Kalendarz liturgiczny
4 stycznia. II NIEDZIELA PO NARODZENIU
PAŃSKIM.
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
Jesteśmy wezwani, by słowem, czynem i życiem
przekazywać innym, że Syn Boży, Odwieczne
Słowo, przyjął ludzką postać, by objawić nam
swojego Ojca.
5 stycznia. PONIEDZIAŁEK
przed
Objawieniem Pańskim.
1 J 3,11-21; J 1,43-51
Najważniejsze przykazanie, które obowiązuje
każdego chrześcijanina, nakazuje miłować Pana
Boga i bliźniego.
6 stycznia. WTOREK. UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (Trzech Króli).
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Tak jak wtedy w Betlejem, tak i dziś, w Eucharystii,
Chrystus objawia nam siebie jako Zbawiciela
świata.

7 stycznia. ŚRODA po Objawieniu Pańskim.
1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
Każdy chrześcijanin powinien nawracać się przez
całe swoje życie.
8 stycznia. CZWARTEK po Objawieniu
Pańskim.
1 J 4,7-10; Mt 6,34-44
Człowiek, by prawidłowo działać, musi troszczyć
się o swoje ciało, zapewniając mu wodę i pokarm.
Także nasza dusza potrzebuje umocnienia.
Dokonuje się to najpełniej na Eucharystii.
9 stycznia. PIĄTEK po Objawieniu Pańskim.
1 J 4,11-18; Mt 6,45-52
Podczas każdej Mszy Świętej oddajemy Bogu
nasze lęki i obawy, a On napełnia nas pokojem.
10 stycznia. SOBOTA po Objawieniu Pańskim.
1 J 4,19-5,4; Łk 4,14-22
Im bardziej otwieramy serce dla Boga, tym więcej
od Niego otrzymujemy.

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, druga niedziela po Narodzeniu
Pańskim. W dalszym ciągu pochylamy się nad
tajemnicą wcielenia Słowa Bożego i Narodzenia
Zbawiciela. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca
po Mszy Świętej o godz. 11.00 zapraszam do
adoracji Najświętszego Sakramentu.
2. We wtorek przypada uroczystość Objawienia
Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech
Króli, misyjny Dzień Dzieci, a zarazem Dzień
Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. W Kościołach
Wschodnich tego dnia jest obchodzona wigilia
Bożego Narodzenia. U nas porządek Mszy
Świętej i nabożeństw jak w niedziele w ciągu
roku. Błogosławieństwo kredy i kadzidła
podczas każdej Mszy Świętej.
Składka na tacę na potrzeby misyjne Kościoła.
Uroczystość Objawienia Pańskiego 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

