
POMÓDLMY  SIĘ  RAZEM 

Pan Jezus powiedział :  
Zaprawdę, powiadam wam:  
Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy 
im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w 
imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18, 19-20) 

Brakuje w naszej parafii wspólnej modlitwy adoracyjnej i wzajemnej za 

siebie. Wprawdzie są do tego okazje (np. pierwsza sobota i niedziela 

miesiąca), ale w modlitwie tej bierze udział mała grupa osób. 

Dobrą okazję do wspólnej modlitwy daje nam Liturgia 

Wielkiego Tygodnia. Otóż zapraszamy wszystkich do wspólnej 

modlitwy za siebie nawzajem podczas Adoracji w noc z  Wielkiego 

Piątku na Wielką Sobotę. W poszczególne godziny czuwania, 

prowadzone przez Grupy Modlitewne, zapraszamy do trwania na modlitwie przed 

Najświętszym Sakramentem parafian z poszczególnych rejonów.  

Jednocześnie zachęcamy, by w najbliższych dniach przekazać do kościoła na 

kartce intencje do wspólnej modlitwy podczas adoracji. Będą one odczytywane przez 

prowadzących modlitwę. Na kartce prosimy wpisać numer rejonu (lub ulicę), aby intencja 

została odczytana podczas czuwania danego rejonu.  

W  TĘ  NOC  ADORACJI  RAZEM  TRWAJMY  NA  MODLITWIE 

Rejon (numer i ulice) Godziny czuwania: 

VI. Dybowskiego, Pomianowskiego, Kwiatkowskiego, 
Czerskiego, Cebertowicza, Smoluchowskiego   

Od godz. 21.00 do 22.30 

V. Michałowskiego (parzyste), Rolnicza Od godz. 22.30 do 00.00 

IV. Michałowskiego (nieparzyste), Kotarbińskiego (parzyste) Od godz. 00.00 do 01.30 

III. Konopnickiej (bloki), Kotarbińskiego (nieparzyste) Od godz. 01.30 do 03.00 

II. Wybickiego (bez nr 5)  Od godz. 03.00 do 04.30 

I. Westerplatte, Sucharskiego, Okrzei, Konopnickiej (domki), 
Nowowiejskiego, Norwida, Wybickiego 5 

Od godz. 04.30 do 06.00 

Okazja do spowiedzi w Wielki Piątek w kościele św. Urszuli od g. 21 do północy.  
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ŚWIADECTWO  CIERPIĄCEJ  DOROTY 
 Po ludzku rzecz ujmując jestem przegrana, choć mam dopiero 28 lat. 

Każdego dnia muszę liczyć na pomoc innych ludzi. Czasami jest to bardzo krępujące, 

gdy nie potrafię sobie poradzić z najdrobniejszą rzeczą. Mam częste bóle głowy, 

kręgosłupa... Pytam zatem czy wobec tego jestem bezwartościowym człowiekiem? 

Nie! bowiem własne cierpienie łączę z Panem Jezusem. Bez Niego nie zdołałabym 

udźwignąć tego ciążącego krzyża!. A ludzie zdrowi nie zawsze potrafią zrozumieć 

niepełnosprawnego. Jestem młodą dziewczyną. Sądzę, że często także znacznie 

szczęśliwszą od moich zdrowych rówieśniczek. Co robię gdy atakuje straszny ból? W 

owych cierpiących chwilach, gdy łzy spływają z oczu, rozpoczynam modlitwę! Tak po 

prostu we własnych słowach oddaję swoje cierpienie Jezusowi. Wielu Go nie kocha... 

za nich wszystkich ofiaruję moje cierpienie, ból i łzy. W życiu liczą się tylko zdrowie i 

pomyślność... Nieprawda! Dobry Jezus potrafi dać taki pokój serca i radość 

wewnętrzną, której nie dostrzegają ci, którzy gonią za przyjemnościami świata... 

Dzięki Jezusowi odnalazłam receptę na chorobę, życie. Ja osoba 

niepełnosprawna - odnalazłam panaceum na każdy dzień. To jest 

Ufność Jezusowi! Takie to proste zaufać, a jednocześnie jakże to 

trudne. Jezus cierpiał za mnie...nie zamieniłabym mojej choroby na 

nic innego!  Kocham Go, bo zaszczytnie ofiarował mi cząstkę swego 

cierpienia!  

Świadectwo z Rekolekcji Ewangelizacyjnych –REO 
 Chciałabym dać świadectwo MIŁOŚCI BOŻEJ, jakiej doświadczyłam 
podczas rekolekcji REO, które odbyły się w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w 
Malborku. 

