Kalendarz liturgiczny
4 grudnia. II NIEDZIELA ADWENTU.
Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8
Jan Chrzciciel mimo up³ywu stuleci nie zamilk³ i
nadal wo³a: “Przygotujcie drogê Panu”. Zróbmy
bilans pierwszego tygodnia naszych postanowieñ.
5 grudnia. Poniedzia³ek.
Iz 35,1-10; £k 5,17-26
Modl¹c siê i uczestnicz¹c w roratach, nie tylko sami
odnawiamy nasz¹ wiarê, ale dajemy te¿ œwiadectwo
i umacniamy wiarê tych, których Bóg stawia na
drogach naszego ¿ycia.
6 grudnia. Wtorek.
Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
Obdarowujmy siê bezinteresown¹ mi³oœci¹ i
dobroci¹.
7 grudnia. Œroda. Œw. Ambro¿ego.
Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
Bardzo uwa¿ajmy na to,by nasza mowa by³a dobr¹
mow¹.

8 grudnia. Czwartek. UROCZYSTOŒÆ
NIEPOKALANEGO POCZÊCIE NMP.
Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; £k 1,26-38
Naturaln¹ konsekwencj¹ wolnoœci od grzechu jest
pragnienie wype³niania woli Bo¿ej. Abyœmy j¹
czynili, niech w codziennym trudzie walki z
wadami grzechami wspomaga nas Bo¿e
b³ogos³awieñstwo.
9 grudnia. Pi¹tek.
Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Naród Wybrany odrzuci³ Syna Bo¿ego, poniewa¿
uleg³ pokusie zlekcewa¿enia znaków i pos³añców
Bo¿ych. Nie inaczej czêsto dzieje siê z nami.
10 grudnia. Sobota.
Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
Z Janem Chrzcicielem “zrobili,co chcieli” - jak
¿ali siê Pan Jezus. Niech Bóg strze¿e nas przed
lekcewa¿eniem ludzi, którzy s¹ do nas pos³ani od
Boga.

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. Dziœ na wieñcu adwentowym zap³onê³a druga
œwieca. Przypomina nie tylko, ¿e prze¿ywamy
drug¹ niedzielê Adwentu, ale i to, ¿e Adwent
nied³ugo osi¹gnie pó³metek. Przypomnijmy, ¿e
okres Adwentu ma podwójny charakter: kieruje
nasz¹ uwagê na powtórne przyjœcie Chrystusa na
koñcu czasów oraz przygotowuje nas do œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, podczas których czcimy
pierwsze przyjœcie Chrystusa.
2. Dzisiaj ofiary na Fundusz Pomocy Koœcio³owi
na Wschodzie.
3. Szczególnym wzorem adwentowego
oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci
odprawiana jest Msza Roratnia. Roraty w tym
tygodniu o godz. 17.00.
4. W czwartek przypada uroczystoœæ
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny. Maryja, wybrana od wieków, by staæ siê
Matk¹ Syna Bo¿ego, na mocy Jego zas³ug zosta³a
poczêta bez grzechu pierworodnego. Uciekaj¹c siê
pod Jej obronê, proœmy o zachowanie czystoœci
naszych serc, wszak to o ludziach czystego serca
Jezus powiedzia³, ¿e bêd¹ ogl¹daæ Boga. Zbierane
w tym dniu ofiary przeznaczone zostan¹ na

Bazylika zim¹

Komunikaty

buduj¹ce siê koœcio³y w Polsce. Msze Œwiête w
naszym koœciele o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.
W Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP poœwiêcenie medalików dla dzieci
przygotowuj¹cych siê do I Komunii Œwiêtej na
Mszy Œwiêtej o godz. 17.00.
5. 8 grudnia po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 spotkanie Parafialnego Zespo³u Caritas. Zapraszam.
6. Mo¿na ju¿ zaopatrywaæ siê w op³atki wigilijne
Polecamy równie¿ caritasowe œwiece wigilijne.
7. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesiêcznika “Martyria”.
8.Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
9.Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿ 2240 z³.
10. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 z³. Zebraliœmy ju¿ 4600 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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Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
Z tych przekazów widzimy, ¿e samo Pismo daje
nam wskazówki, pozwalaj¹ce dostrzec jego
nierozerwalny zwi¹zek z Eucharysti¹. „Dlatego
zawsze trzeba mieæ na uwadze to, ¿e s³owo Bo¿e,
odczytywane i g³oszone przez Koœció³ w liturgii,
prowadzi do ofiary przymierza i uczty ³aski, to jest
do Eucharystii”. S³owo i Eucharystia tak œciœle
przynale¿¹ do siebie, ¿e nie mo¿na zrozumieæ
pierwszego bez drugiej: s³owo Bo¿e staje siê
sakramentalnym cia³em w wydarzeniu
eucharystycznym. Eucharystia otwiera nas na
zrozumienie Pisma œwiêtego, tak jak Pismo œwiête
Wró¿biarstwo, czyli poznawania przysz³oœci
ks. Andrzej Trojanowski