Bazylika zimą

Komunikaty

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.
3. Za tydzień będziemy obchodzić święto
Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu
Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła
rzymskokatolickiego. W tym dniu prosić
będziemy o ofiary na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.
4. 6 stycznia - spotkanie opłatkowe
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
z rodzinami w katedrze ełckiej o godz. 16.00.
5. 13 stycznia (wtorek) - spotkanie opłatkowe
Katechetów w Piszu w parafii św. Jana
Chrzciciela o godz. 10.30.
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Cała dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam tamta Mądrość była powierniczką tajemnic
Mądrość będącą przymiotem samego Boga. Bożych, tak Chrystus jest Prawzorem
Mędrzec Syrach, żyjący w II wieku przed wszystkiego, co stworzone. Natomiast pieśń
Chrystusem, wychwala Mądrość, która z Ewangelii według św. Jana, Mądrość nazywa
uczestniczy we wszystkich dziełach Boga i jest Słowem, które było na początku i przez które
znakiem Bożego działania. Czytając z kolei wszystko istnieje i ma swój sens.
początek hymnu liturgicznego z Listu św. Pawła Słuchając dzisiejszej liturgii słowa, która jest
do Efezjan, dostrzegamy, że Mądrość Starego poezją, uwielbiajmy Boga za Jego miłość,
Testamentu została nazwana Chrystusem. Jak objawiającą się w Synu.
W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia już
po raz siódmy, z wielu miejsc w Polsce wyruszy
Orszak Trzech Króli. W diecezji ełckiej potwierdzenie
włączenia się w ogólnopolską akcję otrzymaliśmy
z Augustowa, Ełku, Giżycka, Gołdapi, Mikołajek,
Olecka, Pisza, Starych Juch, Sejn, Suwałk, Świętajna,
Węgorzewa,Wiżajn. Być może również i w innych
miejscowościach przejdą kolorowe orszaki, które
w tym dniu spieszą, by oddać pokłon Jezusowi
w stajence. Za betlejemską gwiazdą prowadzą nas
Trzej Królowie – Mędrcy ze Wschodu. Tegoroczny
orszak organizowany jest pod hasłem: „Pokój,radość,
rodzina".
Święto Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, znane
potocznie jako Święto Trzech Króli, bogate w symbole
i tradycje, jest jednym z najstarszych chrześcijańskich
świąt. Organizatorzy akcji: Fundacja Orszaku Trzech
Króli oraz w naszejdiecezji Akcja Katolicka
zauważają, że z każdym rokiem coraz więcej osób
włącza się w przygotowania. – Dostrzegamy, że
przywracane są tradycje wspólnego kolędowania.
Rodziny zachęcane są do robienia szopek
bożonarodzeniowych. Ten dzień jest świątecznie
przeżywany w gronie rodzinnym, wraz z sąsiadami, parafią, a nawet całymi miastami – mówi ks.
Maciej Gilewski, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej.
W Ełku Orszak Trzech Króli rozpocznie się 6 stycznia o godzinie 13.00 na Placu Jana Pawła II, skąd
uczestnicy przejdą ulicami miasta do stajenki betlejemskiej w parafii św. Jana Apostoła przy ul.
Toruńskiej, by tam oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Podczas przejścia będzie można zobaczyć
scenki walki dobra ze złem.
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. Parafialny Zespół Caritas - 50 zł.
Wpłynęło - 50 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 266 330.81 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!

6. W Niedzielę Chrztu Pańskiego na Mszy w barwnym korowodzie przejdzie ulicami miasta.
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych by
Świętej o godz. 8.30 wystąpi chór z Pisza.
7. 06 stycznia 2015 roku organizowany jest II przebierali się w postacie wyruszające w Orszaku.
Mikołajski Orszak Trzech Króli, który

Anna Skrajna i Mulilo Nono
Nowej rodzinie życzymy obfitych łask Bożych.
Szczęść Wam Boże.

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

I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
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Józef Ejdys
Msza Święta od uczestników
pogrzebu 1 lutego 2015 r. - godz. 11.00
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Grzegorz Wielki: Divina eloquia cum
legente crescunt — „Słowa Boże
wzrastają wraz z tym, kto je czyta” (KKK
94; por. VD 30).

