
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: Bierzmowanie

      Duch Święty dany nam w czasie bierzmowania to Boża moc, żywy Bóg, Osoba, która ma
moc  prowadzić  Cię  poprzez  zwykłe  ludzkie  życie  Boskimi  drogami.  Od  momentu
bierzmowania, łączy to, co ziemskie z tym, co Boskie, co duchowe w Twoim życiu. Duch
Święty sprawia, że cud męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa staje się obecny w
Tobie, a więc Ty prawdziwie nosisz owoce zbawienia w sobie i możesz zawsze prosić, by te
owoce wydawały plon w Twoim życiu.  
  
    Duch Święty daje także moc by walczyć z szatanem, by opierać się złemu duchowi. To
Duch  Święty   przychodzi  z  pomocą  naszej  słabości  podczas  pokus,  udręczeń,  podczas
cierpienia, bólu, smutku, samotności. To On ma moc dać ci wytrwanie w wierze aż do końca
życia, to On dał wszystkim męczennikom moc by świadczyć o Chrystusie, nawet za cenę
bólu, tortur, odrzucenia. Duch Święty daje moc i odwagę, by głośno, publicznie wyznawać
Chrystusa.   

   W darze bierzmowania Duch Święty uświęca naszą ludzką modlitwę. Nawet jeśli wydaje
się ona nam niedoskonała i trudna, On ją wypełnia Swoim głosem, Sam modląc się w nas,
przez nas i za nas. Duch Święty łączy Twoje modlitwy z modlitwami wszystkich świętych i
całego  ludu  Bożego  w  jedną  cudowną  pieśń  kościoła,  która  rozbrzmiewa  przepięknym
hymnem u Bożego tronu.  

   Duch Święty to Ten, który wlewa w serce nadzieję. Przez nią pokazuje nam, że Chrystus
zwyciężył. Zło pokonane. Śmierć pokonana. Cierpienie pokonane. Zatem masz prawo cieszyć
się i oczekiwać wypełnienia się tych cudownych obietnic. Masz prawo pomimo trudu, bólu,
cierpienia, już teraz cieszyć się i radować z rychłego spotkania w niebie. To Duch Święty daje
tę moc, by tak żyć.   

   On daje moc, by żyć miłością. By kochać i być kochanym. To On w darze bierzmowania
napełnia  nasze  serca  miłością  Ojca,  sprawia,  że  możemy  czuć  się  kochani  przez  Boga,
doświadczać tej miłości, nią się karmić, sycić, radować. I tę miłość, tę nadzieję, to światło
nieść innym ludziom. Daje po prostu moc by być chrześcijaninem w pełni.  

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

Módlmy się, za wszystkie osoby, które pracują i żyją z morza, za marynarzy, rybaków oraz
ich rodziny.  

 
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.     
   

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 lipcu 2020 r. w naszej parafii:
 
Sakrament chrztu przyjął: 
   

1. Franciszek Popławski, ur. 27.02.2020 r.    
2. Szymon Wróbel, ur. 10.03.2020 r.   
3. Barbara Faustyna Sawczuk, ur. 18.05.2020 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Czesława Marko,  zm. 12.07.2020 r.  
2. św.p. Wanda Górniak,  zm. 12.07.2020 r.   
3. św.p. Zdzisław Ostaszewski, zm. 17.07.2020 r.  
4. św.p. Donata Johansson, zm. 21.07.2020 r.    

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


