FESTYN PARAFIAL
PARAFIALNY – 30 maja 2015r.
Wszystkich Parafian zapraszamy do okazania
życzliwości dla wspólnej inicjatywy rodzinnego festynu
parafialnego pod hasłem: Festyn Wzajemnej Życzliwości
przez gest osobistego włączenia się w to wydarzenie przez
np.:
-

Włączenie się w przygotowania
Przyniesienie fantów na loterię
Zakup losów
Zachęcenie innych do udziału w festynie
Pomoc w zawodach sportowych z udziałem dzieci
Upieczenie ciasta
Obsługę stoisk
Obecność
Modlitwę (np. o dobrą pogodę)
Inne formy współudziału...

30 maja 2015r. – sobota – od godz. 15 do 20
Festyn będzie połączony z MALBORSKIM DNIEM

ODPUST

DZIECKA

parafialny w uroczystość św. Urszuli

Ledóchowskiej przeżywać będziemy w piątek 29 maja
2015r. na Mszy św. o godz. 18. Wtedy przedstawiciele grup
organizujących festyn wniosą w procesji symboliczne
przedmioty pokazujące rodzaje zaangażowania w
przygotowania naszego wspólnego festynu.

31
30 maja 2015 – Festyn Parafialny

Po raz pierwszy w swoim Ŝyciu wzięłam udział w jakimkolwiek
konkursie. Był to konkurs palm w naszym kościele. Do konkursu
namówiła mnie moja córka. Raczej rzadko jestem w kościele, a o
konkursie dowiedziałam się właśnie od niej. Postanowiłyśmy, Ŝe razem
zrobimy palmę wielkanocną. Kosztowało nas to duŜo pracy. Najpierw
szukanie gałązek, potem zrobienie papierowych kwiatków itp. Dzięki tej
wspólnej pracy dłuŜej mogłyśmy być razem, oderwane od pracy, nauki,
chociaŜ na kilka chwil, ale to był dla mnie bardzo cenny czas. Konkurs
się odbył. Inne palmy okazały się ładniejsze, ale i tak wszystkie stanowiły
wielkanocną dekorację naszego kościoła. Gdy w Poniedziałek
Wielkanocny nie chciało mi się iść do kościoła, moja córka zapytała
mnie: „Mamo to nie pójdziemy dziś zobaczyć naszej palmy?”
Teresa
Festyny mają w sobie coś magicznego. Szczególnie dla dzieci. Ich
uroczy i niepowtarzalny klimat tworzy zarówno słoneczna pogoda,
jak i wszechobecny zapach cukrowej waty i kawy, dobrego ciasta,
szybujące w powietrzu kolorowe balony, gwar i nieodłącznie
towarzyszący każdej dobrej zabawie, śmiech najmłodszych. Dzieci
uwielbiają tego typu wydarzenia i dlatego, nawet jeśli sami
najchętniej
odpoczęlibyśmy
w
zaciszu swoich czterech ścian,
warto
dostarczyć
naszym
najmłodszym emocji i wspomnień,
które zapamiętają na bardzo długo.
Na naszym festynie organizowanym
z
okazji
Dnia
Dziecka
nie
zbraknie atrakcji!
Mnóstwo zabawy,
wstępy artystyczne
na scenie, ale
również loteria fantowa.

Nasza parafia już piąty rok podąża
drogą Odnowy i Ewangelizacji.
Cieszy nas bardzo fakt, że na tę
samą drogę wchodzą nasi sąsiedzi
w Malborku – Parafia Miłosierdzia
Bożego na Wielbarku i Parafia Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy na ul.
Słowackiego. Życzymy radości ze
wzrostu duchowego i budowania wspólnoty. Mamy nadzieję na wspólne dzieła
międzyparafialne, które pozwolą nam przeżywać jeszcze piękniej naszą wiarę.
**************************************

W maju codziennie gromadzimy się
wokół ołtarza na Eucharystii i
majowym nabożeństwie. Wspólnie
polecamy Matce Bożej nasze prośby i
intencje. Zadbajmy też o obraz Matki
Bożej w naszych mieszkaniach.
Rodzinnie gromadźmy się przy nim
wieczorami na odmawianie Litanii
Loretańskiej,
śpiewanie
pieśni
maryjnych, Apel Jasnogórski. Zachęcamy by tak rodzinnie przeżyć maj –
maryjny miesiąc.
nasza parafialna strona:

www.malbork-urszula.parafia.info.pl
Kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii
Programu Odnowy i Ewangelizacji odbędzie
się w tym roku w Szewnej k. Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniach 21-23 sierpnia
2015r. Z Malborka wyruszymy tam autokarem.
Każdy może z nami pojechać. Zapraszamy!

