Kalendarz liturgiczny
2 grudnia. I NIEDZIELA ADWENTU.
Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; £k 21,25-28.34-36
Dla wierz¹cego nie jest wa¿ne z³o z przesz³oœci, ale
obietnica, któr¹ przyniós³ Chrystus. Adwent to nie
czas pokuty za to, co by³o, ale czas skupienia siê na
tym, co bêdzie.
3 grudnia. Poniedzia³ek. Œw. Franciszka
Ksawerego.
Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
Starajmy siê byæ autentycznymi aposto³ami Jezusa
wszêdzie tam, gdzie Pan Bóg nas poœle.
4 grudnia. Wtorek. Œw. Jana Damasceñskiego.
Œw. Barbary.
Iz 11,1-10; £k 10,21-24
Jako ludzie wiary gromadzimy siê w domu Bo¿ym,
by uczestniczyæ w Eucharystii, która jest Ÿród³em i
szczytem ¿ycia wspólnoty Koœcio³a.
5 grudnia. Œroda.
Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37

Uczyñmy wszystko, co w naszej mocy, by ludzie
zg³odniali mi³oœci i chleba zostali nasyceni.
6 grudnia. Czwartek. Œw. Miko³aja.
Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
Poœwiêæmy wiêcej czasu na rozwa¿anie tajemnicy
obecnoœci Chrystusa w Najœwiêtszym
Sakramencie.
7 grudnia. Pi¹tek. Œw. Ambro¿ego.
Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Pan Bóg pragnie naszego szczêœcia bardziej ni¿
my sami dla siebie. Pozwólmy Panu Bogu siê
prowadziæ.
8 grudnia. Sobota. Uroczystoœæ Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Rz 3,9-15; Ef 1, 3-6.11-12; £k 1,26-38
Wpatruj¹c siê w postaæ Maryi, Patronki
adwentowego czasu, podejmijmy ze szczerego
serca trud walki z naszymi wadami i przynoœmy
jak najwiêcej owoców dobrych uczynków.

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. Dzisiejsz¹ niedziel¹ rozpoczynamy nowy rok
liturgiczny i duszpasterski. Up³ynie on pod
has³em: „Byc sol¹ ziemi”. Program tego roku
wpisuje siê w og³oszony przez papie¿a
Benedykta XVI, Rok Wiary. Bêdziemy starali siê
rozbudziæ naszego ducha apostolskiego, aby
odwa¿nie przemieniaæ œwiat zgodnie z zamys³em
Bo¿ym i s³u¿yæ braciom. To nasze wielkie
zadanie!
Jednoczeœnie pierwszymi nieszporami
dzisiejszej niedzieli weszliœmy w Adwent, czas
radosnego oczekiwania na przyjœcie Pana.
Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia
i umocnienia wiêzi z Bogiem i bliŸnimi. Ze
szczególn¹ uwag¹ wpatrujmy siê w Maryjê, która
jest najpiêkniejszym wzorem adwentowego
oczekiwania na przyjœcie Odkupiciela. Starajmy
siê naœladowaæ Jej bezgraniczne zawierzenie oraz
oddanie Bogu i ludziom.
2. Dziœ, po Komunii Œwiêtej,
zostan¹
poœwiêcone op³atki na stó³ wigilijny. Radni
roznios¹ je do naszych domów w tym tygodniu.
Przypominam, ¿e nabywamy je w parafii, a nie
w supermarketach czy sklepach, bez odniesienia

Bazylika zim¹

*

Komunikaty

do Koœcio³a i nie poœwiêcone.
3. Dzisiaj, 2 grudnia (niedziela) - 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.
4. Wypominki, czyli proœbê o modlitwê za
wymienionych zmar³ych, mo¿na sk³adaæ do skarbon
w koœciele. Skoñczy³ siê miesi¹c listopad, a jeszcze
ponad 190 rodzin z naszej Parafii nie z³o¿y³o kartek
wypominkowych.
5.Przypominam o zamawianiu Mszy Œwiêtych za
zmar³ych. Ka¿da rodzina w sumieniu zobowi¹zana jest
do takiej pamiêci. Pamiêtajmy tak¿e o zamówieniu
Mszy Œwiêtej za ¿ywych, w imieniny, urodziny, rocznicê
œlubu, o b³. Bo¿e w rodzinie i gospodarstwie.... Mo¿na
ju¿ zamawiaæ Msze Œwiête na nastêpny rok.
6. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI
I ¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
7. W zakrystii do nabycia s¹ kalendarze na nastêpny rok.
8. Za tydzieñ ofiary do tzw. puszek na Fundusz Pomocy
Koœcio³owi na Wschodzie.
9. Do nabycia jest kolejny numer “Martyrii”.
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W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
· 3 XII Œwiêty Franciszek Ksawery (1506-1552),
prezbiter, jezuita, uwa¿any za jednego
z najwiêkszych misjonarzy w dziejach Koœcio³a
(wspomnienie obowi¹zkowe);
· 4 XII Œwiêta Barbara, dziewica i mêczennica
z prze³omu III i IV wieku, szczególna patronka
górników i hutników (wspomnienie dowolne);
· 4 XII Œwiêty Jan Damasceñski (ok. 650-750),
prezbiter i doktor Koœcio³a, szczególnie czczony w
Og³oszenia

