
Modlitwa  RóŜańcowa - październik 2013 r.  

Zapraszamy na SESJE dla Posła ńców i Ch ętnych  
KAŻDY  MOŻE PRZYJŚĆ !  (dwa terminy do wyboru) 

W sali budynku Szkoły Podstawowej nr 5 UNICEF 
4 i 5 października 2013 r. (piątek g. 18.30-20, sobota g. 9-15) albo 

15 i 16 listopada 2013 r. (piątek g. 18.30-20, sobota g. 9-17 - z przerwą 
od g. 13 do 15)             Zgłoś swój udział  u kapłana.  

 

WYDARZENIE  ODNOWY  PARAFII 
Powszechna jest obojętność i trudność w 

nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. Brakuje nam 

odwagi otwarcia się. Lękamy się nieprzyjaznej 

reakcji drugiej osoby. Pan Bóg wzywa nas do 

przekraczania lęków a nawet uprzedzeń do osób 

mało nam znanych: „JeŜeli pozdrawiacie tylko swych braci, cóŜ 

szczególnego czynicie? CzyŜ i poganie tak nie czynią? Bądźcie więc 

wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”  Mt 5,47-48  

Kolejnym Wydarzeniem pragniemy pomóc parafianom w 

doświadczaniu otwartości przez stworzenie okazji do zagadnięcia, 

rozmowy a następnie modlitwy w intencji osób spotkanych w 

sąsiedztwie czy na ulicy.   

Zapraszamy do zagadnięcia sąsiada lub innej napotkanej 

osoby np.: Co słychać? i odmówienia później w jej intencji w dniu 

św. Franciszka (4 października) dziesiątka RóŜańca św.  

(a przynajmniej Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo). To bardzo waŜne 

gdy potrafimy i chcemy się za siebie nawzajem modlić.  

W niedzielę 6 października przynieśmy karteczkę z imieniem tej 

osoby (lub czystą, jeśli imienia nie znamy). Będą teŜ w kościele 

przygotowane kartki do wypisania imienia. WłoŜymy je do koszyka 

pod chórem. Kartki zostaną wniesione w procesji z darami jako 

wyraz naszego ofiarowania spotkanych osób opiece BoŜej.  

W niedzielę 6 października w intencji osób, które 

zagadnęliśmy będzie odprawione o godz. 1715 naboŜeństwo 
róŜańcowe w jedności z Ojcem św. Franciszkiem. JuŜ teraz 

zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
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List do wszystkich Parafian 



 

 

Jestem z parafii katedralnej w Lublinie. Z Ruchem Odnowy w 
parafii jesteśmy związani juŜ siedem lat. Dwa lata temu 
organizowaliśmy podobną pielgrzymkę i porównując doświadczenia 
to powiem, Ŝe jesteśmy bardzo zbudowani i szczęśliwi, Ŝe 
gościliśmy w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku. Była 
tu wspaniała organizacja, Ŝyczliwość, uśmiech i radość bycia razem. 
Z mieszkańców Malborka, z tej parafii, płonął wielki duch miłości. 
Nie wyobraŜałam sobie, Ŝe budująca się parafia poradzi sobie z tym 
wielkim przedsięwzięciem, aby ugościć ponad 400 pielgrzymów.  

Teresa  

„Gazeta Malborska” nr 34, z dn. 21.08.2013r.  

 
Parafie uczestniczące w sierpniowej  
XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Parafii 
Ruchu dla Lepszego Świata w Malborku: 
� Łęczna, par. św. Barbary   

� Szewna, par. św. Mikołaja   

� Krosno, par. św. Piotra i św. Jana z Dukli  

� Lublin, par. katedralna św. Jana Chrz. i św. Jana Ewangelisty   

� Krosno-Polanka, par. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski   

� Jawidz-Rokitno, par. Maryi Matki BoŜej  

� Morawica, par. św. Bartłomieja   

� Toruń, par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny  

� Denków, par. św. Stanisława BM 

� Hrubieszów, par. św. Mikołaja   

� Szówsko, par. Najśw. Serca Pana Jezusa   

� Przemyśl – Kazanów, par. św. Benedykta, Cyryla i Metodego   

� Tarnobrzeg, par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

� Trzebinia-Krystynów, par. św. Barbary   

� Elbląg, par. Matki BoŜej Królowej Polski  

Zobacz =>       www. malbork-urszula.parafia.info.pl 
 

Po raz kolejny w naszej parafii w tę szczególną niedzielę września 

sakramentalne małżeństwa odnowią swoje przyrzeczenia. 

Tradycyjnie zostaną obdarowane prezentem.... (niespodzianka :-)  

 
 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓśAŃCOWYM  
  

W październiku codziennie  
o g. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu – 

adoracyjny kwadrans w ciszy  
od g. 17.15 – RóŜaniec 

 

 

 

Zostań Posłańcem ! 

Powołaniem Posłańca jest rozniesienie kilka 
razy w roku Listu „Bądźmy Razem” do swoich 
sąsiadów.  

Najlepiej, gdy dzieje się to w tej samej klatce 
bloku, lub najbliŜszym sąsiedztwie. Wtedy nie jest 
to obciąŜeniem. Obecnie bywa, Ŝe niektórzy 
Posłańcy roznoszą List do 30 a nawet więcej 
rodzin. To zbyt duŜo! 

Jeśli zechcesz pomóc we wspólnym dziele Odnowy naszej 
parafii moŜesz dołączyć do grona Posłańców. Im będzie więcej osób 
roznoszących List, tym łatwiej i skuteczniej dotrze on do wszystkich 
mieszkańców. To tak niewiele – roznieść List do dziesięciu sąsiadów 
– a jednocześnie tak wiele, bo razem dokonujemy wielkich dzieł 
drobnymi krokami.  

Dołącz do Posłańców – nie bądź z boku Ŝycia Parafii. 
Potrzebujemy Twojej pomocy i zaangaŜowania. Bez Ciebie parafia 
nie będzie taka jak być powinna. Nie oglądajmy się na innych, Ŝe coś 
zrobią, ale sami włączmy się we wspólne dzieło.  


