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Modlitwa za zmarłych Sąsiadów



Często nie czujemy się braćmi w relacjach sąsiedzkich. Zbyt mało
jest okazji do doświadczania braterstwa w sąsiedztwie. Indywidualizm
zmienił nasz sposób myślenia. Przez to nie doceniamy wartości tego
braterstwa, nawet w tak naturalnej wspólnocie, jak sąsiedztwo. Nie
uświadamiamy sobie, że potrzebujemy go w naszym życiu. Skoro
życie jest wymagające i sami nie dajemy sobie rady pojawiają się
frustracje, depresje, zamykanie się w sobie.  

Wolą Pana Jezusa jest, byśmy byli dla siebie braćmi i wzajemnie
się wspierali. Św. Paweł zachęca: Jeden drugiego brzemiona noście i
tak wypełniajcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2). 

Poprzez różne wydarzenia w życiu naszej parafii pragniemy pomóc
w doświadczaniu prawdy, że braterstwo sąsiedzkie pomaga w życiu. 

Zachęcamy, by nie przechodzić obojętnie wobec tych
wydarzeń proponowanych w kolejnych Listach i spróbować
się zaangażować w proponowane gesty. RAZEM możemy
zmieniać świat, w którym żyjemy. 

LISTOPAD => MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej modlitwy za
Zmarłych. Zapraszamy na modlitwę podczas
Wypominek codziennie o godz. 17.30. 

Msze św. zbiorowe za
zmarłych powierzonych
modlitwie Kościoła będą
c e l e b r o w a n e w
listopadzie codziennie o
godz. 18. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!



GEST   EWANGELIZACYJNY:       

Wszystkich mieszkańców parafii zapraszamy do udziału w

modlitwie podczas Mszy św. w sobotę 9 listopada
2019r. o godz. 18. Będzie ona sprawowana w intencji
Parafian zmarłych w ciągu ostatniego roku (od listopada
2018r.). Modlić się też będziemy w intencji ich rodzin - o
pocieszenie i nadzieję w bólu rozstania z bliską osobą. 

Kto nie będzie mógł uczestniczyć
w tej modlitwie jest zaproszony
do osobistej modlitwy tego dnia
za zmarłych sąsiadów. Można
też przekazać znicz rodzinie
zmarłego sąsiada jako wyraz
pamięci i łączności.  

GEST LITURGICZNY:       

Podczas Mszy św. 9 listopada o g.
18 w kościele rodziny zmarłych
P a r a f i a n w o s t a t n i m r o k u
otrzymają zapalone znicze z prośbą
o postawienie ich na grobie
swojego zmarłego. Te znicze będą
jednocześnie znakiem naszego wspólnego trwania przy
tych, którzy są w żałobie po swoich bliskich zmarłych. 



Wszystkich parafian  pragniemy  uwrażliwić
na doświadczanie 

wartości współczucia przy okazji 
Modlitwy za zmarłych Parafian 

z ostatniego roku 
na wspólnym nabożeństwie w kościele. 

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Obecnie Parafianie starają się uczestniczyć w pogrzebach
sąsiadów. Pamiętając, że żyjemy w czasach anonimowości,
indywidualizmu ciągle istnieje potrzeba podkreślania wartości
współczucia, empatii w sytuacjach bolesnych. 

2. Ideał (Pan wzywa nas do):

Apostoł podaje nam wskazanie, jak być przy tych, którzy
przeżywają trudne wydarzenia: Płaczcie z tymi, którzy płaczą.
Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! (Rz 12,15b-16)

3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć postawę:)

Pragniemy stworzyć okazję, abyśmy okazywali współczucie
rodzinom zmarłych sąsiadów poprzez udział we wspólnej
modlitwie w ich intencji.
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