Kalendarz liturgiczny
8 grudnia. II NIEDZIELA ADWENTU.
Okres Adwentu przypomina nam, że Chrystus
Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12
przyjdzie, aby rozświetlić nasze ciemności, i nie
Każda Msza Święta wprowadza pokój do naszego będzie zwlekał.
serca. Dobrami, którymi obdarza nas Chrystus, 12 grudnia. CZWARTEK.
powinniśmy się dzielić z najbliższymi Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
i potrzebującymi.
Ważne wydarzenia w historii zbawienia zawsze
9 g r u d n i a . P O N I E D Z I A Ł E K . były zapowiadane proroctwami.
U R O C Z Y S T O Ś Ć N I E P O K A L A N E G O 13 grudnia. PIĄTEK. Św. Łucji.
POCZĘCIA NMP.
Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38
Każda Eucharystia odnawia nasz kontakt z żywym
Chrystus, ma którego czekamy, jest Bogiem, który Bogiem i wzmacnia naszą wiarę.
przychodzi, aby nas zbawić, jest Tym, który ma 14 grudnia. SOBOTA. Św. Jana od Krzyża.
moc uzdrawiać i przebaczać nasze grzechy.
Iz 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
10 grudnia. WTOREK.
Św. Jan od Krzyża uczy nas kontemplacji oblicza
Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
Chrystusa. Wprawdzie nie każdy z nas otrzyma tu
Msza Święta jest spotkaniem uczniów Chrystusa na ziemi dar mistycznego zjednoczenia z Bogiem,
wokół swojego Mistrza.
ale możemy przez codzienne życie ukazywać
11 grudnia. ŚRODA.
drugiemu człowiekowi Pana przez uczynki
Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
miłości.
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. Przeżywamy dziś drugą niedzielę Adwentu.
Za nami pierwszy tydzień czasu przygotowania
na spotkanie z Tym, który ma przyjść i już
przychodzi. Spróbujmy dokonać swoistego
podsumowania, jak przeżyliśmy ten czas, na
czym się skupiamy. Przed nami kolejny tydzień
Adwentu. W dzisiejszej liturgii Jan Chrzciciel
zaprasza nas do prostowania dróg Bożych.
Może warto więc przyjrzeć się własnemu życiu
i zmienić nasze postępowanie, zachowanie
wobec bliskich, abyśmy mogli z pokojem
w sercu zasiąść do wigilijnej wieczerzy
i celebrować narodziny naszego Boga.
2. Dziś 8 grudnia,świętujemy uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Jednak ponieważ w tabeli pierwszeństwa
dni liturgicznych, która ukazuje nam ważność
poszczególnych dni w ciągu roku liturgicznego,
niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed tą
uroczystością.
3. Dziś również przeżywamy dzień solidarności
z Kościołem na Wschodzie. Nie zapominajmy

