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Symboliczny Gest
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podczas
wieczerzy wigilijnej złożyli sobie życzenia, w których
podziękują sobie za otrzymane dobro, przeproszą
za zranienia i przykrości i złożą życzenia, życząc
konkretnych Bożych darów.
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Parafia św. Barbary w Łęcznej
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Przebieg Wydarzenia

W niedzielę 24 grudnia 2017 - Msze św. będą odprawiane o godz. 700, 830, 1000,
11 , 1245. nie będzie Mszy św. po południu o godz. 1600 i 1800. Pasterka tradycyjnie o godz. 2400. Msze św. w dzień przygotowują poszczególne Rejony.
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Dlaczego taki gest?

W ciągu tego roku odkrywamy, że być chrześcijaninem to w mocy Ducha
Świętego podejmować drogę nawrócenia. A w tym wydarzeniu zatrzymamy się
nad odnowieniem więzi rodzinnych. Z pewnością Wigilia Bożego Narodzenia jest
najlepszą okazją, by odnowić nadszarpnięte relacje rodzinne.
Potrzeba nam postawy otwartości na Boże oczekiwanie - to On
daje nam kolejną szansę do tworzenia prawdziwego klimatu rodziny, w której mógłby się narodzić. W myśl naszego hasła Tam gdzie
jest miłość, tam rodzi się Chrystus, On rzeczywiście może narodzić się pośród nas:
w naszych rodzinach, w naszych sercach, w naszych wspólnotach w naszej parafii,
pomiędzy ludźmi.
Podejmijmy proponowany gest wydarzenia. Można nawet takie życzenia napisać sobie wcześniej i wręczyć podczas wieczerzy wigilijnej poszczególnym członkom rodziny. Jest to okazja, aby powiedzieć sobie naprawdę coś ważnego, to co
płynie z głębi serca, to co jest istotne i ważne, to co zostanie w sercach na długie
miesiące i lata. Bóg obdarza nas swoją łaską, abyśmy doświadczyli Jego obecności pośród nas i zarazem radości dzieci Bożych: Wszystkim tym jednak, którzy
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi J 1, 12.
Życzymy Wam wszystkim byście doświadczyli radości ze znalezienia Chrystusa
w swoich bliskich.

Tam, gdzie
jest miłość,
tam rodzi się
Chrystus

Świadectwa 
Był taki moment, kiedy w moim życi miałam bardzo złe relacje z mamą.
Zbliżały się święta i czas wielu przygotowań jeszcze nasz konflikt. Jakakolwiek
próba naprawienia relacji kończyła się kłótnią. W czasie rekolekcji poszłam
do spowiedzi i ksiądz w konfesjonale zachęcił mnie do napisania życzeń na
kartce świątecznej i danie tej kartki mamie w czasie wigilii. Miałam tam
napisać, że ją przepraszam i zarazem dziękuję za dobro, które otrzymałam.
Napisanie tych życzeń dużo mnie kosztowało, ale zobaczyłam, jak wiele jest
mojej winy, za co chciałam mamę przeprosić i także zobaczyłam, jak wiele
jest w niej dobra, za które chciałam podziękować. Kiedy przyszła wigilia
i łamanie się opłatkiem, podeszłam do mamy i przekazałam jej kartkę, prosząc by ją przeczytała. Mama wzięła kartkę i uśmiechnęła się. Zasiedliśmy
do wigilii. Czułam się trochę zawiedziona. Jednak kiedy przyszedł czas rozpakowywania prezentów, mama wyszła do kuchni i dłużej się tam zatrzymała,
poszłam ją zawołać i wtedy zobaczyłam ją siedzącą i czytającą moją kartkę.
Wstała, a oczy miała pełne łez, uściskała mnie serdecznie i powiedziała, że to
najpiękniejszy prezent jaki w życiu otrzymała, czyli mnie - taką córkę. Boża
Dziecina narodziła się w naszej rodzinie. Ta chwila zmieniła nasze relacje,
Bóg zmienił nasze życie. 			
Wdzięczna Bogu Córka

Echo wydarzenia

Bardzo miło było się spotkać. Na zaproszenie odpowiedziało wiele osób.
Była też grupa dzieci, co nas bardzo ucieszyło. Podobało nam się, że
byliśmy jednością i wszyscy stanowiliśmy ogniwo różańca. Dzieliliśmy
się wspomnieniami z przeszłości, pierwszymi spotkaniami. To bardzo
zainteresowało obecne dzieci, uważnie słuchały i zadawały pytania. Towarzyszyła nam świadomość, że ciągle na nowo musimy się nawracać i w
rodzinach, sąsiedztwie, pracy dawać świadectwo. To wydarzenie pozwoliło
nam lepiej zrozumieć, czym dla nas jest wspólnota, co możemy dzięki niej
zyskać. Cudownie było być razem i powspominać dawne czasy, dawnych
sąsiadów czy posłańców.
Anna
Niestety mimo zapraszania i zachęty do przyjścia na spotkanie, była tylko sama rodzina. Nikt z sąsiadów nie przyszedł choć część obiecywała.
Różaniec odmówiliśmy sami. Było mi bardzo przykro, że nikt z sąsiadów
nie odpowiedział na zaproszenie...
Zawiedziona Posłanka.

Pożyteczne informacje:

Przebieg wizyty duszpasterskiej w rodzinie:
• Rozpoczęcie modlitwy przez kapłana w intencji rodziny.
• Odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez ojca rodziny lub wybranego członka rodziny:

List do Kolosan 3, 1 - 4

• Modlitwa powszechna – przedstawiamy ważne intencje dotyczące
rodziny, parafii i Kościoła powszechnego.
• Błogosławieństwo wodą święconą domu i rodziny przez kapłana.
• Wspólne dzielenie się słowem Bożym oraz radościami i troskami rodziny
z kapłanem.
• Pożegnanie i zaproszenie na opłatkowe spotkanie sąsiedzkie.
Zachęcamy do licznego uczestnictwa w tym spotkaniu, gdyż jest wyrazem
naszej wiary, odpowiedzią na zaproszenie kapłana, gestem życzliwości, a
także budowaniem więzi z tymi, którzy mieszkają najbliżej, a tym samym
jest to budowanie Kościoła i Królestwa Bożego.
Opłatkowe spotkanie sąsiedzkie
• Wszyscy mieszkańcy klatki zbierają się we wcześniej umówionym
mieszkaniu, po zakończonej wizycie u wszystkich rodzin.
Po przybyciu kapłana:
• Zaśpiewanie kolędy.
• Czytanie: List do Rzymian 12, 9 - 18 (kapłan).
• Katecheza poprowadzona przez duszpasterza.
• Krótkie podzielenie się swoim życiem przez mieszkańców klatki.
• Błogosławieństwo kapłana, złożenie sobie nawzajem życzeń i podzielenie się opłatkiem.
• Sąsiedzi pozostają na kolędowaniu i ewentualnym poczęstunku.
Program wizyty duszpasterskiej jest podany na naszej stronie internetowej. Z przyczyn technicznych i chorobowych mogą być zmiany, o czym
będziemy informować na bieżąco.

Wy mówicie:
Dlaczego mamy coś zmieniać?
A Ja wam powiadam:
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi.
W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Rz 12, 10

