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Idźcie i nauczajcie…
Wielkość i dramat człowieka polega na tym, że wyniesiony ponad wszystkie stworzenia,
obdarzony wszelkimi darami dostępnymi dla istoty stworzonej nie wykorzystał ich, ale przez
nieposłuszeństwo - grzech pierworodny - utracił je dla siebie i dla swoich potomków. Bóg, który
nie ma w nienawiści niczego , co stworzył, chciał ratować człowieka, przywracając go do
pierwotnego stanu. Działanie Boga w tym kierunku nazywamy Bożym planem zbawienia. Należy
więc znać historię zbawienia , począwszy od stworzenia świata i człowieka poprzez grzech
pierworodny i obietnicę odkupienia go daną już w raju. Przedmiotem wiedzy mają być dalej dzieje
patriarchów: Noego z potopem, Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz Mojżesza z niewolą egipską. Po
nich następują sędziowie, prorocy i królowie, niewole: asyryjska, babilońska i rzymska, podczas
której dokonała się pełnia czasów, gdy w Betlejem, w Ziemi Świętej, narodził się z Dziewicy Maryi
Jezus Chrystus, Syn Boży i oczekiwany Odkupiciel świata.
Kolejny etap historii zbawienia to życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, który pozostaje w
założonym przez siebie Kościele aż do końca świata. Zbawienie dokonuje się w Kościele
katolickim, którego historia obejmuje dzieje Kościoła pierwotnego, średniowiecznego,
nowożytnego i nowoczesnego. Trzeba tu zwrócić uwagę na rozłamy w Kościele, na działalność
misyjną, na prześladowania oraz na wielkich jego przedstawicieli - świętych i błogosławionych.
Dzieło zbawienia dokonuje się obecnie przez uświęcające działanie Ducha Świętego.
W Nim Jezus wraz z całym Kościołem oddaje nieustannie cześć Bogu Ojcu, sprawując liturgię,
to jest realizację w znakach tego, czego dokonał Zbawiciel, gdy przebywał w ludzkiej Postaci na
ziemi. Najważniejszym aktem czci jest Niekrwawa Ofiara, czyli Eucharystia, Msza Święta, a
razem z nią święte znaki, sakramenty oznaczające i przynoszące łaskę. Jest ich siedem: chrzest,
bierzmowanie, Ciało i Krew Pańska, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.
Prawdy wiary zawarte w Piśmie Świętym i w Tradycji Apostolskiej, a podane przez Kościół do
wierzenia, nazywamy dogmatami. Przyjęcie ich potwierdza przynależność do Kościoła
katolickiego. Potwierdzona przyjęciem w wierze jego dogmatów prowadzi ona w konsekwencji do
przyjęcia określonych zasad etycznych. Podstawą naszej etyki są Przykazania dane przez Boga
Mojżeszowi na Górze Synaj podczas wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

Podsumowaniem tych Przykazań z podkreśleniem, co w nich jest najważniejsze, są podane
przez samego Jezusa Dwa przykazania miłości: Boga i bliźniego
O ile powyższe Przykazania mają sens dla całego chrześcijaństwa , a Nawet dla całej wierzącej
ludzkości, to Kościół katolicki określił właściwe dla niego obowiązki wiernych, ustanawiając Pięć
przykazań kościelnych.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na czerwiec 2017 r.
Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią,
pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

Ingres nowego Pasterza Archidiecezji Białostockiej
Ojciec Święty Franciszek dnia 12 kwietnia 2017 r. mianował Arcybiskupem Metropolitą
Białostockim ks. dr. Tadeusz Wojdę, wieloletniego pracownika dykasterii watykańskich. Przyjmie
on święcenia biskupie w archikatedrze białostockiej dnia 10 czerwca 2017 r. o godz. 11.00. Ks.
Abp Edward Ozorowski poleca go modlitwie wszystkich Archidiecezjan i serdecznie zaprasza do
katedry na konsekrację i ingres nowego Pasterza.

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 )

W maju 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Ewa Wierzbicka, ur.26.01 2017 r.
2. Hanna Żrubek, ur. 24.03.2017 r.

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Lucyna Dobrańska, zm. 22.05.2017 r.( Cm. w Miejski )
2. św. p. Leokadia Kociukiewicz, zm. 26.05.2017 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )
Niech odpoczywają w pokoju!
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