Kalendarz liturgiczny
5 stycznia. II NIEDZIELA PO
NARODZENIU PAŃSKIM.
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
Sprawy wielkie i trwałe rodzą się w ciszy, a nagłe
upadki dokonują się z wielkim hukiem.
6 stycznia. PONIEDZIAŁEK.
U R O C Z Y S T O Ś Ć O B J AW I E N I A
PAŃSKIEGO (Trzech Króli).
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Bóg zechciał objawić się wszystkim ludom jako
Zbawiciel. Każdy jest wezwany do spotkania
z Nim.
7 stycznia. WTOREK po Objawieniu
Pańskim.
1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
Miłość do Boga opiera się na wierze, miłość
kruszy się w oka mgnieniu, gdy człowiek nie ufa
już Bogu, gdy rezygnuje z przestrzegania

przykazań.
8 stycznia. ŚRODA po Objawieniu Pańskim.
1 J 4,7-10; Mt 6,34-44
Miłość kosztuje i wymaga ofiary, często
niezauważonej przez nikogo oprócz Boga.
9 stycznia. CZWARTEK po Objawieniu
Pańskim.
1J 4,11-18; Mt 6,45-52
Jednym ze sposobów wyrażenia wiary w Pana
Boga jest wypełnienie Jego woli.
1 0 s t y cznia. PIĄTEK po Objawieniu
Pańskim.
1 J 4,19-5,4; Łk 4,14-22a
Mądrość wymaga pasji i wysiłku poszukiwania.
11 stycznia. SOBOTA po Objawieniu
Pańskim.
1 J 5,5-13; Łk 5,12-16
Wierzyć to przylgnąć do Boga.

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. Obchodzimy dziś drugą niedzielę po
Narodzeniu Pańskim. Przypada ona jedynie
wówczas, gdy w danym roku wypadnie
niedziela pomiędzy 2 a 5 stycznia. Liturgia tej
niedzieli daje nam jeszcze jedną możliwość
zatrzymania się nad tajemnicą Boga, który
przyszedł, aby zamieszkać z nami, by stać się
jednym z nas i aby nas pociągnąć ku sobie, jak
mogliśmy usłyszeć w czytaniu z Listu św. Pawła
Apostoła do Efezjan. Dzisiejsza niedziela jest
zarazem pierwszą niedzielą nowego roku.
Zadbajmy zatem o to, by ten rok był przeżywany
przez nas w jedności z Bogiem i drugim
człowiekiem.
2. Jutro przypada uroczystość Objawienia
Pańskiego. To bardzo ważna uroczystość
w okresie Bożego Narodzenia. Jezus bowiem
objawia się już nie tylko członkom narodu
wybranego, wśród których przyszedł na świat,
ale wszystkim ludziom, których reprezentują
mędrcy przybywający ze wschodu. Msze św.
w naszym kościele o godz. 8.30, 11.00 i 17.00.

Bazylika zimą

Komunikaty

Błogosławieństwo kredy na wszystkich Mszach.
3. Jest to zarazem Misyjny Dzień Dziecka.
Zechciejmy wspaniałomyślnie i z hojnością
otworzyć nasze serca i podzielić się z tymi, do
których dopiero dociera Dobra Nowina
o zbawieniu. Zadbajmy o to, by uśmiech
i szczęście mogły gościć na twarzach wszystkich
dzieci, także tych, którym przyszło żyć często
w dużo trudniejszych warunkach niż nasze,
z dala od zdobyczy cywilizacji, a często także,
z powodu braku środków, bez możliwości
edukacji czy podjęcia koniecznego leczenia.
Zebrane podczas Mszy św. ofiary zostaną
przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny.
4. Rozpoczynam wizytę duszpasterską.
Kolęda w tym tygodniu:
Wtorek - Nowa Ukta Kolonie.
Środa - Rosocha.
Czwartek - Kolonie Ukty.
Piątek - Szkoła w Krutyni. Konkurs Kolęd.
Sobota - Śwignajno (od Miksza).
5. Do nabycia jest “Martyria”.
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Kolędnicy misyjni
Po świętach
Bożego
Narodzenia
wędrowali
po naszych
wioskach
m a l i
misjonarze,
głosząc
radosną
nowinę,że
Pan Jezus
przyszedł na świat, by zbawić wszystkich ludzi.
Podczas tegorocznej kolędy Aleksandra, Wiktoria
i Gabriel Dąbrowscy, Aleksandra Wygnał,
Marcelina Zawrotna, Marysia Wajs, Ania,
Dominika i Marysia Staniszewskie, Zuzia
Dobrowolska, Zosia Rokojżo, Ola Łachacz, Marta
Bastek, Marysia Koziatek, Patrycja i Karolina
Jabłkowskie, Krystian Reimer i Wiktoria Kulis
wraz z opiekunami: Anią Koziatek, Bożeną
Rokojżo, Teresą Skrajną i Stanisławą Sawicką