Bazylika zimą

Komunikaty

o tych naszych braciach, którzy przez długie lata
komunizmu byli pozbawieni opieki duchowej,
a obecnie borykają się z problemami braku
k a p ł a n ó w, w y s t r o j u w n ę t r z ś w i ą t y ń ,
paramentów liturgicznych, lecz są zarazem
bardzo spragnieni wiary i otwarci na wszystko,
czym zechcemy się z nimi podzielić. Nasze
ofiary są przeznaczane m.in. na: tabernakula,
naczynia i szaty liturgiczne, a także środki na
wsparcie prowadzonych remontów i budowę
o bi ek t ów k o ścielnych. Posługujący na
Wschodzie duszpasterze, bracia i siostry
zakonne otrzymane wsparcie przeznaczają też na
stołówki, sierocińce, rekolekcje młodzieżowe,
pielgrzymki, wakacyjne spotkania z Bogiem dla
dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom
potrzebującym i starszym. Niech nasza hojność
będzie wyrazem naszej wiary i chrześcijańskiej
solidarności. Ofiary na pomoc Kościołowi na
Wschodzie można składać do puszek przy
wyjściu z kościoła.
4. Do nabycia jest sianko na stół wigilijny.
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ENCYKLIKA LUMEN FIDEI
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA cd.
JEŻELI NIE UWIERZYCIE, NIE
ZROZUMIECIE (por. Iz 7, 9)
Wiara i prawda
23. Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie. W taki
sposób tłumaczone są słowa Izajasza,
skierowane do króla Achaza, w greckiej wersji
Biblii hebrajskiej, w tłumaczeniu Septuaginty
zrealizowanym w Aleksandrii Egipskiej. Tak
zatem sprawa poznania prawdy została
postawiona w centrum wiary. Jednakże w tekście
hebrajskim czytamy coś innego. Prorok mówi
w nim do króla: «Jeżeli nie uwierzycie, nie
ostoicie się». Mamy tu do czynienia z grą słów
z dwiema formami czasownika 'amŕn:
«uwierzycie» (ta'aminu) oraz «ostoicie się»
(te'amenu). Król przestraszony potęgą swoich
nieprzyjaciół, szuka bezpieczeństwa, jakie może
mu zapewnić przymierze z wielkim imperium
asyryjskim. Wówczas prorok wzywa go, by
polegał tylko na prawdziwej skale, która się nie
chwieje Bogu Izraela. Ponieważ Bóg jest
wiarygodny, jest rzeczą rozsądną wierzyć
w Niego, budować własne bezpieczeństwo na
Jego słowie. Tego Boga Izajasz nieco dalej

nazwie dwa razy «Bogiem-Amen» (por. Iz 65,
16), niewzruszonym fundamentem wierności
przymierzu. Można by sądzić, że w greckiej
wersji Biblii, tłumacząc «ostać się» jako
«zrozumieć», dokonano głębokiej zmiany
tekstu, przechodząc od biblijnego pojęcia
zawierzenia Bogu do greckiego pojęcia
zrozumienia. Jednakże ten przekład, z pewnością
dopuszczający dialog z kulturą helleńską, nie
odbiega od głębokiej dynamiki tekstu
hebrajskiego. Ostoja, jaką Izajasz obiecuje
królowi, związana jest bowiem ze zrozumieniem
działania Boga oraz jedności, jaką nadaje On
życiu człowieka i historii ludu. Prorok nawołuje
do zrozumienia dróg Pańskich, by w wierności
Boga znaleźć mądry zamysł kierujący wiekami.
Św. Augustyn zawarł w swoich Wyznaniach
syntezę słów «zrozumieć» i «ostać się», gdy
mówi o prawdzie, której można zawierzyć, aby
móc stać mocno: «Wtedy okrzepnę i umocnię się
w Tobie, [...] w Twojej prawdzie». Z kontekstu
wiemy, że św. Augustyn pragnie ukazać, w jaki
sposób ta wiarygodna prawda Boża
jak
świadczy o tym Biblia
jest Jego wierną
obecnością w dziejach, Jego zdolnością scalenia
razem czasu i gromadzenia rozproszonych dni
człowieka.
Ciąg dalszy nastąpi

W drodze na spotkanie Syna Bożego
Rekolekcje adwentowe
8 -10 grudnia 2013 r.
Dzisiaj - Dzień I
Moje spotkanie
z Chrystusem
w Sakramencie nawrócenie.
Jutro - Dzień II

Moje spotkanie z Chrystusem w Słowie rodzina i świadectwo.
Dzień III
Moje spotkanie z Chrystusem prowadzi do
wspólnoty - wiara.
Msze Święte: 8 grudnia: 8.30, 11.00 i 17.00.
9-10 grudnia o godz. 9.00,12.00,15.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.

