Kalendarz liturgiczny
8 stycznia. NIEDZIELA CHRZTU
PAÑSKIEGO.
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11
Niech zadziwienie Bogiem, który z mi³oœci do
nas sta³ siê cz³owiekiem, nigdy w nas nie zgaœnie.
9 stycznia. Poniedzia³ek.
1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20
Nigdy nie jest tak dobrze w naszym ¿yciu
duchowym, ¿eby jeszcze lepiej byæ nie mog³o.
10 stycznia. Wtorek.
1 Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
Postawmy sobie pytanie wobec Jezusa, czy nasze
¿ycie jest na wskroœ przeœwietlone moc¹ Jego
s³owa?
11 stycznia. Œroda.
1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
Przychodzimy na Mszê Œwiêt¹, by sk³adaæ Bogu
dziêki i by powierzaæ Mu wszystkie swoje

sprawy. To tutaj doœwiadczamy w szczególny
sposób Bo¿ej mocy i mi³oœci, które przenikaj¹
nasze serca.
12 stycznia. Czwartek.
1 Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
Ka¿da w³aœciwie prze¿yta Msza Œwiêta jest jak
uzdrawiaj¹cy dotyk Chrystusa.
13 stycznia. Pi¹tek. Œw. Hilarego.
1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12
Ka¿dy Pi¹tek stanowi wspomnienie krzy¿owej
œmierci Pana Jezusa. Ka¿da Msza Œwiêta
uobecnia tajemnicê paschaln¹, a wiêc nie tylko
mêkê i œmieræ, ale równie¿ zmartwychwstanie
Chrystusa.
14 stycznia. Sobota.
1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mk 2,13-17
Eucharystia jest Ÿród³em i szczytem ¿ycia
chrzeœcijañskiego.

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. Prze¿ywana dziœ w Koœciele niedziela Chrztu
Pañskiego kieruje nasz¹ uwagê na Chrystusa
rozpoczynaj¹cego publiczn¹ dzia³alnoœæ i dzie³o
zbawienia, w które zostaliœmy w³¹czeni przez
sakrament chrztu. Niech wiêc to œwiêto bêdzie
okazj¹ do wspomnienia naszego chrztu œwiêtego i
wynikaj¹cych z niego konsekwencji.
2. W ramach zbiorki ¿ywnoœci przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia zebraliœmy w naszym
koœciele 95,78 kg ¿ywnoœci. Dziêki tym darom
serca Parafialny Zespó³ Caritas obdarowa³
paczkami 40 osób mieszkaj¹cych samotnie i 3
rodziny w naszej parafii.
Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy zostawiali produkty w koszu
dla potrzebuj¹cych, bo w ten sposób przyczynili
siê do radoœci wielu osób, których uda³o siê
obdarowaæ i choæ na krótko uczyniæ radosnymi
Bo¿onarodzeniowe Œwiêta.
3. Po niedzieli rozpocznie siê kolêda czyli wizyta
duszpasterska. Szczegó³owy plan podany jest na
stronie 2. Niech obecnoœæ kap³ana w waszym
domu stanie siê przede wszystkim okazj¹ do

