
Pragniemy wszystkich uwrażliwić na 
wartość dążenia do wspólnego celu   
przez włączenie się przy okazji III Malborskiej

Pieszej Pielgrzymki do sanktuarium bł. Doroty 
(sobota 30 czerwca 2018) 

w pomoc w organizacji pielgrzymki 
oraz potrzebującym za pośrednictwem 

parafialnej Caritas.
UZASADNIENIE:

Sytuacja (tacy jesteśmy):
Obecna sytuacja życiowa bardzo zawężyła grono sąsiedzkie,
na które liczymy w sytuacji potrzeby. Z drugiej strony na co
dzień potrzebujemy pomocy właśnie najbliżej mieszkających
osób. 

Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Sąsiedztwo stwarza okazje do bycia dla siebie bliźnim. To
najczęstsza okazja do praktykowania miłości bliźniego. 

Przemiana (dlatego chcemy przyjąć następującą postawę):
Chcemy pomóc ludziom w docenieniu wartości sąsiedzkiej
pomocy przez otwarcie się na pomoc i ofiarowanie tej
pomocy innym przy okazji Pielgrzymki Pieszej do Mątów
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III Malborska 30 czerwca 2018  Piegrzymka do Mątów



Piesza Pielgrzymka 
do Sanktuarium 

bł. Doroty 
w Mątowach Wielkich

sobota 30 czerwca
wymarsz z kościoła

św. Jana 
przy zamku malborskim o g. 7
Msza św. w Mątowach o g. 12

potem posiłek na placu przy plebanii
powrót do Malborka – autokarem 

lub własnym transportem

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!
BO PRZECIEŻ WSZYSCY PIELGRZYMUJEMY PRZEZ ŻYCIE   

HASŁO  PIELGRZYMKI:

BRATERSTWO W SĄSIEDZTWIE  

KAŻDY Z NAS MOŻE  
MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ       

W PIELGRZYMCE JAKO  
WSPÓLNYM DZIELE  

PROPOZYCJE:  
1. wyruszę na szlak jako pielgrzym
2. pomogę w przygotowaniach do pielgrzymki 
3. pomodlę się w intencji pielgrzymów („duchowe” 

pielgrzymowanie)
4. ofiaruję moje cierpienia lub post w intencji 

pielgrzymki
5. ofiaruję produkty żywnościowe na rzecz Caritas
6. właczę się w parafii w akcję „Społeczna Lodówka”
7. przywiozę z powrotem pielgrzymów do Malborka 
8. podam swoje intencje modlitwy pielgrzymom
9. zaproszę sąsiadów do udziału w pielgrzymce 
10. dowiem się czegoś więcej o bł. Dorocie z Mątów 
11. mój własny pomysł...............

Na pielgrzymce Mszę św.
o g o d z . 1 2 w M ą t o w a c h
poprzedzi modlitwa Anioł Pański.

W tym czasie osoby, które
pozostały w domach niech odmówią
w łączności z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański 
w intencji swoich sąsiadów.  


