Uroczystość Nawiedzenia
Sobota, 26 maja
16.00 – Nabożeństwo oczekiwania
17.00 – Powitanie Matki Bożej i Msza święta z bierzmowaniem
21.00 – Apel Jasnogórski
23.00 – Nabożeństwo wdzięczności przodkom za dar przekazanej Wiary
24.00 – Msza święta w intencji kapłanów oraz o powołania kapłańskie i
zakonne
Niedziela, 27 maja
1.00 – 8.00 Czuwanie modlitewne parafian
8.30 - Msza święta dla chorych i osób starszych
10.00 – Msza święta
11.30 – Msza św. Rocznicy I Komunii św. oraz błogosławieństwo dzieci w
wieku przedszkolnym i niemowlęcym
15.00 – Msza święta i pożegnanie Matki Bożej

ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH
PARAFIAN
do udziału w Misjach Parafialnych i uroczystym Nawiedzeniu
naszej wspólnoty parafialnej przez Maryję
w Jej Jasnogórskim Wizerunku
Przy okazji Nawiedzenia Parafii przez
obraz Matki BoŜej Częstochowskiej
zapraszamy wszystkie rodziny do
udekorowania
w
prosty
sposób
rodzinnego obrazu Matki BoŜej w
mieszkaniu (zapalony lampion, bukiet
świeŜych kwiatów itp.) na znak naszej wdzięczności Niebieskiej
Mamie, Ŝe jest z nami i daje nam poczucie bezpieczeństwa.
Na naboŜeństwo poŜegnania (niedziela 27 maja, godz. 15)
prosimy o przyniesienie rodzinnego obrazu maryjnego, aby
dokonać w obecności Jasnogórskiego Wizerunku Maryi
odnowienia jego poświęcenia.
ZAPRASZAMY
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BADŹMY

RAZEM
List do wszystkich parafian
26 maja NAWIEDZENIE OBRAZU
MATKI BOśEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

Pod Twoją obronę…

W latach 1953-1956 przebywający w więzieniu Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński
opracował plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu
Polski (pomysł peregrynacji). W lutym 1957 roku, Paulini poprosili o namalowanie kopi
obrazu dziekanowi Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, prof. Leonardowi Torwirtowi. Nie chodziło o wykonanie zwykłej kopii,
wysiłek toruńskiego malarza wpierały modlitwy zakonów kontemplacyjnych, a w
Kaplicy Cudownego Obrazu codziennie odprawiana była Msza święta. Obraz
namalowany został - podobnie jak oryginał - temperą na desce lipowej i pokryty
następnie szesnastoma warstwami laserunków olejnych. Kopia Cudownego Obrazu,
pobłogosławiona przez papieŜa Piusa XII w dniu 14 maja, rozpoczęła swoją pierwszą
pielgrzymkę po Polsce 29 sierpnia 1957 roku od archikatedry warszawskiej. 20 czerwca
1966 roku na trasie z Fromborka do Warszawy, w Liksajnach kolo Miłomłyna
(dzisiejsza diecezja elbląska), Obraz aresztowano. Przy przejmowaniu obrazu milicja
uŜyła
siły.
Obraz
odebrano ks. Prymasowi i
przewieziono inną drogą
do archikatedry warszawskiej.
W ciągu ponad
23 lat pielgrzymowania Maryja
nawiedziła przeszło 8
tysięcy kościołów i kaplic, 7150
parafii.
Wszędzie
przygotowywano Jej przyjęcie
godne Królowej Polski.
Kopia ikony Matki Jasnogórskiej
w Malborku była juŜ
dwukrotnie, ale w naszej parafii
będzie po raz pierwszy.
Przybędzie do nas z parafii p.w.
Miłosierdzia BoŜego na
Wielbarku w dniu 26 maja,
będzie u nas gościła tylko
dobę, a od nas pojedzie
samochodem- kaplicą do parafii w Dąbrówce Malborskiej. Na czas obecności Obrazu
niech będą specjalnie przystrojone, ozdobione nasze domy i okna mieszkań. Bogatej
zewnętrznej oprawie niech towarzyszy wewnętrzne skupienie i modlitwa.
Obraz Matki BoŜej do kaŜdej parafii przybywa o godzinie 1700. Procesyjnie
zostaje wniesiony do kościoła i ustawiony na specjalnie przygotowany postument –
tron. Pierwszą Mszę św. celebruje Ks. Biskup elbląski wraz z duszpasterzami
pracującymi w parafii.
- o Godzinie 2100 cała parafia gromadzi się na Apel Jasnogórski
- o Godzinie 2300 gromadzą się wierni przed Obrazem na modlitwie za zmarłych.
- o godzinie 2400 jest Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
celebrowana przez kapłanów rodaków i tych, którzy tutaj pracowali.
- Po Mszy św. następują czuwania przy Obrazie Matki BoŜej. Czuwanie zwykle
wyznaczane jest ulicami i kończy się o 730 godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Cała parafia gromadzi się na PoŜegnaniu o godzinie 1430. Czuwanie to
zazwyczaj odbywa się w ciszy lub odmawiany jest róŜaniec. Punktualnie o 1500
rozpoczyna się uroczysta Msza św. na zakończenie Nawiedzenia. Po Mszy św. nastąpi
obrzęd poświęcenia obrazów Matki BoŜej Jasnogórskiej przyniesionych przez wiernych
z domów lub zakupionych w kościele. Potem procesyjnie odprowadzimy Obraz do
samochodu – kaplicy i odjedzie on do następnej parafii.

Program M aryjnych M isji Św iętych
w Parafii św . U rszuli Ledóchow skiej w M alborku
przed N aw iedzeniem M atki BoŜej w Jasnogórskim W izerunku
20-25.05. 2012 - prow adzą K sięŜa Sercanie
Niedziela, 20 maja
7.00 – Msza święta z nauką ogólną
8.30 - Msza święta z nauką ogólną
10.00- Msza święta z nauką ogólną
11.30- Msza święta z nauką dla dzieci
13.00 – Msza święta z nauką ogólną
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
21.00 – Apel Jasnogórski
Poniedziałek, 21 maja
10.00 – Msza święta z nauką ogólną
16.30 – Nauka dla dzieci szkół podstawowych
18.00 – Msza św. z nauka ogólną
19.30 – Spotkanie z młodzieżą
21.00 – Apel Jasnogórski
Wtorek, 22 maja
10.00 – Msza święta i nabożeństwo przebłagalne
16.30 - Nauka dla dzieci szkół podstawowych
18.00 – Msza święta i nabożeństwo przebłagalne
19.30 – Spotkanie z młodzieżą
21.00 – Apel Jasnogórski
Środa, 23 maja (Dzień spowiedzi. Spowiedź od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 19.30)
10.00 – Msza święta i nabożeństwo za zmarłych
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza święta z nauką ogólną
19.30 – Spotkanie z młodzieżą
21.00 – Apel Jasnogórski
Czwartek, 24 maja
10.00- Msza święta i nabożeństwo wyznania wiary
16.30- Msza święta i nabożeństwo wyznania wiary
18.00- Msza święta i nabożeństwo wyznania wiary
21.00- Apel Jasnogórski
Piątek, 25 maja
10.00 – Msza święta i błogosławieństwo rodzin
16.30- Msza święta i błogosławieństwo rodzin
18.00- Msza święta i błogosławieństwo rodzin
21.00 – Apel Jasnogórski

