Zachęcamy, by odważyć się na otwarcie się na
dobrosąsiedzkie kontakty i zaproponować
sąsiadom miejsce i czas na wspólne

SPOTKANIE w okolicy Tłustego Czwartku.
Serdecznie zapraszamy do zorganizowania
małych sąsiedzkich spotkań „przy pączku i
herbacie”, żeby ze sobą porozmawiać np. na
temat swoich korzeni rodzinnych, na które
ostatnio zwróciliśmy uwagę we
wrześniu (Niedziela
Małżeństw), albo o zwyczajach
karnawałowych z naszych
stron. Można też podjąć inne
ciekawe tematy sąsiedzkie.
W niedzielę 26 lutego 2017
(ostatnia niedziela karnawału) we wprowadzeniu do
znaku pokoju zwrócimy uwagę, że spotykamy się
na niedzielnej Eucharystii jako sąsiedzi, by spędzić
ze sobą czas i obejmiemy wspólną modlitwą nasze
sąsiedzkie relacje, szczególnie te trudniejsze.
Wyrazem naszej dobrej woli budowania braterskich
relacji sąsiedzkich będzie przekazany znak pokoju
ze słowami: Pokój z Tobą sąsiedzie/sąsiadko.
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Zachęcamy
do
włączenia się w
odważną i ambitną
akcję budowania relacji
w rodzinie i sąsiedztwie
pod nazwą:

Pragniemy wszystkich mieszkańców parafii
uwrażliwić na wartość wspólnie spędzonego czasu
przy okazji sąsiedzkiego spotkania w Tłusty
Czwartek.
1.

Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Nie mamy okazji do spotkań sąsiedzkich. Brakuje nam
czasu na budowanie relacji sąsiedzkich. Żyjemy
anonimowo obok siebie. Trudno nam podejmować
inicjatywy wspólnego spędzania czasu. Nie znamy
nawzajem swoich korzeni, pochodzenia.

„DZIEŃ BEZ TELEWIZJI”
Proponujemy, by na czas Wielkiego Postu podjąć
wyzwanie i wybrać jeden dzień w tygodniu, gdy
zrezygnujemy z telewizji, komputera, tabletu. Ten czas
wolny od monitorów możemy ciekawie i wartościowo
przeżyć razem z ludźmi, którzy są wokół nas.
Gry planszowe, wspólne czytanie książki, rozmowy na
różne tematy, spacer, odwiedziny u rodziny lub sąsiadów.
Nie pozwólmy mediom zabierać nam czasu na wspólne
przeżywanie ciekawych, zabawnych, mądrych,
interesujących chwil z drugim człowiekiem.
Żaden monitor nie zastąpi nam bycia
z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami.
To tylko jeden dzień w tygodniu...
WARTO !
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2.

Ideał ( Pan Bóg wzywa nas do):

Pan Jezus obiecał: „Gdzie dwaj, albo trzej gromadzą się
w Imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Wolą
Bożą jest, byśmy wspólnie spędzali czas i wzajemnie się
poznawali a przez to zbliżali się do siebie we
wspólnocie.
3.

Przemiana (dlatego chcemy przyjąć następującą postawę):

Należy stworzyć okazję do uwrażliwienia na wartość
wspólnie przeżywanego czasu przez zaproszenie do
zorganizowania sąsiedzkiego „spotkania przy pączku” z
okazji Tłustego Czwartku.

Spotkanie nas ubogaca

