
Symboliczny Gest
Zachęcamy wszystkie rodziny, aby przez gest 

wywieszenia flagi Polski wyrazili swoją gotowość do 
służby naszej Ojczyźnie.

Wydarzenie parafialne
Gotowość do służby
11 Listopada 2018

LIST DO PARAFIAN 
nr 140

Listopad 2018
Parafia św. Barbary w Łęcznej

24 rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

Przebieg Wydarzenia
Tego dnia liturgię Mszy św. przygotowują poszczególne Rejony. 
We Mszy św. o godz. 1130 będą uczestniczyli przedstawiciele władz samo-

rządowych, szkół, instytucji, służb porządkowych i straży pożarnej. 
O godz. 1110 w kościele rozpocznie się program patriotyczny przygoto-

wany przez wychowawców i młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie.

Cytaty o ojczyźnie
Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna 
- to jest nasze „być” i nasze „mieć”. 

Jan Paweł II 
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe 
są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która 
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości 
szczególnej.

 Jan Paweł II
Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o 
wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. 

Jan Paweł II
A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą Ojczyźnie. 

Jan Kochanowski
Biada narodom, które kochają więcej wolność niż Ojczyznę! 

Henryk Sienkiewicz
Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy. 

Piotr Skarga

Służę Bogu, 
Człowiekowi, 

Ojczyźnie

Z całą pewnością od Polaków zależy w zasadniczej 
mierze to, czy Polska będzie „dostatnia i szczęśliwa”. 

św. Jan Paweł II 



Pożyteczne informacje 
Wypominki
W miesiącu listopadzie, tak jak w latach ubiegłych, podejmujemy wspól-
notową modlitwę w intencji naszych zmarłych. Przychodzimy na godz. 
1715 na modlitwie różańcową, podczas której będziemy polecać Bogu 
naszych zmarłych. Po niej jest Msza św. sprawowana w intencji wszystkich 
zmarłych poleconych w wypominkach. 
Nauki przedmałżeńskie
4 listopada o godz. 1700 rozpoczynamy nauki przedmałżeńskie.
Strona internetowa 
Na naszej stronie parafialnej (www.emaus.parafia.info.pl) możemy za-
wsze znaleźć bieżące informacje dotyczące parafii: ogłoszenia, intencje 
mszalne i inne wydarzenia. 
Zbiórka makulatury
W naszej parafii organizujemy charytatywną zbiórkę makulatury. Terminy 
zbiórki podajemy na niedzielnych Mszach św. podczas ogłoszeń parafial-
nych. Zbiórka odbywa się co 2 miesiące. Ofiary ze zbiórki makulatury 
przeznaczamy na naszą świetlicę.
Historyczne ciekawostki parafialne
21 listopada wypada 29 rocznica erygowania naszej parafii. 
Ze słownika: Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa ka-
nonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufun-
dowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty 
dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.

Świadectwa 
Byłem kiedyś w Bełchatowie, w czasie święta narodowego. W jednym  

z bloków wszyscy mieszkańcy wywiesili biało-czerwone flagi. Szkoda, że u nas 
robią to tylko nieliczni...

Parafianin
Tak na co dzień to z pewnością nie dostrzegam tego, że żyję w Polsce, że to 

mój kraj, moja Ojczyzna,  ale są takie chwile kiedy jestem dumny z tego, że jestem 
Polakiem. Najczęściej wtedy, gdy słyszę nasz hymn narodowy grany przy wręczaniu 
medali dla Polaków, takie chwile zawsze mnie wzruszają. 

Kibic
Echo minionych wydarzeń

Przez to wydarzenie uświadomiłem sobie, jak ważna jest wytrwałość. 
Zrozumiałem, że od niej zależy czy zrealizuję moje plany i zamiary. Pomy-
ślałem sobie, że muszę częściej pokonywać moje zniechęcenia i rezygnacje. 

Podobało mi się świadectwo siostry Jadwigi, myślałam, że będzie 
mówiła o swoim powołaniu a tu usłyszałam, że każdy z nas ma swoje powo-
łanie i ma z wytrwałością je realizować. Te słowa bardzo mnie poruszyły, 
Bóg uświadomił mi, że moim powołaniem jest moja rodzina, i że mam 
ważną misję do spełnienia, mam wytrwać w niej do końca mego życia. 

 Gest był łatwy do wykonania. Trzeba było odmówić modlitwę po-
dana w liście. Wieczorem modliłam się prosząc o wytrwałość w moich  
zadaniach i obowiązkach. Ta chwila dała mi wiele do myślenia. Zasta-
nawiałam się, czy jestem wytrwała w realizacji mojego powołania bycia 
żoną, matką, babcią?  Dziękuję Bogu za naszą parafię, bo dzięki takim 
wydarzeniom można o wiele głębiej przeżywać swoje życie. 

W czasie Mszy św. podczas wydarzenia odczułam radość z moje-
go sakramentu małżeństwa i radość, że ciągle z mężem w nim trwamy  
i coraz bardziej zbliżamy się do siebie. 

 
W dniu wydarzenia odmówiliśmy wspólnie z mężem modlitwę. Takie 

momenty zawsze sprawiają, że stajemy się sobie bliżsi. Dałam tę modli-
twę także moim dorosłym dzieciom, aby i one odkrywały jak ważne jest 
w życiu budowanie rodziny w oparciu o wytrwałość.  

Wy mówicie:
Dlaczego mam myśleć o Ojczyźnie i jej służyć?
A Ja wam powiadam: 
W takiej chrześcijańskiej perspektywie miłość własnej Ojczyzny wyraża 
się przede wszystkim przez postawę służby oraz troski i odpowiedzial-
ności za potrzeby i los konkretnych ludzi, których Pan Bóg 
postawił na naszej drodze. Miłość własnej Ojczyzny jest zatem 
konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka.
Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dokument Konferencji 
Episkopatu Polski. 1;2


