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Idźcie i nauczajcie…
Chrystusowy nakaz nauczania brzmi ( wg św. Mateusza - 28,19 ): Nauczajcie wszystkie narody.
Dosłowne zaś tłumaczenie starożytnego teksu precyzuje: Czyńcie uczniami wszystkie narody.
Wypełniając nakaz Chrystusa, Kościół od początku prowadzi naukę w dwóch kierunkach: prawd
wiary i postępowania zgodnego z poznanymi prawdami. Efektem nauczania jest doprowadzenie
do tego, by wszystkie narody mogły stać się uczniami Chrystusa.
Prawdy wiary, powinny być przekazywane tym, którzy mają być uczniami, stosownie do
poziomu ich wiedzy. Podstawą jest uznanie istnienia Boga Stworzyciela i Odkupiciela, który jest
nieskończoną miłością i oczekuje miłości ze strony człowieka. Uczeń winien też mieć wiedzę o
istnieniu tajemnic wiary, których do końca zgłębić się nie da. Trzeba uznać fakt ich istnienia i
przyjąć je w duchu wiary. W tej akcji misyjnej, bo przecież w gruncie rzeczy o to chodzi, trzeba
wykazać dużo taktu i roztropności, unikając wszelkich pozorów interesowności. Jedynym celem
nauczania ludzi spoza Kościoła jest by, Chrystus był poznany i kochany przez jednostki i całe
społeczności.
I tu mamy praktyczny cel nauczania Kościoła. Każdy uczeń ma na tyle pogłębiać swój kontakt z
Chrystusem, by zawiązała się osobowa więź między Bogiem a człowiekiem, w czym mają
dopomóc szczególnie sakramenty pokuty i Eucharystii. Należy ożywiać w sobie ducha modlitwy
indywidualnej i zbiorowej. W tym celu uczeń ma poznawać rozmaite szkoły modlitwy według
tradycji Wschodu i Zachodu, by wybrać tę najbardziej odpowiednią dla siebie. Owocem tego
będzie troska o trwały stan łaski, czyli zażyłej przyjaźni z Chrystusem w nadziei wiecznego
zbawienia, a więc szczęścia, do którego człowiek jest stworzony.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na wrzesień 2017 r.
Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary i dawania
świadectwa miłosierdzia.

Nominacja
Decyzją ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, do pracy w naszej parafii
został skierowany dotychczasowy wikariusz parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce,
ks. mgr Tomasz Kiercel. Witamy serdecznie ks. Tomasza wśród nas i życzymy bł. Bożego w
pracy dla dobra Kościoła.

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 )

140 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie
Biuro Pielgrzymkowe PAX organizuje wyjazd do Gietrzwałdu i Świętej Lipki w dniach
15 - 16 września 2017 r. Przejazd autokarem. Nocleg w Gietrzwałdzie. Cena 300 zł. Zapisy w
biurze przy ul. Ks. Adama Abramowicza 1 ( obok kościoła św. Rocha ).

W sierpniu 2017 r. w naszej parafii:

Sakrament chrztu przyjęli:
1. Magdalena Lerman, ur.05.03 2017 r.
2. Nikodem Klej, ur. 15.01.2017 r.
3. Alan Borowski, ur. 26.06.2017 r.
4. Szymon Borowski, ur. 26.06.2017 r.
5. Martyna Ptaszyńska, ur. 03.07.2017 r.
6. Ewa Dzienis, ur. 17.07.2017 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Bohdan Stanisław Franciszek Dąbrowski, zm. 29.07.2017 r.( Cm. W. Świętych
2. św. p. Wiesław Wasiluk, zm. 28.07.2017 r. ( Cm. w Dojlidach )

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