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 313 380.71 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 - 9 grudnia 2013 r.
Piątek - 13 grudnia 2013 r.
9.00 - + Leokadia Sobiech - int.od koleżanek 8.00 - o zdrowie dla Małgorzaty
Teresy i Zosi
- int.od rodziców i rodzeństwa
11.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od 18.00 - za dzieci i bliskich
rodziców i rodzeństwa
Teresy i Bogdana
15.00 - ..............
18.00 - + Anna i Kamil
17.00 - + Adrian Ropiak
Sadłowscy
17.00 - Ignacy i Rozalia Jędrzejczyk w rocz.śm. Sobota - 14 grudnia 2013 r.
Wtorek - 10 grudnia 2013 r.
8.00 - o zdrowie dla Małgorzaty
8.00 - + Stefania i Władysław Sakowscy, Zofia, - int.od rodziców i rodzeństwa
Stanisław i Adrian Ropiak
17.00 - + Helena i Anatol
11.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od Sawiccy - int.od syna Krzysztofa z rodziną
rodziców i rodzeństwa
III Niedziela Adwentu - 15 grudnia 2013 r.
15.00 - ................
8.30 - + Edward Ostrowski
17.00 - o zgodę, bł. Boże i opiekę Matki Bożej w 8.30 - + Eugeniusz Ptak, Jan Rutkowski, Witold
małżeństwie i rodzinie Panu Bogu wiadomej
Serek i za ich rodziców
Środa - 11 grudnia 2013 r.
11.00 - + Helena Sawicka w 7 rocz.śm., Anatol 8.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od rodziców int.od syna Jana z rodziną
i rodzeństwa
11.00 - + Aleksander i Helena Fic, Jadwiga
17.00 - + Zbigniew w 22 rocz.śm., Wanda i Antoni Kosak
Czwartek - 12 grudnia 2013 r.
11.00 - + Stanisław i Kazimierz
8.00 - + Czesława Dylakowska
17.00 - w 2 urodziny Mikołaja Małża
17.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od 17.00 - o zdrowie dla Małgorzaty - int.od
rodziców i rodzeństwa
rodziców i rodzeństwa
5. Nie odkładajmy sakramentu pojednania na
ostatnią chwilę. Do spowiedzi możemy
przystąpić już teraz. A następnie możemy
spokojnie przystępować do Komunii św., o ile
nie popełnimy grzechu ciężkiego, co oznacza
świadome przekroczenie Bożych przykazań.
Kapłani będą oczekiwać w konfesjonałach
w czasie rekolekcji.
6. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni
powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak
zwane roraty. Do licznego udziału w tej Mszy,
odprawianej w naszym kościele codziennie

o godz. 17.00, zapraszam dzieci (z lampionami),
młodzież i dorosłych.
7. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących,
choćby przez zakup świec Caritasu, które są do
nabycia w naszym kościele.
8. WSZYSTKIM SKŁADAM SZCZERE
"BÓG ZAPŁAĆ" ZA KAŻDY PRZEJAW
TROSKI I ŻYCZLIWOŚCI WZGLĘDEM
PRAC PROWADZONYCH W PARAFII.
9. Do nabycia jest diecezjalny miesięcznik
“Martyria”, a także kalendarze na 2014 r.
10. Za tydzień ofiary na prace prowadzone
w parafii. Proszę o pomoc i wsparcie.

“Chrześcijanie plotkarze” cd
Drugi rodzaj wtrącania się, do którego odniósł
się Ojciec Święty, to plotkowanie. Zaczyna się od
pozornie grzecznych słów: «Nie chciałbym
o nikim mówić źle, ale wydaje mi się, że...» i
potem kończy się «na nicowaniu bliźnich.
Właśnie tak! Ile jest plotkowania w Kościele!
Ileż my, chrześcijanie, plotkujemy!».
A plotkowanie «jest odzieraniem innych z
dobrego imienia, wyrządzanie krzywdy
drugiemu», tak jakby chciało się umniejszyć
innych, aby siebie wywyższyć. Papież «nie
zgadza się z takim postępowaniem! Plotkowanie

