W tym roku, 22 października, po raz
pierwszy
obchodzić
będziemy
w
kalendarzu liturgicznym wspomnienie
błogosławionego Jana Pawła II. To
wielkie wydarzenie dla nas katolików, a
jednocześnie
rodaków
Ojca
św.
Pragniemy, by w naszej parafii ten dzień
stał się okazją do refleksji nad rolą i
miejscem Błogosławionego w naszym
życiu.
Dla wielu ludzi Jan Paweł II należy już do chlubnej przeszłości.
Jego osoba zdaje się mieć coraz mniejszy wpływ na
teraźniejszość i przyszłość.
Pan Bóg pragnie, byśmy w ludziach świętych rozpoznawali
osoby, które towarzyszą nam na co dzień w życiu i pomagają
stawać się lepszymi. Dlatego obecnym Wydarzeniem Programu
Odnowy Duszpasterskiej chcemy pomóc w rozpoznaniu
wpływu Błogosławionego na nasze życie dzisiaj.
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Wspomnienie bł. Jana Pawła II
Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

Wraz z listem „Bądźmy razem” otrzymujemy wkładkę z
obrazkiem Błogosławionego i pytaniem: Czy
w lustrze
rozpoznajesz kogoś, kto mógłby być dobrym znajomym
Błogosławionego?
Wkładkę z obrazkiem i pytaniem prosimy umocować do lustra
w swoim mieszkaniu i zachęcić wszystkich domowników do
uczynienia refleksji, czy rozpoznajemy się wśród znajomych
Jana Pawła II. Patrząc na obrazek Ojca św. i własne odbicie w
lustrze zadajmy sobie pytanie: Czy moje życie świadczy o tym,
że mógłbym zaliczać się do grona Jego dobrych znajomych?

Z kim przestajesz, takim się stajesz.

Moje spotkanie z Ojcem Świętym
Rok 1983. II pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Częstochowa, 18-19 czerwca.
Kiedy przejeŜdŜał przez plac przyklasztorny, stałem około 10 metrów od wytyczonej drogi.
Na swoich ramionach "na barana" trzymałem dziewczynę. Jak wielu przed nami miała szansę
bliŜej widzieć PapieŜa. Między uniesionymi rękami i sylwetkami innych, siedzących "na
barana" widziałem Jego sylwetkę. Był to obraz wielu ułamków sekund, jakby w ciemności,
wśród błysku fleszów. Postanowiliśmy podąŜać za PapieŜem na ile fizyczne moglibyśmy
podołać. Wrocław - 21 czerwca. W wydzielonym na hipodromie boksie przespaliśmy noc
pod gołym niebem i doczekaliśmy kolejnych uroczystości. Trudno było przyswoić wielkie
słowa Ojca Świętego o prawdzie, nadziei i wspólnocie. Zmęczenie po nieprzespanych
nocach, i dworcowych tułaczkach mąciło moja uwagę i skupienie. Później pozostały tylko
pragnienia następnych spotkań podczas kolejnych pielgrzymek. Teraz wiem, Ŝe moje oczy
nie zobaczą więcej ukochanego Ojczulka. Nie wsiądę w pociąg do miejsca kolejnego etapu
Jego podróŜy, by ponownie wysłuchać czegoś, czego nie zrozumiałem lub nie dosłyszałem.
Twoich wypowiedzianych Ojcze słów poszukać mogę jedynie w moim sercu. Mam nadzieje,
Ŝe tam zapadły.
PS. Ta dziewczyna jest juŜ ze mną na zawsze. Mamy trzech wspaniałych, dorosłych synów otwarte księgi Ŝycia, z których mam nadzieję jeszcze wiele się nauczyć. A z tymi etapami
podróŜy na pewno jeszcze nie koniec. Kiedyś podjedzie ten ostatni pociąg. Wierzę, Ŝe wtedy
juŜ to spotkanie będzie bliskie.
Andrzej

Litania do Błogosławionego Jana Pawła II
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata BoŜe, zmiłuj się nad
nami!
Duchu Święty, BoŜe, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny BoŜe, zmiłuj się nad nami!
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!.
Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróŜników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci, módl się za nami,
Wielki Przyjacielu młodzieŜy,
Wzorze oddania się Niepokalanej,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,

Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia BoŜego,
Orędowniku pokoju, .
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco Ŝycia od chwili poczęcia po naturalną
śmierć, módl się za nami
Obrońco godności kaŜdego człowieka
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzech świata,
przepuść nam Panie!
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

Porządek Mszy św.
Niedziele i Uroczystości: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00
Zwykłe dni tygodnia:
7.00 i 18.00
Pierwsze piątki miesiąca: 7.00; 16.30 (dla dzieci); 18.00;
W październiku róŜaniec codziennie: 17.15
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓśAŃCOWYM
TAJEMNICE RÓśAŃCA ŚWIĘTEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni
CZĘŚĆ DRUGA
TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie
Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa i wzywanie
do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze
Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ TRZECIA TAJEMNICE
BOLESNE
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
CZĘŚĆ CZWARTA
TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa
2. Wniebowstąpienie Chrystusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową
nieba i ziemi

LISTOPAD – ZADUSZKI
Czy teraźniejszość i przyszłość muszą oznaczać zapomnienie? Nie, przecież
jesteśmy obecni na ziemi tak długo, jak długo inni pamiętają o nas. Niech więc powinnością
żywych będzie pamięć o tych, którzy odeszli.
Listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych. Ogarniamy wspomnieniami
bliskich z naszych rodzin, przyjaciół, znajomych oraz tych wszystkich,
którzy wywarli wpływ na nasze życie, mimo że nie spotkaliśmy ich
osobiście. Wspaniali aktorzy, reżyserzy, filozofowie, pisarze, kapłani,
święci, także sportowcy. Wszyscy pozostawili po sobie dzieła, z których
powinniśmy stale czerpać, bo czynią nas lepszymi i otwierają na świat
prawdziwych wartości.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci...