cd

Wró¿biarstwo jest radykalnym oszustwem
sprzeniewierzaj¹cym siê podstawowej prawdzie
teologicznej, ¿e przysz³oœæ jedynie zna Bóg. Rzekome
wykradanie Bogu tej tajemnicy jest ca³kowit¹ iluzj¹.
Nawet szatan (za³o¿ywszy, ¿e dzia³a on przy pomocy
swego narzêdzia, jakim mo¿e byæ wró¿bita - medium)
nie zna przysz³oœci, poniewa¿ ona dopiero siê tworzy
poprzez dobrowoln¹ wspó³pracê cz³owieka z Bogiem.
Szatan, doskonale wnioskuj¹c na podstawie ukrytych
dla ludzi mechanizmów natury, mo¿e jedynie u³o¿yæ
mo¿liwy scenariusz wydarzeñ z przysz³oœci, który
jednak wcale nie musi siê spe³niæ.
Fakt, ¿e jedynie Bóg zna przysz³oœæ, w niczym nie
ogranicza ludzkiej zdolnoœci kszta³towania w³asnego
¿ycia (przede wszystkim w tym, co najwa¿niejsze, a
mianowicie w kwestii w³asnego zbawienia).
Proroctwa pochodz¹ce od Boga (czyli komunikowana
przez Boga cz³owiekowi wiedza odnoœnie
przysz³oœci) tym ró¿ni¹ siê od wró¿by, ¿e nigdy nie
przes¹dzaj¹ z góry o przysz³oœci, lecz uprzedzaj¹
przed tragicznymi konsekwencjami grzechów i
odmowy nawrócenia. Proroctwo jest wiêc warunkowe
(jego wype³nienie siê zale¿y od postawy samego
cz³owieka), natomiast przepowiednie wró¿bitów
dotycz¹ wydarzeñ rzekomo nieodwo³alnych i
niezale¿nych od wolnego dzia³ania ludzkiego.

oœwieca i wyjaœnia tajemnicê
eucharystyczn¹. Faktycznie, jeœli
nie uzna siê, ¿e Pan jest realnie
obecny w Eucharystii, rozumienie
Pisma pozostaje niepe³ne. Dlatego
„Koœció³ zawsze otacza³ i pragnie otaczaæ s³owo
Bo¿e i misterium eucharystyczne t¹ sam¹ czci¹,
choæ nie tymi samymi oznakami kultu. Id¹c za
przyk³adem swego Za³o¿yciela, nigdy nie
zaprzesta³ sprawowania Paschalnego Misterium,
lecz gromadzi³ siê, aby czytaæ to, „co by³o o Nim we
wszystkich pismach” (£k 24, 27), oraz
urzeczywistniaæ dzie³o zbawienia przez
sprawowanie pami¹tki Pañskiej i sakramentów”.
cdn
Wró¿biarstwo radykalnie przekreœla drogê
chrzeœcijañskiego rozwoju i œwiêtoœci. Propaguj¹c
determinizm (przysz³oœæ zosta³a z góry zaplanowana) i
fatalizm (nie ma mo¿liwoœci uwolnienia siê od
wyznaczonego biegu wydarzeñ) uniewa¿nia
konsekwencje wyboru dobra lub z³a. Objawiona nauka
o rzeczach ostatecznych (niebo, piek³o, czyœciec)
zostaje tutaj ca³kowicie odrzucona.
Oprócz zaburzeñ duchowych (z opêtaniem w³¹cznie),
uleganie przepowiedniom wró¿bitów prowadzi do
lêku, uczucia bezradnoœci, osaczenia i rozpaczy, a w
dalszej kolejnoœci do ciê¿kich chorób psychicznych.
Objawienie Bo¿e wypowiadaj¹ce siê poprzez Bibliê i
Magisterium Koœcio³a, dla dobra samego cz³owieka
surowo zakazuje uciekania siê do którejkolwiek z form
wró¿biarstwa. Gdy chrzeœcijanin korzysta z
horoskopów lub z us³ug wró¿bitów, widz¹cych,
magów itp. - wchodzi w konflikt z pierwszym i
najwa¿niejszym przykazaniem dekalogu. Tym samym,
wystawia siebie na niebezpieczeñstwo dzia³ania mniej
lub bardziej ukrytych si³ z³ego ducha, którego celem
jest zerwanie wiêzi cz³owieka z Bogiem i
doprowadzenie do duchowej œmierci.
Codziennym lekarstwem na pokusê poznawania
przysz³oœci jest modlitwa i ¿ycie sakramentalne
prowadz¹ce do coraz g³êbszego zawierzenia Bo¿ej
Opatrznoœci.

