
8 grudnia 2021     Godzina Łaski

Do użytku wewnętrznego



ZAPRASZAMY
W parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku 

odbędą się Rekolekcje Adwentowe 
w dniach 9-11 grudnia 2021 
(czwartek, piątek i sobota). 

każdego dnia Msze św. z okazją do spowiedzi
godz. 6, 10 i 18. 

Wspólnie przygotowujemy się do niedzielnej Liturgii Słowa
przez poznawanie i rozważanie tekstów biblijnych na
najbliższą niedzielę. Czynimy to podczas spotkań
zwanych „Kręgiem Biblijnym” - w czwartki po wieczornej
Mszy św. w kaplicy. Zapraszamy – przyjdź, zobacz,
posłuchaj - skorzystaj, aby lepiej przeżywać niedzielną
Mszę św. 

GODZINA  ŁASKI – 8 GRUDNIA  

We Włoszech, w miejscowości Montichiari, Matka Boża wielokrotnie
ukazywała się Pierinie Gilli, pielęgniarce z miejscowego szpitala.
8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari Maryja powiedziała:
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe
obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej
godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe



Wszystkich parafan pragniemy uwrażliwić 
na wartość BLISKOŚCI 

przez gest włączenia się duchowo

w GODZINĘ  ŁASKI
przeżywaną 8 grudnia 2021r.  w godzinach od 12 do 13

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Uwazamy, ze jestesmy samowystarczalni. Zamykamy
sie na sasiadow. Trudno nam otworzyc sie na potrzeby
tych, ktorzy mieszkaja obok nas.  

2. Ideał (Pan wzywa nas do):

Jezus pragnie, abysmy nie byli obojetni na człowieka,
ktory zyje obok nas. Zacheca nas do okazywania
pomocy mowiac:Wszystko, co uczyniliście jednemu z
tych najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40). 

3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć postawę:)

Pragniemy pomoc ludziom w
odkrywaniu wartosci bliskosci
przez duchowe właczenie sie w
Godzine Łaski - 8 grudnia. 

WSPÓLNIE
zawierzamy się

MARYI



nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą
łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił
się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem
wiele łask. 
Maryja wskazała na swoje Serce:
Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi
tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w
modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar
pokoju.

GEST   EWANGELIZACYJNY:       

Wszyscy parafianie są zaproszeni do doswiadczenia
duchowej bliskosci całej naszej wspolnoty przez duchowe
dołączenie sie do grupy adorującej w Godzinie Łaski w
kosciele, poprzez gest skupienia i odmowienia w ciszy
modlitwy „Zdrowas Maryjo”, gdziekolwiek sie znajdują
i cokolwiek robią... 

GEST LITURGICZNY:  

Ci ktorzy mogą, są zaproszeni na Adoracje w kosciele
sw. Urszuli w "Godzinie Łaski" 8 grudnia 2021 o godz. 12. 


