
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

       

                          Zło dobrem zwyciężaj! 

Czy Kościół powinien mieszać się do polityki? 
 

Zdecydowana większość obywateli naszego kraju to katolicy, a katolicy ( świeccy i 

duchowni ) tworzą Kościół, dlatego ich uczestnictwo w życiu politycznym, a więc 

uczestnictwo Kościoła,  nie jest żadnym mieszaniem się do polityki, ale wyrazem troski o 

wspólne dobro i realizacją wynikającego z prawa obowiązku. Obywatele, a więc i katolicy nie 

mogą lekceważyć wyborów politycznych, gdyż od wyników elekcji do parlamentu zależy 

sprawa realizacji podstawowych wartości stanowiących o przyszłości normalnej rodziny, 

narodu i państwa. Ateiści, bezbożnicy i wszelcy inni wrogowie Boga ( i człowieka ) chcieliby 

rozstrzygać kwestie życia publicznego sami, po swojemu, bez udziału przytłaczającej 

większości obywateli naszego kraju, którymi są katolicy.  

 Od dłuższego czasu obserwujemy w naszej Ojczyźnie zmasowany i zorganizowany 

atak na to, co chrześcijańskie. Różne środowiska w Polsce są zainteresowane ograniczaniem 

miejsca Kościoła w życiu publicznym, gdyż wartości chrześcijańskie  przeszkadzają im w 

realizacji ich wynaturzonych celów. Treści religijne, ale i ludzie konsekwentnie wierzący, są 

zawadą przez sam fakt, że nie chcą uczestniczyć w oferowanym złu i obrzydliwościach. 

Rzecznicy skrajnego sekularyzmu, różne ruchy lewackie i skrajnie liberalne nie dopuszczają 

do głosu ludzi z poglądami konserwatywnymi, np. zwolenników poszanowania życia 

człowieka nienarodzonego. Różne zapisy prawne spychają wyznawców chrześcijaństwa na 

margines społeczeństwa; następuje ich prześladowanie i dyskryminacja.  

Kościół wypełnia swoją misję przez modlitwę  i kult publiczny, ale i przez wzywanie 

do kształtowania odpowiedniego ładu moralnego w rzeczywistości społecznej, w życiu 

codziennym jednostek. W trosce o „ całościowo „ rozumianą osobę, Kościół nie może milczeć 

i zamykać się w” zakrystii „ czy wycofać się do sfery życia prywatnego. Religia ma bowiem 

także wymiar społeczny, dlatego nie może być wartością „ wyciszoną „ w życiu publicznym. 

Obowiązkiem Kościoła jest być sumieniem współczesnego świata, czyli nieustannie 

przypominać, że odejście od etosu  w życiu społeczno – państwowym grozi moralnym 

zdziczeniem społeczeństwa i pojawieniem się wynaturzonych zachowań.    

W odniesieniu do kwestii moralnych nie ma miejsca na żadne kompromisy.  Oznacza 

to, że katolik nie może głosować na partię czy koalicję, która opowiada się za zabijaniem 

człowieka nienarodzonego, zgadza się na eutanazję lub legalizację związków 

homoseksualnych i zrównania ich w prawach z małżeństwami czy popiera ideologię gender, 

skrajny feminizm. Wyznawcom Chrystusa nie mogą być obojętne praktyki, w wyniku których 

fundamentalne wartości, takie jak: miejsce Boga w życiu publicznym, wolność religijna, 

afirmacja rodziny, sakralny wymiar życia ludzkiego, są „ zagłuszane „ we wspólnocie 

politycznej ( państwie ) czy wręcz rugowane z życia społecznego.      

                                                                                                

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

(Sady Antoniukowskie) 
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Papieskie intencje ewangelizacyjne na listopad 2019 r. 

 
Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń 

życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania. 

   

  

Wypominki: 02 ( sobota ) – 03 niedziela ) – 04 ( poniedziałek ) listopada o godz. 17.00 

 

 

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

 

12.11.2019 r. – godz. 11.00 Msza Święta z okazji 100 – lecia II LO 

( Ks. Abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki  ) 

 

Spotkania oazowe – każdy piątek o godz. 19.30 ( w kościele )  

 

Katechezy wtajemniczenia chrześcijańskiego w każdy poniedziałek i każdy czwartek                  

o godz. 18.45 

 

Spotkania Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w każdą środę o godz. 18.00. 

 

W październiku 2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Helena Maria Ropiak, ur. 16.07.2019 r.   

2. Natalia Pyłko, ur. 22.01.2019 r. 

3. Julian Wilanowski, ur. 27.06.2019 r.    

4. Antoni Bahl, ur. 22.07.2019 r.   

5. Michalina Wasilewska, ur. 22.08.2019 r.   

6. Hanna Dajnowska, ur. 13.08.2019 r.      

7. Tomasz Kimborowicz, ur. 11.09.2019 r.     

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!    

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Genowefa Nierodzik,  zm. 30.09.2019 r.   

2. św.p. Dariusz Grech,  zm. 09.10.2019 r.    

3. św.p. Jerzy Reduta, zm. 13.10.2019 r.   

4. św.p. Romuald Ejsmont, zm. 15.10.2019 r.   

5. św.p. Maria Ćwikowska, zm. 26.10.2019 r.  

 

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