 Do niedawna moje życie religijne było takie, jakie zapewne zna wielu z nas: chodziłam 
do kościoła na niedzielną Mszę św., od czasu do czasu, modliłam się i czytałam Pismo św., 
brałam udział w rekolekcjach organizowanych z okazji Świąt… i czułam, że jestem coraz dalej od 
Boga. Moje serce wypełniał smutek, a w życiu brakowało mi sensu. Wszystko cieszyło mnie tylko 
przez chwilę. Ktoś mógłby powiedzieć: czego ta dziewczyna chce? Ma wszystko: zdrowie, 
dobrego męża, pracę… Sama często zadawałam sobie to pytanie. Pytałam, ale nie chciałam 
usłyszeć odpowiedzi. Bałam się jej, bo w głębi serca wiedziałam, że gdy ją usłyszę, będę musiała 
odpowiedzieć. Powiedzieć Bogu: TAK albo powiedzieć NIE. Nie będzie innej drogi.… do czasu, 
aż trafiłam na te REKOLEKCJE. 
 Te siedem tygodni przeżytych z Bogiem zmieniło mnie. Teraz wiem, że pustka, którą 
czułam była tęsknotą za bliskością Boga, który czekał na mnie z MIŁOŚCIĄ. Doświadczyłam tej 
ogromnej MIŁOŚCI!!! Nie stało się nic nadzwyczajnego, nie zniknęły problemy dnia codziennego, 
natomiast zmieniły się moje serce i dusza. Bóg obdarzył je radością i pokojem. Nie boję, bo On 
jest przy mnie. Uwierzcie mi, że łatwiej jest żyć pokładając ufność w Bogu. Odnalazłam Boga!!! 
Spotykam Go w Eucharystii, w słowie Bożym, w drugim człowieku. 
Życzę Wam, żebyście także i Wy zapragnęli bliżej Go poznać i doświadczyć BOŻEJ MIŁOŚCI. 

Bóg czeka na każdego z nas.                                                              Anita 
 

DAJ SOBIE SZANSĘ – OTWÓRZ SIĘ NA BOŻĄ MIŁOŚĆ !!! 

Zapraszamy w niedzielę 7 kwietnia 2013r. na godz. 16 do kościoła.  
Wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Semen”  

U G OU G OU G OU G OŚŚŚŚC IC IC IC IĆĆĆĆ     P IE L G R Z Y M Ó W ...     P IE L G R Z Y M Ó W ...     P IE L G R Z Y M Ó W ...     P IE L G R Z Y M Ó W ...     

W sierpniu nasza parafia podejmować będzie gości. Będą to pielgrzymi z 

parafii, w których realizowany jest Program Odnowy Duszpasterskiej. 

Spodziewamy się około 400-500 osób, które przyjadą z całej Polski zobaczyć 

Malbork i naszą parafię. W związku z tym potrzebujemy pomocy naszych parafian 

w przyjęciu gości. Chodzi o przyjęcie do swego mieszkania jednej lub dwóch osób i 

zakwaterowanie na dwie noce, czyli w dniach 16-18 sierpnia (od piątku po południu 

do niedzieli rano). Podczas kolędy zebraliśmy od parafian deklaracje przyjęcia 

pielgrzymów. Zgłosiło się 100 rodzin, które przyjmą 200 pielgrzymów. 

Potrzebujemy kolejnych rodzin, które przenocują pielgrzymów.  

Zwracamy się z prośbą do naszych parafian o zgłoszenie chęci 

przyjęcia gości. Liczymy na gościnność i życzliwe podjęcie naszej 

prośby. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Triduum Paschalne to okres trzech dni, upamiętniających mękę i 

śmierć Chrystusa w liturgii Kościoła. W tych dniach, poprzedzających 

Święto Zmartwychwstania Pańskiego, wierni gromadzą się w świątyniach 

na wieczornych nabożeństwach i czuwaniach.   

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota - godz. 18               
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 Człowiek całą swoją istotą kieruje się ku wspólnocie. Czy można 
sobie wyobrazić właściwe życie rodzinne bez wspólnych posiłków, 
rozmów, wycieczek itd.? Wszystko to odnosi się również do Kościoła - 
potrzebuje on wspólnych czynów, przede wszystkim wspólnego oddawania 
czci Bogu. Chrystus przyrzekł, że jeśli wierzący się zgromadzą, są 
szczególnie blisko Niego (por. Mt 18, 20). Stąd też chrześcijaństwo zawsze 
się odżegnywało od tego, by je pojmować jako sprawę zupełnie prywatną. 
Doświadczenie uczy, że większość ludzi pozbawionych wspólnoty religijnej 

łatwo traci kontakt z Bogiem. Pomyślmy ile dobra wynika ze 
wspólnego trwania na modlitwie, gdy modlimy się we 
wspólnych intencjach i za siebie nawzajem. Dopiero we 
wspólnocie doświadczamy w pełni czym jest Kościół 
Chrystusowy.  


