
    

 

Jezu, ufam Tobie

  „  Dla  Jego  bolesnej  męki,  miej  miłosierdzie  dla  nas  i  całego  świata!”  Teraz,  przez
doświadczenie  pandemii,  wszyscy  widzimy  i  czujemy,  jak  bardzo  „  my”  i  „  cały  świat
„ jesteśmy nawzajem zależni, jak dzielimy wspólny los i jedną wielką próbę. Rozumiemy też
coraz bardziej potrzebę wspólnej odpowiedzi na zagrożenie. To, czego jednak nie dostrzega
współczesny  „  cały  świat  „,  to  właśnie  potęga  modlitwy,  siła  naprawdę  globalna,  bo
przekraczająca  nie  tylko  granice,  ale  też  nasze  ludzkie  wąskie  horyzonty.  Przesłanie
Miłosierdzia Bożego daje nadzieję uzdrowienia nie tylko od podstępnej i tajemniczej choroby,
ale też naszego lęku, obojętności i grzechu, które zabijają duszę tak, jak koronawirus niszczy
ciało.   
   Orędzie Pana Jezusa przekazane skromnej zakonnicy w Warszawie, Płocku, Wilnie czy
Krakowie pojawiło się z woli Opatrzności Bożej również w trudnych czasach. Gdy przyszła
Apostołka  Miłosierdzia  Bożego  wchodziła  w dorosłość,  trwała  pierwsza  wojna  światowa,
zachód Europy dziesiątkowała wtedy grypa hiszpanka ( na nią zmarli  święci  Franciszek i
Hiacynta  z  Fatimy  ),  Polska  musiała  toczyć  wojnę  o  zachowanie  dopiero  co  odzyskanej
niepodległości. Z kolei schyłek życia św. Faustyny to wielki kryzys ekonomiczny, w Polsce
odczuwany przez całe lata 30., aż do kolejnej wojny. 
  
   W  perspektywie  wiary  i  ewangelicznego  obrazu  człowieka  czymś  zrozumiałym  jest
apokaliptyczna wizja końca świata, świata w którym część ludzkości pragnie się ulokować i
urządzić na stałe bez oglądania się na Boga i Jego prawo. Tymczasem opłakany stan naszej
cywilizacji dobrobytu, gdzie w majestacie prawa morduje się nienarodzone dzieci, rozbijane
są rodziny, a najmłodsi poddawani są tyranii ideologii gender, pokazuje, że rozwój materialny
daje tylko ułudę szczęścia. W rzeczywistości stanowi pożywkę dla pokusy i grzechu, osłabia
naszą moralną wrażliwość, zamyka na bliźniego, w końcu każe zapomnieć o samym Bogu.
Dziś jesteśmy wyrwani z poczucia samowystarczalności. Czy jednak ten wstrząs przebudzi
ludzkie sumienia?  

   Czy w sytuacji, gdy pękają podstawy naszego świata, ludzkość zda sobie sprawę z własnej
słabości,  kruchości  i  bezsilności?  Czy  w  sercach  pozostających  daleko  od  Boga  odżyje
powołanie  do wieczności?  W koronce do Bożego Miłosierdzia  przyprowadzamy ludzkość
i  grzeszników  do  Jezusa  Miłosiernego,  błagając  o  zanurzenie  w  Jego  nieskończonym
Miłosierdziu.  Ze szczerej troski i miłości nieustannie oddawajmy cały świat w jedyne Ręce,
które naprawdę ratują i leczą – naszego Najmiłosierniejszego Pana i Zbawiciela i z cała mocą
powtarzajmy za św. Faustyną modlitewne „ Jezu, ufam Tobie”.     

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
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Papieskie Intencje Modlitewne na maj 2020 r.

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla
całego Kościoła.   

Różaniec w intencji Ojczyzny  

W każdą sobotę po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 przed Najświętszym Sakramentem
odmawiamy  różaniec w intencji Ojczyzny   –  o pojednanie i zgodę w polskim narodzie, o
chrześcijańskie życie rodzin i katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, a także oddalenie

zarazy koronawirusa.      

Komunikaty 

Na podstawie najnowszych zarządzeń władz sanitarnych ( z dn. 19.04.2020 r. ) w naszym
kościele jednorazowo może przebywać 51 osób, zachowując przepisaną odległość

( minimum 2 m ) i zakrywając usta i nos. 
   

Nabożeństwa majowe codziennie po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.
 

Tegoroczne I Komunie zostały przełożone na 11 czerwca 2020 r. w Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Beatyfikacja Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego została przełożona na czas po ustaniu
pandemii koronawirusa. 

Codziennie rano i wieczorem przed Eucharystią o godz. 7.00 i 18.00 możliwość spowiedzi.
Czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej kończy się w niedziele Trójcy Przenajświętszej,

która w tym roku przypada na dzień 7 czerwca.  

W kwietniu 2020 r. w naszej parafii:
 
Sakrament chrztu przyjął: 
   

1. Maciej Rajecki, ur. 03.03.2020 r. 

Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Julian Iwaniuk ,  zm. 31.03.2020 r.  
2. św.p. Tadeusz Szymula,  zm. 10.04.2020 r.   

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


