
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: Bierzmowanie

   To  dotyk  Ducha  Świętego.  On  jest  Pocieszycielem,  Obrońcą,  Wspomożycielem,
Przyjacielem, Przewodnikiem, Ożywicielem, Nauczycielem, Źródłem i Szafarzem wszelkich
łask.  Bierzmowanie to Jego moc udzielona człowiekowi.  Konkretny dar,  który daje  Moc,
Bożą Moc, aby to do czego wzywa nas Ewangelia, aby to do czego wzywa nas Chrystus,
mogło się dokonywać w nas Mocą Boga, a nie naszą.  

   Zatem  skoro  przyjąłeś  bierzmowanie,  to  Duch  Święty  dał  Ci  moc,  aby  na  przykład
wypełniać Chrystusowe przykazanie miłości  bliźniego, miłości nieprzyjaciół,  przebaczenia.
To znaczy, że zawsze próbując komuś  przebaczyć masz prawo prosić Boga, który dał Ci w
sakramencie bierzmowania swojego Ducha Świętego, o to, by Ci tej mocy udzielił. Mocy do
wypełnienia tego przykazania.   

   Duch Święty przyszedł po to, aby to co uczynił Chrystus stało się obecne tutaj i teraz w
człowieku, który tego Ducha przyjął. To znaczy, że od momentu bierzmowania Chrystus staje
się  w Tobie prawdziwie obecny, Ty masz moc żyć życiem Chrystusa, a Chrystus Twoim
życiem. On Sam łączy się z Twoją duszą  jak człowiek łączy się ze swoim ciałem, tak blisko,
tak nierozerwalnie. Twoje życie staje się życiem Chrystusa. Chrystus daje Ci Swojego Ducha,
abyś mógł dostrzegać obecność Chrystusa w swoim życiu, Jego moc, która pokonuje zło i
cierpienie, która pokonuje to, co śmiertelne, chore, małe.  

   Duch Święty przychodzi na przykład w darze dobrych natchnień,  pragnienia czynienia
dobra, pragnienia uczciwości, pracowitości, troski, miłości, w darze modlitwy. Jeżeli czujesz,
że kochasz dobro, zależy Ci na tym by być dobrym człowiekiem, by stawać się lepszym,
wartościowszym, bardziej szlachetnym albo wręcz doskonałym – to dar dobrych natchnień
pochodzący od Ducha Świętego, to głos Chrystusa, który szepcze Ci do serca Jego Święty
Duch. Jeżeli nie chcesz zła, boli Cię niesprawiedliwość, krzywda, przemoc, obłuda, to dar
pochodzący od Ducha Świętego, to głos Chrystusa, który upodabnia Cię przez bierzmowanie
coraz bardziej do Siebie. Jeżeli czasem czujesz poczucie winy za zło, za grzech popełnione
nawet  w  odległej  przeszłości,  to  właśnie  głos  Ducha  Świętego,  który  prowadzi  Cię  do
świętości, do doskonałości, do życia wiecznego.  

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

Módlmy się, aby współczesnym rodzinom towarzyszyła miłość, szacunek oraz dobre rady
innych.  

 
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,
chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, a także oddalenie zarazy koronawirusa.    

   

Komunikaty 
    

W czasie wakacji ( lipiec – sierpień ) we wszystkie niedziele i święta nakazane porządek
Mszy Świętych tak jak w ciągu całego roku ( będzie również Msza Święta o godz. 12.30 ).

Tegoroczne bierzmowanie odbędzie się dn. 24.09.2020 r. o godz. 18.00. Szafarzem
sakramentu  będzie ks. bp Henryk Ciereszko.  

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

1. Amanda Gryko, ur. 28.11.2019 r.    
2. Leon Arkadiusz Redźko, ur. 24.01.2020 r.   
3. Gabriela Rogulska, ur. 02.09.2019 r.  
4. Beniamin Maleszewski, ur. 22.04.2020 r.   
5. Paulina Choińska, ur. 27.03.2020 r.    
6. Marcel Tworkowski, ur. 07.04.2020 r.       
7. Łucja Wesołowska, ur. 25.02.2020 r.     
8. Aleksander Marciuk, ur. 01.02.2020 r.      

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!   

Sakramentalny związek małżeński zawarli:   

1. Paweł Ruta – Małgorzata Katarzyna Zalewska    
2. Patryk Choiński – Agnieszka Radziszewska

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Jadwiga Helena Łuksza ,  zm. 03.06.2020 r.  
2. św.p. Barbara Dąbrowska,  zm. 05.06.2020 r.   
3. św.p. Gustaw Kazimierz Ryszawa, zm. 07.06.2020 r.    

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


