Niedziela Palmowa – 29 marca 2015r.
Wszystkich mieszkańców parafii zapraszamy do doświadczenia
wartości bycia razem z bliskimi osobami.
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Doświadczamy rozbicia nawet w naszych rodzinach.
Coraz więcej osób czuje osamotnienie. Boryka się
samotnie ze swoimi problemami.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Wolą BoŜą jest, byśmy w kaŜdej sytuacji naszego Ŝycia
byli razem. „Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2)
3. Przemiana (chcemy przyjąć następującą postawę:)

Pragniemy stworzyć okazję do uwraŜliwienia na wartość
bycia razem przez gest dziękczynnej modlitwy za naszych
bliskich przy okazji Niedzieli Palmowej.
GEST

EWANGELIZACYJNY:

Palma
jest
znakiem, że jesteśmy razem z Jezusem,
który w Niedzielę
Palmową przygotowuje się do męki.
Należymy
do
rodziny
Jezusa.
W
geście
ewangelizacyjnym
wszyscy wierni są zaproszeni do
umieszczenia
pobłogosławionej palmy w domu,
w
miejscu
zdjęć
rodzinnych i modlitwy za
wszystkie osoby na tych
zdjęciach z podziękowaniem
za łaskę bycia razem.
Taką modlitwę mogą też
odmówić osoby, które nie
były na poświęceniu palmy.
GEST LITURGICZY:

Umieszczenie palm z Konkursu w
pobliżu
obrazu
św.
Urszuli - Patronki naszej parafialnej rodziny a potem w dekoracji
Grobu Pańskiego.
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Świadectwo z Dnia Chorego
Od
szesnastu
lat
jestem
poważnie chora a od dziewięciu
choroba przykuła mnie do łóżka.
Trudno mi było pogodzić się z tym wszystkim. Tyle nadziei pokładałam w
leczeniu a ono nie dało mi upragnionej sprawności i nadal nie mogę wstać.
W dodatku wiem, że już nigdy nie będę chodzić. Szczególnie teraz w
Wielkim Poście oddaję moje cierpienie Panu Jezusowi cierpiącemu na
krzyżu. Wiem, że jestem też krzyżem dla moich bliskich. Mieszkam z córką
i zięciem. Opiekują się mną, ale czuję, że nie jest im łatwo. Z Listu
„Bądźmy razem” dowiedziałam się o dniu chorego w naszej parafii. Gdy
zięć powiedział mi, że zaniósł kartkę z moim imieniem do kościoła, żeby
się i za mnie tego dnia tam pomodlono bardzo się wzruszyłam. Może nie
jestem dla moich tylko ciężarem, skoro chcą się za mnie modlić. Moja
córka wieczorem powiedziała mi, że dla niej to bardzo ważne, że jestem z
nimi a nie u brata na południu Polski. Dobrze mi tutaj.

H elena
************************************************************

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ ☺
Konkurs na palmę – najpiękniejsza, kolorowa,
ekologiczna,
rodzinnie
lub
sąsiedzko
wykonana – zaczyna się 15 marca a kończy w
Niedzielę Palmową 29 marca. Palma powinna
być podpisana z telefonem kontaktowym.
Rozwiązanie konkursu w Niedzielę Palmową
na Mszy św. o godz. 12. Palmy będą później w
dekoracji Grobu Pańskiego. ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW MALBORKA
Nasza strona parafialna:

www.malborkwww.malbork-urszula.parafia.info.pl
ZAPRASZAMY - ZOBACZ i ODWIEDZAJ

PRZED NAMI W śYCIU
NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ:
Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i
kapłaństwa. Liturgia rozpocznie się o godz. 18. Będzie
zawierała m.in. obrzęd obmycia nóg Apostołom. Po
Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Ciemnicy i adoracja do godz. 21.
Wielki Piątek to dzień Męki Pańskiej. Rano o godz. 9 w kościele wspólna
modlitwa Ciemnej Jutrzni. W Godzinie Śmierci Pana Jezusa (g. 15) modlić
się będziemy Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz uczestniczyć w Drodze
Krzyżowej. Natomiast o godz. 18 rozpocznie się Liturgia: czytanie Pasji,
adoracja Krzyża, Komunia św. Na zakończenie przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Grobu i całonocna adoracja. Okazja do spowiedzi po
Liturgii do północy. W
Wielki Piątek Kościół nie
sprawuje
Mszy
św.
Obowiązuje nas post ścisły –
trzy posiłki bezmięsne w
ciągu dnia, w tym jeden do
syta. Natomiast w Sobotę
do
Wigilii
Paschalnej
zachowajmy
wstrzemięźliwość
od
pokarmów mięsnych.
W
Wielką
Sobotę
święcenie pokarmów na stół
wielkanocny – w kościele od godz. 9 do 15 (w każdą pełną godzinę).
Najważniejsza Liturgia Wielkiego Tygodnia – Wigilia Paschalna –
rozpocznie się poświęceniem ognia przed kościołem 4 kwietnia o godz. 18.
Po wniesieniu paschału do świątyni Orędzie Paschalne, liturgia słowa,
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia w radości
zmartwychwstania. Na wieczorną liturgię przynosimy ze sobą świece. Nie
będzie nocnego czuwania z Wielkiej Soboty do Rezurekcji. Po sobotniej
wieczornej Liturgii Wigilii Paschalnej będzie adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 22.
Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6. Potem
Msze św. o godz. 9, 1030, 12 i 18. W Poniedziałek
Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę.
ZAPLANUJ CZAS I INNE OBOWIĄZKI, ABY
W ZABIEGANIU NIE OMINĄĆ TEGO,
CO NAJWAŻNIEJSZE.

PRZYJDŹ I WEŹ UDZIAŁ – WARTO !