Bazylika zim¹

Komunikaty

wspólnej modlitwy w waszych intencjach.
4. 13 stycznia po Mszy Œwiêtej o godz. 17.00 spotkanie op³atkowe ministrantów, Dzieciêcej
Ró¿y Ró¿añcowej i Szkolnego Ko³a Caritas.
Zapraszam dzieci i opiekunów najpierw do
koœcio³a na Mszê Œwiêt¹, a po Mszy na plebaniê na
op³atkowe spotkanie.
5.Za tydzieñ w niedzielê - taca przeznaczona jest
na prace prowadzone w naszej parafii. Proszê o
wsparcie i sercem i modlitw¹ dziêkujê za ka¿dy
przejaw ¿yczliwej pomocy.
6. Przyjmowane s¹ intencje mszalne na rok 2012.
6. Do nabycia jest kolejny numer diecezjalnego
miesiêcznika “Martyria”.
7. Na nowy dzwon do koœcio³a: 0 z³. Zebrano ju¿
- 2600 z³.
8. Na zabezpieczenie obrazu z o³tarza g³ównego
ofiarê z³o¿yli: 0 z³.; Zebraliœmy ju¿ 5340 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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B I U L E T Y N PA R A F I I P O D W Y ¯ S Z E N I A K R Z Y ¯ A Œ W I Ê T E G O w U K C I E
Chrzest jest pocz¹tkiem nowego ¿ycia ¿ycia we wspólnocie z Jezusem
Chrystusem i z wszystkimi, którzy w
Niego wierz¹.
Na znak zapocz¹tkowania czegoœ
nowego otrzymuj¹cy chrzest zostaje
nazwany po imieniu. Czasem otrzymuje
te¿ na chrzcie nowe imiê. Na to, jak radykalnie rozumie
Koœció³ ten nowy pocz¹tek, wskazuj¹ normy prawne:
prawid³owo udzielonego chrztu nie mo¿na ani
powtórzyæ, ani odwo³aæ. Tak¿e ten, kto odwróci siê od
mi³oœci Boga i od wspólnoty wierz¹cych, nie przestaje
byæ ochrzczonym. Przyrzeczenie Boga zosta³o
bowiem dane raz na zawsze. Bóg nie odbiera swej
mi³oœci. Ochrzczony jest z³¹czony z Chrystusem (Rz 6,
5). Uczestniczy w Jego kap³añstwie (1 P 2, 9) i
doœwiadcza dobroci Boga.
Chocia¿ chrzest posiada dla ¿ycia chrzeœcijan
znaczenie decyduj¹ce, pomimo to jego udzielanie jest
proste. W razie potrzeby mo¿e go udzieliæ ka¿dy
cz³owiek. Wystarczy, ¿e poleje wod¹ g³owê
chrzczonego i wypowie: N., ja ciebie chrzczê w imiê
Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. W pierwszych wiekach
Koœcio³a czynione znaki by³y jeszcze bardziej
wymowne: przyjmuj¹cego chrzest trzykrotnie
zanurzano w wodzie. W Koœciele wschodnim zwyczaj
W okresie ferii
œwi¹tecznych
m³odzie¿ ze
Szkolnego Ko³a
Caritas przy
S z k o l e
Podstawowej w
Ukcie bra³a udzia³
w akcji Misyjnego
Dzie³a Pomocy
Misyjnej Dzieciom „Kolêdnicy Misyjni”. Z
ogromnym zaanga¿owaniem odwiedzi³a dziesi¹tki
rodzin w naszej parafii przedstawiaj¹c program
misyjny, przy tym zbiera³a dary serca dla dzieci z
krajów misyjnych.
Za szczególne poœwiêcenie w tej sprawie pragnê
podziêkowaæ:Marii Koziatek, Zuzannie

ten zachowa³ siê a¿ do dzisiaj.
Zanurzenie w wodzie oznacza, ¿e przyjmuj¹cy
chrzest zostaje z Chrystusem pogrzebany;
wynurzanie, ¿e wraz z Chrystusem zmartwychwstaje
do nowego ¿ycia. Pozosta³e symboliczne czynnoœci
wykonywane przy udzielaniu chrztu: znaczenie
znakiem krzy¿a, namaszczenie olejem œw., nadanie
bia³ej szaty, zapalenie œwiecy chrzcielnej od œwiecy
wielkanocnej - podkreœlaj¹ znak g³ówny. Chrztu
udzielaæ siê powinno przede wszystkim w Wigiliê
paschaln¹, kiedy to œwiêci siê tak¿e wodê chrzcieln¹.
Chrzeœcijanie wierz¹, ¿e ochrzczony ma udzia³ w
¿yciu Zmartwychwsta³ego. Dog³êbnie przemieniony
przez Jezusa Chrystusa, staje siê „Jego bratem i
siostr¹” - „synem i córk¹ Boga”. Pe³en zaufania mo¿e
mówiæ do Boga: „Abba, Ojcze”. Ponadto
chrzeœcijanie ufaj¹, ¿e kto w chrzcie umar³ i
zmartwychwsta³ z Chrystusem, ten jest zjednoczony
z Bogiem. Wyrwany z mocy grzechu i uwolniony od
grzechu pierworodnego, ¿yje w Jezusie Chrystusie.
Tak wiêc chrzest jest pocz¹tkiem ¿ycia p³yn¹cego z
mocy Jezusa Chrystusa.
W Liœcie do Kolosan czytamy o chrzcie: Z Nim
(Chrystusem) pogrzebani w chrzcie, w którym te¿
razem zostaliœcie wskrzeszeni przez wiarê w moc
Boga, który Go wskrzesi³ (Kol 2, 12).
Dobrowolskiej, Aleksandrze £achacz, Weronice
Pupek, Aleksandrze D¹browskiej, Annie
NiedŸwiedzkiej, Annie Staniszewskiej, Karolinie
Banach, Magdalenie Grala, Paulinie Krêciewskiej,
Wiktorii Krajza i Hubertowi D¹bkowskiemu oraz p.
Teresie Skrajnej i p. Annie Koziatek.
Bardzo dziêkujê ofiarodawcom, którzy wspomogli tak
wa¿ny cel, jak Misje Œwiête. Pieni¹dze zosta³y
przes³ane na konto Papieskiego Dzie³a Pomocy
Dzieciom 2.710.00 z³.
W imieniu Szkolnego Ko³a Caritas przy Szkole
Podstawowej w Ukcie dziêkujê za ofiarnoœæ i goœcinê
wielu rodzinom. Przepraszamy rodziny, których nie
uda³o nam siê odwiedziæ.Pragnê podziêkowaæ
równie¿ tym, którzy wspierali nas organizacyjnie:
zapewnili dowóz i opiekê nad m³odzie¿¹. Wszystkim:
BÓG ZAP£AÆ. Opiekun SKC: Stanis³awa Sawicka

