Wszystkich mieszkańców parafii pragniemy
uwrażliwić na wartość bliskości przez
doświadczenie jej przy okazji modlitwy
za zmarłych sąsiadów z okazji
Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych –
2 listopada (Dzień Zaduszny)
1.

Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Skupiamy się na rodzinie i o niej pamiętamy. O
sąsiadach myślimy, gdy są nam potrzebni.
Zwykle po ich śmierci zapominamy o nich.
2.

Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Życie uczy nas Bożego patrzenia na sąsiadów. Z
doświadczenia widzimy, że bywa iż sąsiad jest ważniejszy niż
rodzina. To, że mieszkamy obok siebie jest dla nas darem i
jednocześnie zadaniem od Boga.
3.

Przemiana (dlatego pragniemy przyjąć następującą postawę):

Pragniemy stworzyć okazję, abyśmy pamiętali o sąsiadach
również po ich śmierci.
Zapraszamy wszystkich Parafian do zapalenia znicza na grobie
kogoś ze swoich sąsiadów i odmówienia modlitwy za tych
sąsiadów, których Pan Bóg nam podarował jako osoby bliskie.
Zapraszamy na Mszę św. za zmarłych Parafian w ciągu
ostatniego roku. Będzie ona odprawiona w sobotę 4 listopada o
godz. 18 w kościele. Podczas Liturgii modlić się będziemy za
zmarłych sąsiadów.
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Lektura biblijna (z Pierwszego Listu św. Jana):
“Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a
każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna
Boga, bo Bóg jest miłością. Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata
swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego,
którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1J 4,7-8.20).

4 listopada - sobota
prowadzi
o. Ksawery Knotz
w parafii św. Urszuli w Malborku
=============================================================================

Informacje parafialne:
W Adwencie Roraty od 4 grudnia
codziennie (prócz niedziel) o godz. 6
Podejmijmy adwentowy wysiłek, bo warto!
***************

Parafialne Rekolekcje Adwentowe
14-17 grudnia 2017
poprowadzi je ks. Stanisław Zając
z Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata

Przygotujmy się razem
do Świąt Bożego Narodzenia
===================================

Informacje z życia parafii:
www.malbork-urszula.parafia.info.pl
facebook.com/sw.urszula.malbork

“Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas
życie swoje. My także winniśmy oddać życie za
braci. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata
i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a
zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w
nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i
językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,16-18).

ŚWIADECTWA NASZYCH PARAFIAN:
Jestem posłańcem i roznoszę List „Bądźmy razem” w moim bloku.
W ostatnim liście przeczytałam o zaproszeniu do zorganizowania
sąsiedzkiego różańca w październiku. Roznosząc list rozmawiałam
z moimi sąsiadami, ale nie naciskałam z propozycją spotkania na
modlitwie. Przyznam, że czekałam aż ktoś po przeczytaniu Listu
sam podejmie ten temat.
Ku mojej wielkiej radości po kilku dniach moja sąsiadka z samej
góry naszej klatki zapytała mnie, czy zorganizujemy sąsiedzki
różaniec. Oczywiście zaraz wspólnie zaczęłyśmy rozpytywać, kto
jeszcze chciałby z nami się pomodlić. Ustaliliśmy datę i spotkanie
odbyło się w moim mieszkaniu. Zebraliśmy się prawie w komplecie
sąsiedzkim. Wspólny różaniec sprawił nam wielką radość. Sąsiedzi
zostali jeszcze na herbatę i ciasto (które niepostrzeżenie
przynieśli).
Było tak miło, że jedna z osób zaproponowała, żebyśmy jeszcze raz
w październiku się zebrali u niej w mieszkaniu.
Już się cieszę, że się razem pomodlimy i będzie okazja do
spotkania i rozmowy. Przypominają mi się przez to dawne lata i
częste sąsiedzkie zwykłe odwiedziny...

Krystyna

