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Idźcie i nauczajcie…
Dawne katechizmy wyraźnie odróżniały Kościół nauczający, a więc duchowieństwo wszelkich
stopni, i Kościół słuchający - wiernych świeckich. Ale i wtedy pewna kategoria świeckich była
uważana za podmiot nauczania. Byli to rodzice. Katecheza dzieci i młodzieży nie była tak
rozbudowana jak dzisiaj, często nie było jej wcale, a przekazywanie pierwszych zasad wiary
uważano za powinność rodziców. Na ogół wywiązywali się z tego zadawalająco. Dziecko, które jak mówiono - wyssało wiarę z mlekiem matki, przy jej pomocy, a nierzadko i ojca, uczyło się
pacierza, który zawiera w sobie główne prawdy wiary, wiedze o podstawowych praktykach
religijnych i obyczaju chrześcijańskim. Kiedy dziecko przejmował Kościół, czy potem szkoła, miały
one już do czynienia z człowiekiem ukształtowanym religijnie na miarę swego rozwoju
umysłowego. Dzisiaj ze smutkiem należy stwierdzić, że rodzina traci zdolność przekazywania
wiary swoim dzieciom. Rodzice, w 60% zlaicyzowani ignoranci religijni, jeśli nawet decydują się
na uwzględnienie elementów religijnych w wychowaniu dziecka, swoje obowiązki w tym względzie
przerzucają na Kościół, a więc na katechetów i wychowawców religijnych. Należy więc tym
wszystkim , którzy będą te słowa czytali, przypomnieć, że na mocy sakramentu chrztu i
małżeństwa są zobowiązani przekazywać dzieciom wiarę i wychowywać je w duch katolickim.
Taki działa kultywowanie obyczajów chrześcijańskich w domu - wspólna modlitwa, praktyki
religijne, rozmowy o Jezusie i o głoszonej przez Niego nauce, którą przekazuje Kościół.
Sakrament bierzmowania nakłada obowiązek na każdego chrześcijanina, także nieżyjącego w
związku małżeńskim, do dawania świadectwa wiary i głoszenia jej w miarę potrzeb i okoliczności.
Odnosi się to szczególnie do katechetów i katechetek - na mocy ich zawodu. Trzeba tu
wspomnieć o ważnych dla szerzenia wiary instytucjach - uniwersytetach katolickich i podobnych
im zakładach naukowych. Pogłębiają one naukowe podstawy wiary, która choć nie może być
wyrozumowana, musi jednak być rozumna.
Przedmiotem nauczania są prawdy wiary i zasady moralności. Najpierw należy sobie
przypomnieć i przyswoić to, co w katechizmie nazywa się Głównymi prawdami wiary:

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na maj 2017 r.
Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór
Jezusa Miłosiernego.

100 - lecie objawień Matki Bożej w Fatimie
„ Jezus chce, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do
mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu” .
Matka
Boża, Fatima, 13 czerwca 1917 r.

Matka Boża prosi o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca.
Warunki nabożeństwa wynagradzającego pięciu pierwszych sobót miesiąca:
Wzbudzając intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, przez pięć kolejnych
pierwszych sobót miesiąca należy:
1. Przystąpić do spowiedzi św. ( w pierwszą sobotę lub wcześniej )
2. Przyjąć Komunię Świętą
3. Odmówić jedną część różańca świętego
4. Odprawić 15 minutową medytację ( rozmyślając o jednej lub kilku tajemnicach
różańcowych )
Uroczystość I Komunii Świętej : niedziela 14 maja 2017 r. godz. 9.30, 11.00 i 12.30.

W kwietniu 2017 r. w naszej parafii:

Sakrament chrztu przyjęli:
1. Kaja Kotowicz, ur. 10.09 2016 r.
2. Agata Pardela, ur. 17.11.2016 r.
3. Maria Maja Kościńska, ur. 28.02.2017 r.
4. Szymon Kołejda, ur. 16.01 2017 r.
5. Emilia Sadkowska, ur. 13.02.2017 r.
6. Dawid Twardowski, ur. 13.03.2017 r.
7. Błażej Papiernik, ur. 25.01.2017 r.
8. Maja Choińska, ur. 04.04.2017 r.

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Zofia Kwiatkowska - Leszczyńska, zm. 31.03.2017 r.( Cm. w Miejski )
2. św. p. Helena Stodulska, zm. 31.03.2017 r.( Cm. Farny )
3. św. p Eugenia Stankiewicz, zm. 03.04.2017 r. ( Cm. Miejski )
4. św. p. Bohdan Daniel Dwiliński, zm. 04.04.2017 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )
Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opokoa.org.pl

