Kalendarz liturgiczny
30 listopada. I NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 63,16b-17.19b;64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mt 13,3337
Jesteśmy kościołem żywym, który na co dzień daje
świadectwo wiary. Centrum naszego życia jest
Eucharystia. Starajmy się owocnie przeżyć święty
czas Adwentu, czas czuwania i oczekiwania.
1 grudnia. PONIEDZIAŁEK.
Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
Znając swą słabość w wierze, w Bogu odnajdujmy
oparcie.
2 grudnia. WTOREK.
Iz 11,1-10; Łk 10,21-24
Nieśmy ludziom dobro, by także dzięki nam ktoś
odnalazł drogę do Boga.
3 grudnia. ŚRODA. Św. Franciszka Ksawerego.
Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37
Czy nasza wiara w Chrystusa skłania nas do

większej gorliwości w misyjnym dziele Kościoła?
4 grudnia. CZWARTEK.
Iz 26,1-6; Łk 7,21.24-27
Znakiem spotkania Boga ma być wypełnianie
Jego słów w codzienności.
5 grudnia. PIĄTEK.
Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
Ciągle porównujemy, oceniamy i staramy się
ukazać siebie w lepszym świetle. Uzdrowienie,
jakiego dokonuje Jezus, staje się początkiem
nowego, prawdziwego życia. Otwiera przed nami
perspektywę, gdzie drugi człowiek jest bratem, a
życie jest początkiem wieczności.
6 grudnia. SOBOTA.
Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8
Chrystus wybrał nas, abyśmy stawali się Jego
ustami, dłońmi i sercem pełnym miłości, których
doświadczy współczesny świat.

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 przypada pierwsza niedziela Adwentu
i nowego roku kościelnego, który będziemy
przeżywać w Polsce pod hasłem: „Nawróćcie
się i wierzcie w Ewangelię”. Adwent to czas
świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie
ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia
i w dniu ostatecznym. Dzieli się on na dwie
części; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje
nasze myśli ku wieczności, zaś druga, od 17
grudnia, zwraca nasze myśli ku Bożemu
Narodzeniu.
2. W dni powszednie Adwentu o godz. 17.00
„roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce
Bożej. Maryja jest dla nas wzorem
przygotowania się na przyjście Pana Jezusa.
Zachęcamy do licznego udziału w „roratach”,
a rodziców prosimy, by pomogli swoim
dzieciom wykonać lub nabyć lampiony
adwentowe i w miarę swoich możliwości
zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła.
Pół godziny przed „roratami” zapraszam na
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu

Bazylika zimą

Komunikaty

N ajświętszej Maryi Panny, będzie też
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
3. W uroczystość Chrystusa Króla, która jest
świętem patronalnym Akcji Katolickiej,
odbyło się spotkanie z p. Dariuszem Wiskim
i jego małżonką. Pan Prezes AK uświadamiał
nam, że Akcja Katolicka to ruch świeckich
katolików, zaangażowanych nie tylko w życie
parafii czy diecezji, lecz również, a może
przede wszystkim w życie społeczne.
Członkowie Akcji Katolickiej starają się
w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu
społecznym promować wartości
chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką
społeczną Kościoła i współpracując
z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną
oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich
otoczeniu i kraju, kierując się przy tym
z a s a d a m i w i a r y. W s z y s t k i c h
zainteresowanych włączeniem się
w działalność tego stowarzyszenia serdecznie
proszę o zgłoszenia .
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Dzisiejsze pierwsze czytanie przedstawia sytuację
ludzi pogubionych na drogach swego życia.
Sytuacja ta nie jest do pozazdroszczenia:
przypomina błądzenie w ciemnościach i
chodzenie po omacku. Jednakże Bóg jest Bogiem,
który zawsze wychodzi jako pierwszy na
poszukiwanie człowieka. Prawdę tę podkreśla św.
Paweł w czytanym dziś fragmencie Listu do
Koryntian, gdy dziękuje Bogu za ogrom darów

dziś

nieustannie dawanych zagubionemu
człowiekowi, a wysłużonych przez Jezusa
Chrystusa. Jednakże, aby nie zmarnować
żadnej z tych łask, potrzeba przyjąć postawę
czuwania, czyli ciągłej otwartości i gotowości.
Wsłuchajmy się więc dziś z uwagą w słowo
Boże, abyśmy stawali się ludźmi czuwającymi i
wdzięcznymi za każdą, nawet najmniejszą
łaskę.

