Kalendarz liturgiczny
29 stycznia. IV NIEDZIELA ZWYK£A.
Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Gromadzimy siê w Dniu Pañskim na Eucharystii,
by byæ blisko Jezusa Chrystusa i cz³owieka. Tu
us³yszymy s³owa, które maj¹ moc uzdrowienia od
z³ego, tu posilimy siê pokarmem, który nas umocni.
30 stycznia. Poniedzia³ek.
2 Sm 15,13-14; Mk 5,1-20
Jako ludzie wiary gromadzimy siê przy stole
Bo¿ego s³owa i stole Eucharystii. To tutaj
pragniemy ofiarowaæ Bogu to wszystko,co stanowi
nasz¹ codziennoœæ, a jednoczeœnie zaczerpn¹æ si³
do jeszcze owocniejszego realizowania wskazañ
Ewangelii.
31 stycznia. Wtorek. Œw. Jana Bosko.
2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Mk 5,21-43
Eucharystia jest dla nas Ÿród³em si³y.
1 lutego. Œroda.

2 Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6
Przychodzimy na Eucharystiê, by umacniaæ siê w
codziennym d¹¿eniu do œwiêtoœci.
2 lutego. Czwartek. Œwiêto Ofiarowania
Pañskiego (MB Gromnicznej).
Ml 3,1-4 albo Hbr 2,14-18; £k 2,22-40
¯yjmy prawd¹, ¿e ka¿dy z nas jest œwi¹tyni¹ Pana
Boga.
3 lutego. Pi¹tek.
Syr 47,2-11; Mk 6,14-29
Eucharystia to Ofiara, ale zarazem i Uczta, na
któr¹ zaprasza sam Pan Bóg, by nas nape³niæ
swoj¹ moc¹ i si³¹.
4 lutego. Sobota. Œw.
1 Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
Szukajmy wytrwale daru M¹droœci Bo¿ej.
Codziennie pokornie proœmy Pana Boga, aby nas
prowadzi³.

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. Chrystus krótko i zdecydowanie rozprawi³
siê ze z³ym duchem: „Milcz i wyjdŸ z niego!”
rozkaza³. I duch nieczysty opuœci³ drêczonego
cz³owieka. Wniosek „na jutro” nasuwa siê sam:
Trzeba zdecydowanie walczyæ ze z³em,
grzechem i swoj¹ s³aboœci¹, wtedy ³atwiej
us³yszymy g³os Bo¿y i otrzymamy potrzebn¹
nam pomoc. Nie zapominajmy o tym!
2. Dziœ Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych. Módlmy
siê o zdrowie i skuteczn¹ pomoc dla nich.
3. W czwartek 2 lutego bêdziemy obchodziæ
œwiêto Ofiarowania Pañskiego. Zgodnie z
¿ydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa
Maryja i Józef zanieœli Dzieci¹tko do œwi¹tyni
jerozolimskiej, by je przedstawiæ Bogu i z³o¿yæ
ofiarê. Tego dnia przyjdŸmy do œwi¹tyni ze
œwiecami. Zostan¹ pob³ogos³awione i przez
ca³y rok, a zw³aszcza w chwilach trwogi i
cierpienia, bêd¹ nam przypomina³y o Jezusie
Œwiat³oœci Narodów.
Œwiece mo¿na nabyæ w zakrystii.
4. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego jest Dniem