w y r u s z y ł y,
by zebrać
dary na
projekty
Misyjne
w Republice
K o n g a

i Demokratycznej Republice Konga.
Dziękuję wszystkim, którzy z wiarą i entuzjazmem
włączyli się
w akcję i tym,
którzy przyjęli
Kolędników
i wsparli dzieło
Kolędników
Misyjnych.
Bóg zapłać!

Co oznaczają litery: C+M+B?
Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do
myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią
modlitw kolędowych: Christus Mansionem
Benedicat - Niech Chrystus błogosławi temu
mieszkaniu. Jest to również nawiązanie do
wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie
domów krwią baranka paschalnego miało chronić
dom i jego mieszkańców od nieszczęścia. Jest to
także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty
religijnej się należy. W ten sposób chrześcijanie,
którzy oznaczają drzwi oraz przyjmują kapłana
z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej
przynależności do Kościoła Katolickiego.
Oznaczenie drzwi mieszkań może się odbyć
w następujący sposób: głowa rodziny, stojąc przed
progiem, w otwartych drzwiach, mówi: Słowo

ciałem się
s t a ł o .
Mieszkańcy odpowiadają: I zamieszkało
między nami. Następnie pobłogosławioną
kredą pisze na drzwiach znaki: C+M+B
(Christus mansionem benedicat – Niech
Chrystus pobłogosławi mieszkanie) i rok
bieżący. Jednocześnie wypowiada słowa:
Niech każdy szukający Chrystusa znajdzie
Go zawsze między nami. Wszyscy: Amen.
Można dodać Modlitwę w intencji
d o m owników i uproszenia im Bożego
błogosławieństwa na nowy rok. Ojcze
nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała
O j cu … M o ż na także okadzić mieszkanie
pobłogosławionym kadzidłem podczas śpiewu
odpowiedniej kolędy.

