
Do użytku wewnętrznego

6 grudnia 2019  wspomnienie św. Mikołaja



W parafii św. Urszuli w Malborku istnieją różne grupy i wspólnoty
otwarte na każdego, kto chciałby włączyć się w życie parafii. 

• Grupa Caritas – prowadzi działalność charytatywną 
• Akcja Katolicka – podejmuje różne działania
organizacyjne w życiu parafii 
• Posłańcy roznoszący „List do Parafian”
• Odnowa w Duchu Świętym jako wspólnota modlitewno-
formacyjna
• Koła Różańcowe (żeńskie i męskie)
• małżeństwa Domowego Kościoła formujące się w Ruchu
„Światło-Życie”.
• ministranci, lektorzy, dorośli ministranci – służba ołtarza
• modlitewna Grupa Fatimska 
• formacyjna wspólnota młodzieżowa „Studnia Jakuba” 
• chórek dziecięcy „Armia Pana”
• biblioteka parafialna

Żadne, nawet najlepsze programy czy materiały formacyjne, 
nie zastąpią spotkania z żywym człowiekiem. 

Najpiękniejszym wyrazem miłości jest obecność.
Kiedy wiara nie boi się porzucić wygód, dać coś z siebie i ma
odwagę, by wyjść, to udaje się jej wyrazić najpiękniejsze słowa
Nauczyciela: «abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was

umiłowałem» (J 13, 34) – mówi
Ojciec Święty Franciszek - Miłość,
która z rywa izo lu jące nas i
oddzielające łańcuchy, stawiając
mosty; miłość, która pozwala nam
zbudować dużą rodzinę, w której
wszyscy możemy poczuć się jak w
domu.

Zapraszamy do
wspólnoty!



Żyć jak w noc świętego Mikołaja, wierząc, że nowy dzień jest prezentem.

 Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał  św. Mikołaja 
 „patronem daru człowieka dla człowieka”. 

Legendy o św. Mikołaju:

Pewien mieszkaniec Patary stracił swój majątek i nie mógł zapewnić
posagu swoim trzem córkom. Gdy św. Mikołaj o tym usłyszał, nocą
zakradł się do domu tego człowieka i zostawił trzy mieszki
wypełnione złotem. Trzy dziewczęta dzięki temu mogły wyjść za mąż.
Św. Mikołaj pojawił się również przed marynarzami, którzy nie
mogli dopłynąć do wybrzeży Lycji, ponieważ rozpętał się sztorm i
święty doprowadził ich bezpiecznie do brzegu.

GEST   EWANGELIZACYJNY:       

Zapraszamy do zorganizowania „sąsiedzkiego Mikołaja” dla
wybranej osoby lub rodziny z otoczenia albo do dyspozycji
Caritas. 
Możemy sprawić komuś radosną niespodziankę, gdy razem
z sąsiadami przygotujemy mikołajową paczkę dla kogoś z
naszego otoczenia. 
Możemy też zdecydować, że taki prezent przekażemy
parafialnej Caritas, by dotarł do
potrzebujących. Wystarczy przynieść
go do kościoła w dniach 1-5 grudnia. 
GEST LITURGICZNY:       

Na Msze niedzielne 8 grudnia możemy
przynieść słodycze, by włożyć je do
wspólnego koszyka. Po zakończeniu
Mszy św. słodycze zostaną rozdane
dzieciom obecnym na liturgii jako
upominki od św. Mikołaja. 



Wszystkich parafian  pragniemy  uwrażliwić
na wartość OFIARNOŚCI przez zaproszenie 

do zorganizowania „sąsiedzkiego Mikołaja” 
dla kogoś potrzebującego w bliskim otoczeniu, 

albo do dyspozycji Caritas.

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Często uważamy, że jesteśmy samowystarczalni.
Zamykamy się na sąsiadów. Trudno nam otworzyć się na
potrzeby tych, którzy mieszkają obok nas. 

2. Ideał (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 przyjąć postawę:)

Pragniemy pomóc w tworzeniu okazji do sąsiedzkiej
ofiarności przez małe gesty dobra.

DZIELIMY  SIĘ
BEZINTERE-

SOWNIE
DOBREM


