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Przebieg Wydarzenia
Tego dnia liturgię Mszy św. przygotowują poszczególne Rejony. 
Na zakończenie każdej Mszy św. odbędzie się indywidualne błogosła-

wieństwo dla rodzin. 
Dlaczego takie wydarzenie?
Dlaczego łatwiej nam przychodzi czynić dobro ofiarowując wsparcie 

materialne dla kogoś potrzebującego, niż dzielić się z nim dobrem 
duchowym? Może dlatego, że nie zabiera nam to zbyt wiele czasu, a także 
dlatego, że dar materialny możemy przekazać bez żadnych zobowiązań. Ten 
sposób pozwala nam też łatwiej zobaczyć i ocenić owoce naszej pomocy. 

Jednak kiedy odkrywamy zamysł Boga widzimy, że dla Niego  
ofiarowanie Siebie, Swego trudu, czasu, wysiłku, poświęcenia daleko więcej 
znaczy niż wszelkie materialne ofiary i całopalenia. 

Potrzeba nam odkryć, że posiadamy dary duchowe, którymi warto 
się dzielić z innymi. Miłości, czułości, opieki, czasu, zainteresowania  
i błogosławieństwa rodziców, nie zastąpią dziecku żadne prezenty i podarki 
jakie od nich otrzymają. 

Wydarzenie parafialne ma nas uwrażliwić na dzielenie się dobrami 
duchowymi, które są w nas. Aby stało się to możliwe, pierwszą rzeczą jaką 
powinniśmy uczynić jest dostrzeżenie wartości darów duchowych. Wtedy 
dopiero zdolni będziemy by tymi darami dzielić się z innymi.  Błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, 

abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 1 P 3, 9

Błogosławcie a nie złorzeczcie



Pożyteczne informacje:
Przebieg wizyty duszpasterskiej w rodzinie:

• Rozpoczęcie modlitwy przez kapłana w intencji rodziny.
• Odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez ojca rodziny lub wybra-
nego członka rodziny: 
Ewangelia św. Marka 10,  43 - 45
• 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, 1 - 2 (kapłan).
• Katecheza wygłoszona przez duszpasterza.
• Krótkie podzielenie się swoim życiem przez mieszkańców klatki.
• Błogosławieństwo kapłana, złożenie sobie nawzajem życzeń i po-
dzielenie się opłatkiem.
• Sąsiedzi pozostają na kolędowaniu i ewentualnym poczęstunku.

Program wizyty duszpasterskiej jest podany na naszej stronie internetowej. 
Z przyczyn technicznych czy z powodu choroby kapłana mogą nastąpić zmiany w 
programie wizyty. Będziemy o tym informowali na bieżąco.  

Świadectwa 
Pamiętam jak na konferencji przedchrzcielnej ksiądz zwracał nam uwagę 

na gest błogosławieństwa dziecka, uczyniony na początku liturgii chrzcielnej. 
Następnie zachęcał wszystkich, abyśmy ten gest często wykonywali, nawet 
wtedy, kiedy dzieci idą spać. A także w ich dorosłym życiu. Te słowa zostały 
w moim sercu i postanowiłam, że będę często błogosławić moje dziecko.  
Z czasem stało się to zwyczajem i przy każdej okazji kreśliłam znak krzyża na 
czole mojego dziecka. Z biegiem lat zobaczyłam, że dziecko coraz częściej 
oczekiwało tego znaku błogosławieństwa.

Matka
Echo minionych wydarzeń:

Bardzo się cieszę, że ostatnie wydarzenie było związane z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. Jest to bardzo ważny dla nas czas. 
Podczas liturgii czułam, że jest to szczególny dzień. Pomagały czytane 
teksty, symbole, niesione w procesji dary. Ze wzruszeniem wraz z synem 
wywieszałam na swoim balkonie flagę. Rozmawialiśmy jak to jest ważne  
pamiętać  o narodowych symbolach i tradycjach, jak bardzo to pomaga 
czuć się dumnym z narodowej przynależności, czuć swoją tożsamość. 
Byłam także na patriotycznych uroczystościach na Placu Powstań Naro-
dowych i na koncercie dzieci i młodzieży ze szkoły Yamaha. To wszystko 
sprawia, że czuję się dumna, że jestem Polką.

Parafianka
Cieszy mnie, że w Łęcznej coraz więcej ludzi w święto narodowe wywie-

sza biało czerwone flagi. Myślę, że wzrasta w nas poczucie dumy narodowej. 
Parafianka

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości posta-
nowiłam uczcić wyjazdem do Warszawy i wzięciem udziału w Marszu 
Niepodległości. Po raz pierwszy brałam udział w tym wydarzeniu i by-
łam ogromnie zdziwiona nieprzebranymi tłumami ludzi, którzy przyszli 
zamanifestować swój patriotyzm. Wiele było rodzin z dziećmi, wiele też 
było młodych osób, to było niezwykle budujące. Niemal każdy niósł flagę 
narodową to robiło niezwykłe wrażenie. Ja również zabrałam flagę ze sobą 
i niosłam ją z dumą wraz z innymi. Wśród tego biało czerwonego tłumu 
niesiona była też przeogromna może 100. metrowa flaga narodowa. Każdy 
z idących w Marszu chciał ponieść ją choć przez chwilę. To był naprawdę 
wzruszający czas. Czuło się, że stanowimy tam jedną wspólnotę narodową.

Patriotka

Wy mówicie:
Dlaczego mam błogosławić?
A Ja wam powiadam: 
Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. 
Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście 
odziedziczyli błogosławieństwo. 1 P 3, 9


