
Pragniemy wszystkich mieszkańcy parafii uwrażliwić
na wartość wdzięczności i odpowiedzialności przy

okazji świętowania 100-lecia Niepodległości w
sąsiedztwie, parafii i Ojczyźnie przez nadanie wartości
gestowi wywieszenia flagi w oknie/balkonie swojego

mieszkania jako duchowego gestu.  

UZASADNIENIE:
Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Skupiamy się na rodzinie i o niej pamiętamy. O Ojczyźnie
myślimy zwykle podczas szczególnych okazji i rocznic.  
Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Życie uczy nas Bożego patrzenia na Ojczyznę. Z doświadczenia
widzimy, że Ojczyzna i naród są dla nas bardzo ważne. One
określają nasze korzenie i tożsamość. Tak wiele zawdzięczamy
Ojczyźnie i naszym rodakom. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni
za nasz kraj i społeczeństwo. Polska jest dla nas darem i
jednocześnie zadaniem od Boga. 
Przemiana (dlatego chcemy  przyjąć następującą postawę:)
Pragniemy stworzyć okazję, aby parafianie doświadczyli
wdzięczności i poczuli odpowiedzialność za Ojczyznę i
Polaków poprzez gest modlitwy podczas wywieszania flagi w
100 rocznicę odzyskania niepodległości.  

WDZIĘCZNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ



Do u�ytku wewn�trznego
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Otrzymaliśmy list od Biskupa Elbląskiego skierowany
do całej naszej wspólnoty parafialnej:

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie 
w Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku 

Cieszę się, że rozpoczynacie czas przygotowania
do Tygodnia Braterstwa, który odbędzie się wiosną 2019
roku. W związku z tym będą organizowane spotkania
Grup Sąsiedzkich, dające możliwość rozmowy na tematy
religijne: dotyczące Pana Boga, naszej wiary w Niego
oraz naszych codziennych życiowych zadań.

Podjęcie rozmowy na tematy religijne wymaga
wzajemnego zaufania i pewnej otwartości. Wymaga
również delikatności i taktu rozmówców, aby nie
wdzierać się w sprawy intymne, bardzo osobiste. Trzeba
też unikać postawy wartościowania i osądzania
życiowych decyzji człowieka. Rozmowa, prawdziwy
dialog jest sztuką, której trzeba się uczyć. 

Zachęcam do podejmowania tego typu rozmów, do
przełamywania uprzedzeń i niechęci, które może
odnajdujemy w sobie. Dzięki rozmowom nawiązują się
przyjaźnie i rodzą się nowe wspólnoty ludzkie. Obcy dla
siebie stają się bliskimi. 
Modlę się o Boże błogosławieństwo dla parafii św. Urszuli

bp Jacek Jezierski – biskup elbląski

Elbląg, dn. 12 października 2018



Co myślicie Państwo o powstaniu Grup
Sąsiedzkich, które miałyby spotykać się
co jeden/dwa miesiące na wspólne
czytanie Pisma św., modlitwę i rozmowę
umacniającą naszą wiarę? Będziemy o
tym rozmawiać przy różnych okazjach,
można powiedzieć swoje zdanie Posłańcowi, albo napisać na
kartce i w kościele wrzucić do „skrzynki pytań i tematów”.
Zapraszamy do dyskusji. 
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GEST   EWANGELIZACYJNY:       
Zapraszamy Parafian do wywieszenia flagi w oknie lub
na balkonie swojego mieszkania wraz z duchowym
aktem modlitewnym: 
przy umieszczaniu flagi – Dziękuję Ci, Boże za
niepodległą Polskę, 
a po wywieszeniu – Zawierzam przyszłość Ojczyzny
Królowej Polski odmawiając Pod Twoją obronę…
GEST LITURGICZNY:       

Podczas liturgii Mszy św. w niedziele 11 listopada 
podniesiemy przyniesione z domu flagi ze słowami: 
Dziękuję Ci, Boże za niepodległą Polskę, a w innym 
momencie – Zawierzam przyszłość Ojczyzny Maryi 
Królowej Polski odmawiając Pod Twoją obronę…


