
SYMBOLICZNY GEST
Zachęcamy wszystkich wiernych,  

aby z okazji Wizytacji Kanonicznej Parafii   
odmówili modlitwę w intencji naszej wspólnoty  

parafialnej i Kościoła Powszechnego.
(Modlitwa podana jest w liście)

Wydarzenie parafialne
Jezus zaprasza nas 

do wspólnego świętowanie
11 października 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 11 października. Oprawę liturgicz-
ną w dniu wydarzenia przygotowują Rejony. 

Program
830   - wejście ks. Biskupa do kościoła i modlitwa.
 - Rozpoczęcie Mszy św.
 - Powitanie ks. Biskupa przez wiernych
 - Sprawozdanie ks. Proboszcza
 - Msza św. z kazaniem ks. Biskupa
 - Po Mszy św. spotkanie ks. Biskupa z kapłanami i siostrami.
1000  - Msza św. z kazaniem ks. Biskupa
 - Po Mszy św. spotkanie z Radą Duszpasterską 
1130  - Msza św. z kazaniem ks. Biskupa
 - Po Mszy św. spotkanie z członkami wszystkich wspólnot
1300  - Msza św. z kazaniem ks. Biskupa
 - Przed błogosławieństwem podziękowania - wiernych i ks.   
   Proboszcza - ks. Biskupowi

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. 

Przyjdźcie do 
mnie wszyscy 

Herby biskupów lubelskich, którzy wizytowali naszą parafię



Informacje pożyteczne
Kancelaria Parafialna:
Czynna codziennie od godz. 900 do 930  i od 1700 do 1800. W  sobotę 
tylko od godz. 900 do 930 . W niedzielę i święta kancelaria nieczynna.
Nauki przedchrzcielne:
Głoszone są raz w miesiącu w I czwartek miesiąca o godz. 1700.
Nauki przedmałżeńskie:
Rozpoczynamy w I niedziele - września, listopada, stycznia, marca, 
maja  od godz. 1700. 
Poradnia rodzinna: 
Umawiamy spotkanie telefonicznie z osobami prowadzącymi. 
Telefony są podane na naszej stronie internetowej.
Biblioteka parafialna:
Czynna w każdą niedzielę od godz. 1645 do godz. 1915.  W tym roku 
jest wiele nowych książek.
Sklepik parafialny:
Czynny w każdą niedzielę po mszach świętych.
Wspólnoty parafialne:
Dorosłych - Grupy Sąsiedzkie, Kręgi Domowego Kościoła, Legion 
Maryi, Szkoła Modlitwy, Grupa Wsparcia Chorych, koła Żywego 
Różańca.
Młodzieży - Lektorzy, Oaza, Pole Miłosierdzia, Akademia 
Młodzieżowa, Harcerki.
Dzieci - Dzieci Maryi, Dzieci Boże, Ministranci. 
Zapraszamy do wspólnot. Jest to okazja do pogłębienia swego życia 
duchowego i doświadczenie wspólnoty osób. 

Wy mówicie:
Dlaczego mam modlić się za parafię? 
A Ja wam powiadam: 
Na koniec, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie 
szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy 
byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszy-
scy mają wiarę. 2 Tes 3,1-2

Echo minionego wydarzenia 
Pamiętam jak podczas ostatniej wizytacji biskupa w naszej parafii,  
a było to 5 lat temu, było spotkanie biskupa z Radą Duszpasterską. Niby 
rzecz zwyczajna, ale wszyscy przyszli elegancko ubrani. Ucieszyło mnie to 
spotkanie, bo po raz pierwszy w życiu mogłem przywitać się z ks. biskupem.  
To sprawiło, że przestał on być dla mnie odległym, niedostępnym. Dzięki 

temu staram się uczestniczyć we mszach 
św., kiedy do parafii przyjeżdża biskup.    
Radny

Rzadko kiedy biskupi, którzy przejeżdżają 
do naszej parafii podczas kazań nawiązu-
ją do realizowanego przez nas programu 
odnowy parafii. Pamiętam, że na jednej z 
wizytacji był ks. bp Ryszard Karpiński on 
nawiązał do programu i do O. Lombardie-
go.  A w tym samym roku mieliśmy swoją 
Mszę św. w katedrze jako parafia. Oprócz 

naszych kapłanów był też ks. biskup Ryszard  i wtedy też powiedział piękne 
kazanie o wartości drogi jaką obrała nasza parafia. Poczułam się dumna, 
że należę do takiej parafii i byłam wdzięczna ks. biskupowi  Ryszardowi za 
jego słowa, które dodały nam ducha.  Parafianka
Modlitwa za kościół powszechny i za parafię. 
Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo 
Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo 
w zbawczym odkupieniu. Spraw prosimy, aby Twój Kościół po-
wszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał 
tajemnicę miłości Twojej do ludzi. Prosimy Cię również w intencji 
naszej Parafii niech stale się odnawia, uświęca i umacnia. Niech 
rozwija się w niej wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość 
i prawdziwa pobożność. 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. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


