli - 2508.08 zł.
Wpłynęło - 2508.08 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 668 013.62 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca i systematycznie, jest wielką
pomocą, byśmy mogli zrealizować inwestycję budowy domu parafialnego. Za wielką ofiarność,
życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!
Intencje

Poniedziałek - 28 stycznia 2013 r.
8.00 - + Marzena Szlachetka
17.00 - ..........................
Wtorek - 29 stycznia 2013 r.
8.00 - + Stanisław Bacławski, Antoni
Pardo
17.00 - ...................
Środa - 30 stycznia 2013 r.
8.00 - + Stefania Waszkiewicz w 30-ty dzień po śm.
- int. od uczestników pogrzebu i za + Władysław
w 5-tą rocz. śm.
17.00 - ................
Czwartek - 31 stycznia 2013 r.
8.00 - za Izydora i Leokadię Domurad o zdrowie
i bł. Boże
17.00 - ...............
Piątek - 1 lutego 2013 r.
8.00 - ................
17.00 - + Władysława Mucha w 18-tą rocz. śm.,
Andrzej
Sobota - 2 lutego 2013 r.
8.30 - .................

Odszedł od nas

mszalne

11.00 - + Stanisław, Antonina, Czesław, Antonina,
Stanisław, Kazimierz, Zdzisław, Władysława
i Czesława Klimek, Irena i Teresa, Aleksander
Zawrotny
17.00 - w urodziny Janiny Lenkiewicz i o zdrowie
Stanisława
17.00 - + Ignacy Wasilewski (w dniu urodzin) - int.
od wnuczków
IV Niedziela Zwykła - 3 lutego 2013 r.
8.30 - w urodziny Mirosława Waszkiewicza - int.
od żony i dzieci
8.30 - + Kazimiera Rokojżo
8.30 - + Stefania i Władysław Waszkiewicz - int. od
chrześniaczki i brata
11.00 - o bł. Boże dla Joanny i Marka Syberskich
z racji urodzin i dla ich córki Pauliny - int. od
rodziców
11.00 - o zdrowie i bł. Boże dla Amelki - int. od
rodziców
11.00 - w urodziny Szymona, w urodziny Karoliny,
za Agnieszkę, Mateusza i Radosława
17.00 - + Tadeusz Dąbrowa w 4-tą rocz. śm.

2 lutego - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w
naszej parafii. I część różańca o godz.
16.30, a pozostałe po Mszy Świętej o
godz. 17.00. ZAPRASZAM.

Nigdy nie
zestarzeje się
serce, które
kocha.
(Sokrates)
Kolęda:
Miksza do Popławskich) 3 lutego (niedziela) po Mszy Świętej o godz.
Początek o 9.30
Czwartek - Śwignajno 11.00 - spotkanie dzieci przygotowujących się
do I Komunii Świętej i ich rodziców.
Wtorek - Śwignajno (od (od Jaksina do Szok)
S t a n i s z e w s k i c h d o Piątek - Ładne Pole (od Bardzo proszę o przyniesienie do kościoła palm
Ruszczyk)
Jórczyk do Stankiewicz) poświęconych w zeszłym roku. Zostaną one
spalone, a popiół posłuży do posypania głów w
Środa - Śwignajno (od
Ryszard Gruszczyński
Msza Święta od
uczestników pogrzebu - 19 lutego
2013 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Środę Popielcową.
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
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1. 2 lutego na Mszę Świętą o godz. 11.00 zapraszam
dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i
ich rodziców.
Tego dnia na Mszach Świętych zostaną
pobłogosławione świece zwane gromnicami, aby
przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i
cierpienia, przypominały nam o Jezusie Światłości
Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego
życia.
Gromnice są do nabycia z zakrystii.
2. Z inicjatywy Błogosławionego Jana Pawła II
święto Ofiarowania Pańskiego jest także
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.
Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące
służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i
zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o
liczne i święte powołania do życia zakonnego w
naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.
Wesprzemy też materialnie borykające się z
trudnościami klasztory i domy zakonne.
3. Trwają odwiedziny duszpasterskie, zwane
kolędą. Odwiedzam naszych Parafian, aby zanieść
do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo.
Jest to przede wszystkim wizyta duszpasterska,
podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej
modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi
praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć
lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu
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duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian
i odwrotnie. Jest to okazja do rozmowy o
radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o
wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty
parafialnej.
4. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
5. W zakrystii do nabycia jest magazyn kulturalny
“Borussia”, w którym między innymi o naszym
parafialnym obrazie.
6. Przypominam o zamawianiu Mszy Świętych za
zmarłych. Każda rodzina w sumieniu zobowiązana
jest do takiej pamięci. Pamiętajmy także o
zamówieniu Mszy Świętej za żywych, w imieniny,
urodziny, rocznicę ślubu, o bł. Boże w rodzinie i
gospodarstwie....
7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 28 I Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor
Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i
teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła
filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną
inspirację dla nauczania Kościoła (wspomnienie
obowiązkowe);
· 31 I Święty Jan Bosko (1815-1888), założyciel
salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł
młodzieży (wspomnienie obowiązkowe).

Verbum Domini - o Słowie Bożym w życiu i misji zarówno w Piśmie świętym, jak i w żywej Tradycji
Kościoła (Benedykt XVI) cd .
Kościoła obcujemy z ostatecznym słowem Boga o
wszechświecie i dziejach.
Ostateczne słowo Boga
Na zakończenie tych refleksji, w
których chciałem wyrazić i
pogłębić bogactwo XII
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów poświęconego słowu Bożemu w życiu i
misji Kościoła, pragnę jeszcze raz wezwać cały lud
Boży, duszpasterzy, członków Instytutów życia
konsekrowanego oraz świeckich, by starali się
coraz lepiej poznawać Pismo święte. Nigdy nie
powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej
autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej
jest słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i
rozważane w Kościele. To umacnianie więzi ze
słowem Bożym będzie miało tym większy
rozmach, im bardziej będziemy świadomi, że

Jak pokazuje Janowy Prolog, wszystko, co istnieje,
jest pod znakiem Słowa. Słowo wychodzi od Ojca,
przychodzi zamieszkać między swoimi i powraca
na łono Ojca, by zanieść z sobą całe stworzenie,
które w Nim i przez Nie zostało stworzone. Kościół
żyje teraz swoją misją w niespokojnym
oczekiwaniu na eschatologiczne objawienie się
Oblubieńca: „A Duch i Oblubienica mówią:
„Przyjdź!”„ (Ap 22, 17). Nie jest to nigdy bierne
oczekiwanie, lecz misyjna potrzeba głoszenia
słowa Bożego, które uzdrawia i odkupia każdego
człowieka: również dzisiaj zmartwychwstały Jezus
mówi do nas: „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).
cdn

Parafia w Ukcie ma na sprzedaż zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem
geodezyjnym 328/2 o powierzchni ok. 3970 m2 położoną w Ukcie, gmina Ruciane Nida,
powiat piski. Na działce posadowione są m.in. budynek mieszkalny o powierzchni
użytkowej ok.80 m2 i dwa garaże murowane w zabudowie szeregowej. Cena do
uzgodnienia.

