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Idźcie i nauczajcie…

Polecenie Jezusa Nauczajcie wszystkie narody ( Mt 28,19 ) odnosi się do potrzeby prawdy, która
ma każdy człowiek. Od czasu kiedy zaczyna myśleć i rozumować, stawia pytania: Co to jest?
Dlaczego? Po co? Jezus powiedział o sobie: Ja jestem prawdą

i dodał jeszcze: na to

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie ( J 18, 37 ) . Trzeba więc to poszukiwanie
prawdy odpowiednio ukierunkować. Dzisiaj kwestionuje się istnienie Prawdy pełnej, absolutnej,
która jakoby ograniczała wolność człowieka. Jeśli jednak przyjmiemy względność prawdy, kiedy to
każdy człowiek tworzy ją dla siebie czy dla jakiejś wspólnoty, np. politycznej, nie licząc się z
Prawda absolutną, to współżycie między ludźmi staje się bardzo utrudnione, jeśli nie wprost
niemożliwe. Jesteśmy tego świadkami w naszej rzeczywistości.
Jeśli więc istnieje obowiązek nauczania, to jest też i obowiązek przyjmowania nauki. Już przy
udzielaniu sakramentu chrztu rodzice i chrzestni przyrzekają wychować dziecko po katolicku.
Zresztą i społeczność cywilna w trosce o rozwój umysłowy dziecka wprowadza obowiązek
szkolny. Dopóki dziecko jest pod opieką i na utrzymaniu rodziców, jest zobowiązane do
posłuszeństwa także w dziedzinie edukacji świeckiej i religijnej. Problem leży w tym, że często
dzisiaj rodzice nie mogą tego obowiązku wyegzekwować.
W taki układzie nauczani powinni być wszyscy ludzie, najpierw w Kościele, od małych dzieci do
papieża, a dalej - poza nim - wszystkie narody. W Kościele przybywają wciąż nowi wyznawcy,
którzy wymagają nauczania początkowego. Wszyscy inni zaś powinni swą wiedzę o Bogu i
Kościele nieustannie pogłębiać. Warto nawiązać znów do sytuacji w społeczeństwach świeckich,
gdzie mówi się o kształceniu ustawicznym, choćby nauczycieli.
Kiedy św. Jan Paweł II był ostatni raz w Polsce i spotkał się w opactwie tynieckim - 19 sierpnia
2002 r. - swego przyjaciela, wybitnego biblistę, O. Augustyna Jankowskiego, spytał: „ O czym

teraz Ojciec pisze? „ Po otrzymaniu odpowiedzi: „ O aniołach „ rzekł: Dobrze, że nie tylko Miłosz
pisze o aniołach”. A kiedy ojciec Jankowski przesłał mu po paru tygodniach gotową książkę,
otrzymał w odpowiedzi list, w którym były słowa: „ Dziękuję, wiele się z niej nauczyłem” .

Papieskie intencje ewangelizacyjne na lipiec 2017 r.
Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie
i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w
miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.

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. Marcelina Trusewicz, ur.24.03 2017 r.
2. Gabriela Ciepielewska, ur. 05.03.2017 r.

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Zofia Żukowska, zm. 08.06.2017 r.( Cm. Wszystkich Świętych )

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

