
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

          

               Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca 

 
 

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca została założona w 2010 r. w Ożarowie Mazowieckim przez 

dorosłych formujących się już w innych ruchach kościelnych i pallotyna ks. Krzysztofa Kralkę. Jej powstanie 

jest wynikiem pragnienia ludzi dorosłych pogłębiania swojego życia duchowego. Od tamtej pory 

dynamicznie się rozwinęła, cały czas spełniając swoje zadanie – przybliżyć człowieka wierzącego do Boga, a 

wątpiącym i poszukującym ukazać prawdę o Nim. Kolejne wspólnoty zaczęły pojawiać się w całej Polsce, 

szczególnie na Podlasiu. W lutym 2018 r. odbyło się w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary (rodzaj 

rekolekcji ewangelizacyjnych, których tematyką są podstawy wiary), po jego zakończeniu również u nas 

pojawiła się wspólnota Przyjaciół Oblubieńca. 

 

Sposób formacji jest bardzo prosty: raz w tygodniu osoby tworzące wspólnotę spotykają się na 

wspólnej Eucharystii, po jej zakończeniu wprowadzane są w tematykę danego tygodnia w czasie krótkiej 

konferencji, zaś spotkanie wieńczy wspólna modlitwa. Każdego kolejnego dnia, do następnego spotkania, 

każdy osobiście w domu, w dowolnie wybranym przez siebie czasie, rozważa fragment Pisma św. dotyczący 

poznanego tematu, często zapisywane są różne osobiste przemyślenia, towarzyszy temu modlitwa. Po 

tygodniu, przed kolejnym spotkaniem wspólnoty, wszyscy w grupach dzielą się swoimi rozważaniami. 

 

Ta bardzo prosta forma pomaga bardzo pogłębić swoją wiarę, rozumieć ją i nadać jej sens oraz 

rozwinąć wiedzę religijną. Wszystko to razem wzięte sprawia, że w Bogu, w którego wierzymy, widzimy 

naszego Przyjaciela, tak Go traktujemy i sami swoim życiem staramy się być Jego przyjaciółmi. 

 

Wielkim plusem formacji we wspólnocie jest wielowątkowe rozwijanie wiary. Nie polega ono, jak już 

wcześniej wspomniano, na skomplikowanym, wymagającym, czysto intelektualnym wyłożeniu treści. Każdy 

kolejny temat jest precyzyjnie określony i dotyczy konkretnego realnego i praktycznego zagadnienia, 

wydarzenia bądź zjawiska pojawiającego się w relacji z Panem Bogiem. Każde z nich jest zwięźle i jasno 

opisane w oparciu o Pismo św., nauczanie Kościoła i dzieła mistrzów duchowości. W razie potrzeby posiłkuje 

się również wiedzą z zakresu innych dziedzin, np. psychologii, historii, socjologii, filozofii. 

 

Dobre i rzetelne przygotowanie połączone z modlitwą daje konkretny i zadowalający efekt w postaci 

umiejętności realnego przeżywania i rozwijania swojej wiary. Nie jest to równoznaczne z uodpornieniem się 

na wszelkie przeciwności i trudy życia duchowego, które może prowadzić każdy. Realne podejście do 

przeżywania wiary nie polega na całkowitej odporności, niewrażliwości na życiowe doświadczenia, ale na 

gotowości do przeżywania ich w duchu wiary, podążając ku Zbawieniu. 
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Papieskie intencje ewangelizacyjne na sierpień 2019 r. 

 
Za ewangelizację: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej                     

„ szkołami wzrastania w człowieczeństwie” .    

  

W czasie wakacji w niedziele nie ma Mszy Świętej o godz. 12.30. 

    

    

   

Msza Święta Kół Żywego Różańca w każdą I Sobotę o godz. 7.00.    

 

   

 

Różaniec codziennie o godz. 6.30 ( w niedziele po Mszy Świętej o godz. 8.00 )  

 

W lipcu 2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Wiktoria Wiśniewska, ur. 28.04.2019 r.   

2. Wojciech Romańczuk , ur. 23.04.2019 r. 

3. Małgorzata Wierzbicka, ur. 30.01.2019 r.    

4. Wincenty Putko, ur. 14.05.2019 r.   

5. Leon Okuła, ur. 12.05.2019 r.   

6. Karolina Łapińska, ur. 03.05.2019 r.     

7. Szymon Dudek, ur. 21.05.2019 r. 

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!    

 

Sakrament małżeństwa zawarli:    
           

             Mateusz Gniazdowski – Magdalena Plewkiewicz 

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Zbigniew Sawicki,  zm. 15.07.2019 r. 

2. św.p. Sławomir Ostaszewski, zm. 22.07.2019 r.     

3. św.p. Irena Szczepkowska, zm. 23.07.2019 r.  

   

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