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. Parafialny Zespó³ Caritas - 50 z³., 2. Anonimowo - 100 z³.; 3. Anonimowo 100 z³.; 4. Kamiñscy Ma³gorzata i Dariusz (Ga³kowo) -100 z³.
Wp³ynê³o - 350 z³. Wydano - 1084 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 601 692.85 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!
Cz³owiek jest powo³any nie
tylko do podziwiania Boga,
1. Besiekierski Pawe³, stan wolny, zam. Rosocha, par. tut. i Matusiak Katarzyna, ale i do wspó³dzia³ania z
stan wolny, zam. Mr¹gowo,ul. Mrongowiusza, par. Œw. Wojciecha w Mr¹gowie.
Nim.
Ktokolwiek wiedzia³by o przeszkodach zachodz¹cych miêdzy tymi
*****
osobami do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zobowi¹zany jest w sumieniu do Staæ siê cz³owiekiem to
powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.
sztuka. (Novalis)

Zapowiedzi przedœlubne

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 5 grudnia 2011 r.
17.00 - ........................
8.00 - .......................
Sobota - 10 grudnia 2011 r.
17.00 - ....................
8.00 - .............................
Wtorek - 6 grudnia 2011 r.
17.00 - + Zofia Perzanowska 8.00 - ....................
int. od siostry W³adys³awy
17.00 - + Stanis³aw Œwiêækowski - int. od córki III Niedziela Adwentu - 11
El¿biety
grudnia 2011 r.
Œroda - 7 grudnia 2011 r.
8.30 - + Helena Sawicka w 4-t¹ rocz. œm., i Anatol
8.00 - + W³adys³aw Popielarz w rocz. œm.
8.30 - + Stanis³aw i W³adys³awa Krêciewscy
17.00 - + Tadeusz Paradowski w 2-g¹ rocz. œm.
8.30 - + Józef Go³aœ
Czwartek - 8 grudnia 2011 r.
11.00 - o zdrowie i b³. Bo¿e dla Jasi Ropiak i za +
8.30 - w int. Marii Moroz z racji imienin i urodzin - Lucjan Ropiak
int. od mê¿a
11.00 - + Daniela Krystian w 6-t¹ rocz. œm. - int. od
11.00 - .........................
córki Anny
17.00 -+ W³adys³aw Popielarz w rocz. œm.
11.00 - + Tadeusz Szmitka - int. od Stanis³awy
17.00 - + Daniela Krystian w 6-t¹ rocz. œm.
Sawickiej
Pi¹tek - 9 grudnia 2011 r.
17.00 - za parafiê
8.00 - w dniu imienin Leokadii Sobiech
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbêd¹ siê w dniach 18-20 grudnia br. Msze Œwiête w
czasie rekolekcji o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00. ZAPRASZAM.
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.
* 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