Dn. 24 listopada 2014 r., już po raz XI, zostały wręczone
nagrody Wilka Piskiego osobom mającym szczególne
zasługi dla rozwoju powiatu. Kapituła Wilka Piskiego
nominuje kandydatów do nagrody
w pięciu głównych
kategoriach. Spośród nominowanych wybiera i nagradza
jednego laureata. Pragnę podzielić się radością, iż
w kategorii POSTAWA GODNA POCHWAŁY
I PROPAGOWANIA tytułem laureata uhonorowany
został Ks. Waldemar Sawicki, proboszcz Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Ukcie.
Jestem zaszczycony wpisaniem się w historię ziemi, która od siedmiu lat stała się moją „małą
ojczyzną”. Dziękuję serdecznie wszystkim parafianom, którzy modlitwą i pracą wspierają
podejmowane przeze mnie działania.
Chciałbym, aby każdy z Was poczuł się
doceniony i wyróżniony na równi ze
mną. Zapewniam jednocześnie, że nie
odznaczenia lecz chwała Boga i dobro
parafii są zawsze moim nadrzędnym
celem.
Osoby zainteresowane relacjami z tego
wydarzenia odsyłam na strony
internetowe: pisz.wm.pl;
w w w . p i s z a n i n . p l ;
http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/info
rmacje/wideo
* 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

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: 0 zł.
Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 270 400.27 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 - 1 grudnia 2014 r.
8.00 - + Marianna i Ignacy Bastek,
Marianna Moroz
17.00 - + Agnieszka, Franciszek,
Czesław Krajza, Irena i Krzysztof
Cieplińscy
Wtorek - 2 grudnia 2014 r.
8.00 - ..................
17.00 - + Lidia Ciszewska - int.od uczestników
pogrzebu
Środa - 3 grudnia 2014 r.
8.00 - + Janina i Feliks Śmigielscy, Bożena
Sawicka
8.00 - + Władysław i Jan Turscy - int.od żony
i matki
17.00 - + Marianna Bastek w 23 rocz.śm., Ignacy
Bastek, Marianna Moroz - int.od córki z rodziną
Czwartek - 4 grudnia 2014 r.
8.00 - ........................
17.00 - + Eugeniusz Ptak, Witold Serek

Piątek - 5 grudnia 2014 r.
8.00 - ..................
18.00 - ................
Sobota - 6 grudnia 2014 r.
8.00 - + Władysław Turski w 6 rocz.śm., Jan,
cr. Turskich i Kręciewskich
17.00 - w 92 urodziny Zofii Duda
II Niedziela Adwentu - 7 grudnia 2014 r.
8.30 - + Henryk w rocz.śm., Stanisław, Adam,
Irena, cr. Florczyk i Kozłowskich
8.30 - + Mieczysław, Zofia, Roman i Bożena
Wieczorek
8.30 - + z rodz. KR z Ukty
11.00 - + Władysław Popielarz w 5 rocz.śm.
11.00 - + Stefania i Antoni Kamińscy
11.00 - + Czesław Wiszowaty, Henryk Dymerski
11.00 - + Ignacy i Wacław Wasilewscy,
Mieczysław Soroko, Zbigniew Kociżewski
17.00 - + Tadeusz Paradowski w 5 rocz.śm.
17.00 - za parafię

Zapowiedzi przedślubne
1. Nono Mulilo, stan wolny, zam. Londyn i Skrajna Anna, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut.
2. Baj Marek, stan wolny, zam. Stare Szpaki, par. MB Częstochowskiej w Szpakach i Ochenkowska Baj
Marta Marianna, stan wolny, zam. Wojnowo, par.tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

4. REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej
parafii odbędą się 12 i 13 grudnia. Msze Święte
w tych dniach o godz. 9.00, 12.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.
5. W dniu dzisiejszym zostaną pobłogosławione
opłatki na stół wigilijny.
6. 2 grudnia - 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.
7. Rodziny chorych prosimy o zgłoszenie
w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
8. Z okazji wspomnienia św. Mikołaja, biskupa,
zapraszamy na spotkanie mikołajkowe
liturgiczną służbę ołtarza i wszystkie dzieci
w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.00.

* WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE "BÓG
ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW TROSKI

I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.