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. Anonimowo -200 z³.; 2. Jab³kowscy Jerzy i Marianna (£adne Pole) - 500
z³., 3. Frydrych Zofia (Ukta) - 100 z³.; 4. Kwiatkowscy Ryszard i Irena (Ukta) - 500 z³.;5. Anonimowo 300z³.
Wp³ynê³o - 1600 z³. Wydano - 6180.17 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 630 789.82 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!

Intencje mszalne
Poniedzia³ek - 9 stycznia 2012 r.
8.00 - + Feliks Ropiak, Marianna i
Lucjan Ropiak
17.00 - + Regina Serowik - int. od
Ryszarda i Bogus³awy Deptu³a z rodzin¹
Wtorek - 10 stycznia 2012 r.
8.00 - .........................
17.00 - ........................
Œroda - 11 stycznia 2012 r.
8.00 - .........................
17.00 - .......................
Czwartek - 12 stycznia 2012 r.
8.00 - ....................
17.00 - w int. Paw³a Skrajnego w 19-te urodziny
Pi¹tek - 13 stycznia 2012 r.

8.00 - .......................
17.00 - w intencji wiadomej ofiarodawcy
Sobota - 14 stycznia 2012 r.
8.00 - .......................
17.00 - + Józef Duda w 2-g¹ rocz. œm.
II Niedziela Zwyk³a - 15 stycznia 2012 r.
8.30 - w int. Weroniki i Urlicha Kilian
8.30 - za parafiê
11.00 - int. Bartka Sakowskiego w 18-te urodziny int. od dziadków
11.00 - w int. Sylwestra Bastka o szczêœliw¹ misjê
w Afganistanie
11.00 - w int. Karola Leszczyñskiego w 18-te
urodziny
17.00 - ......................

Marzena Teresa Szlachetka
Msza Œwiêta od uczestników pogrzebu 3 lutego 2012 r. - godz. 17.00
Wieczny odpoczynek racz jej daæ Panie ...

Odesz³a od nas

KOLÊDA
Przygotowaæ nale¿y: stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, dwie œwiece, woda
œwiêcona i kropid³o, Pismo œwiête. Dzieci
i m³odzie¿ szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolêdy:
1. Powitanie. 2. S³owo wstêpne - ks.
Proboszcz. 3. Czytanie S³owa Bo¿ego jeden z domowników ( najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru na przyk³ad:
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
B³ogos³awieñstwa (kap³an wyci¹ga rêce
nad cz³onkami rodziny i odmawia

M¹dry nigdy siê nie gniewa.
***************
Na ile ktoœ sam siebie ceni, na tyle jest
ceniony przez przyjació³.

modlitwê. W miarê mo¿noœci na czas
modlitwy klêkamy na dwa kolana).
6. Pokropienie. 7. Uca³owanie krzy¿a
8. Rozmowa duszpasterska
9. Zamówienie Mszy Œwiêtych
Ofiary sk³adane podczas kolêdy
przeznaczamy na:
- 40 z³ - sprz¹tanie
- na kolêdê kap³anowi - dobrowolna
ofiara
- na prace prowadzone w parafii dobrowolna ofiara
Planowane prace w roku 2012:
- oœwietlenie koœcio³a;
- zagospodarowanie otoczenia koœcio³a.

Kolêda

Poniedzia³ek Œwignajno (od Miksza
do Szok)
Wtorek - Œwignajno (
od Staniszewskich do
Ruszczyk)
Œroda - Œwignajno ( od
Jaksina do Szok)
Czwartek - Œwignajno
(od Pop³awskich do
Wiszowatych)
Sobota -£adne Pole
Pocz¹tek o godz. 9.00