Bazylika zim¹

Komunikaty

¯ycia Konsekrowanego, a wiêc osób, które
obra³y drogê ¿ycia zakonnego szczególnego
naœladowania Jezusa przez czystoœæ, ubóstwo i
pos³uszeñstwo. Ogarnijmy ich tego dnia nasz¹
modlitw¹ i ¿yczliwoœci¹.
Msze Œwiête o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.
5.W pi¹tek, 3 lutego przypada wspomnienie
œwiêtego B³a¿eja, biskupa i mêczennika, patrona
wstawiaj¹cego siê za cierpi¹cymi na choroby
gard³a. Tego dnia na zakoñczenie Mszy Œwiêtej
bêdziemy mogli przyj¹æ specjalne
b³ogos³awieñstwo za przyczyn¹ tego œwiêtego.
6. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano
ju¿ - 2600 z³.
7. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 z³.; Zebraliœmy ju¿ 5340 z³.
(Wydano - 8094 z³.).
WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE
"BÓG ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW
TROSKI I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
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Ostatnia niedziela stycznia jest okazj¹ do
podsumowania dotychczasowych dzia³añ na rzecz
wyeliminowania tr¹du – choroby, na któr¹ wci¹¿
cierpi¹ mieszkañcy najubo¿szych rejonów œwiata.
Tr¹d jest dziœ chorob¹ uleczaln¹. W ci¹gu ostatnich
lat blisko 14 milionów chorych odzyska³o zdrowie.
Mimo to, w strefach g³odu i ubóstwa, ¿yje jeszcze
blisko æwieræ miliona trêdowatych. Co dziesi¹ty z
nich, to dziecko poni¿ej 14 roku ¿ycia. Tr¹d, w porê
nie rozpoznany i nie leczony, powoduje ciê¿kie
okaleczenia i degradacjê organizmu.
Wielk¹ rolê odgrywa w dziedzinie opieki nad
trêdowatymi Koœció³ katolicki. Pierwsze leprozoria
(kolonie trêdowatych), przytu³ki i szpitale w
œredniowiecznej Europie by³y dzie³em ówczesnych
W DRODZE DO ŒWIÊTOŒCI...
We wspó³czesnych nam czasach tak¿e wielu jest
ludzi, którzy odrzucaj¹c Chrystusa, stawiaj¹ mu
pytanie podszeptywane przez z³ego ducha: Czego
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?. Pobudzeni
wiar¹ nie mo¿emy ulegaæ tej wielkiej fali
antychrzeœcijañskich ideologii, które od wieków
przetaczaj¹ siê przez œwiat. Z wiar¹ i ufnoœci¹
ws³uchajmy siê w drug¹ czêœæ dzisiejszej Ewangelii,
która ukazuje nam, jak Pan Jezus wypêdza z³ego
ducha. B¹dŸmy wiêc pewni, ¿e Jezus, jak pisa³ do
Tymoteusza œw. Pawe³: jest b³ogos³awionym i
jedynym W³adc¹, Królem królów i Panem
panuj¹cych. Dlatego te¿ nie lêkajmy siê pytaæ
Chrystusa o to, czego od nas pragnie. Ale pytajmy nie
po to, by w Niego w¹tpiæ, ale by prawdziwie poznaæ
W Polsce œwiêto Ofiarowania Pana Jezusa
ma charakter wybitnie Maryjny. Widzimy
Maryjê, jako Tê, która sprowadzi³a na ziemiê
niebiañskie Œwiat³o i która tym Œwiat³em nas
broni oraz os³ania od wszelkiego z³a. Dlatego
czêsto bierzemy do r¹k gromnice, zw³aszcza
w niebezpieczeñstwach wielkich klêsk i gro¿¹cej
œmierci. Poœwiêcone 2 lutego œwiece, jakby widomy
znak Bo¿ej Jasnoœci, zapala siê w trudnych ¿yciowych
chwilach po to, aby "zadzia³a³a" interwencja Bo¿ej
Opatrznoœci. W religijnej tradycji polskiej podczas

zakonów. Do dziœ trêdowatymi na ró¿nych
kontynentach zajmuj¹ siê misjonarze – œwieccy i
zakonni. Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych og³oszony
zosta³ w 1954 roku przez francuskiego filozofa,
dziennikarza i humanistê Raoula Follereau, który
ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ ludziom biednym,
chorym i wyrzuconym na margines ¿ycia
spo³ecznego. Od tamtego czasu obchodzony jest
ka¿dego roku w ostatni¹ niedzielê stycznia.
Wed³ug zamys³u inicjatora, w krajach misyjnych
ma to byæ œwiêto promocji trêdowatych, którzy
odzyskuj¹ swoje miejsce w ¿yciu spo³ecznym,
natomiast w krajach wolnych od tr¹du jest to
okazja do mobilizacji pomocy na rzecz
potrzebuj¹cych.
Jego wolê wobec naszego ¿ycia.
Gdy ju¿ za spraw¹ Ducha Œwiêtego dost¹pimy tej
³aski, starajmy siê ze wszystkich si³ wype³niaæ to, co
proponuje nam Zbawiciel. Pamiêtajmy, ¿e On nie ¿¹da
od nas rzeczy niewykonalnych, nieosi¹galnych. Prosi
jedynie: pójdŸ za Mn¹ i wype³niaj moje przykazania.
PójdŸ za Mn¹ i naucz siê mi³owaæ Boga i bliŸniego.
PójdŸ za Mn¹, aby nauczyæ siê pokory, czystoœci i
godnoœci cierpienia. PójdŸ za Mn¹, aby nauczyæ siê
ofiarowywaæ ¿ycie swoje za bliŸnich swoich.
Tego chce od nas Chrystus. Je¿eli wype³nimy Jego
misjê w ka¿dej chwili naszego ¿ycia, to osi¹gniemy
idea³ œwiêtoœci, do której ka¿dy z nas jest powo³any.
Wówczas bez lêku bêdziemy przy³¹czaæ siê do
modlitwy zapisanej w ostatnim zdaniu Pisma
Œwiêtego: „PrzyjdŸ Panie Jezu!”.
burzy, nadal stawiamy œwiece – gromnicê w oknach.
Gromnicami za¿egnywano klêski gradowe, ich
dymem kreœlono znaki krzy¿a na drzwiach, piecu,
oknach i belkach stropowych, jako "zapory przeciw
nieczystym si³om i nieszczêœciom". W ka¿dym domu
katolickim powinna byæ przynajmniej jedna
gromnica. Zapala siê j¹ tak¿e przy konaj¹cym, aby
Maryja - Ta, która nios³a do œwi¹tyni Jezusa Œwiat³oœæ Prawdziw¹, prowadzi³a dusze
umieraj¹cych wprost do wiekuistej œwiat³oœci, do
nieba.

