Często zapominamy o rocznicach wydarzeń religijnych.
Nie mamy okazji do wspólnego ich wspominania i celebrowania.
Czas tak szybko biegnie. Pan Jezus wskazuje, że nasze życie
składa się zarówno z codziennych spraw jak i wyjątkowych
wydarzeń, które pozwalają nam doświadczyć głębszego
znaczenia naszego życia. Te wydarzenia tworzą historię.
Wydarzenia religijne tworzą naszą historię zbawienia. 26 maja
przypada pierwsza rocznica Nawiedzenia
Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej w naszej parafii.
ZAPRASZAMY wszystkich Parafian do
wspólnego przeżycia tej uroczystości w
domu i w kościele.

19.

BADŹMY

RAZEM
List do wszystkich parafian
26 maja 2013 r.
ROCZNICA NAWIEDZENIA OBRAZU
MATKI BOśEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

Zachęcamy do udekorowania w
mieszkaniu obrazu Matki Bożej. W
niedzielę Rocznicy spotkajmy się w gronie rodzinnym
i porozmawiajmy o wydarzeniu Nawiedzenia sprzed roku
w naszej parafii i mieście. Czy pamiętamy o co wtedy prosiliśmy
Maryję? W tej intencji odmówmy w rodzinie modlitwę do Matki
Bożej np. Zdrowaś Maryjo albo Litanię Loretańską.
Natomiast na niedzielną Mszę św. (26 maja) prosimy, by
przynieść dla Najlepszej Matki Maryi jeden kwiatek. Przed Mszą
św. zaprosimy, by osobiście włożyć kwiat do flakonu przed
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który peregrynuje
po rodzinach naszej parafii.

BUKIET NASZYCH WSPOMNIEŃ

FESTYN PARAFIALNY
Na Jasnej Górze, z woli Boga i za przyczyną Matki Bożej ludzie
doznają uzdrowień, nawróceń i innych nadzwyczajnych łask. Potwierdzają
to wpisy do Jasnogórskiej Księgi Cudów. Ta szczególna księga
przechowywana jest przez ojców Paulinów w częstochowskim klasztorze.
Sześć wieków uzdrowień. Najstarsze uzdrowienie na Jasnej Górze pochodzi
z 1392 r. - Jakub Wężyk odzyskał wzrok podczas modlitwy. Cuda były i są
spisywane, a są ich tysiące. Niektóre uzdrowienia są rejestrowane
i przekazywane ojcu Melchiorowi Królikowi. Wszystkie one mają charakter
trwałych uzdrowień i potwierdzają fakt, że Maryja - Pani Częstochowska
wstawia się nieustannie za nami. Za jedno z największych wydarzeń XX w.
uważa się uzdrowienie sparaliżowanego Michała Bartosiewicza. Podczas
Mszy wstał. Jego niemoc i późniejsze ozdrowienie potwierdziły 53 osoby.
Są też odnotowane nawrócenia i cuda w czasie Nawiedzenia, w czasie
peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku.
Świadkami nawróceń są często kapłani słuchający spowiedzi, ale nie tylko.
W jednej z wiejskich parafii diecezji kaliskiej gosposia księdza proboszcza
przez wiele miesięcy nie mogła wyleczyć egzemy. Była u wielu lekarzy, ale
przepisywane przez nich maści nie skutkowały. Choroba nasilała się. Do
parafii wkrótce miała przybyć Matka Boża w kopii cudownego Obrazu. Ksiądz
zdecydował, że ze względu na rany na dłoniach Pani Janiny musi poprosić
o pomoc w przygotowaniu posiłków inne parafianki. Chora kobieta bardzo nad
tym ubolewała. W czasie Nawiedzenia bardzo gorąco modliła się
o uzdrowienie i rychły powrót do pracy. Po kilku dniach rany zaczęły się goić,
a choroba ustąpiła. Pani Janina do dziś pracuje na plebani.

na placu przed kościołem

SOBOTA
8 czerwca 2013 r.
W godzinach 15.00 -20.00
Przez cały czas trwania imprezy:
zawody sportowe z upominkami dla zwycięzców;
konkursy i quizy wiedzy religijnej z fajnymi nagrodami;
będą takŜe konie i zjeŜdŜalnia dla dzieci;
oraz jak zwykle smakowite jedzonko.
Msze św. w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku:
W zwykłe dni tygodnia godz. 7 i 18
W niedziele godz. 7, 830, 10, 1130, 13, 18.
++++++++++++++++++++++

Kancelaria czynna w zwykłe dni tygodnia prócz
piątków
w godzinach 1630 - 1730
*****************************************

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w kopii obrazu peregrynował
w naszej diecezji od 3 marca do 24 sierpnia 2012 r. Pierwszą parafią jaką
nawiedziła Matka Boża w diecezji elbląskiej była parafia św. Brata Alberta
w Iławie, a ostatnią parafia katedralna w Elblągu. Na placu przed katedrą
została odprawiona Msza św. w czasie której pożegnaliśmy opuszczający
naszą diecezję Obraz. Na tę uroczystość przybyło wielu księży, a głównym
celebransem był nuncjusz apostolski w Polsce – ks. abp. Celestino Migliore.
W niedzielę, 26 sierpnia 2012 r., na placu przy kościele OO. Paulinów
w Toruniu odbyło się uroczyste rozpoczęcie peregrynacji kopii Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej w diecezji toruńskiej. O godz. 17 na przywitanie we
wszystkich kościołach diecezji biły dzwony przez 3 minuty. Obraz Matki Bożej
w diecezji toruńskiej będzie peregrynował do 15 września 2013 r.
Natomiast od 21 września 2013 roku do 7 czerwca 2014 roku Ikonę Matki
Bożej w swoich parafiach będzie gościła diecezja ełcka.

W naszej parafii Bierzmowanie – 4 czerwca 2013r. godz. 18
Strona parafialna:

www.malbork-urszula.parafia.info.pl

###############################

18 maja 2013r. przypada 10 rocznica kanonizacji
naszej Patronki św. Urszuli Ledóchowskiej
&&&&&&&&&&&&&&&
Jeśli w rodzinie jest osoba obłożnie chora, która
nie może uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.
a chciałaby przystępować do Komunii św. prosimy zgłosić do
kancelarii,
aby
ksiądz
przychodził
z
Eucharystią
w pierwsze piątki miesiąca.

