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W Adwencie zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii do
przygotowania sobie „Świecy Adwentowej” i zapalania jej w
oknie każdego dnia po przebudzeniu z myślą o czasie
adwentowego oczekiwania na Boże Narodzenie. Można
świecę zapalić też
wieczorem. Świecę
gasimy po godzinie
(lub według uznania
i możliwości).
Pokażmy przez ten
gest
światu,
że
razem oczekujemy
na przyjście Jezusa Chrystusa. Nie wszyscy mogą uczestniczyć
w Roratach o godz. 6. Każdy jednak może zapalić świeczkę w
oknie. Widząc zapalone świece w oknach poczujemy jak
bardzo ważne jest dla nas wspólne adwentowe czuwanie i
radość z Narodzenia Syna Bożego.
Osoby, które wybiorą się na Pasterkę, prosimy by przyszły ze
swoimi Świecami Adwentowymi. Podczas procesji wejścia
(gdy jest wygaszone światło w kościele) wszyscy zapalą swoje
świece na znak spełnienia adwentowego oczekiwania. Zgaszą
je, gdy kapłan umieści figurę Dzieciątka w Szopce.
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ŚWIADECTWO O WYPOMINKACH SĄSIEDZKICH
W bloku mieszkamy zaledwie kilka lat. Przeprowadziliśmy się tu z
innej części Malborka. Przyznam, że długi czas nie mogliśmy się
przyzwyczaić do nowego miejsca, nowych ludzi. Nawet na niedzielną Mszę
św. jeździliśmy jakiś czas do naszego poprzedniego kościoła parafialnego.
Nie szukaliśmy też kontaktu z naszymi nowymi sąsiadami. Mijaliśmy
się na klatce schodowej, zwykłe „dzień dobry”. Wystarczają nam kontakty z
naszą rodziną. O Wypominkach Sąsiedzkich dowiedziałam się z Listu
„Bądźmy razem”, który ktoś nam przyniósł do domu. Nie bardzo wiedziałam
jak je potraktować. Pomyślałam: Przecież tak naprawdę nie znam nikogo w
sąsiedztwie. I odłożyłam kartkę gdzieś na bok.
Byłam zaskoczona, gdy kilka dni po Zaduszkach zapukała do mnie starsza
pani – sąsiadka z drugiego piętra – i zapytała, czy chcę pomodlić się za
zmarłych z jej rodziny, bo ona chętnie pomodli się za moich zmarłych jeśli
dam jej kartkę z ich imionami. Powiedziałam, że tak, ale najpierw muszę
mieć trochę czasu na wypisanie imion moich zmarłych. Następnego dnia
wymieniłyśmy się kartkami. Od tej pory pani Halina jest dla mnie moją dobrą
sąsiadką. (Katarzyna)

RORATY - zapraszamy w Adwencie
w tygodniu codziennie o g. 6
Msze św. roratnie, tradycyjnie zwane "Roratami", odprawiane
są przed wschodem słońca, podkreślając w ten sposób
wyjątkowość okresu oczekiwania. Nazwa "roraty" pochodzi od
zwyczajowej łacińskiej pieśni na wejście, rozpoczynającej się
od słów: "Rorate caeli desuper" – "Spuśćcie rosę niebiosa".
Przychodzimy na Roraty z lampionami adwentowymi. Adwent w
tym roku zaczynamy 29 listopada i będziemy przeżywać go
pod hasłem: DRZEWO
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Modlitwa w rodzinie
razem czy osobno?

10, 11 i 12 grudnia 2015

czwartek, piątek, sobota
codziennie Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 6, 10 i 19

PRZYJDŹ ☺
RAZEM PRZYGOTUJMY SIĘ
NA PRZYJŚCIE PANA JEZUSA

Nic tak nie spaja rodziny, jak wspólna
modlitwa! To nadzwyczajny klucz
otwierający serce! Najlepszy środek
nasenny: pozwala spokojnie zasnąć - pisze w jednej ze swoich ksiąŜek
o. Daniel Ange. Tymczasem - mimo bogactwa nauczania i zachęty Kościoła
do tej modlitwy - uznajemy ją za coś wstydliwego, a często nie przychodzi
nam nawet do głowy, by tak się modlić w domu. WARTO SPRÓBOWAĆ !
Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z
was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im
mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
w imię moje, tam jestem pośród nich»." (Mt 18,15-20)

Niech Adwent stanie się czasem modlitwy w naszych rodzinach