*

Koœciele Wschodnim (wspomnienie dowolne);
· 6 XII Œwiêty Miko³aj, biskup ¿yj¹cy na prze³omie
III i IV wieku, który podbi³ serca wiernych w Mirze
Licyjskiej nie tylko gorliwoœci¹ duszpastersk¹, ale
tak¿e trosk¹ o ich sprawy materialne (wspomnienie
dowolne);
· 7 XII Œwiêty Ambro¿y, biskup Mediolanu, ¿yj¹cy
w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog,
wielki Doktora Koœcio³a (wspomnienie
obowi¹zkowe).
Komunikaty

1. 6 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie
Œwiêtego Miko³aja, biskupa. Tego dnia tradycyjnie
obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich.
Niech to liturgiczne wspomnienie Œwiêtego
Miko³aja usposobi nas tak¿e do szerokiego
otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy
zapomnieli albo siê ich wyparli. Ale niech oprócz
wielu podarunków nie zabraknie tak¿e daru naszej
modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego
wspania³ego Œwiêtego Biskupa.
2. W tym tygodniu przypada:
- pierwszy czwartek. Zapraszam na
adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu.
Rozpocznie siê po Mszy Œwiêtej o godz.
17.00, a zakoñczy o godz. 21.00;
- pierwszy pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ

œwiêta pierwszopi¹tkowa na pó³
godziny przed Msz¹ Œwiêt¹. Na progu
Adwentu serdecznie zachêcam do
skorzystania z sakramentu pokuty.
3. W sobotê, 8 grudnia, przypada
uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny. Tego dnia pochylimy
sie nad tajemnica wiary, która mówi, ze Pan Bóg,
wybieraj¹c Maryjê na Matkê swego Syna, zachowa³
Ja od grzechu pierworodnego. Msze Œwiête o godz.
8.30, 11.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
W tym dniu na Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 poœwiêcenie medalików.
4. Zapraszam na spotkanie Parafialnego
Zespo³u Caritas. Odbêdzie siê ono 7 grudnia po
Mszy Œwiêtej o godz. 17.00.

Zapowiedzi Mesjasza jako idealnego Króla
Prorocy Starego Testamentu g³osili, ¿e na koñcu
czasów Bóg da swemu ludowi Mesjasza – Króla,
który zaprowadzi w œwiecie panowanie Boga.
Prorok Zachariasz wo³a³: „Raduj siê wielce, Córo
Syjonu, wo³aj radoœnie Córo Jeruzalem! Oto twój
Król idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwyciêski.
Pokorny – jedzie na osio³ku, na oœl¹tku, Ÿrebiêciu
oœlicy” (Za 9,9n). Izajasz wyjaœnia³, na czym bêdzie
polegaæ królowanie Mesjasza. Namaszczony
Duchem Œwiêtym „rozs¹dzi biednych
sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda s³uszny
wyrok. Rózg¹ swoich ust uderzy gwa³townika,
tchnieniem swoich warg uœmierci bezbo¿nego.

Sprawiedliwoœæ bêdzie mu pasem na biodrach, a
wiernoœæ przepasaniem lêdŸwi” (Iz 11,4-5).
Natomiast zasadniczym dzie³em Mesjasza – Króla
bêdzie uwolnienie ludu z jarzma grzechów i
œmierci: „wyda swe ¿ycie na ofiarê za grzechy, […]
usprawiedliwi wielu, ich nieprawoœci On sam
dŸwigaæ bêdzie” (Iz 53,10-11).
W tym prorockim programie misji idealnego Króla
nie ma ¿adnej aluzji do ziemskiego panowania.
Mowa jest o tym, ¿e Mesjasz-Król objawi narodom
wolê Boga (por. Iz 42,1-6) oraz poka¿e ubogim i
pokornym, jak j¹ wype³niaæ; ¿e sam pos³uszny
Bogu usunie bunt, grzech Adama i dokona
przemiany cz³owieka, jednaj¹c go z Bogiem. 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. Niwiñska Teresa i Edmund z rodzin¹ (Chostka) - 150 z³.; 2. Parafialny
Zespó³ Caritas - 50 z³.; 3. Anonimowo - 80 z³.
Wp³ynê³o - 280 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 670 716.65 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

