
6 grudnia obchodzimy 

wspomnienie św. Mikołaja. 

Tego dnia sprawiamy 

swoim bliskim radość 

poprzez drobne prezenty. 

Doświadczamy przez to prawdziwości słów: Więcej 

jest radości w dawaniu, aniŜeli w braniu.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii 

św. Urszuli w Malborku do zauwaŜenia w swoim 

środowisku osoby dawno nie odwiedzanej, a waŜnej 

w naszym Ŝyciu. Z okazji dnia św. Mikołaja 

zechciejmy takiej osobie „zrobić prezent” przez 

odwiedziny w najbliŜszym czasie. Prezentem będzie 

nasz czas poświęcony tej osobie. Do Listu dołączamy 

„zaproszenie”, które jest zachętą do podjęcia takiego 

daru mikołajowego. Tak 

niewiele trzeba, by 

sprawić bliźniemu radość. 

Uczyńmy to jako 

wspólnota parafialna.  
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Z auw aZ auw aZ auw aZ auw aŜŜŜŜ prezent od  B oga prezent od  B oga prezent od  B oga prezent od  B oga

---- drugiego człow ieka drugiego człow ieka drugiego człow ieka drugiego człow ieka     



Przyjaciele  

(opowiadanie) 

     Bardzo dawno temu w Chinach, żyło sobie dwóch 
przyjaciół. Jeden z nich potrafił pięknie grać na harfie. Drugi 
był niezwykle utalentowany w bardzo rzadkiej sztuce 
słuchania.  
     Kiedy pierwszy z nich grał i śpiewał o górach, drugi 
mówił: - Widzę te góry, tak jakby stały przede mną.  
Kiedy pierwszy wyrażał swoją muzyką dźwięk strumienia, 
drugi słuchał go i potwierdzał:  
     - Słyszę jak woda przemyka pośród 
kamieni.  
     Ale pewnego dnia ten, który umiał 
słuchać zachorował i wkrótce zmarł. 
Jego przyjaciel przeciął struny harfy i nie 
grał już nigdy więcej.  
 

* * * 

     Istniejemy w pełni wtedy, kiedy ktoś nas słucha. 
Najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu 
człowiekowi to naprawdę wysłuchać go dając mu swój czas. 
     Pewna bardzo wrażliwa dziewczyna rozmawiała z 
nauczycielem o nurtującym ją problemie. Nauczyciel skłaniał 
ją do porozmawiania na ten temat z rodzicami. Dziewczyna 
uczyniła tak, ale pomimo jej strachu i rozterki, rodzice 
zbagatelizowali i zlekceważyli problem, próbując zmienić 
temat; mówiąc, że dziewczyna przesadza; że wszystko się 
samo rozwiąże; że trzeba czasu itd. Nie chcieli kontynuować 

dyskusji, uważając, że jedynie 
lekceważąc sprawę można pomóc 
córce... 

 

 Bruno Ferrero 
 

 ADWENT  

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Słowo adwent 
pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Jest to wyjątkowy 
czas dla chrześcijan. Zaczyna się  w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla. Trwa 
od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Pierwsza niedziela 
Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Ten czas kończy się 
wigilią BoŜego Narodzenia. 

 RORATY  
 

Niepowtarzalny adwentowy klimat tworzą roraty, adwentowe msze odprawiane o 

wschodzie Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi 

od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli 

desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia, czyli msza wotywna o 

Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Tak wyjątkowa obecność Matki 

Bożej w Adwencie ma głęboki sens.  

Warto na nie się wybrać, nawet jeśli są odprawiane bardzo wczesnym rankiem. W 

naszej parafii we wszystkie zwykłe dni tygodnia o godzinie 6.00. 

 KONKURS ADWENTOWY     
 

Zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu na najpiękniejszy samodzielnie wykonany 
lampion. Dla zwycięzców są przewidziane nagrody. To właśnie dzieci z zapalonymi 
światełkami w lampionach torują drogę kapłanowi  do ołtarza . Liturgia bowiem 
rozpoczyna się w ciemności. Dopiero na hymn Chwała na wysokości Bogu... zapala się 
światła w kościele. Wszystkie dzieci uczęszczające na roraty będą mogły same stworzyć 
obrazek, który składa się jak puzzle z wielu części. Po każdej Mszy św. roratniej otrzymają 
jedną jego część. 

REKOLEKCJE ADWENTOWE REKOLEKCJE ADWENTOWE REKOLEKCJE ADWENTOWE REKOLEKCJE ADWENTOWE    19-21 grudnia  
 

NIEDZIELA – PONIEDZIAŁEK – WTOREK 
W niedzielę Msze św.: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00 

W poniedziałek i wtorek: 
Msze św. dla dorosłych o godz. 10.00 i 19.00 
Dla dzieci szkół podstawowych godz. 16.30 

Dla młodzieŜy gimnazjum i szkół średnich o 17.30  


