Kalendarz liturgiczny
28 grudnia. I NIEDZIELA PO NARODZENIU
PAŃSKIM. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40
Życie rodzinne jest nieustannym rodzeniem
człowieka do miłości.
29 grudnia. PONIEDZIAŁEK. V DZIEŃ
W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.
1 J 2,3-11; Łk 2,22-35
Wiara, przyjmowana do serca, w prosty sposób
wyrażana jest w postawach i relacjach do ludzi,
wśród których żyjemy.
30 grudnia. WTOREK. VI DZIEŃ W OKTAWIE
NARODZENIA PAŃSKIEGO.
1 J 2,12-17; Łk 2,36-40
Tylko trwając przy Panu, sięgając po Jego słowo,
żyjąc życiem sakramentalnym, możemy być pewni,
że nie pobłądzimy.
31 grudnia. ŚRODA. VII DZIEŃ W OKTAWIE

NARODZENIA PAŃSKIEGO.
1 J 2,18-21; J 1,1-18
Wszystko jest darem, a Bóg jest początkiem
wszystkiego.
1 stycznia. CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI.
Lb 6,22-27;Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
Boże błogosławieństwo wspiera nas w trudach
i błogosławi radością.
2 stycznia. PIĄTEK. Św. Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu.
1 J 2,22-28; J 1,19-28
Każdy chrześcijanin ma być świadkiem Jezusa
Chrystusa poprzez swoje życie, słowa,
postępowanie.
3 stycznia. SOBOTA przed Objawieniem
Pańskim.
1 J 2,29-3,6; J 1,29-34
Eucharystia jest ucztą miłości. Pan Bóg nas zaprasza.

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. Dziś niedziela w oktawie Narodzenia
Pańskiego a zarazem święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa. W Rodzinie
Nazaretańskiej mamy wzór i oparcie dla
naszych rodzin, dlatego powierzamy je Jej
opiece, a w szczególności dzisiejszych
jubilatów, którym gratulujemy dotychczasowej
współpracy z łaską sakramentu małżeństwa
i życzymy wytrwania w zobowiązaniach
przyjętych w dniu ślubu.
2. W środę przypada wspomnienie św.
Sylwestra I, papieża. Msza Święta na
zakończenie starego roku o godz. 17.00. Po
Mszy Świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Odśpiewamy przebłagalne
suplikacje za grzechy popełnione w kończącym
się roku kalendarzowym 2014 oraz dziękczynne
„Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzymane
w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana
Boga o błogosławieństwo w nowym roku.
Zachęcamy do licznego udziału w tym
zgromadzeniu liturgicznym. Modlić się

