Zdobimy okna naszych mieszkań
Oto propozycje emblematów jakie moŜna wkleić w okna,
na czas Uroczystości BoŜego Ciała, w dniu 23 czerwca.
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BADŹMY

RAZEM
List do wszystkich parafian
BoŜe Ciało 23 czerwca 2011r.
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

Jeśli nie mamy zdolności plastycznych, to gotowe wzory, często
bardzo ładne i kolorowe, moŜemy nabyć w malborskich sklepach z
dewocjonaliami.

W K O M U N II Z B O G IE M

 Porządek Mszy św. w miesiącach wakacyjnych 

Niedziele i Uroczystości: 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800
Zwykłe dni tygodnia:
700 i 1800
 Parafialna Caritas 
Wszystko co może przydać się innym, a dla nas nie jest już niezbędne
(pościel, ubrania, sprzęt AGD i inne) możemy przynosić do punktu
Caritas, który otwarty będzie w lipcu w każdy piątek w godzinach
17.30 – 18.30.

dziś

zapraszamy

wszystkich

Poza św iątynią zw ykle unikam y zew nętrznych oznak naszej
w iary, a w śród nich znaków św iadczących o kulcie N ajśw iętszego
Sakram entu.
Pan Jezus zachęca nas do publicznego okazywania naszej
wiary w Boga. W Ewangelii św. Łukasza czytamy: Powiadam wam:
Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn
Człowieczy do niego wobec aniołów BoŜych (Łk 12,8)

 Festyn wakacyjny 
JuŜ

Okna w naszej parafii świadectwem wiary
w Chrystusa obecnego w Eucharystii

na

festyn

parafialny „NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI”,
który odbędzie się w ostatnią sobotę sierpnia. Na
naszym festynie jak zawsze nie zabraknie licznych atrakcji!

 Pielgrzymka na Podlasie 
W dniach 8,9,10 lipca 2011 r. (piątek, sobota, niedziela)
organizujemy pielgrzymkę autokarową na Podlasie. Wyjazd wcześnie
rano (6.00) Zapraszamy!
Zapisy w zakrystii lub kancelarii.

1 dzień – zwiedzamy Krosno koło Ornety
(sanktuarium Matki Bożej), Łomżę i jedziemy do Tykocina.
2 dzień - z przewodnikiem zwiedzamy Tykocin, Bohoniki i
Sokółkę. Następnie przejazd do Supraśla. Zwiedzanie
klasztoru, cerkwi i muzeum ikon. Nocleg w klasztorze w
Supraślu.
3 dzień – Białystok, Wasilków (Sanktuarium Świętej Wody)

Poprzez znaki i sym bole będące
św iadectw em
naszej przynaleŜności do
w spólnoty w ierzących m oŜem y okazać naszą
w iarę w obec innych ludzi. N ie w stydźm y się jej.
Dlatego
przygotowania

zapraszamy
dekoracji

do
na

rodzinnego
Boże

Ciało

poprzez udekorowanie okna w mieszkaniu na
czas

procesji.

Prosimy

o

to

wszystkich

mieszkańców parafii, niezależnie jak daleko
mieszkają od trasy procesji.

Do dekoracji

można użyć obrazu, który mamy w swoim
mieszkaniu, albo skorzystać z wzoru szablonu zaproponowanego
na ostatniej stronie tego Listu. W każdej rodzinie do współpracy
w strojeniu, wycinaniu, kolorowaniu i przypinaniu dekoracji są
zaproszeni wszyscy domownicy. Niech to będzie rodzinny wyraz
naszej wiary a eucharystyczna dekoracja okna pokaże, że
przyznajemy się publicznie do Pana Jezusa.