W macierzyñstwie kobiety, z³¹czonym z
ojcostwem mê¿czyzny, odzwierciedla siê ta
odwieczna tajemnica rodzenia, która jest w Bogu
samym, w Bogu Trójjedynym (por. Ef 3,14-15).
To ludzkie rodzicielstwo jest wspólne
mê¿czyŸnie i kobiecie. Je¿eli zaœ kobieta,
wiedziona mi³oœci¹ do swego mê¿a, powie:
„urodzi³am dla ciebie dziecko”, s³owa te znacz¹
zarazem: „to jest nasze dziecko”. Chocia¿ wiêc
oboje razem s¹ rodzicami swojego dziecka, to
macierzyñstwo kobiety stanowi szczególn¹
„czêœæ” tego wspólnego rodzicielstwa, jego
pe³niej anga¿uj¹cy wymiar. Rodzicielstwo —

chocia¿ nale¿y do obojga — urzeczywistnia siê o
wiele bardziej w kobiecie, zw³aszcza w okresie
prenatalnym. Kobieta te¿ bezpoœrednio „p³aci”
za to wspólne rodzicielstwo, które o wiele
dos³owniej poch³ania energie jej cia³a i duszy.
Trzeba wiêc, aby mê¿czyzna by³ tego w pe³ni
œwiadom, ¿e w tym wspólnym ich rodzicielstwie
zaci¹ga on szczególny d³ug wobec kobiety.
¯aden program „równouprawnienia” kobiet i
mê¿czyzn nie jest gruntowny, jeœli tego nie
uwzglêdnia w sposób zupe³nie zasadniczy.
B³. Jan Pawe³ II

Verbum Domini - o S³owie
Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .

Trzeba unikaæ homilii ogólnych i abstrakcyjnych,
przys³aniaj¹cych prostotê s³owa Bo¿ego, jak
równie¿ bezu¿ytecznych dywagacji, które mog¹
prowadziæ do skupienia uwagi bardziej na
kaznodziei ni¿ na istocie ewangelicznego orêdzia.
Dla wiernych musi byæ jasne, ¿e kaznodziei zale¿y
na ukazaniu Chrystusa, który powinien byæ w
centrum ka¿dej homilii. Dlatego trzeba, aby
kaznodzieje „pozostawali w za¿y³oœci” i czêsto
obcowali ze œwiêtym tekstem; powinni
przygotowywaæ siê do homilii na medytacji i
modlitwie, aby przepowiadali z przekonaniem i
pasj¹. Zgromadzenie synodalne zachêca³o, aby
zadawaæ sobie zawsze nastêpuj¹ce pytania: „Co
mówi¹ czytane teksty? Co mówi¹ mnie samemu?
Co mam powiedzieæ wspólnocie w odniesieniu do
jej konkretnej sytuacji?”. Kaznodzieja powinien
„jako pierwszy odnieœæ do siebie s³owo Bo¿e, które
g³osi”, poniewa¿
jak mówi œw. Augustyn
„niew¹tpliwie bezowocne jest dzia³anie tego, kto
przepowiada na zewn¹trz s³owo Bo¿e, a nie s³ucha
go w swoim wnêtrzu”.

Znaczenie homilii
„W odniesieniu do s³owa
Bo¿ego poszczególnym
cz³onkom przys³uguj¹ ró¿ne obowi¹zki i funkcje:
wierni s³uchaj¹ s³owa i nad nim rozmyœlaj¹, ale
tylko ci je wyjaœniaj¹, do których nale¿y pos³uga
nauczania wynikaj¹ca ze œwiêceñ, albo którym ta
pos³uga zosta³a specjalnie powierzona», to znaczy
biskupi, prezbiterzy i diakoni. Jest zatem
zrozumia³e, dlaczego Synod poœwiêci³ tematowi
homilii tak wiele uwagi. Ju¿ w posynodalnej
adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis
przypomnia³em, ¿e „ze wzglêdu na wagê s³owa
Bo¿ego, rodzi siê koniecznoœæ poprawienia jakoœci
homilii. Jest ona bowiem „czêœci¹ czynnoœci
liturgicznej”; ma za zadanie dopomagaæ pe³nemu
zrozumieniu oraz oddzia³ywaniu s³owa Bo¿ego na
¿ycie wiernych”. Homilia uaktualnia przes³anie
Pisma œwiêtego, a¿eby wierni mogli odkryæ
obecnoœæ i skutecznoœæ s³owa Bo¿ego w swoim
codziennym ¿yciu. Powinna ona u³atwiæ
zrozumienie sprawowanej tajemnicy, zachêciæ do
misji, przygotowuj¹c zgromadzenie do wyznania
wiary, modlitwy powszechnej i liturgii
eucharystycznej. Niech wiêc to zadanie naprawdê
wezm¹ sobie do serca ci, których specyficzn¹
pos³ug¹ jest g³oszenie S³owa.

Trzeba ze szczególn¹ dba³oœci¹ przygotowywaæ
homiliê niedzieln¹ i œwi¹teczn¹; ale nie nale¿y te¿
zapominaæ o tym, by w ci¹gu tygodnia podczas
Mszy œwiêtej cum populo, je¿eli to mo¿liwe,
przedstawiaæ krótkie refleksje, dostosowane do
sytuacji, aby wierni mogli przyj¹æ us³yszane s³owo
i by wyda³o ono owoce.
cdn

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