Bilet dla Brata
Powstała inicjatywa mająca na celu pomoc
młodzieży ze Wschodu w uczestnictwie
w Światowych Dniach Młodzieży. Ksiądz
Biskup Jerzy Mazur prosi aby młodzież (i nie
tylko) naszej diecezji włączyła się w tą akcję
poprzez „zamianę” wręczanych mu przy
różnych okazjach bukietów kwiatów na dar
materialny. W praktyce powinno wyglądać to
w ten sposób, że witając Księdza Biskupa czy też

Historia Światowych Dni Młodzieży
Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe
spotkanie młodych całego świata, którzy razem
ze swoimi katechetami, duszpasterzami,
biskupami i papieżem gromadzą się w jednym
miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
15 kwietnia 1984 r., w Niedzielę Palmową,
odbyło się w Rzymie na placu św. Piotra
Spotkanie Młodych z okazji Nadzwyczajnego
Jubileuszu Odkupienia. Tydzień później,
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, bł.
Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Roku
Świętego.
Wkrótce po tym spotkaniu Organizacja

jawi się jako coś przyjemnego. Nie wiem
dlaczego, ale wydaje się przyjemne. Smakuje jak
miodowe karmelki, prawda? Sięgasz po jednego
i mówisz: Och, jakie to dobre! A potem następny,
następny i następny, aż w końcu boli cię brzuch».
Takie jest plotkowanie: «jest słodkie na
początku, a potem cię niszczy, niszczy ci duszę!
Plotki są destrukcyjne dla Kościoła, są niszczące.
Jest w tym coś z ducha Kaina: zabić brata
językiem». I czyni się to, «robiąc wrażenie
d o b r z e
w y c h o w a n y c h .
Ciąg dalszy nastąpi
przy podziękowaniach wręczamy symboliczną
różę, a pieniądze, które były przeznaczone na
kwiaty przekazujemy w kopercie z napisem
„Bilet dla Brata ze wschodu”. Oczywiście można
też zorganizować wśród młodzieży zbiórkę na
ten cel.
Warto też zachęcić młodzież do ofiarności w tym
względzie organizując zbiórki przy okazji
różnych młodzieżowych zjazdów czy choćby
jałmużny wielkopostnej.
Narodów Zjednoczonych ogłosiła 1985 rok
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży.
W Niedzielę Palmową 1985 r. w Rzymie
zgromadziła się młodzież z całego świata.
Spotkanie to przerosło wszelkie oczekiwania.
Uradowany tym bł. Jan Paweł II postanowił, że
od tej pory młodzi powinni mieć swoje święto obchodzony w Niedzielę Palmową Światowy
Dzień Młodzieży. Od tego momentu w każdej
diecezji gromadzi się młodzież wraz ze swoimi
biskupami.
Oprócz tego co dwa lub trzy lata organizowane
są spotkania, w których zwykle uczestniczy
Ojciec Święty.
Ciąg dalszy nastąpi

Słowo na dziś

My, oczekujący powtórnego przyjścia Mesjasza
i wyznający wiarę w Syna Bożego, mamy różne
wyobrażenia o Panu Bogu. Dlatego także nam prorok
Izajasz, żyjący osiem wieków przed Chrystusem, w
prorockiej wizji oznajmia, że przychodzący Bóg
będzie potomkiem ludzkim, a zatem nam bliskim.
Oznacza to wymienione imię Jessego, który był ojcem
Dawida. Czasy mesjańskie charakteryzować się będą
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar Sawicki
*Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego w parafii

pierwotną harmonią, bo przychodzące Słowo Boże,
według Apostoła Narodów, przyniesie wszystkim
pocieszenie. Jednakże, aby to mogło się stać, potrzeba
włożyć wysiłek w nieustanne nawracanie się, do
którego nawołuje inny prorok
Jan Chrzciciel.
Otwórzmy się więc na słowo Boże, niech ono
przemienia pustynię naszych serc.
- 507 116 545 * Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 19. 12-220 Ruciane Nida
***
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl

