Kalendarz liturgiczny
9 grudnia. II NIEDZIELA ADWENTU.
Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; £k 3,1-6
Niech Adwent bêdzie czasem czuwania, czyli
prostowania œcie¿ek naszego ¿ycia, nawrócenia i
dobrej przemiany, abyœmy coraz bardziej byli
“sol¹” dla tego œwiata.
10 grudnia. Poniedzia³ek.
Iz 35,1-10; £k 5,17-26
Gdy wychodzimy z koœcio³a, za drzwiami œwi¹tyni,
rozpoczyna siê “msza naszego ¿ycia”. Obyœmy
tam te¿ pragnêli wielbiæ Najwy¿szego s³owami i
czynami.
11 grudnia. Wtorek.
Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
Zagubiæ siê - to dramatyczne doœwiadczenie,
zw³aszcza jeœli dotyczy cz³owieka odchodz¹cego
od Boga.
12 grudnia. Œroda.
Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

Adwent, który prze¿ywamy we wspólnocie
Koœcio³a, winien byæ czasem wewnêtrznego
uspokojenia, wyciszenia, tak, aby lepiej us³yszeæ
g³os Boga.
13 grudnia. Czwartek. Œw. £ucji.
Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
Symbolem Adwentu jest œwiat³o. Chrystus jest
tym, który wnosi œwiat³o w nasze ¿ycie.
14 grudnia. Pi¹tek. Œw. Jana od Krzy¿a.
Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
Ka¿da Msza Œwiêta jest zaproszeniem do
pog³êbienia ¿ycia duchowego.
15 grudnia. Sobota.
Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
Ka¿dy Adwent jest szans¹, by przebudziæ siê, jeœli
popadliœmy w duchow¹ œpi¹czkê, i dostrzec, ¿e
nasz œwiat jest ukochany przez Boga, a nie
rzucony na pastwê “losu”. Ewangelia wzywa, by
by³ to czas wype³niony czekaniem i czuwaniem.

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 druga niedziela Adwentu. Niech ten
œwiêty czas mobilizuje ka¿dego do duchowej
odnowy i zacieœniania wiêzi z Bogiem.
Przygotowujemy siê na spotkanie z Panem,
który przyjmuje na siebie nasze
cz³owieczeñstwo po to, aby je przemieniæ,
uœwiêciæ. Nie pozwólmy, aby religijny
charakter Adwentu zag³uszy³y nachalne
reklamy i przedœwi¹teczna bieganina miêdzy
rega³ami w marketach.
2. Wœród adwentowych umartwieñ i wyrzeczeñ
niech znajdzie siê tak¿e miejsce na walkê z
na³ogami i s³aboœciami, zw³aszcza z
alkoholizmem. Mo¿e warto w³aœnie w tym
czasie w³¹czyæ siê w wielk¹ krucjatê walki o
trzeŸwoœæ naszego narodu. Ten adwentowy
wysi³ek piêknie wpisuje siê w zadania, jakie
stawia przed nami trwaj¹cy Rok Wiary i
tegoroczny program duszpasterski. Tylko w
pe³ni trzeŸwym umys³em jesteœmy zdolni
œwiadczyæ o naszej wierze i œwiadomie wo³aæ:
PrzyjdŸ, Panie Jezu! Czy na co dzieñ
pamiêtamy te¿ o zachêcie Ewangelisty

Bazylika zim¹

*

Komunikaty

£ukasza: „Szczêœliwi owi s³udzy, których pan
zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie…”?
3. Dzisiaj ofiary do tzw. puszek na Fundusz Pomocy
Koœcio³owi na Wschodzie.
4. Tydzieñ temu, po Komunii Œwiêtej, zosta³y
poœwiêcone op³atki na stó³ wigilijny. Radni roznosz¹
je do domów tak¿e i w tym tygodniu. Przypominam,
¿e nabywamy je w parafii, a nie w supermarketach czy
sklepach, bez odniesienia do Koœcio³a i nie
poœwiêcone.
5. W tym tygodniu (pi¹tek, sobota) w naszej parafii
odbêd¹ siê
rekolekcje adwentowe, na które
serdecznie zapraszam.
14 i 15 grudnia w czasie rekolekcji adwentowych
Msze Œwiête o godz. 9.00, 11.00, 15.00 i 17.00.
6. Wypominki, czyli proœbê o modlitwê za
wymienionych zmar³ych, mo¿na sk³adaæ do skarbon
w koœciele. Skoñczy³ siê miesi¹c listopad, a jeszcze
ponad 180 rodzin z naszej Parafii nie z³o¿y³o
kartek wypominkowych.
7. W zakrystii do nabycia s¹ kalendarze na nastêpny
rok. Zachêcam tak¿e do nabycia kolejnego numeru
“Martyrii”- diecezjalnego miesiêcznika.
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W drug¹ niedzielê Adwentu (9 grudnia) w Polsce
i wœród Polonii ju¿ po raz trzynasty jest obchodzony
Dzieñ modlitwy i pomocy materialnej Koœcio³owi
na Wschodzie. Jego celem jest wsparcie Koœcio³a
katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji
i Azji Œrodkowej.
- Polska jest bezpoœrednim lub poœrednim s¹siadem
Koœcio³a na Wschodzie, który rozwija siê w
specyficznych warunkach i ci¹gle potrzebuje
pomocy. Rodzi to naturalny tytu³, prawo
i zobowi¹zanie do zainteresowania losem
katolików na Wschodzie, z których znaczna czêœæ
ma polskie korzenie - podkreœla dyrektor Biura
Zespo³u Pomocy Koœcio³owi na Wschodzie ks.
Leszek Kry¿a.
Dzieñ modlitwy i pomocy materialnej Koœcio³owi
na Wschodzie jest okazj¹ do g³êbszego przejêcia siê
losem katolików i Koœcio³a na Wschodzie. W
duchowe wsparcie Koœcio³a na Wschodzie
w³¹czaj¹ siê od wielu lat m.in. alumni wy¿szych
seminariów duchownych oraz wspólnot zakonnych
¿eñskich i mêskich. Najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹
3. Królestwo Bo¿e przychodzi w Jezusie
Pan Jezus rozpocz¹³ sw¹ misjê od znamiennych
s³ów: „Czas siê ju¿ wype³ni³. Przybli¿y³o siê do was
królestwo Bo¿e! Nawracajcie siê i wierzcie w
Ewangeliê” (Mk 1,14-15). W ten sposób zwiastuje
pocz¹tek królowania Boga wewn¹trz dziejów
œwiata i rodzaju ludzkiego, poprzez zamieszkania
Boga poœród nas. „Zapytany przez faryzeuszów,
kiedy przyjdzie królestwo Bo¿e, odpowiedzia³ im:
«Królestwo Bo¿e nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie
powiedz¹: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem
królestwo Bo¿e poœród was jest»” (£k 17,20-21).
Chodzi tu o Jego w³asn¹ Osobê – Mesjasza-Króla i
Jego dzia³anie, w którym objawia³a siê moc i mi³oœæ
Boga.
Bo¿¹ moc¹ Jezus uzdrawia³ chorych i wypêdza³ z³e
duchy. Mi³oœci¹ mi³osiern¹ Boga przemienia³
grzeszników i celników, odpuszczaj¹c im nawet
n a j c i ê ¿ s z e g r z e c h y. N a t o m i a s t J a n o w i
Chrzcicielowi, który przez uczniów pyta³ z

pomoc¹ udzielon¹ Koœcio³owi na Wschodzie jest
pomoc personalna. Jak informuje ks. Kry¿a, na
Wschodzie s³u¿y obecnie 250 kap³anów
diecezjalnych, 410 kap³anów zakonnych, ponad
550 sióstr zakonnych oraz 29 braci zakonnych
i kilkanaœcie osób œwieckich z Polski.
Co roku w drug¹ niedzielê Adwentu w polskich
parafiach zbierane s¹ ofiary przeznaczone na
pomoc Koœcio³owi na Wschodzie. W minionym
roku Biuro Zespo³u zrealizowa³o 420 nades³anych
próœb na sumê ponad 2 milionów z³otych. W
bie¿¹cym roku zrealizowanych jest ju¿ ponad 300
próœb. Do diecezji na Wschodzie trafiaj¹ m.in.:
tabernakula, naczynia i szaty liturgiczne, a tak¿e
œrodki na wsparcie prowadzonych remontów
i budowê obiektów koœcielnych. Pos³uguj¹cy na
Wschodzie duszpasterze, bracia i siostry zakonne
otrzymane wsparcie przeznaczaj¹ te¿ na sto³ówki,
sierociñce, rekolekcje m³odzie¿owe, pielgrzymki,
wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci
i m³odzie¿y oraz pomoc osobom potrzebuj¹cym
i starszym.
wiêzienia, czy królowanie Boga ju¿
przysz³o, odpowiedzia³: „IdŸcie i
oznajmijcie Janowi to, co s³yszycie i
na co patrzycie: niewidomi wzrok
odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci
doznaj¹ oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli
zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê”
(Mt 11,2-5). Tak oznajmia, ¿e panowanie Boga jest
ju¿ obecne w œwiecie i dosiêga ka¿dego, kto
przychodzi do oczekiwanego Mesjasza.
Co wiêcej, dokonywane przez Jezusa uzdrowienia,
uwalnianie opêtanych spod panowania Szatana, a
zw³aszcza wskrzeszanie umar³ych – to jak¿e wa¿ne
i czytelne zapowiedzi Jego chwalebnego
zmartwychwstania. W zmartwychwstaniu objawia
siê pe³nia mocy i mi³oœci Boga, Jego królowanie,
wymownie zapowiedziane w s³owach
skierowanych do skruszonego ³otra: „Zaprawdê,
powiadam ci: Dziœ ze mn¹ bêdziesz w raju” (£k
23,43).
cdn

