Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii
Ruchu dla Lepszego Świata

BĄDŹMY
RAZEM
20.

Malbork 16-18 sierpnia 2013r.

Pielgrzymka jest naszym wspólnym dziełem, w którym KAŻDY może (jeśli
tylko zechce) mieć swój udział. Zwracamy się zatem do wszystkich Parafian z
prośbą i zachętą do udziału w miarę swych możliwości w Pielgrzymce. Oto
propozycje zaangażowania:

1.
2.
3.
4.

Przyjmę gości na czas Pielgrzymki
Zaangażuję się w prace koordynacyjne „Sztabu Pielgrzymkowego”
Podejmę posługę w Punkcie Informacyjnym przy kościele
Pomogę w organizacji przyjęcia jednego autokaru z pielgrzymami i
rozprowadzenia ich do mieszkań
5. Włączę się w przygotowanie Liturgii Mszy św. podczas pielgrzymki
6. Pomogę w przygotowaniu Folderu z Programem oraz innych
materiałów dla pielgrzymów
7. Upiekę ciasto na sobotę 17 sierpnia
8. Zaangażuję się w rolę Porządkowego podczas spotkań
9. Pomogę w wydawaniu posiłków pielgrzymom przed ich powrotem
do domu w niedzielę 18 sierpnia przed kościołem (po porannej
Mszy św.)
10. Podejmę różne drobne zadania wskazane przez „Sztab
Pielgrzymkowy”

List do wszystkich parafian
23 czerwca 2013 r.

PIELGRZYMKA PARAFII NOP
w dniach 16-18 sierpnia 2013 r.

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

Nasi Posłańcy roznosząc List „Bądźmy razem” udzielą wyjaśnień oraz pytać
będą o możliwość przyjęcia Gości do mieszkań na czas Pielgrzymki. Tydzień
po rozniesieniu Listu Posłaniec jeszcze raz odwiedzi mieszkańców prosząc o
deklarację sposobu pomocy i zaangażowania w organizację Pielgrzymki.
Będziemy wdzięczni za każdą formę udziału w tym wielkim dla naszej parafii
Wydarzeniu. Nie chcemy jednak, by ktokolwiek czuł się przymuszony.
Szanujemy każdą decyzję i już teraz dziękujemy tym, którzy zechcą
współtworzyć radosne i dobre wspólne dzieło.
K s. Józef M iciń
ici ński

G ość w dom – Bóg w dom

Człowiek gościnny to ten, który chętnie przyjmuje kogoś
u siebie. To człowiek przyjazny i serdeczny dla gości. Zawsze
dostępny i otwarty dla podróŜujących, czy przyjezdnych.
Nasza polska gościnność znana jest niemal na całym świecie.
Potrafimy ugościć swoich przyjaciół, krewnych, ale czy mamy
dziś, w tych dość trudnych czasach, odwagę
by w swoim domu serdecznie przyjąć osoby,
których nigdy nie widzieliśmy, z którymi nigdy
nie rozmawialiśmy?
TakŜe w czasie jednego z najwaŜniejszych dni w roku nie zapominamy o
gościnności. Nasza polska tradycja wręcz nakazuje nam w
dniu Wigilii nakarmić nieznajomego, który zapuka do naszych
drzwi. To dla niego przygotowane jest dodatkowe miejsce na
stole wigilijnym.
Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii Ruchu
dla Lepszego Świata (16-18 sierpnia 2013r.) jako wspólnota
parafialna gościć będziemy osoby z kilkunastu parafii z całej
Polski. Będzie to okazja do spotkania z ludźmi, którzy tak jak
my starają się przeŜywać swoją wiarę we wspólnocie z braćmi i
siostrami w Chrystusie.
Spodziewamy się około 400
gości. Zwyczajem tej pielgrzymki
jest, iŜ Goście mieszkają w domach
gospodarzy. Jest to okazja do
przeŜywania radości spotkania oraz
wspólnych
rozmów,
dawania
świadectwa o Ŝyciu parafialnym.
Dlatego zwracamy się z prośbą o przyjęcie gości. Przyjmujący
gości nie będą angaŜowani w pozostałe punkty programu
pielgrzymki.

Podajemy ramowy program pielgrzymki. Wszelkie bliŜsze
informacje moŜna uzyskać w kancelarii lub przez osobisty
kontakt z księdzem.

16 sierpnia 2013 – piątek
Przyjazd Gości do parafii św.
Urszuli do godz. 1600 –
rozprowadzenie do domów i
posiłek
1800 – spotkanie przy parafii i
prezentacja przybyłych parafii
2100 – rozejście się na noclegi i posiłek w rodzinach

17 sierpnia 2013 – sobota
900 – 1000 – spotkanie w grupach przy kościele
1000 – 1300 – zwiedzanie zamku i miasta
1300 – 1500 – posiłek w rodzinach
1600 – 2100 – spotkanie w kościele i Msza św.
2100 – po Apelu na noclegi - kolacja w rodzinach

18 sierpnia 2013 – niedziela
800 – Msza św. z Ks. Biskupem Janem Styrną
Po Mszy św. zdjęcia grupowe, wspólny posiłek przy
kościele i wyjazd pielgrzymów.
Zapraszamy do ochotnego w łączenia się w organizow anie Pielgrzymki.
K aŜda choćby drobna pomoc jest dla nas w aŜna. W niedzielę
niedziel ę 23 czerw ca na
M szach św . będzie przygotow any pod chórem koszyk na kartki z deklaracjami
pomocy w Pielgrzymce ( dane osobowe, telefon kontaktowy oraz wybrany sposób
zaangażowania – propozycje na następnej stronie). K osz z deklaracjam i będzie
w niesiony na M szy św . w procesji z darami jako nasz dar w tw orzeniu W spólnoty
Parafialnej, w której kaŜdy ma sw oje miejsce i moŜliw ość w spółdziałania.
Zachęcamy, by kartkę ze sw oją deklaracją przynieść na M szę św . w niedzielę 23
czerw ca.