17.00 - + W³adys³aw Popielarz
17.00 - + Tadeusz Paradowski w rocz. œm.
Sobota - 8 grudnia 2012 r.
8.30 - w int. Marii Moroz z racji urodzin i imienin int. od mê¿a
11.00 - + Daniela Krystian, cr. Krystian i Kot
17.00 - + W³adys³aw Popielarz i cr. Popielarz
II Niedziela Adwentu - 9 grudnia 2012 r.
8.30 - + Daniela Krystian w 7-m¹ rocz. œm.
8.30 - + W³adys³awa i Stanis³aw Krêciewscy - int. od
KR i przyjació³
8.30 - + Jan Pupek
11.00 - + Jan Nadolny w 12-t¹ rocz. œm., Jan Pupek w
9-t¹ rocz. œm.
11.00 - + Antoni Kamiñski w 5-t¹ rocz. œm.
11.00 - + Adrian Ropiak
17.00 - za parafiê 17.00 - + W³adys³awa Dêbowska
Najbardziej podstawowe (dla katolika) Pobudzaæ do grzechu. 5. Pochwalaæ
grzech drugiego. 6. Milczeæ na grzech
wiadomoœci:
cudzy. 7. Nie karaæ grzechu. 8. Pomagaæ
Grzechy cudze
1. Radziæ do grzechu. 2. Rozkazywaæ drugiemu do grzechu. 9. Uniewinniaæ grzech
grzeszyæ. 3. Zezwalaæ na grzech drugiego. 4. cudzy.
Poniedzia³ek - 3 grudnia 2012 r.
8.00 - + W³adys³aw Turski w 4-t¹ rocz. œm.
11.30 - pogrzeb + Eugeniusz Skorupski
17.00 - .....................
Wtorek - 4 grudnia 2012 r.
8.00 - + Janusz Wiêcek
17.00 - + Ignacy Wasielewski w 3-ci¹ rocz. œm.,
Wac³awa
Œroda - grudnia 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - w int. Zofii Duda w 90-t¹ rocznicê urodzin int. od rodziny
Czwartek - 6 grudnia 2012 r.
8.00 - .................
17.00 - ...............
Pi¹tek - 7 grudnia 2012 r.
8.00 - ...................

Og³oszenia

*

1. Przepisy liturgiczne pozwalaj¹, aby w dni
powszednie Adwentu odprawiaæ jedn¹ Mszê
wotywn¹ o Najœwiêtszej Maryi Pannie, tak zwane
roraty. Do licznego udzia³u w tej Mszy,
odprawianej w naszym koœciele codziennie o godz.
17.00, zapraszam dzieci (z lampionami), m³odzie¿ i
doros³ych. Niech tez nie zabraknie
podejmowanych dobrowolnie umartwieñ,
zw³aszcza powstrzymania siê od hucznych zabaw.
Pamiêtajmy o wsparciu potrzebuj¹cych, choæby
przez zakup œwiec Caritasu, które bêd¹ do nabycia
w naszym koœciele.
2. W poniedzia³ek, 3 grudnia, obchodzimy Dzieñ
Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach
pamiêtajmy o misjonarzach duchownych
i œwieckich, proœmy o liczne powo³ania misyjne.

Komunikaty

Szczególnie w trwaj¹cym Roku Wiary ka¿dy z nas
jest zobowi¹zany do wype³nienia nakazu
Chrystusa: „Idzcie na ca³y œwiat i nauczajcie
wszystkie narody…”.
3. We wtorek, 4 grudnia, w liturgiczne
wspomnienie Œwiêtej Barbary, obchodzimy Dzieñ
Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej
wstawiennictwo podczas Eucharystii bêdziemy
polecaæ Bo¿ej opatrznoœci wszystkich naszych
parafian zmagaj¹cych siê z tym problemem
i poszukuj¹cych pracy serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy!
4. Policja ponownie apeluje! W ostatnim tygodniu
odnotowano przypadki wy³udzenia znacznej sumy
p ie ni êd zy o d m i es zk añ c ów Pisza na tzw.
“wnuczka”. (Apel policji w gablocie).

