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Idźcie i nauczajcie
Głoszenie Słowa Bożego powinno zawsze opierać się o Biblię, czyli Pismo Święte opatrzone
komentarzami katolickich uczonych biblistów. Po grzechu pierworodnym, gdy człowiek zgrzeszył
nieposłuszeństwem, chcąc w pysze rozumu być takim jak Bóg znający dobro i zło, Stwórca
postawił przed rozumem ludzkim trudne do rozwiązania zadania. Człowiek nie tylko w pocie czoła
będzie uprawiał ziemię, nie tylko kobieta będzie w boleściach rodziła dzieci, ale i rozum będzie
musiał się bardzo natrudzić, żeby z Pisma Świętego wydobyć to, co dla zbawienia człowieka jest
potrzebne.
Można powiedzieć, że stajemy przed łamigłówką złożoną z najrozmaitszych elementów,
a drogą do rozwiązania tej łamigłówki jest przyjęcie faktu, że to Bóg, który kocha, dał ją
człowiekowi do rozwiązania. I że kluczem do znajomości i przyjęcia Słowa zawartego w Biblii jest
szczera i wzrastająca wciąż miłość człowieka do Boga. Najpierw trzeba mieć odwagę samemu
sięgać do Pisma Świętego. Trzeba je mieć w domu i to nie w jakimś kącie, przykryte papierami i
książkami, ale na honorowym miejscu. W niektórych domach robi się nawet mały ołtarzyk dla
Pisma Świętego. Pamiętajmy, że jeśli Ciało Pańskie, Eucharystia, jest przechowywana z
największą czcią tabernakulum, to Słowo Pańskie, Biblia, powinno też być odpowiednio uczczone.
Jednym ze sposobów poznawania Pisma św. w duchu modlitewnym jest czytanie ciągłe, po
łacinie lectio continua. Czyta się powoli od początku do końca. Teksty w danej chwili
niezrozumiałe „ zalicza się „ tylko, wierząc, że Bóg je kiedyś zaktualizuje na miarę potrzeb
czytającego. Warto natomiast zatrzymać się chwilę nad tekstami jasnymi, w których wyraźnie
wiadomo, o co chodzi, i które mogą być światłem wskazującym prawdy wiary lub drogę
postępowania tym, którzy w tym właśnie momencie potrzebują pomocy z zewnątrz.

Aby wyjaśnić trudności, z którymi nie możemy sobie poradzić, dobrze jest uczestniczyć w
działaniach kręgów biblijnych organizowanych coraz częściej przez parafie lub inne wspólnoty.
Jeśli czegoś takiego nie ma w najbliższym otoczeniu, można się pokusić o założenie zespołu,
który pod kierunkiem osoby kompetentnej będzie uczył, jak wchodzić w Biblię i żyć Biblią.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na listopad 2017 r.
Za ewangelizację: Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa
i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii.

Nowenna Opieki NMP Ostrobramskiej,
Matki Miłosierdzia
Tegoroczna Nowenna przebiegać będzie pod hasłem: „ Z Maryją napełnieni Duchem Świętym „
. Swoją tematyką nawiązuje ona do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok
2017/2018 - „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym „ . Nabożeństwa będą odbywały się
codziennie w Bazylice Katedralnej o godz. 18.00. Nasza parafia zaproszona jest na dzień 13
listopada ( poniedziałek ).

Informacje w sprawie budowy kościoła
W związku z otrzymaniem ziemi pod budowę naszego kościoła parafialnego ( a dokonało się
to dn. 29.09.2017 r. ) w minionym miesiącu ( październik 2017 ) Parafia wystąpiła do właściwych
instytucji ( elektrownia, gazownia, wodociągi, kanalizacja itd. ) o wydanie

(

określenie ) warunków budowy kościoła. Po otrzymaniu tych dokumentów i zatwierdzeniu projektu
kościoła przez Kościelną Komisję Budownictwa Sakralnego ( mamy nadzieję że Komisja
rozpatrzy naszą sprawę jeszcze w listopadzie ) wystąpimy do Departamentu Architektury Miasta o
wydanie pozwolenia na budowę naszej parafialnej świątyni.

W październiku 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Antoni Kowalko, ur.24.08 2017 r.
2. Oskar Rybaczek, ur. 27.06.2017 r.
3. Natalia Grzybowska, ur. 10.06.2017 r.
4. Amelia Makowska, ur. 10.08.2017 r.
5. Piotr Bieniak, ur. 13.09. 2017 r.
6. Fabian Bielawski, ur. 12.09.2017 r.
7. Aleksander Łepkowski, ur. 19.08.2017 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

