Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
wszystkie rodziny w parafii zapraszamy
do modlitwy w intencji Pań o docenienie Ich roli i miejsca w
naszym życiu codziennym.
Prosimy o wypełnienie „ankiety” dołączonej do listu
„Bądźmy razem”. Na jednej stronie znajduje się pytanie
do mężczyzn z danej rodziny: Za co my, mężczyźni
cenimy sobie życie blisko kobiet? Prosimy mężczyzn o
wpisanie 2-3 powodów.
Na drugiej stronie pytanie do kobiet: W jakich
sytuacjach my, kobiety czujemy się najbardziej
docenione? Panie również prosimy o podanie 2-3
sytuacji.
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BADŹMY

RAZEM
List do wszystkich parafian
8 marca DZIEŃ KOBIET
duszpasterska
Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

Zachęcamy, by w okolicy 8 marca mężczyźni pomodlili
się na osobistej modlitwie posługując się listą ułożoną
przez kobiety. Dziękuję Ci, Panie Boże za...
Natomiast kobiety niech pomodlą się na podstawie listy
ułożonej przez mężczyzn.
Po modlitwie, wypełnione, nie podpisane kartki „ankiety”
prosimy przynieść i wrzucić do skrzynki w przedsionku
kościoła w niedzielę 11 marca. Na Mszach św. modlić się
będziemy za Kobiety w oparciu o teksty „ankiet”.

Kobiety zbliŜają do Boga

Ską
Sk ąd w zię
zi ęło się
si ę św ię
i ęto kobiet?
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć moŜna obchodzone w
staroŜytnym Rzymie tzw. Matronalia. Było to święto przypadające na
pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku,
macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta męŜowie
obdarowywali swoje Ŝony prezentami i spełniali ich Ŝyczenia. Jednak
początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w
Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały dla upamiętnienia
odbywającego się rok wcześniej nowojorskiego strajku pracownic przemysłu
odzieŜowego, przeciwko złym warunkom pracy. Strajkujące kobiety zostały zamknięte w
fabryce przez właściciela. W poŜarze który wybuchł w budynku zginęło 126 kobiet. W
1910 roku w Kopenhadze ustanowiono obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet,
który słuŜyć miał krzewieniu idei praw wyborczych dla kobiet.
Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy
masowo goździkami. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet róŜnych sektorów
Ŝycia gospodarczego, zgodnie z opinią, Ŝe "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której
kobiety nie odgrywałyby waŜnej roli". W zakładach pracy był obchodzony
obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano
paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręczniki, mydło, kawa...

A co o kobietach m ów ił, pisał nasz bł. Jan Paw eł II ?
Jan Paweł II był pierwszym w dziejach papieżem, który opublikował
dokumenty poświęcone roli kobiety w Kościele i społeczeństwie. Pierwszy
z nich pochodzi z 1988 roku ("Mulieris dignitatem"), a drugi z 1995 roku - list
do kobiet "A ciascuna di voi" napisany z okazji konferencji ONZ w Pekinie
poświęconej sytuacji kobiety w świecie. Biografowie papieża zauważają, że choć
konferencja dotyczyła kobiet, tylko jedna kobieta stała na czele ponad 200 delegacji
państwowych. Była to Mary Ann Glondon, szefowa delegacji watykańskiej.
Dla Papieża z Polski ikoną kobiety jest Maryja. Swoje rozważania zaczyna od
biblijnej Ewy, ale nie obciąża jej wyłącznością za grzech pierworodny. Przy okazji
przypomina, że Chrystus doceniał geniusz kobiety. Jan Paweł II podkreśla, że
dyskryminowane w kulturze antycznej kobiety są często powierniczkami ewangelicznego
orędzia, a także świadkami męki i zmartwychwstania.
W liście do kobiet "A ciascuna di voi" Jan Paweł II dziękuje matkom, żonom,
córkom, siostrom etc. "Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością
postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz
wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi" - pisze Papież. I dalej: "Moje
podziękowanie kobietom jest przeto usilnym apelem, aby wszyscy, a w szczególności
państwa i organizacje międzynarodowe uczyniły wszystko, co konieczne dla przywrócenia
kobietom pełnego poszanowania ich godności i roli. W związku z tym nie mogę nie wyrazić
mego podziwu dla kobiet dobrej woli, które poświęciły się obronie swojej kobiecej godności,
walcząc o podstawowe prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne i które podjęły tę
odważną inicjatywę w okresie, gdy ich zaangażowanie było uważane za wykroczenie,
oznakę braku kobiecości, objaw ekshibicjonizmu, a nawet grzech!".

ZAPRASZAMY na NABOśEŃSTWA w WIELKIM POŚCIE
Droga KrzyŜowa w PIĄTEK
w godzinach:
16.30 (dla dzieci)
17.30 (dla dorosłych)
19.00 (dla młodzieŜy)
Gorzkie śale w NIEDZIELĘ
o godzinie 17.30
Spowiedź Wielkanocna
w dniach 26 i 27 marca 2012 r.
Koronka do Miłosierdzia BoŜego
codziennie w tygodniu w kaplicy o godzinie 15.00

Akcja Katolicka zaprasza na pielgrzymkę
Małymi kroczkami zbliŜa się wiosna, więc czas na planowanie
kolejnych wyjazdów, opracowywanie następnych wędrówek po
naszym pięknym kraju. I oto pierwsza z tegorocznych propozycji:
PIELGRZYMKA –
DROGĄ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Pielgrzymka dwudniowa sobota i niedziela (14-15 kwietnia 2012r.)
Będziemy w Bydgoszczy gdzie ks. Popiełuszko odprawił swoją
ostatnią Mszę św., gdzie został porwany i wrzucony do wody,
odwiedzimy Włocławek. Wraz z przewodnikiem zwiedzimy ciekawe
zakątki tych dwóch miast, ale takŜe pojedziemy do Sanktuarium
Matki BoŜej Bolesnej w Oborach. Przewidzianych jest jeszcze
w czasie tego wyjazdu trochę innych atrakcji np. zwiedzanie katedry
w Pelplinie. JuŜ teraz zapraszamy, a bardziej szczegółowe
informacje pojawią się na plakatach i w ogłoszeniach parafialnych.

Zastanów się:
Jakie jest Twoje postanowienie wielkopostne? Czy w ogóle je masz?