Bazylika zimą

Komunikaty

będziemy za małżeństwa zawarte w minionym
roku, za dzieci ochrzczone i za tych, którzy od
nas odeszli w tym roku oraz za wszystkich
zmarłych z rodzin naszych parafian.
3. W czwartek rozpoczęcie nowego roku
kalendarzowego 2015, zakończenie oktawy
Narodzenia Pańskiego, uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień
Modlitw o Pokój, a także pierwszy czwartek
miesiąca. Porządek Mszy Świętej
i nabożeństw jak w niedziele w ciągu roku,
czyli 8.30, 11.00 i 17.00.
Z racji I czwartku miesiąca wystawienie
Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej
o godz. 17.00. Zakończenie o 21.00.
4. W tym tygodniu przypadają również
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Okazja do spowiedzi św. w piątek na pół
godziny przed Mszami Świętymi. Msza
Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana
Jezusa w piątek o godz. 17.00.
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Wartość życia rodzinnego jest faktem Opatrzność. Warto dostosować się do zasad
niezaprzeczalnym. Świadczy o tym dzisiejsze życia rodzinnego podanych przez św. Pawła
czytanie z Księgi Syracydesa, która została w Liście do Kolosan. Wtedy będzie można
napisana w II wieku przed Chrystusem. Rodzina powtórzyć, parafrazując słowa dzisiejszego
została dodatkowo uświęcona przez fakt narodzin Psalmu, że błogosławiona jest ta rodzina, która
w niej samego Syna Bożego. Stąd też św. Łukasz boi się Pana.
dopowie w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, Przyjmijmy zatem z wiarą słowo Boże, aby
że naturalny jest związek rodziny z tym, co Boże, uświęcało nasze rodziny.
gdyż rodzina została ustanowiona przez samą
W prawie 300 miejscowościach w Polsce i 15 na całym świecie rozpoczęły się już przygotowania
do Orszaku Trzech Króli, który wyruszy w Polsce 6 stycznia już po raz siódmy.
Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Orszaku Piotr Wysocki, w rodzinach powstają szopki
betlejemskie, a lokalne społeczności zaczynają rywalizację, aby zdobyć do swojego Orszaku
wielbłąda. "Ostatnie dni przed feriami świątecznymi w setkach polskich szkół uczestniczących
w Orszaku Trzech Króli są czasem wypełnionym gorączkowymi przygotowaniami do Orszaku.
Przeglądane są kolorowe stroje, tarcze i miecze rycerzy, a także tuniki dwórek poszczególnych
królów. Trwają intensywne przygotowania organizacyjne i logistyczne" - powiedział w rozmowie
z PAP Wysocki. Dodał, że organizatorzy kończą rekrutację głównych aktorów: Maryi i Józefa
z małym Jezuskiem, króla Heroda, trzech Mędrców - Afrykańczyka, Azjaty i Europejczyka,
diabłów, aniołów i pasterzy. Jednocześnie rodzice są zachęcani do tego, aby razem ze swoimi
dziećmi przygotować betlejemską szopkę, którą mogą wystawić do ogólnopolskiego konkursu.
Mieszkańcy miejscowości, gdzie idzie Orszak toczą zaciętą walkę w internetowym konkursie
"Głosuj na Wielbłąda!". "Do 15 grudnia, bo do tego dnia były przyjmowane zgłoszenia, chęć
zorganizowania Orszaku Trzech Króli zadeklarowało 308 miejscowości z całej Polski i 15
z zagranicy. Są wśród nich m.in. Goerlitz w Niemczech, Bukareszt w Rumunii, Chicago w USA
oraz Nikołajew na Ukrainie" - poinformował Wysocki. "Spodziewam się, że w tym roku, co
najmniej w 300 miejscowościach przejdzie Orszak Trzech Króli" - powiedział PAP prezes Fundacji
Orszak Trzech Króli Maciej Marchewicz. Dodał, że jeśli tak się stanie, to Orszak 2015 będzie
blisko o sto procent większy niż ten z 2014. "Kolorowy Orszak i radosny, pełen kolędowego śpiewu
tłum na ulicach polskich miast staje się już w wielu miejscach wydarzeniem, w którym uczestniczą
dziesiątki tysięcy osób, całe rodziny, stowarzyszenia, organizacje, wspólnoty parafialne
i pojedynczy ludzie" - podkreślił Marchewicz. “Orszak jest często okazją do odbudowywania więzi
w społecznościach. Jego organizatorami są lokalne stowarzyszenia, szkoły, ośrodki kultury
i parafie. Orszak jest obudowany programami edukacyjnymi dla szkół i konkursami
aktywizującymi rodziny, wspólnoty i mieszkańców. Po siedmiu latach widać obywatelskie efekty"
- podkreśla Wysocki. Dodaje jednocześnie, że aby go zorganizować, potrzeba ludzi, którzy chcą go
robić, angażując w to swój czas i bardzo często swoje pieniądze. Dla wielu jest to pierwsze
obywatelskie zaangażowanie, dla wielu to powrót do tego typu aktywności.
Ciąg dalszy s.3

I Ty możesz pomóc
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 - 3469.46 zł.
Wpłynęło - 3469.46 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 266 380.81 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!

