
SYMBOLICZNY GEST
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby z okazji  
Niedzieli Świętej Rodziny odmówili modlitwę  

w intencji rodzin zagrożonych rozpadem.  
(Modlitwa podana jest w liście)

Wydarzenie parafialne
Jezus zaprasza nas 

na Ucztę, gdzie przez modlitwę
możemy pomóc innym

27 grudnia 2020 r.
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Parafia św. Barbary w Łęcznej

26 rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

Przebieg Wydarzenia
Wydarzenie parafialne odbędzie się 27 grudnia 2020 r. Oprawę li-

turgiczną w dniu wydarzenia przygotowują Rejony. 
Dlaczego takie wydarzenie?
Papież Benedykt XVI powiedział: Dobrze wiemy, że rodzina opar-

ta na małżeństwie stanowi naturalne środowisko, w którym rodzą się  
i są wychowywane dzieci, a zatem zapewnia przyszłość całej ludzkości. 
Wiemy jednak również, że przeżywa ona głęboki kryzys i musi dziś sta-
wić czoło wielorakim wyzwaniom. Dlatego trzeba jej bronić i pomagać, 
chronić ją i doceniać jej jedyny i niepowtarzalny charakter. (Benedykt 
XVI, Anioł Pański 2007 r.)

Wydarzenie parafialne ma nas uwrażliwić na wartość rodziny i mał-
żeństwa. Mamy zobaczyć, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni 
za to, jakie będą nasze rodziny. Mamy także wspierać rodziny przeży-
wające problemy i umieć im przyjść z pomocą. 

Tego dnia ogarniamy modlitwą małżonków, którzy obchodzą swój 
okrągły jubileusz.

 Msza św. za Jubilatów będzie sprawowana 27 grudnia o godz. 1130.

Miłość wszystko 
przetrzyma

Zdjęcie z  Niedzieli Świętej Rodziny 2019 r. 
Msza św. z jubileuszem małżeństw



Informacje pożyteczne
Wizyta Duszpasterska 2020/2021

Drodzy wierni w trakcie pisania tego listu przyszedł komunikat Kurii 
Metropolitalnej w Lublinie, z informacją że w naszej diecezji z racji 
zagrożenia epidemiologicznego nie będzie wizyty duszpasterskiej.

Możliwe inne rozwiązania:
Nie chcemy, by rodziny pozostały bez Bożego błogosławieństwa, 

dlatego w dniach przypadających na wizytę duszpasterską, będziemy 
sprawowali Msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych bloków 
i ulic. W czasie Mszy św. udzielimy błogosławieństwa rodzinom. 

Na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli rodzin z poszczególnych 
bloków. Na Mszy św. trzymają oni błogosławieństwo oraz pamiątkowy 
obrazek Świętej Rodziny. 

Zachęcamy, by tego dnia rodziny zgromadziły się w domach na 
wspólnej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, przewidzianego na 
ten rok na kolędę. W tym roku rozważamy List św. Pawła Apostoła 
do Filipian 1, 27-28. Zachęcamy również do odmówienia modlitwy z 
otrzymanego obrazka. 

Msze św. będziemy sprawować o godz. 1630 i o 1800.  Harmonogram  
Mszy św. będzie podawany w ogłoszeniach duszpasterskich i na stronie 
internetowej.

Życzymy wszystkim Parafianom radosnych świąt. Niech widok Dziecięcia 
Bożego w żłóbku będzie dla wszystkich otuchą i nadzieją na lepsze jutro. 
Bóg przychodzi do nędzy tego świata i rozprasza ciemności grzechu i 
słabości.  Mając w sercu Boga nie będą nam straszne żadne zagrożenia  
i niebezpieczeństwa.  

Wy mówicie:
Dlaczego mam trwać w małżeństwie, w którym są 
ciągłe problemy?
A Ja wam powiadam: 
A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości 
tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne.

Rz 15, 1

Echo minionego wydarzenia 
Nie mogłam sobie wytłumaczyć dlaczego dzieje się dzisiaj tyle zła i tyle 

agresji. Ogromnie boli mnie profanacja kościołów i nabożeństw. Czego 
wy chcecie? O co wam chodzi?  Rodziła się we mnie złość i prawie bym 
się zachowywała jak te osoby ze strajku kobiet. Jednak Bóg przez rzeczy 
proste potrafi nas zatrzymać i przemówić do naszego sumienia. Wcześniej 
postanowiłam sobie, że będę odmawiać modlitwę w intencji parafii podaną  
w ostatnim liście i kiedy przyszedł ten okropny czas, słowa modlitwy w intencji 
parafii dały mi dużo do myślenia. „Jak nieustannie karmisz nas słowem  
i Ciałem Twojego Syna tak nie przestań kierować nami troskliwie, abyśmy 
ożywieni duchem ewangelicznym i apostolskim mogli pociągać innych do Ciebie 
i prowadzić do jedności w Twojej służbie.” Bóg przypomniał mi, że nienawiścią, 
złością, niechęcią niekogo nie pociągnę do Niego, ale duchem ewangelicznym 
i apostolskim. Zaczęłam się modlić szczególnie za tych protestujących i powoli 
moja złość wygasła. Dzięki temu listowi z parafii mogłam zachować się jak 
chrześcijanka. Dziękuję dziś za parafię, która inspiruje nas ku dobru.

Parafianka
Modlitwa codzienna krucjaty 

w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem
Kochany Ojcze, powołując do istnienia małżeństwo, chciałeś zapewnić 

nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Twój Syn Jezus 
Chrystus rozpoczął głoszenie zbawczego orędzia od udzielenia wsparcia 
małżonkom i ich przyjaciołom na weselu w Kanie. Była tam też Maryja  
i to właśnie Ona pierwsza spostrzegła, że ten młody związek jest 
poważnie zagrożony. Proszę Cię, Dobry Ojcze, proszę Jezusa i Maryję, 
ratujcie wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, niezależnie od 
przyczyn. Proszę, aby to małżeństwo, w intencji którego się modlę, 
mogło być obdarowane cudem zamiany zła w dobro, oziębłości  
w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia 
w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie. Aby objawiła 
się Twoja chwała i by na nowo mogli w Ciebie uwierzyć, oni i ich dzieci. 

Można podjąć następujące zobowiązania:
• Codzienne odmówienie krótkiej modlitwy. 
• Komunia św. w intencji zagrożonego małżeństwa.
• Dobrowolna ofiara duchowa.


