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Idźcie i nauczajcie…
Nakaz Chrystusa „ Idźcie i nauczajcie „ zdaj się być w sprzeczności z dzisiejszymi poglądami,
które w imię wolności religijnej domagają się szacunku dla wyznawców każdej religii, a także dla
tych, którzy żadnej religii nie wyznają. Próby wpłynięcia na kogokolwiek, by zmienił swoją religię,
są zawsze postrzegane negatywnie. W niektórych krajach są one prawnie zabronione, a nawet
surowo karane. Postawa chrześcijanina jest wyraźnie określona przez Katechizm: nie może być
stosowany, nawet w najszlachetniejszych celach, niezdrowy przymus do zmiany wyznania ( tzw.
prozelityzm ). Natomiast w duchu tej samej wolności religijnej katolik ma prawo publicznego
głoszenia swojej wiary i dawania świadectwa przez życie według jej zasad.
Kiedy spotykamy się ze zwolennikami innych religii czy ludźmi niereligijnymi, musimy stać na
straży pełnej nauki chrześcijańskiej, jeśli nawet rozmówca ma poglądy skrajnie przeciwne.
Szanujemy człowieka z jego poglądami, ale jesteśmy przekonani o prawdziwości nauki, której
jesteśmy świadkami i zawsze pozostajemy wierni.
Spotykamy się z zarzutem, że my, katolicy, uważamy naszą religię za jedynie prawdziwą i że
wobec tego dialog z nami jest niemożliwy. Można zadać pytanie: czy wyznawca jakiejkolwiek
religii uważa ją za fałszywą? Chyba nie jest to możliwe, by przeciętnie inteligentny człowiek
trzymał się jakiejkolwiek idei, którą uważałby za fałszywą, chyba że miałby z tego niewspółmierne
korzyści materialne, a wtedy prawda się nie liczy. Oczywiście rozmowa, o ile do niej dojdzie, z
takim człowiekiem wygląda zupełnie inaczej.
Podobno kiedyś Dalajlama, który jest przecież wzorem tolerancji, powiedział, że dialog
międzyreligijny ma wtedy sens, gdy jego uczestnicy reprezentują pełnię swojej religii. Wszelkie
próby grzecznościowego ustępowania, mające doprowadzić do jakiejkolwiek zewnętrznej tylko
zgody, mogą w istocie zagmatwać sprawę i w gruncie rzeczy powodować indyferentyzm religijny.
Uznaje on, że właściwie w religiach wszystko jest „ takie samo , tylko trochę inne „. Nie! Różnice
w pojmowaniu prawdy podkreślamy wyraźnie i wspólnie próbujemy dojść do prawdy obiektywnej
w rzeczowej, spokojnej dyskusji. Dialog ma polegać na tym, że mówię tak, by mnie rozmówca
zrozumiał, a słucham tak, by być zrozumianym prze rozmówcę.

Nie powinno się też zbyt łatwo dawać wciągać w rozmowy religijne, gdyż często ludzie będący
poza Kościołem Katolickim doskonale znają naszą naukę i mogą nas zawstydzić, gdy spotykają
się z naszą niewiedzą. Np. Świadkowie Jehowy najczęściej znają Pismo św. lepiej od katolików,
ale ich interpretacja jest na ogół dla nas nie do przyjęcia. Kto więc decyduje się na rozmowę z
nimi, powinien dobrze orientować się w podstawowych problemach, a nawet tekstach Pisma św.
Wymyślanie im i wyrzucanie za drzwi z pewnością nie jest najlepszym sposobem realizowania
wezwanie Chrystusa do głoszenia Dobrej Nowiny.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na sierpień 2017 r.
Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać
piękno stworzenia.

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 lipcu 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Oliwia Moczulska, ur.25.05 2017 r.
2. Jan Trykozko, ur. 05.03.2017 r.
3. Zuzanna Otokowska
4. Amelia Kuprianowicz, ur. 31.05.2017 r.
5. Krzysztof Bujalski, 26.03.2017 r.
6. Lidia Wyszyńska, ur. 17.04.2017 r.
7. Julia Szmidt, ur. 28.05.2017 r.
8. Władysław Gerard Sawczuk, ur. 08.06.2017 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Zbigniew Wierzbicki, zm. 12.07.2017 r.( Cm. Farny )
2. św. p. Witold Strynkowski, zm. 19.07.2017 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

