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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.

Habemus terram!
(Mamy ziemię!)
Dn.29.09.2017 r. w Święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała Władze Miasta Białystok
przekazały naszej parafii ziemię pod budowę kościoła. W ciągu najbliższych miesięcy dokonamy
jej zakupu na własność. Ale już dziś na podstawie dokumentu podpisanego przez Prezydenta
Miasta możemy przystąpić do realizacji długo przez nas oczekiwanej inwestycji. Po prawie 10
latach oczekiwania mamy wreszcie swoją parafialną ziemię. Bogu niech będą dzięki! Wkrótce
rozpocznie się budowa parafialnej świątyni ku czci Matki Bożej Różańcowej. Wreszcie będziemy
u siebie!

Papieskie intencje ewangelizacyjne na październik 2017 r.
Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a
bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego.

Polityczna poprawność - król jest nagi!
„ Duraczenie społeczeństwa polega właśnie na tym , że rzeczy nieważne przedstawia się jako
nienaruszalne dogmaty chronione przez kaganiec politycznej poprawności, natomiast sprawy
ważne umykają społecznej uwadze. Zgodnie z tą logiką nie wolno nazwać Murzyna Murzynem, a
Cygana Cyganem, bo to rzekomo obraża te nacje, natomiast wolno za publiczne pieniądze, w
państwowym teatrze wystawiać pornograficzne sztuczydło szargające uczucia religijne obywateli.
Zgodnie z tą logiką nie wolno niesfornemu dziecku wymierzyć klapsa, wolno natomiast to dziecko
zamordować w łonie matki, a tego czynu pod groźbą wyroku sądowego nie wolno nazwać
morderstwem.
Suwerenowi, czyli społeczeństwu uszyto nowe szaty - czas powiedzieć, że król jest nagi „ .
Warszawska Gazeta, 15.09.2017 r.

W sierpniu 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Jan Górski, ur.23.06 2017 r.
2. Tomasz Grześ, ur. 18.07.2017 r.
3. Amelia Timoszuk, ur. 24.03.2017 r.
4. Alicja Misiewicz, ur. 27.07.2017 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Stanisław Radziszewski, zm. 29.08.2017 r. ( Cm. W. Świętych )
2. św. p. Urszula Jakimowicz, zm. 30.08.2017 r. ( Cm. W. Świętych )
3. św. p. Jolanta Góra, zm. 07.09.2017 r. ( Cm. w Grabówce )
4. św. p. Dorota Gwoździej, zm. 16.09.2017 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )
5. św. p. Janina Ciborowska , zm. 18.09.2017 r. ( Cm. Farny )
6. św. p. Wiesław Andrzej Polecki, zm. 21.09.2017 r. ( Cm. Miejski w Karakulach )
7. św. p. Marian Krasnodębski, zm. 28.09.2017 r. ( Cm. Miejski w Białymstoku )

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

