
    

 

Chrzest

                                      
Czym jest? Mówią: ” zanurzeniem w śmierć Chrystusa”. Co to znaczy, że od momentu chrztu 
świętego patrzy na ciebie Bóg. Co widzi? Twarz Swojego kochanego Syna. Jego Krew. Jego 
ból, poświęcenie, oddanie, Jego walkę, zmaganie o Ciebie. Bóg Ojciec patrząc na Ciebie 
słyszy krzyk Jezusa: „ odpuść im, bo nie wiedza co czynią” . 
Widzi Serce Jezusa, które tuli się do Twojego serca. Widzi światło obecne przy Jego 
Zmartwychwstaniu, które otula i chroni Ciebie przed mocami Złego. Widzi pakt o pokoju 
między Niebem i ziemią.   

   Od momentu chrztu stajesz się podobny  do Jezusa, stajesz się  Świątynią Ducha Świętego. 
Co to znaczy? Świątynia to szlachetne miejsce. Niezwykłe, ważne, dostojne, pełne ciszy, 
pokoju, czegoś pięknego, nieuchwytnego i świętego zarazem. Taki stajesz się w oczach Boga,
odkąd nosisz znak chrztu na sobie. Twoja dusza jest piękna w Jego oczach, święta. 
Napełniona Boską świętością. Świątynie często pachną kadzidłem, święty to aromat. Taka 
staje się Twoja dusza. Ona pachnie Chrystusem Jezusem, na którego Bóg wylał swój święty 
olej – Ducha Świętego – Twoja dusza ma swój aromat, jest jakby kwiatem w pięknym 
ogrodzie, którym cieszy się Bóg. Chrzest to sam Bóg zstępujący do duszy. Ona karmi się 
wiecznością. Ona jest nieśmiertelna. Jej piękno, wartość, moc, jej życie jest chronione, 
uszlachetnione przez chrzest, jak drogocenne wino w kryształowym, złoconym kielichu. 
Majestatyczne, wielkie, piękne góry  w dniu końca świata uklękną przed Tobą, bo w Twej 
duszy mieszka nieśmiertelność, w nich jej nie ma…  

   Chrzest jest znakiem, jakby dowodem osobistym, świadectwem Twojego pochodzenia, 
tożsamości – ten ktoś należy do Nieba.  Aniołowie patrząc na Ciebie widzą, że Twoje miejsce
jest w Niebie, należysz do domowników Boga, że jesteś pielgrzymem tymczasowo tylko 
przebywającym poza domem. Masz chrzest, masz klucz do Domu Ojca…
   Chrzest jest początkiem wiary. Jest jakby małym ziarenkiem zasadzonym w duszy 
człowieka. To ziarno ma siłę, ma moc wydać z siebie roślinę , która dosięga Nieba, która 
otwiera jego bramy. To ziarenko ma moc wydać owoc, który na uczcie w raju będzie darem, 
prezentem, słodkim pokarmem dla Boga i dla Ciebie, czymś co raduje, napełnia weselem…  
   Chrzest to zalążek Twojego piękna, wieczności, który ma moc by wzrastać… Chrzest to 
przynależność. Stajesz się członkiem Kościoła. Kościół jest Ciałem Chrystusa. Jezus Chrystus
patrząc  na Swoje Ciało widzi Kościół. Chrzest czyni Cię tak bliskim Jezusowi , jak bliska jest
Ci Twoja ręka, noga, oko… tak drogim,  tak ważnym, jak ważne jest dla Ciebie własne Ciało. 
Tym jest Kościół, tym się stajesz, kiedy przyjmujesz chrzest. I ta łaska trwa!       

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

Módlmy się, aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności ewangelii i wzrastał w jedności.   

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.      

Rekolekcje dla dzieci i   młodzieży 

23 – 24 – 25 III 2020 r. Nauki głosi ks. Karol Godlewski   

Rekolekcje parafialne  

29 – 30 – 31 III 2020 r. Nauki głosi ks. dr Tomasz Powichrowski    

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Warszawa – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego: 07 VI 2020 r.
Przewidziany wyjazd grupy z naszej parafii ( 50 osób )

Nawiedzenie parafii przez kopię obrazu MB Ostrobramskiej 
  

25 IX 2020 r. Nauki głosi ks. Marek Czech

W lutym 2020 r. w naszej parafii:
 
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Ryszard Minta ,  zm. 04.02.2020 r.  
2. św.p. Jadwiga Wołosik,  zm. 04.02.2020 r.   
3. św.p. Maria Magdalena Sokołowska, zm. 25.02.2020 r.  
4. św.p. Krystyna Eugenia Liszewska, zm. 26.02.2020 r.   

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