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. Anonimowo - 400 zł; 2. Anonimowo - 100 zł.
Wpłynęło - 500 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie 308 668.51 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 - 6 stycznia 2014 r.
i Marianna Bastek, bp Edward
8.30 - ..................
Samsel
11.00 - + Feliks Zalega
Piątek - 10 stycznia 2014 r.
11.00 - + Krystyna Ksepka w rocz.śm., Stanisław 8.00 - ...................
Małż, Mariusz Parzych i za wszystkie dusze 17.00 - o zdrowie i bł. Boże dla
w czyśćcu cierpiące
Jerzego Sandomierskiego - int.od
17.00 - .................
matki chrzestnej
Wtorek - 7 stycznia 2014 r.
Sobota - 11 stycznia 2014 r.
8.00 - .................
8.00 - ..................
17.00 - + Regina Serowik
17.00 - ................
17.00 - + Feliks Ropiak w 5 rocz.śm., Marian Niedziela Chrztu Pańskiego - 12 stycznia 2014
i Lucjan Ropiak
r.
Środa - 8 stycznia 2014 r.
8.30 - w intencji ks. Macieja Gilewskiego z racji
8.00 - o bł. Boże dla Elwiry Krysiak
urodzin
17.00 - + Wiesław Popławski, Stanisław 8.30 - za parafię
i Władysława Dąbrowscy
11.00 - w 18 urodziny Karoliny Norowskiej
Czwartek - 9 stycznia 2014 r.
11.00 - + Czesława, Antoni, Marianna, Julian
8.00 - .......................
i Danuta Trzcińscy
17.00 - + Marianna Moroz w 24 rocz.śm., Ignacy 17.00 - ....................
List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane
2013 roku. Drogie Siostry, drodzy Bracia! współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników
Cd. Ta chrześcijańska wizja nie jest jakąś ideologii gender i nagłaśniane przez niektóre
arbitralnie narzuconą normą, ale wypływa z media. Wobec nasilających się ataków tej
odczytania natury osoby ludzkiej, natury ideologii skierowanych na różne obszary życia
małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji rodzinnego i społecznego czujemy się
prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do przynagleni, by z jednej strony stanowczo
klęski człowieka. Jak pokazuje historia i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie
ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych
niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec
człowieka i świata. Muszą zatem budzić przed zagrożeniami płynącymi z propagowania
najwyższy niepokój próby przedefiniowania nowego typu form życia rodzinnego. Cdn.
Zapowiedzi przedślubne
1.Bzura Andrzej, stan wolny, zam. Łomża, ul. Promienna, par. Św. Brunona w Łomży i Martynowicz Anna,
stan wolny, zam. Krutyński Piecek, par. tut.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami do zawarcia związku małżeńskiego
zobowiązany jest w sumieniu do powiadomienia o tym Ks. Proboszcza.

6. W przyszłą niedzielę świętem Chrztu
Pańskiego zakończymy liturgiczny obchód
okresu Bożego Narodzenia Pańskiego. Jednak
jego duch, duch otwarcia się na to, czym Bóg
pragnie nas obdarzyć, powinien nam
towarzyszyć nie tylko w tym czasie, ale w całej

naszej codziennej trosce o to, by stawać się coraz
bardziej dziećmi Bożymi jak Jezus.
7. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.

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 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 w roku 2013:
- zagospodarowanie terenu wokół kościoła i przy
domu parafialnym.

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.

zaproponować jako prawdziwe dla wszystkich.
Współczesnemu człowiekowi wydaje się bowiem,
że kwestia miłości nie ma nic wspólnego z prawdą.
Miłość jawi się dziś jako doświadczenie, związane
ze światem niestałych uczuć, a nie związane już
z prawdą. Czy rzeczywiście jest to adekwatny opis
miłości?
Ciąg dalszy nastąpi

27. Znany jest sposób, w jaki filozof Ludwig
Wittgenstein wyjaśnił związek między wiarą
i pewnością. Według niego, wierzenie jest podobne
do doświadczenia zakochania, pojmowanego jako
coś subiektywnego, czego nie można

Odeszła od nas
Wiec

Weronika Jędrzejczyk
Msza Święta od uczestników pogrzebu - 2 lutego 2014 r. - godz. 11.00
zny odpoczynek racz jej dać Panie ...

Słowo na dziś
Autor Księgi Syracydesa w pierwszym dzisiejszym
czytaniu posłużył się personifikacją, czyli
uosobieniem, by pokazać, że mądrość, którą
opisuje, jest przede wszystkim przymiotem samego
Boga i objawiła się w osobie Jezusa Chrystusa.
Tylko dzięki Chrystusowi, który „wybrał nas przed
założeniem świata”, jak zauważa to z kolei św.
Paweł, możemy stać się świętymi, czyli inaczej

Ochrzczone zostały
Natalia
Kozioł,
córka
Wojciecha

mówiąc prawdziwie mądrymi dziećmi Boga. Co
więcej, przez przyjście Słowa na świat, mamy
łatwy przystęp do tej boskiej mądrości, która staje
się w nas światłem.
Stańmy się zatem prawdziwie mądrymi, otwierając
się na słowo Boże, aby oświeciło ono nasze
ciemności i by „ciemność nas nie ogarnęła”.
Emilia Szylakowski,
córka Wojciecha Pawła
i Anny
Rodzice
i otoczenie niech będą dla
nich świadkami wiary.
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