DZIEŃ ZADUSZNY
2 listopada
O ile w Dniu Wszystkich Świętych czci się wszystkich
tych, którzy po śmierci dostąpili nieba, o tyle obchodzony
2 listopada Dzień Zaduszny poświęcony jest modlitwom za osoby
zmarłe, oczekujące na ostateczne pojednanie się z Bogiem.
Tradycja obchodów tego święta sięga czasów biblijnych.
Zastanówmy się , czy był ktoś dla nas waŜny, kogo niedocenialiśmy za Ŝycia. MoŜe jest teraz w sercu pragnienie
zadośćuczynienia... Zapraszamy wszystkich Parafian do wdzięcznej
modlitwy za taką zmarłą osobę.
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RAZEM
List do wszystkich parafian
2 listopada 2010 r.
Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

MoŜna to uczynić w następujący sposób: na kartoniku
załączonym do listu zapalić świeczkę lub znicz i odmówić dowolną
modlitwę za tę osobę.
Ten gest moŜna wykonać w dowolnym miejscu: na cmentarzu, w kościele, a
nawet w domu, gdy sytuacja zmusza nas do pozostania w nim. W
ten sposób wynagrodzimy nasze zaniedbanie i okaŜemy
wdzięczność zmarłej osobie. Tego dnia równieŜ podczas Liturgii w
kościele będziemy wspólnie modlić się za zmarłych,
niedocenianych za Ŝycia, bo „kaŜdy jest waŜny.”

Śpieszmy się kochać ludzi,
bo kaŜdy jest waŜny.

Drodzy Parafianie!
W naszej parafii od dwóch lat
przygotowywaliśmy się do
podjęcia
Programu
Odnowy
Duszpasterskiej
jako
systematycznego budowania wspólnotowych relacji żywego
Kościoła, aby stawać się „szkołą i domem komunii”, jak tego
pragnął Jan Paweł II w swoim programowym liście na trzecie
tysiąclecie chrześcijaństwa „Novo millenio ineunte”. W tym celu
staraliśmy się poznać dogłębnie sytuację w parafii, przygotowując
specjalną analizę i diagnozę. Wielu z nas uczestniczyło w różnych
spotkaniach formacyjnych organizowanych w naszej parafii i w
innych wspólnotach, które już od wielu lat realizują takie
doświadczenia.
Zwracam się z zaproszeniem do wszystkich mieszkańców parafii
św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku. Zapraszam do udziału w
miesięcznych Wydarzeniach, które będą wyrazem wspólnego
podjęcia drogi budowania wspólnoty parafialnej.
List, który Państwo otrzymujecie, stanowi
i wskazówkę jak możecie wziąć udział w
pierwszym takim Wydarzeniu – 2 listopada.
Gdziekolwiek będziemy tego dnia, bądźmy
razem przez gest modlitwy, o której mowa na
ostatniej stronie listu „Bądźmy razem”.
Ks. Józef Miciński
proboszcz

zaproszenie

Odpusty dla zmarłych
W związku z Dniem Zadusznym moŜna uzyskać odpusty
dla zmarłych. Nawiedzając poboŜnie cmentarz w dniach
od 2 do 8 listopada i modląc się za dusze zmarłych, przy
zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej,
wolności od przywiązania do grzechu, przyjętej w danym dniu
Komunii św. i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze
nasz" i "Zdrowaś Mario").
Modlitwa za zmarłych
Panie, BoŜe Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu
zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego
sługi (Twojej słuŜebnicy) ........ od wszystkich grzechów i kar za nie.
Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności
do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Msza św. Gregoriańska
To 30 Mszy św. odprawianych za zmarłego przez 30 kolejnych dni.
Modlitwa za bliskich jest znakiem wzajemnej miłości i wdzięczności.
Szczególną wartość ma Msza św. ofiarowana w czyjejś intencji.
Mszy św. gregoriańskiej przypisuje się szczególną skuteczność dla
uwolnienia zmarłego od kary czyśćca.
Wypominki
To jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej
za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Wierni na kartkach
wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych.
Podczas wspólnej modlitwy róŜańcowej odczytywane są imiona
zmarłych.

