
    

 

Niezbędnik wędrowca czyli rzecz o sakramentach świętych

Sakrament to „ widzialny znak, niewidzialnej łaski „. To znaczy, że to co widzimy i słyszymy,
słowa i gesty księdza oraz innych ludzi obecnych podczas liturgii sakramentu, są znakiem

realnego, niewidocznego dla oka działania Boga. Bóg sam we własnej Osobie w tym
momencie przychodzi. Staje się rzeczywiście obecny. Działa tutaj i teraz czyniąc, co dany

sakrament oznacza.  
   Zasadniczym celem każdego sakramentu jest czynić Chrystusa obecnym pośród nas i w nas.
W tym momencie, sam Bóg przyobleka nas w Chrystusa, On staje się obecny w nas, 
zyskujemy Jego godność, a przez to zbawienie. Celem sakramentu jest więc zbawienie 
człowieka, i to uczynienie tego zbawienia, tutaj i teraz realnym, prawdziwym.    
Sakrament zanurza człowieka w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. 
   Przez sakramenty Bóg odnawia świat. Czyni nasz ludzki świat bardziej boskim, naszą 
ludzką codzienność – Swoją codziennością; wartość duchową, wartość, która niesie 
nieśmiertelność. 
   Bóg pragnie przez sakramenty odnawiać Swój obraz i podobieństwo w nas. Czyni to mocą 
Ducha Świętego, który działa w każdym sakramencie  przez Kościół i we współpracy z 
posłusznym Mu Kościołem.    

   Sakrament jest więc znakiem i wypełnieniem jedności człowieka z Bogiem, wspólnoty, 
zaufania, współpracy, oddania, przyjaźni. Jest spotkaniem człowieka z Bogiem, stworzenia ze
Stwórcą, śmiertelnego z nieśmiertelnym, jest pociągnięciem do nieba człowieka, 
wyzwoleniem, zadatkiem i zapowiedzią raju.  

                                 Modlitwa do Dobrego Ojca o Dar Ducha Świętego     

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś nam Samego Siebie w Swoim Synu, a Jego 
uczyniłeś Emmanuelem, Bogiem z nami, abyśmy przez zjednoczenie z Nim dostąpili radości 
spotkania z Toba w niebie. 

Wylej, proszę, na mnie strumienie łask Twojego Ducha, który daje życie w Chrystusie 
Jezusie. Niech pomoże mojemu sercu doświadczyć „ jak słodki jest Pan „ , doświadczyć Jego 
obecności, niech rozpali moją miłość, niech woła we mnie do Ciebie. 

   Proszę błogosław mojej wierze, niech będzie ona coraz piękniejszą drogą do Ciebie. Daj mi 
poznać i zachwycić się tajemnicą Twojego Syna, który przychodzi pod zasłoną sakramentów 
Kościoła. Amen.   

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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Papieskie Intencje Modlitewne na luty 2020 r.

Módlmy się, aby wołanie braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników
pozbawionych skrupułów, było usłyszane i wzięte pod uwagę.   

Różaniec w intencji Ojczyzny  

Ze względu na ważne wydarzenia, które rozegrają się w Polsce, w naszej Archidiecezji i
parafii w tym roku ( wybory prezydenckie, beatyfikacja Sługi  Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego, nawiedzenie parafii przez kopię obrazu NMP Ostrobramskiej Matki

Miłosierdzia  w związku z listopadowym poświęceniem kaplicy MB Ostrobramskiej w
białostockiej katedrze) w każdą sobotę po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 przed

Najświętszym Sakramentem  odmawiać będziemy różaniec w intencji Ojczyzny
–  o pojednanie i zgodę w polskim narodzie i o chrześcijańskie życie rodzin.    

W styczniu 2020 r. w naszej parafii:
 
Sakrament chrztu przyjęli: 

1. Aleksander Sulima, ur. 20.11.2019 r.  
2. Nikodem Kucharewicz, ur. 20.09.2019 r.  
3. Zofia Borsuk, ur. 03.07.2019 r.

      
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!   

Sakrament małżeństwa zawarli:   

1. Rafał Baranowski – Karolina Radomska   

Plurimos annos!

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Czesław Sazon ,  zm. 07.01.2020 r.  
2. św.p. Stefan Grodzki,  zm. 09.01.2020 r.   
3. św.p. Janina Kowalska, zm. 14.01.2020 r.  
4. św.p. Irena Kozak, zm. 17.01.2020 r.  
5. św.p. Stanisława Emilia Janik, zm. 21.01.2019 r.
6. św.p. Irena Romualda Adamczyk , zm. 22.01.2020 r.  

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


