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Wszystkich Parafian zapraszamy do przeżycia radości z  
poznania owoców współpracy w przygotowaniu dekoracji 
pomagającej w przeżyciu procesji Bożego Ciała, która jest 
ŚWIĘTEM całej WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.  
Dlatego zapraszamy Wszystkich do współdziałania w 
przygotowaniu i przeżyciu procesji Bożego Ciała poprzez: 
sąsiedzkie strojenie domu/bloku na trasie np. kolory 

balkonów w klatkach; symbole (np. krzyż, ryba, IHS) na tle 
całego bloku 

dekorowanie tradycyjne bloków poza trasą procesji 
udział w przygotowaniu ołtarza np. dekorowanie, kwiaty, 

czuwanie przy ołtarzu 
podjęcie różnych funkcji podczas procesji (chorągwie, 

poduszki, baldachim, sypanie kwiatków, śpiew i inne) 
Zechciejmy się w to dzieło włączyć, aby doświadczyć, że Jezus 
Eucharystyczny potrafi zmotywować nas do współdziałania na 
rzecz całej wspólnoty.  
Na zakończenie procesji 
Bożego Ciała uczestnicy 
liturgii połamią się chlebem 
jako wyraz współdziałania w 

przeżywaniu Uroczystości. 
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Wspomnienie o wspólnej modlitwie w Wielkim Poście: 
Nie wybrałem się na Parafialną Drogę 

Krzyżową, która była w piątek wieczorem przed 
Niedzielą Palmową. Pomyślałem, że byłem już 
wcześniej w kościele na nabożeństwie dwa razy w 
Wielkim Poście i spodziewałem się, że niewiele 
osób weźmie udział w Drodze Krzyżowej poza 
kościołem. Jednak z ciekawością patrzyłem przez 
okno i nawet wyszedłem na balkon, gdy przy 
moim bloku przechodziła procesja z krzyżem. 
Słyszałem śpiew pieśni pokutnych i widziałem 
ludzi idących z lampionami i świecami. Choć nie 
było ich dużo poczułem, że naprawdę się modlą i 
są skupieni na czytanym rozważaniu. Przyznam, 
że trochę żałowałem, że nie ma mnie w tej grupie. Jest coś 
pociągającego w takim wspólnym działaniu, modlitwie, 
przeżywaniu, pielgrzymowaniu. Jeśli w przyszłym roku 
będzie taka Droga Krzyżowa to się na nią wybiorę.  

Kazimierz 

Procesja Bożego Ciała 
w parafii  św. Urszuli Ledóchowskiej 

26 maja 2016 r. po Mszy św.  
odprawianej o godz. 10.30 przejdzie ulicami: 

Wybickiego, Kwiatkowskiego, Kotarbińskiego i Konopnickiej 

ZAPRASZAMY  
Zadbajmy o ozdobienie mieszkań (okna, balkony) 

Weźmy czynny udział w procesji 
i wspólnej modlitwie.  

Dajmy publiczne świadectwo naszej wiary.  

Meta Roku Duszpasterskiego 2015/2016 
w parafii św. Urszuli L. w Malborku 

1. Sytuacja (tacy jesteśmy): 
Dominuje w naszej społeczności patrzenie na Kościół jako 

instytucję, organizację, strukturę. Istnieje wśród wielu mieszkańców 
naszej parafii poczucie rozdziału na „my – wy” w myśleniu o 
Kościele. Traktowany jest on jako instytucja usługowa w branży 
religijnej. Nie ma powszechnego poczucia przynależności do 
Kościoła jako Ciała Chrystusa. Nawet uczestnicy liturgii często 
przeżywają ją jako rutynowe rytuały.    

2. Ideał (ale Pan Bóg wzywa nas do): 
Wolą Bożą jest byśmy uczestniczyli w życiu Kościoła jako jego 

żywe członki budujące mistyczne Ciało Chrystusa. Pan Bóg pragnie, 
abyśmy odkrywali nasze miejsce i powołanie w Kościele i je 
wypełniali dla dobra całej wspólnoty.  
 

3. Przemiana (zmierzamy do następującej postawy:) 
Pragniemy pomóc ludziom w doświadczaniu Kościoła jako Ciała 

Chrystusa poprzez tworzenie okazji do odkrywania obecności Jezusa 
w różnorodności naszych powołań i funkcji w parafialnej wspólnocie 
wierzących. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JESTEŚMY  ŻYWYM  CIAŁEM  CHRYSTUSA 