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 (Ukta) - 100 z³.; 2. Anonimowo - 200 z³.
Wp³ynê³o - 300 z³. Wydano - 0 z³. Stan kasy - zad³u¿enie 670 416.65 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 - 10 grudnia 2012 r.
9.00 - ........................
8.00 - ......................
9.00 - + Antonina Tydelska - int. od KR z Ukty i
17.00 - .....................
Ga³kowa
Wtorek - 11 grudnia 2012 r.
11.00 - + za rodziców chrzestnych, W³adys³aw i
8.00 - ...................
W³adys³awa Stechelek
17.00 - + Zbigniew Koci¿ewski w 21-sz¹
15.00 - .....................
rocz. œm.
17.00 - o szczêœliwe rozwi¹zanie Moniki
Œroda - 12 grudnia 2012 r.
III Niedziela Adwentu - 15 grudnia 2012 r.
8.00 - + Czes³awa Dylakowska
8.30 - + Dariusz Szerenos
17.00 - ..................
8.30 - + W³adys³aw i Stanis³awa Juszko, Pelagia i
Czwartek - 13 grudnia 2012 r.
Antoni Moroz
8.00 - .................
11.00 - + Helena w 6-t¹ rocz. œm., Anatol Sawiccy 17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
int. od Jana z rodzin¹
Pi¹tek - 14 grudnia 2012 r.
11.00 - + Janina, W³adys³awa, Jan, Marianna,
9.00 - + Aleksander Zawrotny - int. od KR z Ukty i Halina, Wies³aw
Ga³kowa
11.00 - + Marianna i Franciszek Drê¿ek, Józefa i
11.00 - + Stanis³aw i Stanis³awa Drê¿ek
Henryk Niwiñscy
15.00 - .................
11.00 - + Bo¿ena Wieczorek w 7-m¹ rocz. œm.,
17.00 - o zdrowie dla Henryka - int. od ¿ony i dzieci Zofia, Mieczys³aw, Roman, Antoni Pupek
17.00 - + Helena w 6-t¹ rocz. œm., Anatol Sawiccy - 17.00 - za parafiê
int. od Krzysztofa z rodzin¹
17.00 - za rodzinê Aleksandra i Bo¿eny
Sobota - 15 grudnia 2012 r.
KuŸmickich
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
* 13 XII Œwiêta £ucja, dziewica i mêczennica, która odda³a ¿ycie w obronie wiary oko³o 304 roku w
Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemnia³ych (wspomnienie obowi¹zkowe);·
* 14 XII Œwiêty Jan od Krzy¿a, karmelita, ¿yj¹cy w latach 1542-1591, jeden z najwiêkszych mistyków i
teologów duchowoœci, za co wyró¿niono go tytu³em doktora Koœcio³a (wspomnienie obowi¹zkowe).

Og³oszenia

*

1. Przepisy liturgiczne pozwalaj¹, aby w dni
powszednie Adwentu odprawiaæ jedn¹ Mszê
wotywn¹ o Najœwiêtszej Maryi Pannie, tak zwane
roraty. Do licznego udzia³u w tej Mszy,
odprawianej w naszym koœciele codziennie o godz.
17.00, zapraszam dzieci (z lampionami), m³odzie¿ i
doros³ych. Niech tez nie zabraknie
podejmowanych dobrowolnie umartwieñ,
zw³aszcza powstrzymania siê od hucznych zabaw.

Komunikaty

Pamiêtajmy o wsparciu potrzebuj¹cych, choæby
przez zakup œwiec Caritasu, które ju¿ s¹ do nabycia
w naszym koœciele.
2.W nastêpn¹ niedzielê taca na prace
prowadzone w parafii. Proszê o wsparcie i pomoc.
3.Policja ponownie apeluje! Odnotowano
przypadki wy³udzenia znacznej sumy pieniêdzy od
mieszkañców Pisza na tzw. “wnuczka”. (Apel
policji w gablocie).