Intencje mszalne
Poniedziałek - 5 stycznia 2015 r. 17.00 - + Józefa Duszak w 4 rocz.śm., Konstanty
Duszak i Paweł Jurczys
8.00 - ................
Piątek - 9 stycznia 2015 r.
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
8.00 - ................
Wtorek - 6 stycznia 2015 r.
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
8.30 - za parafię
8.30 - + Wacława, Dariusz, Sobota - 10 stycznia 2015 r.
Aleksander, Regina, Klara, Marianna, Stanisław 8.00 - ................
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
11.00 - + Regina Serowik w 5 rocz.śm.
11.00 - + Błażej Ruszczyk w 30 dzień po śm. - 2 Niedziela Chrztu Pańskiego - 11 stycznia
2015 r.
int.od uczestników pogrzebu
8.30 - za parafię
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
8.30
- + Genowefa i Piotr Tomasik
17.00 - + Krystyna Ksepka w 27 rocz.śm.,
11.00
- w 75 urodziny Marianny Ptak - int.od
Stanisław, Mariusz Parzych
dzieci z rodzinami
Środa - 7 stycznia 2015 r.
11.00 - w I urodziny Zofii Ksepka
8.00 - .................
11.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - + Rafał Wasilewski w 30 dzień po śm.Czwartek - 8 stycznia 2015 r.
int.od uczestników pogrzebu
8.00 - Gr. + Lidia Ciszewska
17.00 - + Wiesław Popławski, Antonina, 17.00 - + Brunon Śniciekowski w rocz.śm.,
Wiesław
Władysława i Stanisław Dąbrowscy
Zachęcam do przeczytania Katechizmu Kościoła się katechizmy dla dzieci, dla młodzieży,
Katolickiego. Katechizm pomoże każdemu z nas a także dla dorosłych. I po trzecie: to pełne
pogłębić wiarę tak, aby kształtowała nasze życie. ujęcie wiary Kościoła. Katechizm skierowany
Po pierwsze dlatego, bo jest to syntetyczna jest do całego Kościoła i ma za zadanie ukazać,
informacja o chrześcijaństwie. Tego typu co jest przedmiotem jego wiary. Tym samym
informacja przeznaczona była dla ludzi, którzy wyznacza granice prawowierności. A więc
zamierzali wstąpić w szeregi Kościoła lub po odpowiada na pytanie, w co mamy wierzyć,
prostu interesowali się jego nauką. Po drugie aby mieć pewność, że jesteśmy w zgodzie
celem jest pogłębienie wiary tych, którzy już są z nauką Kościoła.
we wspólnocie Kościoła. W tej kategorii mieszczą

Odszedł od nas

Związek małżeński zawarli

KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty białym
obrusem, krzyż, dwie świece, woda święcona i
kropidło, Pismo święte. Dzieci i młodzież
szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolędy:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz.
3. Czytanie Słowa Bożego - jeden z
domowników
(najlepiej ojciec rodziny).
Teksty do wyboru na przykład: 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
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad
członkami rodziny i odmawia modlitwę. W

Po Uroczystości Objawienia Pańskiego
w naszej parafii rozpocznie się wizyta
duszpasterska.
Początek kolędy o 9.30.
Środa - Gąsior, Iznota, Nowy Most
Czwartek - Bobrówko
Piątek - Nowa Ukta Kolonie
Sobota - Nowa Ukta
miarę możności na czas modlitwy klękamy na
dwa kolana). 6. Pokropienie.
7. Ucałowanie
krzyża. 8. Rozmowa duszpasterska.
9. Zamówienie Mszy Świętych.
Ofiary składane podczas kolędy
przeznaczamy na:
- 40 zł - sprzątanie
- na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za
jego całoroczną pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii - dobrowolna
ofiara
Planowane prace - wymiana instalacji
elektrycznej w kościele;
- zaprojektowanie i wykonanie
ołtarzy
bocznych w kościele.

Ciąg dalszy ze s.1.
W uroczystość Objawienia Pańskiego przypada
także Dzień Pomocy Misjom. Bp Jerzy Mazur,
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji wystosował list,w którym podkreśla, że
„wiara zobowiązuje nas do zaangażowania
misyjnego. Mamy obowiązek dzielenia się
wiarą, tym największym skarbem, który ubogaca
życie człowieka i nadaje mu perspektywę
wieczności... Misjonarze potrzebują naszej
pomocy duchowej i materialnej. Dlatego

zachęcam wszystkich, by stali się, jak uczy
papież Franciszek „uczniami – misjonarzami." –
wyjaśnia bp Mazur.
W tym dniu we wszystkich parafiach zbierane są
ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Z Polski,
w 97 krajach misyjnych posługuje 2065
misjonarzy i misjonarek. Są obecni w dalekiej
Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji
oraz Oceanii i na Alasce. Obecnie w Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowuje
się 30 osób.