9. W środę zapraszam na nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i, z racji
wspomnienia św. Franciszka Ksawerego, do
modlitwy w intencji misji świętych o godz.
17.00, a następnie na Mszę Świętą wieczorną.
10. W tym tygodniu przypadają: pierwszy
czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Spowiedź święta przed pierwszym
piątkiem miesiąca w środę i czwartek oraz
w sam pierwszy piątek od godz. 16.30.
W czwartek od godz. 17.30 adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona
z modlitwami o powołania do służby Bogu
w Kościele oraz z okazji wspomnienia św.
Barbary, dziewicy i męczennicy, w intencji
górników i bezrobotnych. Adoracja zakończy
się o godz. 21.00.
W pierwszy Piątek Msza Święta wotywna
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz.
18.00.
11. W sobotę po „roratach” modlitwy ku czci
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny. Odmawianie cząstki różańca
członkowie róż Żywego Różańca rozpoczną
po Mszy Świętej wieczornej.

12. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu,
przypada Dzień Modlitw za Kościół na
Wschodzie. W kościele odbędzie się zbiórka do
puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.
13. 8 grudnia przypada uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny - święto patronalne Parafialnego Apostolatu
Trzeźwości i Dziewczęcej Służby Maryjnej.
W tym dniu przypada 30 rocznica erygowania
naszej parafii.
Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.30,
11.00 i 17.00.
Zachęcamy do składania przyrzeczeń
abstynenckich i wstępowania w szeregi Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. Parafialna Księga
Trzeźwości w celu dokonania odpowiedniego
wpisu oraz deklaracja Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka do wypełnienia wyłożona zostanie na
stoliku przed ołtarzem.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 3 XII św. Franciszek Ksawery, jezuita, misjonarz,
główny patron misji katolickich, który żył w XVI
wieku;
· 4 XII św. Barbara;
· 6 XII św. Mikołaj.

Katolikiem być to nie grzech cd.
Bóg zaprasza, nie terroryzuje
Głęboko wierzę, że w tej JEDNEJ, ŚWIĘTEJ,
POWSZECHNEJ I APOSTOLSKIEJ
rzeczywistości musi być coś więcej, niż chcieliby
nam pokazać ci, którzy nie przepadają za
Kościołem. Chrystus wyposażył naszą wspólnotę
we wszystkie środki pomocne w realizacji naszego
powołania do świętości. Doskonale ujął to św. J.
Escriva: „My, chrześcijanie, nie potrzebujemy
jednak pytać ani Heroda, ani mądrych tego świata.
Chrystus dał swemu Kościołowi pewność nauki,
strumień łaski płynącej z sakramentów. [...]
Dysponujemy nieskończonym skarbem wiedzy:
słowem Bożym strzeżonym przez Kościół; łaską
Chrystusa, która udzielana jest w sakramentach;
świadectwem i przykładem tych, którzy żyjąc
w sposób prawy obok nas, swoim życiem umieli
wyznaczyć drogę wierności Bogu”.
Oprócz tego nasz Pan złożył także obietnicę
Piotrowi: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej
Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego
nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na

ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,1820). Kościół jest zatem rzeczywistością
niezniszczalną, mogącą obejść się beze mnie,
ale bez której ja nie mogę stwierdzić, że wierzę
we wszystko, co przekazał nam Jezus. Nie
można wyrywkowo traktować Jego nauczania.
Pojawiają się wtedy różni moderniści, którzy
próbują przerobić katolicyzm na swoją modłę,
przez co powstają różnorakie hybrydy
w postaci „wierzących, ale
niepraktykujących”.
Nie da się kochać bez okazywania miłości.
Wiara, podobnie jak szczęście, domaga się
dzielenia z innymi. Kto przytulił się do
Chrystusa, ten pragnie, by i inni doświadczyli
podobnego szczęścia. Taki człowiek skłonny
jest do wielkich czynów, by zachęcić do
wstąpienia na drogę wiary. Wiara jest łaską
i jako taka może zostać przyjęta lub odrzucona.
Nikt nie jest zmuszany do bycia w Kościele.
Bóg zaprasza, a nie terroryzuje. Prawda opiera
się na wolności powodującej czasami
zachłyśnięcie prowadzące do zapomnienia
o Tym, który mówi o sobie, że sam jest prawdą
(por. J 14,6). Cdn.
Adam Maniura

