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Wszystkich mieszkańców parafii zapraszamy do 
spojrzenia na wartość współcierpienia przez udział w 
Parafialnej Drodze Krzyżowej i refleksję nad tajemnicą 
współcierpienia z ukrzyżowanym Chrystusem.    

Na Drogę Krzyżową rodzina może przygotować się 

przez zastanowienie się jakie doświadczenia krzyża i 

cierpienia dotykają obecnie nas samych, naszych bliskich i 

sąsiadów. Na dowolnej kartce z 

narysowanym symbolem krzyża 

prosimy wypisać zauważone 

cierpienia i troski i przekazać tę 

listę do parafii na rozpoczęcie 

rekolekcji wielkopostnych w 

niedzielę 13 marca.  

Kartki te później będą 

dopięte do dużego krzyża podczas PARAFIALNEJ DROGI 

KRZYŻOWEJ, która przejdzie między blokami naszej parafii 

18 marca, w piątek przed Niedzielą Palmową. Na Mszę 

św. o g. 18 przynieśmy  wtedy ze sobą swoje krzyże z 

domu. W rozważaniach będą uwzględnione nasze 

cierpienia (z kartek przyniesionych na rekolekcje).  

PRZEJDŹMY  RAZEM  TĘ  DROGĘ...   
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Czy Bóg zsyła krzyże tym, których kocha…? 
Co uczynił Jezus Chrystus, że skazano Go na krzyż… dał miłość, siebie 

samego na pokarm, uczył oddania Ojcu, ufności, nadziei, bycia 

człowiekiem… Nauczył też, że cierpienie – krzyż jest ceną  za 

miłość (rodzicielską, małżeńską, kapłańską, wychowawcy, przyjaciela). 

Im ktoś więcej kocha, tym bardziej 

cierpi… To nie Bóg zsyła nam 

krzyże, ale ludzie… 

Kto skazał Jezusa Chrystusa na 

krzyż? Ludzie…!  

To nie Bóg zsyła krzyże – to prawda, 

ale Bóg stawia na naszej drodze 

tych, którzy mogą zadać nam krzyż 

– i to właśnie od nas zależy, czy 

zgodzimy się ten krzyż wziąć na 

nasze barki, czy też go odrzucimy. A 

miarą naszego człowieczeństwa będzie to, ile takich krzyży zgodzimy się 

podźwignąć i czy przyjmiemy je z miłością. Bo im więcej krzyży człowiek 

zdoła unieść, tym większa nagroda czeka nań. Co wcale nie znaczy, że 

każda ludzka wędrówka musi być usłana krzyżami, choć i tak bywa.  

Kocham krzyż, bo on jednoczy mnie z Jezusem i ludźmi! Tylko, czy 

zdołam go ponieść do końca i czy nie odrzucę, gdy okaże się zbyt ciężki? 

Dobry Boże, nie pozwól mi nigdy wyrzec się krzyża, proszę…  

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji 

Program ten jest odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II 
do odnowy życia Kościoła. Jest to projekt międzynarodowy, 
utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. 
Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot 
podstawowych (wspólnoty sąsiedzkie).  
Jest to długi proces budowania nowej wspólnoty parafialnej. 
Realizacja projektu trwa 22-25 lat, podobnie jak wymiana pokoleń. 

Projekt duszpasterski obejmuje 
wszystkie wymiary życia danej parafii 
- duszpasterski, kulturalny i 
społeczny. Chodzi bowiem o 
przemianę myślenia, mentalności, 
zwyczajów, kultury, a także 
zaangażowania wiernych w życie 
społeczne. 
W konkretnej parafii następuje 
dostosowanie projektu do 
rzeczywistości i wyzwań Kościoła 

lokalnego. Niezwykłą wartością projektu jest to, że zakłada 
systematyczne, krok po kroku, programowanie pracy duszpasterskiej. 
Jednocześnie obejmuje zaangażowanie świeckich jako 
współpracowników i współodpowiedzialnych za wzrost wspólnoty 
parafialnej. Ponadto od chwili rozpoczęcia programu przesłanie 
Dobrej Nowiny skierowane jest do wszystkich mieszkańców parafii.  

Nasza wspólnota parafialna przeżywa szósty rok Programu 
Odnowy i Ewangelizacji. Nieustannie zapraszamy każdego do 
odnalezienia swojego miejsca w żywym organizmie Kościoła. 
Zachęcamy do włączenia się w proponowane w tym Liście (i w 
następnych) wspólne działanie budujące prawdziwą wspólnotę 
parafii św. Urszuli L. w Malborku. Nie bądźmy z boku, nie wyłączajmy 
się z okazji do bycia i działania razem. Potrzebujemy siebie 
nawzajem.  