* 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

Og³oszenia

*

Komunikaty

Zapraszamy na rekolekcje ma³¿eñskie do Orzysza w dniach od 9 do 11 grudnia br.
Spotkania Ma³¿eñskie maj¹ na celu pog³êbienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie mi³oœci ma³¿eñskiej.
Podstawow¹ form¹ pracy s¹ dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniêtych, które prowadzone s¹ w
duchu dialogu mê¿a i ¿ony. Przeznaczone s¹ dla wszystkich, którzy pragn¹, aby ich mi³oœæ ma³¿eñska rozwija³a siê.
S¹ szczególnie pomocne dla par prze¿ywaj¹cych kryzys ma³¿eñski.
Miejsce: OŒRODEK SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWY CARITAS DIECEZJI E£CKIEJ DOM
ŒW.RODZINY, ORZYSZ, ul.WIERZBIÑSKA 12
Czas: 9 – 11. 12. 2011. rozpoczêcie w pi¹tek o g. 17.30, zakoñczenie w niedzielê o g. 15.00
Koszt: 300 z³, prosimy o przedp³atê w wysokoœci 50 z³ na nr konta: BG¯ SA O/E³k 64 2030 0045 1110 0000 0075
2740
Kontakt: Mail: wdr@diecezja.elk.pl; tel.: 660 333 812
Liczba miejsc ograniczona (do 20 ma³¿eñstw) decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
umocnieniem dla profesorów i wyk³adowców
·
we wtorek, 6 grudnia œwiêty Miko³aj, biskup teologii. Œwiêty Ambro¿y jest te¿ patronem
¿yj¹cy na prze³omie III i IV wieku, który podbi³ serca pszczelarzy. Delektuj¹c siê miodem, dziêkujmy
wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwoœci¹ Bogu za tak wspania³y dar i proœmy o
duszpastersk¹, ale tak¿e trosk¹ o ich sprawy b³ogos³awieñstwo dla wszystkich pszczelarzy.
materialne;
·
w pi¹tek, 9 grudnia œwiêty Jan Diego. Indianin z
·
w œrodê, 7 grudnia œwiêty Ambro¿y. ¯y³ w IV plemienia Azteków, który przyj¹³ chrzest. 9 grudnia
wieku, by³ wybitnym biskupem Mediolanu, 1531 roku na jednym ze wzgórz Meksyku objawi³a
wspania³ym nauczycielem, który skutecznie zwalcza³ mu siê Maryja w znanym i czczonym do dziœ
b³êdy arian. Proœmy, by jego orêdownictwo by³o wizerunku Matki Bo¿ej z Guadalupe.
List pasterski Episkopatu Polski o szacunku prezbiterium na stoliku nakrytym fioletowym
dla cia³a zmar³ego i obrzêdach pogrzebu
kirem obok zapalonego pascha³u.
(w przypadku kremacji) cd
Jeœli kremacja ma miejsce w innym terminie ni¿
Jeœli jednak przemawiaj¹ za tym szczególne racje Msza Œwiêta pogrzebowa i obrzêd ostatniego
duszpasterskie lub powody natury praktycznej, po¿egnania, modlitwom towarzysz¹cym z³o¿eniu
obrzêdy pogrzebowe, podane w ksiêdze urny w grobie mo¿e przewodniczyæ kap³an lub
liturgicznej, mo¿na sprawowaæ nad sam¹ urn¹. diakon albo osoba specjalnie delegowana do tej
Mo¿e to mieæ na przyk³ad miejsce wtedy, gdy funkcji. Obrzêd sprawowany jest przy udziale
czyjaœ œmieræ nast¹pi³a daleko od miejsca najbli¿szej rodziny, bez zewnêtrznej okaza³oœci.
zamieszkania i kremacja u³atwia sprowadzenie Koœció³ stanowczo sprzeciwia siê praktyce
doczesnych szcz¹tków osoby zmar³ej, a tak¿e, rozrzucania prochów ludzkich w tzw. miejscach
kiedy uczestnicy pogrzebu przybywaj¹ z daleka i pamiêci, na morzu, w górach lub w innych
trudno im byæ na dwóch czêœciach pogrzebu, czyli miejscach. Zarówno cia³o, jak i prochy cz³owieka
na Mszy Œwiêtej po³¹czonej z ostatnim zawsze nale¿y sk³adaæ do grobu, w specjalnym
po¿egnaniem cia³a zmar³ego i, po pewnym czasie, kolumbarium lub w kaplicy na cmentarzu. Ka¿de
na obrzêdzie z³o¿enia urny w grobie lub takie miejsce pochówku wyra¿a wiarê
kolumbarium. Podczas obrzêdu liturgicznego chrzeœcijanina w ostateczne zmartwychwstanie.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
pogrzebu, po kremacji, urnê stawia siê przed

Przypominam,¿e u radnych
naszej parafii mo¿na siê
zaopatrywaæ w op³atki wigilijne.

Ofiary sk³adane podczas nabywania op³atków
przeznaczamy na zakup opa³u do ogrzewania
koœcio³a.
z Nowej Ukty Kolonie - 6; z Krutyni Zachêcam do nabywania sianka
- 31; z G¹sior , Iznota , Nowy Most - na stó³ wigilijny. Ofiary sk³adane
7; z Krutyñskiego Piecka - 6; z podczas nabywania sianka
Ko³oin, Bobrówko - 7; z Ga³kowa - przeznaczone s¹ na dzieci z
11; z Ukty- 47; z Nowej Ukty - 10; ze Dzieciêcej Ró¿y Ró¿añcowej i
Œwignajna - 31; z £adne Pole - 7; z Szkolne Ko³o Caritas.

Wypominek
nie
zamówi³o jeszcze wiele
rodzin z naszej parafii.
I tak nie zamówi³o z
Chostki - 6 rodzin; z
Rosochy - 4; z Zakrêt, Zielony
Lasek,Roztek - 4; Kolonie Ukty - 4; Wojnowa -24 rodziny.
* Msze Œwiête w naszej parafii odprawiane s¹ codziennie godz. 8.30, 11.00 i 17.00.
o godz. 8.00 i 17.00.
* SpowiedŸ codziennie na pó³ godziny przed Msz¹
* W niedziele i œwiêta Msze Œwiête odprawiane s¹ o Œwiêt¹.