* 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
F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
przywrócenie historycznego wystroju koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
koœcio³a; - promocja Koœcio³a i zabytków z nim

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i
misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
S³owo Bo¿e a œrodki spo³ecznego przekazu
Z relacj¹ miêdzy s³owem Bo¿ym i kulturami
wi¹¿e siê wa¿na kwestia uwa¿nego i inteligentnego
pos³ugiwania siê dawnymi i nowymi œrodkami
spo³ecznego przekazu. Ojcowie synodalni zalecili
nale¿yte poznanie tych narzêdzi i zwrócenie uwagi
na ich szybki rozwój oraz ró¿ne poziomy
wzajemnego oddzia³ywania, a tak¿e dok³adanie
wiêkszych starañ, by zdobywaæ kompetencje w
ró¿nych dziedzinach, w szczególnoœci w zakresie
tak zwanych nowych mediów, jak na przyk³ad
internet. Koœció³ jest ju¿ w znacznej mierze obecny
w œwiecie masowej komunikacji i równie¿
Magisterium Koœcio³a wypowiada³o siê
wielokrotnie na ten temat, poczynaj¹c od Soboru
Watykañskiego II. Wykorzystywanie nowych
metod w przekazywaniu orêdzia ewangelicznego
wi¹¿e siê z ewangelizacyjn¹ pasj¹ wierz¹cych, a
dzisiaj komunikacja obejmuje zasiêgiem swej sieci
kulê ziemsk¹ i nabiera nowego znaczenia
wezwanie Chrystusa: „Co mówiê wam w
ciemnoœci, powtarzajcie w œwietle, a co s³yszycie
na ucho, rozg³aszajcie na dachach” (Mt 10, 27).
Rekolekcje adwentowe
14 i 15 grudnia w naszej
parafii odbêd¹ siê
adwentowe rekolekcje, na
które ju¿ teraz zapraszam
wszystkich. Msze Œwiête w
czasie rekolekcji o godz.
9.00, 11.00, 15.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.

* 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
zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym zwracam siê z proœb¹ o pomoc
w realizacji zadañ statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

S³owo Bo¿e, oprócz tego, ¿e wystêpuje w
formie drukowanej, powinno
rozbrzmiewaæ tak¿e poprzez inne formy
przekazu. Dlatego wraz z ojcami
synodalnymi pragnê podziêkowaæ katolikom,
którzy kompetentnie anga¿uj¹ siê w œwiat mediów,
staraj¹c siê, by ich obecnoœæ by³a znacz¹ca, i
zachêcam do jeszcze rozleglejszego i fachowego
dzia³ania.
Nale¿y uznaæ, ¿e obecnie poœród nowych form
masowej komunikacji wzrasta rola internetu,
stanowi¹cego nowe forum, na którym powinna byæ
g³oszona Ewangelia, przy zachowaniu jednak
œwiadomoœci, ¿e œwiat wirtualny nigdy nie bêdzie
móg³ zast¹piæ œwiata realnego, oraz ¿e
ewangelizacja mo¿e korzystaæ z dróg wirtualnych,
jakie udostêpniaj¹ nowe media, dla nawi¹zywania
znacz¹cych relacji jedynie pod warunkiem, ¿e to
doprowadzi do osobistego kontaktu, który jest
niezast¹piony. Równie¿ w œwiecie internetu, dziêki
któremu na milionach monitorów mog¹ pojawiaæ
siê miliardy obrazów na ca³ym œwiecie, powinno
byæ widoczne oblicze Chrystusa i s³yszalny Jego
g³os, „bowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla
Chrystusa, nie ma go równie¿ dla cz³owieka”. cdn

Nie dziwmy siê Koœcio³owi, ¿e
wszystko zaczyna od Matki
Najœwiêtszej, tak przecie¿ zacz¹³
sam Bóg.
*****
Absentem laedit, qui cum ebrio
litigat.
Ten, kto siê spiera z pijanym, tak
jakby k³óci³ siê z nieobecnym.

Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut
edas
Trzeba jeœæ, aby ¿yæ, a nie ¿yæ, po to
aby jeœæ.
*****
Kto ¿yje bez Chrystusa, stoi na
zewn¹trz przed drzwiami
ojcowskiego domu, na ulicy, bez
dachu nad g³ow¹. (Œw. Ambro¿y)

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
uzgodnienia.

