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Idźcie i nauczajcie…
Pierwszym nauczającym w Kościele widzialnym jest biskup Rzymu, papież. Posługę swoją
sprawuje w sposób zwyczajny przez homilie, kazania i przemówienia oraz w sposób
nadzwyczajny, gdy występuje jako Głowa Kościoła, ogłaszając listy apostolskie, adhortacje czy
wreszcie bulle. Kiedy papież naucza w bardzo ważnych sprawach, jako Głowa Kościoła, cieszy
się przywilejem nieomylności, co należy rozumieć jako bezbłędność w sprawach wiary i
obyczajów, nie zaś w kwestiach codzienności.
Tak jak obok Piotra w łączności z nim głosili Dobrą Nowinę apostołowie, tak obecnie w
łączności z biskupem Rzymu, papieżem, głoszą Dobrą Nowinę biskupi stojący na czele kościołów
lokalnych. Gdy zbierają się razem z papieżem na soborze powszechnym , mają przywilej
nieomylności w sprawach wiary, w których wyrokują jednomyślnie. Zgromadzenie biskupów, na
którym spotykają się tylko przedstawiciele episkopatów, to synod biskupów. Na synodzie omawia
się wybrane prawdy wiary i sposób ich przedstawienia oraz realizowania w praktyce w warunkach
dzisiejszego świata albo nawet określonego kontynentu.
W swojej diecezji biskup jest pierwszym nauczającym - katechetą. Nauczanie realizuje przez
listy pasterskie, homilie, kazania oraz przemówienia do rozmaitych wspólnot i instytucji
diecezjalnych. Jest on też odpowiedzialny za ewangelizację na terenie swojej diecezji, ustalając
zasady nauczania religii w szkołach wszelkiego stopnia oraz sposoby prowadzenia katechizacji
pozaszkolnej. Dawniej, kiedy wspólnoty Kościoła były mniej liczne, sam biskup przekazywał
prawdy wiary i prowadził duszpasterstwo. W miarę zwiększania się liczby wiernych biskupów
wspierali powoływani przez nich ( oczywiście w pierwszy rzędzie przez Boga ! ) i wyświęcani
starsi - prezbiterzy, czyli kapłani, o których dzisiaj mówimy po prostu: księża. Od czasów
apostolskich pomagali im wyświęcani diakoni, którzy obok przepowiadania słowa zajmowali się
działalnością charytatywną w Kościele.

Jednym z głównych zadań księży - proboszczów, wikariuszów oraz pełniących inne posługi jest głoszenie Słowa Bożego w kazaniach, w czasie rekolekcji i na lekcjach religii w szkole czy
poza nią. Kapłan powinien i sam się dokształcać, zgłębiając naukę Bożą, i podawać ją wiernym
w sposób przystępny, uwzględniający realia i problemy współczesności. Katechizacja
pozaszkolna dokonuje się podczas spotkań duszpasterzy z wiernymi z racji chrztu, pierwszej
Komunii, bierzmowania, pogrzebu, w czasie wywiadówek i tym podobnych. Regularnie czynią to
stowarzyszenia religijne i grupy apostolskie działające przy parafii.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne
06 - 07 - 08 kwietnia 2017 r. ( czwartek - piątek - sobota )
Msze Święte z kazaniami rekolekcyjnymi: 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00
Spowiedź każdego dnia w czasie liturgii.

Kazania

rekolekcyjne głosi ks. mgr Łukasz Kisielewski - Wikariusz parafii

pw. Św.

Rafała Kalinowskiego w Białymstoku.
Spowiedź i Komunia św. chorych: 07 - 08.04.2017 r.. Zapisy w kancelarii.

Niedziela Palmowa - poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej
Wielki Czwartek - godz. 18.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Wielki Piątek: 8.00 - Jutrznia Wielkiego Piątku i Godzina Czytań , 15.00 - Droga Krzyżowa, 18.00
- Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota
8.00 - Jutrznia Wielkiej Soboty i Godzina Czytań,

9.00 - 14.00: Świecenie pokarmów

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
20.00 Wigilia Paschalna w Wielką Noc ( nie ma nocnej adoracji Najśw. Sakramentu )
Kolejne Msze Święte Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego: 6.00, 9.30, 11.00 i 12.30
( nie ma Mszy Świętej o godz. 18.00 )

Papieskie intencje ewangelizacyjne na kwiecień 2017 r.

Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę
również możliwości poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

W marcu 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Emila Maksimiec, ur. 03.02 2017 r.
2. Krzysztof Tymosiak, ur. 06.02.2017 r.

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Jadwiga Sochoń, zm. 01.03.2017 r.( Cm. w Miejski w Biłymstoku )
2. św. p. Marek Szczygieł, zm. 01.03.2017 r.( Cm. w Dojlidach )
3. św. p Danuta okłota, zm. 01.03.2017 r. ( Cm. św. Rocha )
4. św. p. Leokadia Panas, zm. 01.03.2017 r. ( Cm. w Konowałach )
Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opokoa.org.pl

