
HASŁO: CZCIJMY  MARYJĘ 

META  WYDARZENIA   25 MAJA 2014R.:  

Wszyscy parafianie zostaną uwrażliwieni na wartość wzajemnej służby przy 

okazji Nabożeństwa Majowego w rejonach z okazji Dnia Matki i drugiej 

rocznicy Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez gest 

przyniesienia ze sobą rzeczy użytecznej dla zorganizowania miejsca 

modlitwy, np. krzesła dla siebie i sąsiada, tekstu litanii, świecy, kwiatów...  

UZASADNIENIE: 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 
Bardzo mało osób włącza się aktywnie w życie parafii. Nie 
identyfikujemy się z naszymi rejonami duszpasterskimi.  
Do tej pory nie praktykowaliśmy nabożeństw majowych poza 
kościołem, między budynkami naszej parafii.   

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Maryja jest dla nas wzorem postawy służby. Pan Jezus wskazuje na 
prawdziwą wielkość człowieka: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.” Mk 9,35 

3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć następującą postawę:) 
Chcemy pomóc w odkrywaniu wartości służby poprzez stworzenie 
okazji do wspólnego zorganizowania w rejonie na osiedlu Nabożeństwa 
Majowego.   

GEST   EWANGELIZACYJNY: 

Wszyscy mieszkańcy parafii są zaproszeni na Nabożeństwo Majowe w 

swoich rejonach (między blokami => PATRZ  TABELA  NA  POPRZEDNIEJ  

STRONIE) z okazji Dnia Matki i rocznicy Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej w niedzielę 25 maja po południu.  

PRZYJDŹ  I RAZEM DAJMY ŚWIADECTWO NASZEJ WIARY  
NIE WSTYDŹMY SIĘ MARYI  –  NASZEJ MATKI  

GEST   LITURGICZNY: 

Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni do przyniesienia kwiatka dla Najlepszej z 

Matek w Dniu Matki. Umieścimy kwiatek przy kapliczce Matki Bożej (przed 

kaplicą św. Urszuli na ul. Wybickiego) oraz przez chwilę się pomodlimy.  
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Wieczór Wiary to inicjatywa spotkań z duchownym na 
temat kształtowania naszej wiary. W naszej parafii odbyło się ich już 
kilka. Na kolejne spotkanie z karmelitą Ojcem Jackiem Olszewskim 
z Gorzędzieja zapraszamy w piątek 30 maja o godzinie 19 do 
kaplicy św. Urszuli na ul. Wybickiego. Wstęp wolny.  

 

Dokładnie w Dzień Matki mijają dwa lata od niezapomnianej wizyty w 
naszym kościele Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii Cudownego Obrazu. 
Zamysł peregrynacji przedstawiony został przez kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Kopię Cudownego Obrazu namalował w lutym 1957 r. 
dziekan Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu prof. Leonard Torwirt. 14 maja 1957 r. kopia Obrazu poświęcona 
została w Rzymie przez papieża Piusa XII, który zaakceptował ideę 
peregrynacji. Wędrówka po Polsce rozpoczęła się 29 sierpnia 1957 r. od 
Archikatedry Warszawskiej. Malbork gościł Matkę Bożą po raz drugi. 
Wcześniej Ojcowie Paulini przywieźli Obraz do naszego miasta w roku 1987.  

 
 

 
Miejska impreza, która według załoŜeń co roku ma być organizowana z okazji 

Dnia Dziecka w innej dzielnicy. Był juŜ Wielbark, było Kałdowo. W tym roku 

gospodarzem Malborskiego Festiwalu Dzielnic jest Osiedle Południe. Celem 

tej inicjatywy jest integracja społeczności mieszkańców poszczególnych 

dzielnic, jak i wszystkich mieszkańców Malborka. Jednocześnie jest to okazja 

do zaprezentowania dorobku artystycznego m.in. przez uczniów szkół 

działających w mieście. Nie zabraknie licznych atrakcji. W programie imprezy 

są konkursy i rodzinne zabawy druŜynowe.        ZAPRASZAMY  

 
 
Marsze dla Życia i Rodziny, które 1 czerwca przejdą ulicami polskich 
miast, są okazją do wyrażenia swojego przywiązania do wartości 
rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Hasło tegoroczne: „Rodzina 
obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”. Także w naszym mieście 
będzie miało miejsce to wydarzenie. Marsz przejdzie ulicami od kościoła 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (ul. Słowackiego) do kościoła św. 
Urszuli. Początek o godzinie 14.  

Zapraszamy całe rodziny do udziału w Marszu. 

 

W czwartek - 29 maja zapraszamy wszystkich na 
uroczystą Mszę św. o godzinie 18. W tym dniu przypada 
patronalne święto naszej parafii św. Urszuli 
Ledóchowskiej. 

 

R ejonR ejonR ejonR ejon     U lice:U lice:U lice:U lice:    25  m aja25  m aja25  m aja25  m aja     

godz. 

 

M iejsce  naboM iejsce  naboM iejsce  naboM iejsce  naboŜŜŜŜeeeeńńńństw astw astw astw a     

Pierwszy Westerplatte, Sucharskiego, 

Okrzei, Konopnickiej (domy 

szeregowe), Nowowiejskiego, 

Norwida, Wybickiego 5 

16
00 Plac przed blokiem Norwida 10-12 

Drugi Wybickiego (bez nr 5) 16
00 Między blokami Wybickiego 22 a 26 

Trzeci  Konopnickiej (bloki), 

Kotarbińskiego (nieparzyste) 

16
00 Między blokami Kotarbińskiego 5 a 7  

Czwarty Michałowskiego (nieparzyste), 

Kotarbińskiego (parzyste) 

17
00 Między blokami Michałowskiego 5 a 11 

Piąty Michałowskiego (parzyste), 

Rolnicza 

17
00 Między blokami Michałowskiego 14 a 18 

Szósty Dybowskiego, Cebertowicza, 

Pomianowskiego, Kwiatkowskiego, 

Czerskiego, Smoluchowskiego   

17
00 Plac za blokiem Czerskiego 13  

 