Intencje mszalne
Poniedziałek - 29 grudnia
2014 r.
8.00 - + Regina Rybka
17.00 -w int. Adriana
Wtorek - 30 grudnia 2014 r.
8.00 - + Eugeniusz Dziekoński
(w imieniny)
17.00 - + Weronika Jędrzejczyk w rocz.śm.,
Stanisław, Tadeusz
Środa - 31 grudnia 2014 r.
8.00 - + Czesława i Stanisław Małż, Marianna i
Jan Napora
17.00 - w urodziny Krystyny Ejzemberg
17.00 - + Teresa, Stanisław, Kazimierz, Lucyna,
Janina Szulkowscy
17.00 - + Robert
Czwartek - 1 stycznia 2015 r.
8.30 - w dniu urodzin Krystyny Bień
8.30 - za parafię
11.00 - w 30 rocznicę ślubu Teresy i Kazimierza
Małżeństwo koptyjskich lekarzy Magdi
i Sahar Sobhi Toufic zostało zamordowane
w swym mieszkaniu przy jednym ze szpitali
w libijskim mieście Syrta. Nie ma tam żadnych
śladów rabunku, co może wskazywać, że
zbrodni dokonano z pobudek religijnych.
„Należące do lekarzy pieniądze, które były na
stole w pobliżu miejsca zbrodni, a także
biżuteria kobiety nie zostały naruszone” –
* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

Skrockich
11.00 - + Anna Wachowska oraz w urodziny
Bogusławy Małż
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Piątek - 2 stycznia 2015 r.
8.00 - ................
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
Sobota - 3 stycznia 2015 r.
8.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy, Bożena
Sawicka
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 4 stycznia 2015 r.
8.30 - za parafię
8.30 - + Rozalia i Franciszek Stankiewicz i za ich
rodziców
11.00 - + Józef Nadolny w 2 rocz.śm.,
Władysława
11.00 - + Czesława i Antoni Trzcińscy
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska

oświadczył przedstawiciel władz. W chwili
zbrodni w mieszkaniu lekarzy znajdowała się
również trójka ich dzieci. Jedno z nich, 13-letnią
dziewczynkę, mordercy uprowadzili. Niestety,
także i ona zginęła, choć nieznane są jak dotąd
przyczyny jej śmierci. Od czasu upadku reżimu
Mu’ammara al Kaddafiego mniejszość
chrześcijańska w Libii była przedmiotem licznych
ataków ze strony islamistów.
I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

* 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

5. 2 stycznia - RÓŻANIEC za niewierzących,
o nawrócenia i wzrost pobożności w naszej
parafii. I część różańca o godz. 16.30.
Pozostałe po Mszy Świętej o godz. 17.00.
ZAPRASZAM.

6. 1 stycznia za publiczne
odśpiewanie/odmówienie hymnu do Ducha
Świętego w celu uproszenia łaski światła i pomocy
Bożej w nowym roku można zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.

Związek małżeński zawarli

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 2 I święci Bazyli Wielki i Grzegorz
z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła,
Nowej rodzinie
żyjący
w IV wieku na terenie dzisiejszej
życzymy obfitych łask
Turcji.
Bożych.

Anna Skrajna i Mulilo Nono

Szczęść Wam Boże.
Cd ze s. 1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie
nazywana w Polsce świętem Trzech Króli zamyka cykl
świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest
wówczas ewangeliczne wydarzenie, w którym Mędrcy ze
Wschodu, nazywani również Królami lub Magami
(w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior
i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się nowo
narodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską
gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne
dary: mirrę, złoto i kadzidło. Od 2011 r. po ponad
pięćdziesięciu latach przerwy jest to w Polsce znowu
dzień wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych
krajach na świecie.

Ochrzczeni zostali
Aleksander Brzozowski,
syn Karola i Małgorzaty
Amelia Murzyn,
córka Rafała Pawła i Żanety
Marcin Kręciewski,
syn Mariusza i Katarzyny
Rodzice i otoczenie niech będą dla nich
świadkami wiary.

06 stycznia 2015 roku organizowany jest
II Mikołajski Orszak Trzech Króli, który
w barwnym korowodzie przejdzie
ulicami miasta. Zapraszamy dzieci,
młodzież oraz dorosłych by przebierali
się w postacie wyruszające w Orszaku.

