
ZAPROSZENIE 

Przy okazji Dnia Babci i Dziadka z 

pewnością odbędą się spotkania 

rodzinne, na których razem 

zgromadzą się kolejne pokolenia. 

Może przy tej okazji dojdzie do wspomnień rodzinnych 

wydarzeń. Zapraszamy do przypomnienia sobie i 

opowiedzenia w gronie rodzinnym radosnego zdarzenia z 

historii rodziny. Na dołączonej do Listu kartce w formie 

uśmiechniętej „buźki” można krótko zapisać tę anegdotę i 

przynieść do parafii w niedzielę 23 stycznia. Po ogłoszeniach 

na zakończenie Mszy św. zostaną odczytane dwie losowo 

wybrane historie, abyśmy wszyscy mogli doświadczyć, że 

radość i śmiech są obecne w rodzinach naszej parafii. Będzie 

to też zachętą, abyśmy tworzyli kolejne historie, dzięki 

którym następne pokolenia i nas będą wspominać radośnie...  

Wybrane historie będą opublikowanie w następnym numerze 

Listu „Bądźmy razem”, Biuletynu „Uśmiech Urszuli” oraz na 

stronie internetowej parafii. 

W niedzielę 23 stycznia zaprosimy 

też obecnych na Mszach św. Babcie i 

Dziadków do pamiątkowego zdjęcia 

„rodziny parafialnej”.     Zapraszamy 
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„KaŜdy ma swoją radosną opowieść” 



    
O P O W I A D A N I EO P O W I A D A N I EO P O W I A D A N I EO P O W I A D A N I E     
W  czasach, gdy m oja babcia 

udaw ała się z  w izytą do sw ojej m atki, 
pośw ięcała na to trzy dni. Jeden dzień 
na podróŜ bryczką zaprzęgniętą w  
konia, jeden dzień by opow iadać, słuchać ostatnich  w iadom ości, 
posiedzieć trochę w  kuchni, trochę  
w  ogrodzie i trzeci dzień na drogę pow rotną. 
 

G dy m oja m am a jeździła z  w izytą do sw ojej m atki, 
potrzebow ała na to dw a dni. Jeździła pociągiem  i jeŜeli m iała 
trochę szczęścia z  połączeniam i, przyjeŜdŜała p ierw szego dnia 

w ieczorem , opow iadała 
ostatnie now ości, słuchała i 
dzień później od jeŜdŜała. 

 

Ja, aby odw iedzić m oja m amę, potrzebuję tylko pół 
godziny,   Jadę sam ochodem , zatrzym uję się u  niej 
na dziesięć m inut i pędzę z  pow rotem , bo dzieci 
są znudzone, a  ja , jak  zaw sze, jestem  spóźniona z  
zakupam i w  superm arkecie. 
 

JeŜeli zaś m oja córka przyjedzie do m nie w  odw iedziny, ile czasu 
jej to zajm ie? 

  
 Tata pyta pięcioletniego Aleksandra: 

- Co ci się najbardziej podoba             
u tatusia? 
Aleksander po chwili zastanowienia, 
odpowiada: 
- Mama!    

  Porządek Mszy św.  
Niedziele i Uroczystości: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00  
Zwykłe dni tygodnia: 7.00 i 18.00  
Pierwsze piątki miesiąca:7.00; 16.30;18.00;  
 

 Koronka do Miłosierdzia BoŜego  

Odmawiana jest codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 
15.00 w kaplicy św. Urszuli. Przyjdź...  

 

Grupy i wspólnoty w naszej parafii  

Ministranci, Ministranci dorośli, Lektorzy, 
Grupa Fatimska, śywy RóŜaniec, Zespół Caritas, Domowy Kościół 
(oaza rodzin), Odnowa w Duchu Świętym, Koło Przyjaciół Radia 

Maryja, Krąg Biblijny, Eucharystyczny Ruch Młodych, Akcja 
Katolicka, Stowarzyszenie im. Jana Pawła II, Chórek dziecięcy 

„Emmanuel” i MłodzieŜowy Zespół „Laudate Dominum” 
 

Pierwsza Komunia św.  
Dzieci z klas drugich po raz pierwszy przyjmą  
Komunię św. podczas uroczystej Mszy św. 
 w dniu 21 maja 2011 r. o godzinie 11.00 

 

Chrzest św.  

Uroczyście udzielany w każdą niedzielę 

(oprócz pierwszej niedzieli miesiąca oraz 

niedziel Wielkiego Postu) podczas Mszy św. o godz. 13. Dla 

wpisu dziecka do księgi chrzcielnej potrzebny jest akt 

urodzenia dziecka oraz zaświadczenia chrzestnych od swojego proboszcza 

poświadczające, że spełniają potrzebne warunki i mogą być chrzestnymi.  

Inne informacje o parafii  
Adres internetowej strony parafialnej: 

www.malbork-urszula.parafia.info.pl 

Telefon do kancelarii naszej parafii:   55-272 31 87  


