Popielcowa refleksja nad sobą
Hasło czwartego WYDARZENIA w budowaniu Wspólnoty Parafialnej:

4

BADŹMY

Czas ucieka, wieczność czeka...
Przed nami Wielki Post. W Środę Popielcową na

Liturgii przyjmiemy znak posypania naszych
głów popiołem. Usłyszymy słowa: Pamiętaj
człowieku, że z prochu powstałeś i w proch się
obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

RAZEM
List do wszystkich parafian

Zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii św. Urszuli do
osobistej refleksji nad swoim losem. Zacznijmy Wielki Post
od spojrzenia na nasze własne życie. Zatrzymajmy się w
naszym codziennym zabieganiu. Zastanówmy się nad tym,
jak nasze życie szybko przemija i na nowo poszukajmy
odpowiedzi na pytanie: co dla mnie w życiu jest naprawdę
ważne; co jest najważniejsze...

Potwierdzeniem dokonanej refleksji nad własnym
życiem niech będzie złożenie podpisu (wystarczy imię) na kartce z
popielcowym mottem: Pamiętam, że z prochu powstałem i w proch się
obrócę…. W Liście „Bądźmy razem” dołączona jest kartka z pięcioma
egzemplarzami. Można je rozciąć i przekazać pozostałym członkom rodziny
lub znajomym.

Zachęcamy, by swoją kartkę z mottem popielcowym przynieść w
Środę Popielcową do kościoła. Podczas podchodzenia do posypania
głów popiołem kartki złożymy u stóp ołtarza. Natomiast na
zakończenie Wielkiego Postu, podczas Wigilii Paschalnej (Wielka
Sobota – 23 kwietnia 2011r. godz. 18) kartki te spalimy w ognisku, od
którego zapala się Paschał. Będzie to wyraz naszej wiary, że wraz ze
świadomością naszego przemijania i obracania się w proch wierzymy
mocno, że na końcu czasów zmartwychwstaniemy do życia
wiecznego.

9 marca 2011 r. - Popielec
Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku
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Opowiadanie z poprzedniego Wydarzenia – radosna historia z życia rodzinnego

z okazji DNIA BABCI I DZIADKA:

Postu o godz. 17.30. Trudno mówić o przeŜywaniu duchowym Wielkiego
Postu bez udziału w tym rozwaŜaniu Męki Pana Jezusa...

Nasza Babcia jadąc tramwajem czytała reklamy za oknem. Nagle przeczytała:

 Droga KrzyŜowa 

„JEZUS PRZYJDZIE W KURTCE”. Bardzo ją to zdziwiło. Później okazało
się, Ŝe tak naprawdę hasło brzmiało: „JEZUS
PRZYJDZIE WKRÓTCE”

N aboŜeństw o w ielkopostne o charakterze adoracyjnym , polegające na sym bolicznym
odtw orzeniu drogi Pana Jezusa na śm ierć. Tradycja ta pow stała w Jerozolim ie. W
średniow ieczu rozpow szechnili ją franciszkanie, którzy oprow adzając pątników
zatrzym yw ali się przy stacjach przedstaw iających historię śm ierci Jezusa. Liczbę
czternastu stacji ustalono w XV II w ieku. D roga krzyŜow a przedstaw iana jest w
obrazach lub rzeźbach rozm ieszczonych na ścianach bocznych św iątyń. Stacje drogi
krzyŜow ej to nie tylko odtw orzenie w ydarzeń z ostatnich godzin
Chrystusa. M ają one sw ą bogatą sym bolikę. Ojciec św . Jan Paw eł II
odpraw iał drogę krzyŜow ą w kaŜdy piątek przez cały rok i codziennie
w W ielkim Poście. W kościele św . U rszuli w M alborku naboŜeństw a
D rogi K rzyŜow ej przeŜyw am y w pią
pi ątki W ielkiego Postu: godz. 16.30
dzieci, natom iast o 17.30 i 19 w szyscy.
szyscy Przyjdź i pom ódl się razem z
nam i rozw aŜając M ękę naszego Z baw iciela.

 Środa Popielcowa 
Pierwszy dzień Wielkiego Postu przypadający 40 dni
przed Wielkanocą. Kapłan posypuje głowy wiernych
popiołem, mówiąc jednocześnie: Pamiętaj, Ŝe jesteś prochem i w proch się obrócisz lub
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ma to przypomnieć człowiekowi o
kruchości jego Ŝycia i nieuchronnej śmierci. Popiół pochodzi z palm
poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. W Środę Popielcową
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku Ŝycia) i
post ścisły (między 18 a 60 rokiem Ŝycia), czyli ograniczenie ilości posiłków do
trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.

 Caritas 

Katolicka organizacja charytatywna działająca w Polsce jak i na
świecie. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i
finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym,
starszym, dzieciom z rodzin ubogich. Caritas udziela również
pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść
naturalnych poza granicami Polski.
Nasz parafialny punkt Caritas jest czynny w każdy piątek w godz.
17.30 – 19.00 w pomieszczeniu na plebanii. Zajmuje się zbiórką rzeczy,
ubrań, sprzętu AGD i żywności dla ubogich, które następnie rozdziela
najbardziej potrzebującym.

 Gorzkie śale 
NaboŜeństwo powstało przy kościele św. KrzyŜa w Warszawie i stąd
rozpowszechniło się na całą Polskę. Pierwszy raz zostało wydane drukiem
w 1707 roku. Zbudowano je na wzór dawnej modlitwy brewiarzowej
(Jutrzni). Składa się z Pobudki, Hymnu i dwóch pieśni: Lament duszy nad
cierpiącym Jezusem i Rozmowa duszy z Matką Bolesną, które zachowały swoje
staropolskie brzmienie. Głoszone są teŜ kazania pasyjne. W naszej parafii
naboŜeństwo Gorzkich śali celebrowane jest w kaŜdą niedzielę Wielkiego

 Triduum Paschalne 
Święte trzy dni (łac: triduum) przed Wielkanocą, na które składają się Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Triduum rozpoczyna się w Wielki
Czwartek wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej a kończy Wigilią Paschalną.
Wielki Czwartek to dzień upamiętniający Ostatnią Wieczerzę, podczas
której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. W ten dzień
odbywają się Liturgie: poranna (g. 10) Krzyżma Świętego w katedrze
elbląskiej i wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele o godz.
18.
Wielki Piątek to dzień żałoby i skupienia, upamiętniający śmierć Pana Jezusa
na krzyżu. W ten dzień, podobnie jak w Wielką Sobotę, nie odprawia się
Najświętszej Eucharystii, a wiernych obowiązuje ścisły post. Liturgia
sprawowana jest o godz. 18 i połączona z adoracją Krzyża.

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie
Pańskim. W ten dzień święci się pokarmy na wielkanocne śniadanie. Natomiast o
godz. 18 celebrujemy najwaŜniejszą tajemnicę naszej wiary – Wigilię Paschalną –
pamiątkę Zmartwychwstania. Wspólnie przeŜywajmy radość ze zwycięstwa Pana
Jezusa nad szatanem, grzechem i śmiercią. ZAPRASZAMY

