
Wszystkich mieszkańców parafii pragniemy
uwrażliwić na wartość bycia dobrym sąsiadem
przez odwiedziny u chorego, pomoc w dostaniu

się do kościoła w niedzielę 10 lutego 
przy okazji Światowego Dnia Chorego.  

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Trudnością dla nas są zwykłe, powszednie relacje
sąsiedzkie. Anonimowość, zamknięcie w swoich
sprawach utrudnia bycie dobrym sąsiadem. 

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Bóg jest dobry. Troszczy się o każdego człowieka i
pragnie jego dobra. Obca jest mu obojętność. Zachęca
nas do podobnej postawy wobec sąsiadów: Jedni
drugich brzemiona noście. 
3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć następującą postawę:)

Pragniemy stworzyć okazję do bycia dobrym sąsiadem
poprzez odwiedziny i okazywanie pomocy przy okazji
Światowego Dnia Chorego.

POMAGAM
POTRZEBUJĄCYM
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POTRZEBUJEMY  SIEBIE  NAWZAJEM 
Na wiosnę 2019r. podejmiemy dzieło tworzenia Grup

Sąsiedzkich, które będą spotykać się kilka razy w roku na
wspólną modlitwę, czytanie Pisma św. i rozmowę. Widzimy jak
wielka jest potrzeba przeżywania wiary razem z innymi ludźmi.
Dzielenia się tym, co jest dla nas ważne w życiu. Widać to
podczas rozmów z rodzinami podczas kolędy. 
Chcemy wyjść z naszych mieszkań,
z naszego najbliższego grona, by
naśladować Pana Jezusa w Jego
zatroskaniu o każdego człowieka.
Pragniemy dostrzec bliźniego w
sąsiedzie i z nim tworzyć więzi
braterstwa. Przypomina nam o tym
Ojciec św. Franciszek, który
podczas Światowych Dni Młodzieży wołał 30 lipca 2016r. w
homilii podczas Mszy św. w Brzegach: „Przyjaciele, Jezus jest
Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest
Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za
Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na
zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po
drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie
pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty,
nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi
się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu
każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice
naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas
spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w
przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy, w
człowieku bliskim, który jest samotny. We wszystkich
środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do
niesienia Dobrej Nowiny, czyniąc ze swojego życia dar dla
Niego i dla innych”.



W tym roku pragniemy zaprosić parafian 
do doświadczania mocy sąsiedzkiego braterstwa w Duchu

Świętym poprzez wykorzystanie okazji do odkrywania
takich miejsc spotkania w naszej wspólnocie, w których

możemy poczuć się jako mocna Duchem Świętym 
rodzina parafialna przeżywająca wspólne wartości.

GEST   EWANGELIZACYJNY:  

Zapraszamy do bycia dobrym sąsiadem przez:

 odwiedziny u chorego,
 pomoc w dostaniu się do kościoła w niedzielę 10

lutego przy okazji Światowego Dnia Chorego,
  zaproponowanie choremu sąsiadowi wizyty

księdza w pierwsze piątki miesiąca.   
 inna forma pomocy...

GEST  LITURGICZN      Y:  

W niedzielę 10 lutego w modlitwie wiernych będzie czas na
to, by każdy pomyślał o tych swoich sąsiadach, którzy
najbardziej potrzebują naszej pomocy i obecności. Będziemy
się razem za nich modlić. 

Osoby chore i w podeszłym wieku będą
mogły przyjąć sakrament namaszczenia
chorych na Mszach św. w niedzielę 10
lutego. 

ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU 

W WYDARZENIU