* 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
F U N D A C J A N A R Z E C Z R E N O WA C J I
ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A W UKCIE.
Celem Fundacji jest: - renowacja zabytkowego
koœcio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Ukcie, tj. budynku, jego wnêtrza, ruchomych
elementów wyposa¿enia, a w szczególnoœci
przywrócenie historycznego wystroju koœcio³a oraz
zabytkowej dzwonnicy; - rewaloryzacja otoczenia
koœcio³a; - promocja Koœcio³a i zabytków z nim

* 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
zwi¹zanych oraz historii; - opieka nad zabytkowymi
cmentarzami ewangelickimi nale¿¹cymi dawniej do
koœcio³a.
Nr konta Fundacji 57 9364 0000 2001 0021 1477
0001
KRS Fundacji 0000420630
Niniejszym zwracam siê z proœb¹ o pomoc
w realizacji zadañ statutowych FUNDACJI.
Adres Fundacji: Ukta 34, 12-220 Ruciane Nida
NIP 849 158 55 79 Regon 281402580

Verbum Domini - o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji orientacjê uniwersaln¹ (por. Rdz 1, 27-28),
Koœcio³a (Benedykt XVI) cd .
podtrzymuje j¹ nastêpnie w
b³ogos³awieñstwie obiecanym wszystkim
B i b l i a a i n k u l t u r a c j a
ludom dziêki Abrahamowi i jego
Tajemnica wcielenia uœwiadamia nam, ¿e z
potomstwu
(por. Rdz 12, 3; 18, 18) i
jednej strony Bóg objawia siê zawsze w konkretnej
historii, pos³uguj¹c siê zapisanymi w niej kodami potwierdza ostatecznie, obejmuj¹c ewangelizacj¹
kulturowymi, ale z drugiej strony s³owo Bo¿e mo¿e „wszystkie narody”„. Dlatego inkulturacji nie
i powinno byæ przekazywane w ró¿nych kulturach, nale¿y myliæ z powierzchownym przystosowaniem
by przemieniaæ je od wewn¹trz, w drodze ani te¿ z synkretycznym zamieszaniem,
ewangelizowania kultur, jak to okreœli³ papie¿ rozmywaj¹cym oryginalny charakter Ewangelii,
Pawe³ VI. Tak wiêc ujawnia siê g³êboko aby uczyniæ j¹ ³atwiejsz¹ do przyjêcia.
miêdzykulturowy charakter s³owa Bo¿ego, Autentycznym wzorem inkulturacji jest samo
podobnie zreszt¹ jak wiary chrzeœcijañskiej, w c i e l e n i e S ³ o w a : „ “ A k u l t u r a c j a ” l u b
zdolnych do spotkania i doprowadzenia do “inkulturacja”, (...) bêdzie prawdziwym odbiciem
spotkania ró¿nych kultur. W tym kontekœcie mo¿na Wcielenia S³owa, zw³aszcza gdy kultura,
zrozumieæ równie¿ wartoœæ inkulturacji Ewangelii. przekszta³cona i odrodzona przez Ewangeliê, wyda
z w³asnej ¿ywej tradycji oryginalny wyraz ¿ycia
Koœció³ jest g³êboko przekonany o tym, ¿e s³owo chrzeœcijañskiego, obrzêdów chrzeœcijañskich i
Bo¿e zdolne jest dotrzeæ do wszystkich ludzi w chrzeœcijañskiej myœli”, dzia³aj¹c niczym zaczyn w
kontekœcie kulturowym, w jakim ¿yj¹: „to ³onie kultury lokalnej, dowartoœciowuj¹c semina
przekonanie wynika z samej Biblii, która Verbi i to, co jest w niej pozytywne, oraz otwieraj¹c
poczynaj¹c od Ksiêgi Rodzaju przyjmuje j¹ na wartoœci ewangeliczne. cdn
1.Przypominam o zamawianiu Mszy Œwiêtych za
zmar³ych. Ka¿da rodzina w sumieniu zobowi¹zana
jest do takiej pamiêci. Pamiêtajmy tak¿e
o
zamówieniu Mszy Œwiêtej za ¿ywych, w imieniny,
urodziny, rocznicê œlubu, o b³. Bo¿e w rodzinie i
gospodarstwie.... Mo¿na ju¿ zamawiaæ Msze
Œwiête na nastêpny rok.
2. WSZYSTKIM SK£ADAM SZCZERE "BÓG
ZAP£AÆ" ZA KA¯DY PRZEJAW TROSKI I
¯YCZLIWOŒCI WZGLÊDEM PRAC
PROWADZONYCH W PARAFII.
3. W tych dniach grudnia pamiêci¹ siêgamy do

bolesnych doœwiadczeñ z naszej najnowszej
historii (16 grudnia 1970 roku dokonano masakry
robotników na Wybrze¿u, 13 grudnia 1981 roku
wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego¿
roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na
Œl¹sku). B³ogos³awiony Jan Pawe³ II ci¹gle
przypomina³: „[…] ogromna jest cena, jak¹ zap³aci³
naród polski za niepodleg³oœæ, za prawo do
istnienia jako pañstwo. Przechowujmy w sercach tê
œwiadomoœæ i niech ona stanie siê zachêt¹ do
g³êbokiej refleksji o Polsce, nad tym, jak¹ by³a, jak¹
jest i jak¹ powinna byæ”.

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
uzgodnienia.