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: 0 z³.
Wp³ynê³o -0 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 626 526.52 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 - 30 stycznia 2012 r.
8.00 - + Wies³aw Kozacki w rocz. œm.,
Halina Kozacka
17.00 - + Czes³awa i Stanis³aw Kiernozek, cr.
Kiernozek
Wtorek - 31 stycznia 2012 r.
8.00 - + Stanis³aw Bac³waski
17.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e w rodzinie Ireny
Œroda - 1 lutego 2012 r.
8.00 - w rocznicê œlubu Krystyny i Mariusza Ksepka i
za ich dzieci o zdrowi i b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie
17.00 - w urodziny Bogdana Niwiñskiego - int. od
¿ony, dzieci i wnuków
17.00 - + cr. Bujanowskich i Gajkowskich oraz o
zdrowie dla wnuczki
Czwartek - 2 lutego 2012 r.
8.30 - za Urszulê
8.30 - + Wac³aw i Ignacy Wasilewscy
11.00 - + Czes³awa Trzciñska - int. od uczestników
ró¿añca
11.00 - + Stanis³aw Sad³owski, Antonina, Czes³aw,
KOLÊDA
Przygotowaæ nale¿y: stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, dwie œwiece, woda œwiêcona
i kropid³o, Pismo œwiête. Dzieci i m³odzie¿
szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolêdy:
1. Powitanie. 2. S³owo wstêpne - ks.
Proboszcz. 3. Czytanie S³owa Bo¿ego jeden z domowników ( najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru na przyk³ad: 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
B³ogos³awieñstwa (kap³an wyci¹ga rêce nad
cz³onkami rodziny i odmawia modlitwê. W

Stanis³aw, Józef, W³adys³awa i Czes³awa Klimek
17.00 - + Zbigniew ¯abiñski - int. od rodziny Latoñ z
Nowego Targu
Pi¹tek - 3 lutego 2012 r.
8.00 - + W³adys³awa Mucha w 17-t¹ rocz. œm.,
Andrzej Mucha
17.00 - w intencji Martyny Parzych w 8-me urodziny
17.00 - + Marzena Teresa Szlachetka - int. od
uczestników pogrzebu
Sobota - 3 lutego 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - o b³. Bo¿e dla Paula, Asi i Joshua
17.00 - + Marianna Bielewska
V Niedziela Zwyk³a - 5 lutego 2012 r.
8.30 - + Kazimiera Rokoj¿o - w rocz. œm.
8.30 - Aniela i Ignacy Maciora
11.00 - w int. Mateusza Samsela o zdrowie i b³. Bo¿e int. od Ma³gorzaty Szyszuk
11.00 - + Czes³aw i Stanis³aw, cr. Wiszowatych i
Frydrych
11.00 - + Agnieszka Krajza w 7-m¹ rocz. œm.,
Franciszek, Irena i Czes³aw
17.00 - w int. Szymona w 19-te urodziny

miarê mo¿noœci na czas modlitwy klêkamy
na dwa kolana).
6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
8. Rozmowa duszpasterska
9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
Ofiary sk³adane podczas kolêdy
przeznaczamy na:
- 40 z³ - sprz¹tanie
- na kolêdê kap³anowi - dobrowolna ofiara
- na prace prowadzone w parafii dobrowolna ofiara
Planowane prace w roku 2012:
- oœwietlenie koœcio³a;
- zagospodarowanie otoczenia koœcio³a.

Kolêda
Poniedzia³ek Krutyñski Piecek

Pi¹tek Ukta (Od Parzych
Dariusz do
Skrajna Jadwiga)
Sobota Ukta (od
Pieñkowskich do
Ropiak)
Pocz¹tek o godz.
9.00

Og³oszenia

*

8.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek
miesi¹ca
dzieñ, w którym adorujemy
Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o
powo³ania kap³añskie i zakonne, pierwszy pi¹tek
szczególna okazja do pojednania siê z Bogiem, i
pierwsza sobota miesi¹ca dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
9. Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu we
czwartek rozpocznie siê po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00, za zakoñczy o 21.00. ZAPRASZAM.
Zapowiedzi przedœlubne

Komunikaty

10. We czwartek, 2 lutego - 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.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· we wtorek, 31 stycznia œwiêty Jan Bosko,
za³o¿yciel salezjanów i Zgromadzenia Córek
Maryi Wspomo¿ycielki Wiernych, wielki
pedagog i aposto³ m³odzie¿y;
Prawda wypowiadana w s³owie - kosztuje.

