Dzień Chorego – 11 lutego (środa)
Wszystkich mieszkańców parafii zapraszamy do zauważenia, że chorzy, którzy są w
naszej parafii powinni być traktowani jako „skarb”; jako Dobro, które nam pomaga
w życiu a nie jest tylko wymagającym obowiązkiem czy ciężarem. Okazją do tego
niech będzie krótka modlitwa.

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Chorzy pośród nas nie zawsze są traktowani jak „skarb”. W wielu
przypadkach stają się dla najbliższych ciężarem. Brakuje świadomości, że
chorzy nie tylko wymagają naszej opieki i dawania, ale są też źródłem
dobra, z którego my czerpiemy.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Pan Jezus wzywa nas do dawania: „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie” (Mt 10,8). Potwierdza to przypowieścią o Samarytaninie (Mt
10,30-36) Św. Jan Paweł II nauczał nas: Cierpienie jest w świecie również
po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z
własnego „ja” na rzecz tych, których dotyka cierpienie (List Apostolski
Salvifici Doloris, 1984)
3. Przemiana (chcemy przyjąć następującą postawę:)
Dlatego pragniemy pomóc w odkrywaniu daru człowieka chorego przez
stworzenie okazji do modlitwy w jego intencji i okazania mu pomocy.
Okazją do tego niech będzie krótka osobista modlitwa: Dziękuję Ci, Boże
za chorego/chorą (imię) gdyż dzięki niemu/niej doświadczyłem/am
następującej łaski… (np. łaski cierpliwości, wyrozumiałości, współczucia
itd.)
Owocem tej modlitwy mogą być:
- odwiedziny u chorego w domu lub szpitalu
- zaproponowanie wsparcia
- poinformowanie chorego, że w jego imieniu będzie modlitwa na
Nowennie w kościele 11 lutego 2015r. w Dniu Chorego
- przyniesienie kartki z imieniem chorego do kościoła przed 11 lutego (dla
włączenia go w modlitwę w Dzień Chorego)
- pomoc w przywiezieniu chorego na Mszę św. w Dniu Chorego (sakrament
namaszczenia chorych)
GEST LITURGICZY:

Modlitwa w intencji chorych i ich opiekunów na Nowennie
w Dniu Chorego – 11 lutego 2015r. na Mszy św. o godz. 18.
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Podsumowanie duszpasterskie roku 2014 (wybrane wydarzenia)
Z październikowego liczenia wiernych na Mszy św. wynika, że 22%
parafian uczęszcza systematycznie na niedzielną Mszę św. Podobnie było w roku
2013. Do Komunii św. w zwykłą niedzielę przystępuje około 840 osób, czyli 10%
mieszkańców parafii. Statystyczny parafianin przystąpił w ciągu roku 2014
jedenaście razy do Komunii św. Ta liczba jest stała od kilku lat.
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w zwykłe dni
tygodnia modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15 w kaplicy i
odmawia brewiarzowe Nieszpory.
W pierwszej połowie roku trwały spotkania nazywane „Wieczory Wiary”, które
prowadził karmelita z Gorzędzieja o. Jacek Olszewski.
Po raz pierwszy w Wielkim Poście odbyły się szkolne rekolekcje dla dzieci i
młodzieży i uznano je za udane.
W maju przybył do naszej diecezji nowy biskup elbląski Jacek Jezierski, który
swoją posługę kapłańską zaczynał w latach siedemdziesiątych
właśnie w Malborku.
W ostatnią niedzielę maja odbyły się nabożeństwa między
blokami na naszym osiedlu w sześciu rejonach
duszpasterskich. Uczestniczyło w nich ponad 300 osób dając
publiczne świadectwo wiary i miłości do Matki Bożej.
W niedziele maja i czerwca narzeczeni przeżywali rekolekcje
zwane „Wieczory dla zakochanych” będące jednocześnie
kursem przedmałżeńskim.
1 czerwca cieszyliśmy się festynem parafialnym z okazji odpustu wspólnie z
uczestnikami Trzeciego Malborskiego Festiwalu Dzielnic przy Orliku. Natomiast
festyn przy naszym kościele odbył się w sobotę 13 września.
W czerwcu Domowy Kościół zorganizował Marsz dla życia i rodziny, który
przeszedł ulicami Malborka. Powstaje obecnie drugi krąg Domowego Kościoła w
naszej parafii.
We wrześniu świętowaliśmy kolejną Niedzielę Sakramentu Małżeństwa.
28 września naszą parafię zwizytował biskup Jacek Jezierski i udzielił sakramentu
bierzmowania 63 osobom.
W październiku niektóre rodziny podjęły dzieło nazwane: „Pół godziny dla
Rodziny” - adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy i rodzinny różaniec.
W naszym kościele Teatr „Prowincja” z Mikołowa k. Katowic wystawił w
październiku spektakl muzyczny „Santo Subito” ukazujący życie św. Jana Pawła

II. Jesienią odbył się po raz trzeci Malborski Katolicki Konkurs Krasomówczy dla
dzieci i młodzieży.
W Adwencie mieliśmy Roraty codziennie o godz. 6. Uczestniczyło w nich ok. 120
osób. Przeżywaliśmy je według programu „Solo Dios basta – Sam Bóg wystarczy”
ukazującego życie św. Teresy z Avila.
W końcu roku grupa młodzieży uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu Młodych
w Pradze organizowanym przez Wspólnotę Taize.
Ukazał się już 486 numer biuletynu parafialnego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ŻYCIU PARAFII ☺
Obecny rok duszpasterski 2014/15 przeżywamy zmierzając do celu:
Do końca czerwca 2015r. w ramach piątego roku odnowy wspólnoty parafialnej
św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, wszyscy jej mieszkańcy zostali
uwrażliwieni na wartość docenienia braterstwa na drodze odnowy parafii przez
wydarzenia ewangelizacyjne.
Nasza strona parafialna:

www.malbork-urszula.parafia.info.pl
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PRZED NAMI:
Środa Popielcowa – Msze św. o godz.
7, 10 i 18 połączone z pokutnym
obrzędem posypania głów popiołem.
Wspólnie zacznijmy
czas Wielkiego Postu!
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki
Wielkiego Postu (od 20 lutego) o godz. 16.30
oraz po Mszy św. o godz. 18.
Rozważajmy WSPÓLNIE tajemnicę Męki
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

R ekolekcje W ielkopostne:
22 (niedziela) – 25 (ś
( środa) 2015r.
Poprow adzi je ks. Piotr M olenda
pochodzą
pochodz ący z M alborka.
JuŜ teraz zaplanujm y nasz udział w tym czasie głoszenia słow a BoŜego
i sakram entu spow iedzi.
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