
Pragniemy wszystkich uwrażliwić na 
wartość odkrywania 

mocy Ducha Świętego
przez sąsiedzkie świadectwo wspólnej 

modlitwy na Różańcu Rejonowym  
w niedzielę (po południu) 7 października 2018 

UZASADNIENIE:
Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Zanika wspólna modlitwa rodzinna a tym bardziej
sąsiedzka. Często nie doceniamy wartości modlitwy
różańcowej. Mało wiemy na temat wartości modlitwy
wspólnotowej i ograniczamy ją jedynie do świątyni. 

Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Pan Bóg pragnie bliskiej relacji z każdym z nas.
Czeka na nas na modlitwie. Chce nas widzieć na
modlitwie jako wspólnotę. Pan Jezus nauczył nas
modlitwy: Ojcze NASZ... (a nie „mój”).

Przemiana (dlatego chcemy  przyjąć następującą postawę:)
Pragniemy pomóc parafianom w odkrywaniu
wartości dawania świadectwa poprzez stworzenie
okazji do sąsiedzkiej modlitwy we wzajemnych
intencjach podczas Różańca Rejonowego. 

ŚWIADECTWO  MODLITWY 

BUDUJE 
 WSPÓLNOTĘ 



7 października 2018  Różaniec Rejonowy



Rok 2018/19 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem:
W mocy Bożego Ducha. Celem podstawowym programu
rocznego jest podjęcie działań zmierzających do podjęcia misji
głoszenia Królestwa Bożego przez własne świadectwo wiary i
inicjatywy ewangelizacyjne. Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej
w Malborku wkracza w dziewiąty rok Programu Odnowy i
Ewangelizacji. Pragniemy w nim doświadczać braterstwa w
sąsiedztwie. Dlatego jako hasło obecnego roku przyjęliśmy
prawdę: Sąsiedzkie braterstwo w Duchu Świętym.
Właściwe relacje sąsiedzkie są podstawą braterskich relacji w
każdej wspólnocie parafialnej. Chociaż nasza parafia liczy
dziewięć tysięcy mieszkańców i w związku z tym nie znamy się
wszyscy z imienia, to pragniemy odkrywać i doceniać na różny
sposób więzi osobowe, które pozwolą nam myśleć o sobie
nawzajem i mówić do siebie: Bracie/Siostro. 

Oto najbliższe WYDARZENIE w naszej parafii:

   Wszystkich mieszkańców parafii zapraszamy do udziału
w sąsiedzkiej modlitwie podczas REJONOWEGO
RÓŻAŃCA w niedzielę 7 października o godz. 15
(rejony I, II, III), godz. 16 (rejony IV, V i VI). Przyjdźmy
na Rejonowy Różaniec ze świecami lub lampionami. Kto
nie może przyjść, jest zaproszony, by zapalić w tym czasie
świecę w oknie swojego mieszkania jako wyraz łączności z
modlącymi się. 

Miejsca Rejonowego Różańca:

Rejon I – przy bloku Norwida 11-12

Rejon II – przy bloku Wybickiego 26



Rejon III – przy bloku Kotarbińskiego 11 

Rejon IV – przy bloku Michałowskiego 15

Rejon V – przy bloku Michałowskiego 18

Rejon VI – przy bloku Czerskiego 13
Prosimy każdego o wybranie jednej z podanych niżej
wartości sąsiedzkich, która według niego jest najbardziej
potrzebna w relacjach sąsiedzkich. Karteczkę z wypisaną
wartością prosimy przynieść do kościoła w niedzielę 7
października. 

Dziesięć wartości potrzebnych w sąsiedztwie:

1. otwartość

2. życzliwość 

3. zgoda 

4. wsparcie 

5. odwiedziny 

6. zainteresowanie

7. odpowiedzialność wzajemna 

8. troskliwość

9. współpraca 

10. braterstwo  

  W niedzielę 7 października
przyniesione karteczki zostaną
wniesione na Mszy św. podczas
procesji z darami. W Modlitwie
W i e r n y c h o d c z y t a m y j e w
intencjach wspólnej modlitwy. 


