
Symboliczny Gest
Zachęcamy wszystkich wiernych, by w dniu 18 

września z racji św. Stanisława Kostki podjęli modlitwę 
w domu, wzywając wstawiennictwa swoich świętych 

patronów z bierzmowania albo chrztu.
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Parafia św. Barbary w Łęcznej
22 rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

KTO Z KIM PRZYSTAJE 
TAKIM SIĘ STAJE

Gest Wydarzenia 
W dniu 18 września będziemy obchodzili wspomnienie św. Stanisława Kost-

ki. Tego dnia liturgię Mszy Świętych przygotowują poszczególne Rejony.
Dlaczego taki gest?

Hasło wydarzenia Kto z kim przystaje takim się staje ukazuje nam jak duży 
jest wpływ rodziny, środowiska na postawę, zachowanie, myślenie, przeko-
nania, a także wiarę. 

Święci swoim życiem i przykładem, wstawiennictwem i opieką, mogą 
wpłynąć na nasze życie tak byśmy sami zapragnęli żyć ideałem Ewangelii. 

Wiemy, że w niebie mogą znaleźć się tylko święci, zatem skoro zależy 
nam na zbawieniu to bądźmy świętymi! A ktoż lepiej  pokaże nam drogę do 
świętości niż Ci, którzy tę świętość osiągnęli. 

Przy wykonaniu gestu można posłużyć się poniższą modlitwą: 
 Św. Patronie mój (wstawiamy imię naszego Patrona), dziękuję Ci za do-

tychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie 
nadal z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed tronem Boga wszechmogącego 
moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, w które tak często 
wpadam, wypraszaj obfite łaski, abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć 
wszystkie pokusy świata i postępować na drodze cnót, którymi Ty za życia 
jaśniałeś.

     Wspomagaj mnie także we wszystkich cierpieniach, a szczególnie w 
godzinie śmierci. Błagam Cię o to przez oną miłość, jaką pałałeś i pałasz, 
ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen



Nowy Rok Duszpasterski 
W tym roku naszą uwagę zwrócimy na sakrament bierzmowania i wy-

pływające z niego zobowiązania. 
Cel roku: Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2017 roku 

odkrywali podczas przeżywanych wydarzeń parafialnych, że być chrześ-
cijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który udzielając nam Du-
cha Świętego w sakramencie bierzmowania posyła nas do świata. Grupy 
Sąsiedzkie i formacyjne pogłębiały tę wartość w czasie spotkań, a zaan-
gażowani włączali się w inicjatywy formacyjne.

Podstawowym wnioskiem z oceny minionego roku jest to, że na dro-
dze do wzrastania w wierze i głębszego życia duchowego, potrzeba nam 
zwrócenia większej uwagi na świadectwo wiary. Zatem mamy stawać się 
świadkami Chrystusa, odważniej wyznawać swoją wiarę, dzielić się wiarą 
w rodzinach ale i w środowiskach.  

Oglądając ostatnią Olimpiadę w Rio z pewnością byliśmy świadkami 
tego jak wielu sportowców w jawny sposób przyznawało się do Chrystu-
sa, czyniąc znak krzyża czy też mówiąc o modlitwie i wsparciu od Boga.  
Potrzeba nam również takiej odwagi i zarazem świadomości, że te gesty 
są zachętą dla innych, by się swojej wiary nie wstydzić.  Odważne wyzna-
wanie wiary staje się także dla nas mobilizujące, by postępować według 
jej zasad.  

Określenie celu dokąd zmierzamy zakłada proces rozwoju ale i poka-
zuje trudności jakie stoją przed nami. Jaki Kościół byłby piękny gdyby 
wszyscy wierni z odwagą i zaangażowaniem wyznawali swoją wiarę i 
przyznawali się do Chrystusa. Gdyby odkryli jak wielkim skarbem Bóg 
nas obdarzył to z radością tym skarbem dzieliliby się z innymi. 

Świadectwa 
Jeżdżę samochodem do pracy i każdy wyjazd rozpoczynam od modlitwy 

Pod Twoją obronę, wzywam też wstawiennictwa św. Krzysztofa, Anioła 
Stróża i innych świętych. Zdarzało się, że szczęśliwie wychodziłem z roż-
nych niebezpiecznych sytuacji na drodze dzięki  ich opiece. Ja wierzę w to. 

Jan.
Nieraz zdarzało mi się zagubić ważną rzecz, kiedyś dokumenty. Wtedy 

prosiłam o pomoc świętego Antoniego. Nigdy się na nim nie zawiodłam.
 Halina.

Na chrzcie rodzice nie dali mi imienia związanego ze świętym patronem. 
Kiedy poszłam do sakramentu bierzmowania zastanawiałam się kogo sobie 
wybrać. Wybrałam św. Martę, siostrę Marii i Łazarza, bo jest do mnie trochę 
podobna i pomyślałam, że kiedy będę o coś prosić, Ona mnie zrozumie. 
Chciałam również tak jak  św. Marta mieć w Jezusie przyjaciela, który 
odwiedza mój dom i moją rodzinę. Tak się nieraz zdarza…  

Marta od bierzmowania 
Kiedy umierała moja mama bardzo cierpiała. Jedyną rzeczą jaką mogłam 

zrobić to modlić się. Postanowiłam modlić się za wstawiennictwem św. 
Barbary, nie tylko patronki górników ale również patronki dobrej śmierci. 
Mama przyjęła sakramenty, przygotowała się na spotkanie z Bogiem, po-
żegnała się z nami wszystkimi i spokojnie zasnęła na wieki…  Wiedziałam, 
że św. Barbara wysłuchała moich próśb. 

Parafianka

Echo minionych wydarzeń 
Kiedy przeczytałam list i zaproszenie do modlitwy w intencji ojczyzny po-
myślałam sobie, że za mało mówiłam moim dzieciom o odpowiedzialności 
za Polskę. Poprosiłam ich o wspólna modlitwą i z ogromną radością zo-
baczyłam, że nie protestowali, ale wyrazili zgodę. Byłam dumna z moich 
dzieci, że w tej modlitwie zobaczyły wartość. 

Posłanka 
Nie udało nam się zebrać razem do wspólnej modlitwy, ale kiedy pytałam 
moich domowników czy pomodlili się za Ojczyznę, wszyscy odpowiedzieli, 
że tak. Ucieszyła mnie ta odpowiedź. Mam dobrą rodzinę i wrażliwe dzieci. 

Mama 

Wy mówicie:
Czy dzisiaj można zostać świętym?
A Ja wam powiadam: 
1 Tes 2,10 Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywa-
liśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzą-
cych.
1 P 14-16 Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniej-
szych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się 
wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: 
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.


