
Wszystkich mieszkańców parafii chcemy
uwrażliwić na wartość sąsiedzkiej pomocy

poprzez zagadnięcie sąsiada, aby powiedzieć mu,
że może liczyć na naszą pomoc, bo cieszmy się,

że jest naszym sąsiadem 
przy okazji święta Trzech Króli. 

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Uważamy, że jesteśmy samowystarczalni .
Zamykamy się na sąsiadów. Trudno nam otworzyć
się na potrzeby tych, którzy mieszkają obok nas. 
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Jezus pragnie, abyśmy nie byli obojętni na
człowieka, który żyje obok nas. Zachęca nas do
okazywania pomocy mówiąc : Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
mnieście uczynili. 
3. Przemiana (dlatego chcemy zmienić postawę:)
Pragniemy  pomóc w odkrywaniu wartości
sąsiedzkiej pomocy przez stworzenie okazji do
wyjścia z inicjatywą do takiej pomocy przy okazji
święta Trzech Króli. 

CHĘTNIE
POMAGAM



Do u�ytku wewn�trznego
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ŚWIADECTWA 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości było

dla mnie wielkim przeżyciem i wyrazem miłości do Ojczyzny. Z
radością obserwowałem relacje z uroczystości. Miło było
patrzeć na niektóre okna przystrojone w polskie flagi. Piękne
chwile przeżyłem, gdy w niedzielę 11 listopada na Mszy św. w
naszym kościele podnosiłem zabraną z domu flagę i razem ze
wszystkimi śpiewałem hymn. Jestem dumny z historii mojej
Ojczyzny i bardzo chciałbym, by się pomyślnie rozwijała, choć
widzę jak to wszystko jest trudne. Modlę się za Polskę i
Polaków. 

Tadeusz
Gdy usłyszałam, że mam jako posłaniec roznoszący List do
sąsiadów w listopadzie dodatkowo zagadnąć i poprosić o
opinie na temat Programu Odnowy naszej parafii oraz
planowanych Grup Sąsiedzkich pomyślałam, że to będzie
przykre doświadczenie. Bardzo mile byłam zaskoczona, gdy
osoby pytane chętnie wypowiadały swoje zdanie i nie czułam
się w niczym atakowana. Ciekawe było to jak różne zdania
usłyszałam. Potem w kościele mogłam o tym opowiedzieć i
usłyszeć relacje innych posłańców. To ważne, że możemy
wypowiadać się w sprawach parafii. 

Posłaniec 
==============================

Rodziny w naszej parafii
zachęcamy do rodzinnego lub
s ą s i e d z k i e g o w y k o n a n i a
k o l o r o w y c h ł a ń c u c h ó w
papierowych na dekorację
choinek w kościele św. Urszuli.



ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU

GEST   EWANGELIZACYJNY:  
Zapraszamy wszystkich Parafian u początku nowego
roku kalendarzowego do zagadnięcia sąsiada, by mu
powiedzieć, że może liczyć na naszą pomoc w razie
potrzeby. Przy tej okazji możemy zaoferować mu pomoc
w oznaczeniu drzwi jego mieszkania napisem:
C+M+B+2019. Możemy użyczyć mu kredy przyniesionej
z kościoła w uroczystość Trzech Króli. Możemy
zaoferować też inną pomoc, jeśli widzimy, że jej
potrzebuje.

Pamiętajmy,
 że obecny 
rok duszpas te rsk i
przeżywamy 
pod hasłem: 
Sąsiedzkie
braterstwo 
w Duchu Świętym. 

Zadbajmy, abyśmy
autentycznie i w praktyce doświadczali braterstwa w
sąsiedztwie. 

GEST LITURGICZNY:       
Podczas liturgii w niedzielę 6 stycznia, przy

przekazywaniu znaku pokoju będziemy zaproszeni do
zwrócenia się do sąsiada w ławce ze słowami: Dobrze, że
jesteś  i pobłogosławienia go znakiem krzyża. 


