Pragniemy najbliższym Wydarzeniem wszystkich mieszkańców parafii
uwrażliwić na wartość bliźniego jako daru od Boga poprzez gest
ofiarowania wybranej osobie symbolicznego „słoneczka” z napisem: Jesteś
darem Boga dla mnie”.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja

Zwykle zapominamy, że drugi człowiek jest też stworzony przez Pana
Boga a przez to jest naszym bratem. Nie doceniamy w życiu
codziennym, że bliźni stanowi dar Boży dla nas.
2. Ideał

Pan Jezus wzywa nas w swoim słowie:
„Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem,
siostrą i matką” Mt 12,50
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili” Mt 25,40
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” J 13,34
3. Przemiana

Dlatego
pragniemy
pomóc
w
odkrywaniu daru drugiego człowieka
przez stworzenie okazji do drobnego
gestu wdzięczności (słoneczko).

HASŁO WYDARZENIA:
JESTEŚ DAREM BOGA DLA MNIE
GEST EWANGELIZACYJNY:

Wszyscy parafianie otrzymują w liście
„Bądźmy razem” „słoneczka” i są zaproszeni, by wręczyć je wybranej
osobie, którą przyjmują jako dar od Boga. W razie potrzeby prosimy
„słoneczka” zkserować, by każdy mógł uczestniczyć w Wydarzeniu.
GEST LITURGICZY:

Otrzymane od kogoś „słoneczko” przynosimy w uroczystość Trzech Króli
(6 stycznia 2014r.) do Żłóbka w kościele i modlimy się za osobę, która nam
je ofiarowała.
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Katecheci wraz z dziećmi przygotowują grupę kolędników,
którzy odwiedzać będą rodziny w czasie między BoŜym
Narodzeniem a Nowym Rokiem. Przyjmujemy zgłoszenia
rodzin, które zechcą przyjąć Kolędników.
Zespół Szkół Katolickich przy u. Reymonta w dawnym budynku
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa poszukuje osób, które w latach
40 i 50-tych były tam więzione, lub ich rodzin. Szkoła chce ocalić od
zapomnienia relacje z tych okrutnych czasów oraz umieścić na
budynku tablicę poświęconą pamięci tych osób. Prosimy o kontakt.

W związku ze zmianami programowymi na katechezie w roku 2014 nie
będzie I Komunii św. w klasie drugiej. Ta uroczystość zostaje
przeniesiona na zakończenie klasy trzeciej. Uczniowie obecnej klasy
drugiej przezywać będą swoją I Komunię św. w sobotę 23 maja 2015r.

D la osób Ŝyjących w zw iązkach niesakram entalnych z E lbląga i okolic w
kaŜdą pierw szą niedzielę m iesiąca jest spraw ow ana M sza św . o godz. 17
w K ościele BoŜego Ciała przy ul. Robotniczej w E lblągu. Spotkanie jest
prow adzone przez ks. D r M ariusza Ostaszew skiego – diecezjalnego
duszpasterza rodzin. W szystkie pary Ŝyjące w
takich zw iązkach zapraszam y.
W roku 2014 przypada Jubileusz 25-lecia
powstania naszej parafii św. Urszuli
Ledóchowskiej w Malborku. Prosimy o
propozycje
sposobu
uczczenia
tego
Jubileuszu w naszej wspólnocie parafialnej.

Od 2011 roku, po raz pierwszy od pół
wieku przypadające 6 stycznia Święto
Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy.
Od 1960 roku był to zwykły dzień pracy,
więc pewnie większość ludzi zapomniało, jak powinniśmy
obchodzić to ważne w Kościele Katolickim święto.

Poprawna nazwa dnia Trzech Króli brzmi: Święto
Objawienia Pańskiego. To jedno z trzech największych
świąt, obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Jest ono
obchodzone od pierwszych wieków, również w obrządku prawosławnym.
Przypomina nam, kim jest Chrystus i potwierdza jego boskość.

OD 1 STYCZNIA 2014 r.

MSZY ŚW.
W NASZYM KOŚCIELE
W NIEDZIELE
I UROCZYSTOŚCI

7.00
9.00
10.30
12.00
18.00

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