1. Falkowski Rados³aw, stan wolny, zam. I³awa, par. Œw. Brata Tylko za plewy siê nie p³aci. Za pszeniczne
Alberta w I³awie i Drê¿ek Agnieszka, stan wolny, zam. Wojnowo, ziarno prawdy - trzeba zap³aciæ.
*************
par. tut.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych Aliud est celare, aliud tacere.
miêdzy tymi osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany Co innego jest ukryæ, co innego
przemilczeæ
jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
Verbum Domini - o S³owie
uwielbienie Boga.
Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a
Niech ci, którzy ze wzglêdu na swój stan ¿ycia s¹
(Benedykt XVI) cd .

S³owo Bo¿e i Liturgia Godzin
Jedn¹ z form modlitwy, w
których
Pismo œwiête odgrywa g³ówn¹ rolê, jest
niew¹tpliwie Liturgia Godzin. Ojcowie synodalni
stwierdzili, ¿e stanowi ona „uprzywilejowan¹
formê s³uchania s³owa Bo¿ego, poniewa¿ w niej
wierni stykaj¹ siê z Pismem œwiêtym oraz z ¿yw¹
Tradycj¹ Koœcio³a”. Trzeba przede wszystkim
przypomnieæ wielk¹ godnoœæ teologiczn¹ i
koœcieln¹ tej modlitwy. Bowiem „w Liturgii
Godzin Koœció³ spe³nia kap³añski urz¹d Chrystusa,
sk³adaj¹c Bogu „nieustannie” (1 Tes 5,17) ofiarê
czci, to znaczy owoc warg, które wyznaj¹ Jego
imiê. Ta modlitwa jest g³osem Oblubienicy
przemawiaj¹cej do Oblubieñca. Nawet wiêcej, jest
ona modlitw¹ Chrystusa i Jego Cia³a skierowan¹ do
Ojca”. Na ten temat Sobór Watykañski II
powiedzia³: „Wszyscy poœwiêcaj¹cy siê tej
modlitwie wype³niaj¹ zadanie Koœcio³a i zarazem
uczestnicz¹ w najwy¿szym zaszczycie Oblubienicy
Chrystusa, poniewa¿ oddaj¹c Bogu chwa³ê, staj¹
przed Bo¿ym tronem w imieniu Maki Koœcio³a”.
Liturgia Godzin jako publiczna modlitwa Koœcio³a
ukazuje chrzeœcijañski idea³ uœwiêcenia ca³ego
dnia, w rytmie wyznaczonym przez s³uchanie
s³owa Bo¿ego oraz modlitwê Psalmami, aby
punktem odniesienia wszelkiej dzia³alnoœci by³o

zobowi¹zani do odmawiania Liturgii Godzin,
wiernie wype³niaj¹ ten obowi¹zek dla dobra ca³ego
Koœcio³a. Biskupi, kap³ani i diakoni
przygotowuj¹cy siê do kap³añstwa, którym Koœció³
poleci³ jej sprawowanie, maj¹ obowi¹zek
codziennie odmawiaæ wszystkie godziny. Je¿eli
chodzi o obowi¹zek sprawowania tej liturgii w
katolickich Koœcio³ach Wschodnich sui iuris,
nale¿y stosowaæ siê do tego, co przewiduje ich
prawo.Ponadto zachêcam wspólnoty ¿ycia
konsekrowanego, by wzorowo sprawowa³y
Liturgiê Godzin, a¿eby mog³y byæ punktem
odniesienia i natchnieniem w ¿yciu duchowym i
duszpasterskim ca³ego Koœcio³a.

Synod wyrazi³ pragnienie, by bardziej
upowszechni³ siê wœród ludu Bo¿ego ten typ
modlitwy, zw³aszcza odmawianie Jutrzni i
Nieszporów. To rozpowszechnienie z pewnoœci¹
pog³êbi znajomoœæ s³owa Bo¿ego wœród
wiernych. Trzeba uwydatniæ równie¿ znaczenie
Liturgii Godzin przewidzianej na pierwsze
Nieszpory niedzieli i uroczystoœci, w szczególnoœci
w przypadku katolickich Koœcio³ów Wschodnich.
W tym celu zalecam, aby tam, gdzie to jest
mo¿liwe, w parafiach i wspólnotach ¿ycia
zakonnego ta modlitwa by³a odmawiana z
udzia³em wiernych.
cdn

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.

