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Symboliczny Gest
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w dniu 13
października w 100. rocznicę objawień fatimskich spotkali
się na modlitwie różańcowej we wspólnotach sąsiedzkich.
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Parafia św. Barbary w Łęcznej
23 rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

Przebieg Wydarzenia

W niedzielę 8 października będzie głoszona katecheza przygotowująca
do przeżycia wydarzenia. Tego dnia liturgię Mszy św. przygotowują Rejony.
Gestem liturgicznym będzie odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej.

Dlaczego taki gest?

Podejmując refleksję nad wartością roku: że być chrześcijaninem, to w mocy
Ducha Świętego ciągle na nowo podejmować drogę nawrócenia, mamy
odkryć, że troska o wspólnoty również wymaga naszego nawrócenia.
Trzeba sobie jednak uświadomić, że do pełnego rozwoju duchowego i zarazem
psychicznego potrzebny jest drugi człowiek. Nikt, kto nie wchodzi w dojrzałe
relacje z innymi, nie może stać się dojrzałym człowiekiem.
Bóg troszcząc się o człowieka daje mu miejsce, w którym może on wzrastać
i dojrzewać. Dlatego na wspólnoty trzeba spojrzeć nie jako na dodatkowy
obowiązek, ale jako okazję i bogactwo, z którego mamy szansę skorzystać.
Jest to miejsce dojrzewania do pełni człowieczeństwa, a tym samym do
Królestwa Bożego.
Niech to wydarzenie stanie się dla nas okazją do spotkania i wspólnej modlitwy
różańcowej. Spotkajmy się w imię Chrystusa jako chrześcijanie, których
łączy jedna wiara, jedne sakramenty i jedna droga ku zbawieniu.
Wierni jako jednostki są powołani do prowadzenia działalności apostolskiej
w różnych warunkach swego życia; powinni jednak pamiętać że człowiek
z natury swojej jest istotą społeczną i że spodobało się Bogu zjednoczyć wierzących w Chrystusa w jeden Lud Boży. DA 18

Nawiedzenie naszej parafii przez Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej miało miejsce 24 lutego 1996r. Od tego czasu rozpoczęło się nawiedzenie Figury
w rodzinach. Wydarzenie to zapoczątkowało spotkania Grup Sąsiedzkich na
modlitwie różańcowej. Przypomnijmy sobie ten czas i odnówmy radość tamtego spotkania.

Wytrwajcie w miłości mojej

Świadectwa 

Przed nawiedzeniem parafii w znaku figury Matki Bożej Fatimskiej, poprzedzonym przygotowaniem całej parafii, które miało miejsce w 1996 roku,
zostały rozesłane grupy ewangelizacyjne z Posłańcami. Mieliśmy za zadanie
rozmawiać z każdą rodziną i zachęcać do przyjęcia Maryi w swoich progach oraz do wspólnej modlitwy różańcowej w gronie rodziny i sąsiadów.
Były to niesamowite spotkania z ludźmi. Niektórzy chętnie rozmawiali, inni
przyjmowali, ale mniej ochoczo rozmawiali. Ale większość rodzin otworzyło swoje drzwi i serca. Po tym doświadczeniu wspólnej modlitwy, niemal
wszyscy wyrazili pragnienie spotykania się raz w miesiącu na modlitwie
różańcowej z sąsiadami ze swojej klatki. I to był początek Grup Sąsiedzkich. W naszej klatce przychodziło nas bardzo dużo. Każdego miesiąca
spotykaliśmy się u innych sąsiadów. Poznaliśmy się, zaczęliśmy mówić
sobie po imieniu, poznawać się inaczej, głębiej. Zawsze na spotkaniu były
nasze dzieci, często jeszcze bardzo małe, które nie zawsze umiały się z nami
modlić. Kiedy dorośli się modlili, starsze dzieci zajmowały się młodszymi.
Przygotowywały nam różne niespodzianki. Często były to bibliodramy, do
dziś je pamiętam, szczególnie jedną o Zacheuszu, która dla nas wszystkich
była dużym przeżyciem. Sposób w jaki dzieci ją przedstawiły przemówił
do nas mocno swoim przesłaniem. Były to piękne doświadczenia, piękne
spotkania. Do dziś przetrwało pośród tych, którzy się wówczas spotykali,
podjęte przez nas postanowienie, że będziemy pozdrawiać się chrześcijańskim pozdrowieniem „Szczęść Boże”. Z tęsknotą przypominam sobie tamte
chwile, bo dziś w naszej Grupie Sąsiedzkiej jest nas zaledwie kilka osób,
a chciałoby się żeby było więcej. 			
Grażyna
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Kancelaria parafialna:
Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 930  i od 1700 do 1800
w sobotę od godz. 900 do 930 . W niedzielę i święta kancelaria nieczynna.
Biblioteka parafialna:
Czynna w niedzielę od godz. 1645 do 1915.
Sklepik parafialny:
Czynny w niedzielę od godz. 800 do 1400 i od godz. 1600 do 1900.
Sprzątanie kościoła:
W każdy poniedziałek i piątek o godz. 1900 wg. ogłoszeń parafialnych.
Chrzty w parafii
W drugą niedzielę miesiąca i ostatnią sobotę miesiąca. Konferencja przedchrzcielna w czwartki przed chrztem.
Pielgrzymki
Do Kijan – 23 września 2017 r.
Do Częstochowy na nocne czuwanie – 9-10 lutego 2017 r.
Nauki dla narzeczonych
W pierwsze niedziele: września, listopada, stycznia, marca i maja o godz. 1700.

Echo minionego wydarzenia

Jak każdego roku biorąc udział w procesji Bożego Ciała czułam, że jest
to bardzo podniosłe wydarzenie, bo przecież sam Bóg wychodzi na ulice
naszego miasta. On chce przenikać swoją obecnością miejsca naszego
zamieszkania, pracy, nauki. Zaprasza do jedności z Nim, ale też z tymi,
z którymi dzielimy nasze życie. Przechodząc z innymi od ołtarza do
ołtarza poczułam ogromną radość z faktu bycia razem, wspólnej modlitwy, śpiewu, łamania się chlebem. Trzymając się za ręce i śpiewając
wraz z innymi pieśń: Abyśmy byli jedno, pomyślałam, że Ojciec cieszy
się takim widokiem, kiedy Jego dzieci są razem, zebrane w Jego imię.
Maria

Wy mówicie:

Jesteśmy już zmęczeni i znużeni angażowaniem się w życie parafialne.

A Ja wam powiadam:
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od tej pierwotnej
miłości. Pamiętaj więc skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze
czyny podejmij. Ap 2,4-5
Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
Jk 1,4

