
DZIEN  ZADUSZNY  - 2 LISTOPADA 

Kolejnym Wydarzeniem w ramach Programu Odnowy i Ewangelizacji 

Parafii pragniemy wszystkich mieszkańców parafii uwrażliwić na wartość 

wzajemnej troski przez gest modlitwy nad opuszczonym grobem albo przy 

krzyżu cmentarnym w Dniu Zadusznym.  

UZASADNIENIE: 

Modlitwa za zmarłych bywa często okazjonalna. Zwykle troszczymy się 
w niej o naszych najbliższych.  

Natomiast Pan Bóg pragnie, byśmy troszczyli się o zbawienie 
wszystkich. Pan Jezus zachęca nas: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny” (Łk 6,36) oraz „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Kościół również zaprasza nas do 
wspierania zmarłych modlitwą. Wśród siedmiu uczynków miłosierdzia 
względem duszy wskazuje na potrzebę: Modlić się za żywych i 
umarłych. Natomiast w Wyznaniu Wiary mówimy: Wierzę w świętych 
obcowanie.  

Naszym Wydarzeniem chcemy pomóc w dostrzeganiu wartości 
wzajemnej troski przez odwołanie się do pamięci o wszystkich 
zmarłych. Dlatego przy okazji Dnia Zadusznego wszystkie rodziny w 
parafii zapraszamy do modlitwy za zmarłych nad 
opuszczonym grobem lub przy krzyżu 
cmentarnym. Nie chcemy o nikim zapomnieć. 
Niech znakiem tego będzie zapalony na grobie 
znicz postawiony na podstawce umieszczonej w 
Liście z napisem: Troszczę się o Ciebie. 
Pamiętaj o mnie.  

Podczas Liturgii 2 listopada wspólnie 

odmówimy modlitwę za wszystkie dusze w 

czyśćcu cierpiące, ufając, że nasi zmarli 

wstawiają się u Boga za nami.  
HASŁO WYDARZENIA : TROSZCZMY  SIĘ  O  SIEBIE  NAWZAJEM 
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List do wszystkich Parafian 

2 listopada 2013  



 

Uczestnicy sierpniowej Pielgrzymki Parafii Ruchu dla Lepszego Świata, których 

gościliśmy w naszym domostwie, okazali się wyjątkowymi ludźmi wysokiej kultury 

osobistej, o cudownym poczuciu humoru, a jednocześnie pełni delikatności. 

Krystyna, Teresa i Andrzej wnieśli do naszego domu jasność i ciepło. Troje obcych 

ludzi, a tak nie wymagających, cichych, cieszących się wszystkim, co u nas 

otrzymali. Od pierwszej chwili byli jak Przyjaciele znani od lat i kochani.  

Dni Pielgrzymki w Malborku utrwaliły w nas przekonanie, że ludzie potrafią być 

dla siebie dobrzy, a mocna wiara potęguje wzajemną życzliwość czyniąc z niej silny 

fundament dla miłości Boga i bliźniego. Za wszystko dobro „Bóg zapłać”.  

Helena i Zygmunt  

 
Od niedawna zostałam zatrudniona w firmie, której właścicielką  
i kierownikiem jest kobieta. KoleŜanki, z którymi pracuję, o naszej 
szefowej nie wypowiadały się dobrze. Mówiły mi, Ŝe jest arogancka  
i niedostępna. Nie miałam z nią odwagi nawiązać bliŜszego kontaktu. 
Zmobilizował mnie ostatni List „Bądźmy razem”. Początek rozmowy 
był trudny, ale potem zaczęła się dyskusja na róŜne tematy. Okazało się, 
Ŝe szefowa przeŜywa duŜe trudności finansowe firmy, a w Ŝyciu 
prywatnym teŜ jej się nie układa. Zobaczyłam przez rozmowę, Ŝe jest to 
osoba bardzo samotna w swoich problemach i godna współczucia. 
Postanowiłam w jej intencji odmówić róŜaniec. 

B oŜena  
 

Przy okazji ostatniego Wydarzenia nawiązałem 
bliższy kontakt z nowymi sąsiadami. Niedawno 
się sprowadzili i zastanawiałem się, jak 
rozpocząć z nimi rozmowę i na jaki temat. W 
końcu pozdrowiłem ich wracając po południu z 
pracy i rozmowa potoczyła się sama. To 
ciekawi i życzliwi ludzie i kontakt z nimi sprawił 

mi radość. 
Tomasz 

Zobacz o naszej parafii =>  www. malbork-urszula.parafia.info.pl 

 

KILKA WAŻNYCH DAT 
11 listopada 2013 r. przypada Narodowe Święto 
Niepodległości obchodzone dla upamiętnieni a 
rocznicy odzyskania w 1918 roku przez Polskę 
niepodległości, po 123 latach od ostatniego rozbioru 
Polski, gdy nasza Ojczyzna zniknęła z mapy Europy.  
Wyrazem naszego patriotyzmu niech będzie 
przyniesienie do kościoła w tym dniu na Mszę św. 

polskiej flagi (Msze św.: godz. 7, 10 i 18) 

W sobotę 23 listopada 2013 r. o godz. 11  
w katedrze elbląskie odbędzie się uroczyste 
diecezjalne zakończenie ROKU WIARY. 

U roczystość Chrystusa K ról a W szechśw iata - 
ustanow iona w  K ościele w  1925 r. przez papieŜa P iusa X I od 1929 r. 
jest św iętem  A kcji K atolickiej w  P olsce. P rzypom ina praw dę o  
pow szechnym  i duchow ym  panow aniu Chrystusa, którem u podlega 
całe stw orzenie: Ŝycie kaŜdego człow ieka i rodziny oraz Ŝycie 
publiczne i państw ow e. A kcja K atolicka w  całej P olsce działa 
bardzo pręŜnie. W  naszej parafii takŜe funkcjonuje P arafialny 

O dział A kcji K atolickiej, który został 
pow ołany U chw ałą Z arządu D iecezjalnego 
Instytutu A kcji K atolickiej D iecezji E lbląskiej 
w  roku 2008 r.  

ZAPRASZAMY   DO   UDZIAŁU 

W  tym  roku N iedziela Chrystusa K róla 
przypada w  dniu 24  listopada24 listopada24 listopada24 listopada i w  tym  w łaśnie 
dniu kończy się R oku W iary ogłoszony przez 
papieŜa B enedykta X V I w  liście apostolskim  
„P orta fidei”, który rozpoczął się w  11 
października 2012 r.   


