
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: Pokuta

      Każda nasza spowiedź jest przede wszystkim spotkaniem człowieka z Bożą miłością.
Z Bogiem, który podczas spowiedzi , czyli tutaj i teraz kocha  Ciebie jak dobry Ojciec. On jak
dobry  Ojciec  podczas  wyznawania  grzechów  wsłuchuje  się  w  Ciebie,  jak  dobry  ojciec
rozumie, podnosi, przytula i przebacza. 
 
    Właśnie podczas spowiedzi ten dobry ojciec, jak prawdziwy Przyjaciel bierze Ciebie za
rękę i mówi:” Nie bój się, Ja Jestem z Tobą”, klepie po ramieniu mówiąc: „ Nie martw się, Ja
ciągle Jestem blisko”. Dlatego możesz wychodzić ze spowiedzi z radością w sercu, bo Bóg
właśnie podczas spowiedzi raz jeszcze  mówi do duszy człowieka: „ Synu ( Córko ), Ja Ciebie
kocham”.  
  
    Choć nasze grzechy zaburzają relację z Bogiem, to jednak nie zmieniają samego Boga, nie
zmieniają Jego nastawienia do nas. On się nie zmienia. On pozostaje nadal Ojcem – dobrym,
kochającym,  ciepłym,  troskliwym,  On  pozostaje  Przyjacielem  –  wiernym,  prawdziwym,
oddanym. On nadal pozostaje jak Brat – serdeczny, życzliwy, współczujący… I te tajemnice
swojej obecności, czułości objawia duszy człowieka podczas spowiedzi.  

   Każda nasza spowiedź  łączy się z darem Ducha Świętego, który wlewa  miłość  Bożą do
niej,  który  woła  w  niej  „  Ojcze  „.  To  znaczy,  że  kiedy  przystępujesz  do  spowiedzi
otrzymujesz  dar  Ducha  Świętego,  abyś  mógł  się  nawracać,  abyś  mógł  powstawać,
otrzymujesz nową siłę, Bóg Ciebie odnawia.  
 
   Otrzymujesz też Ducha Świętego abyś mógł wyjść ze spowiedzi i zwracać się do Boga z
radością i odwagą” Mój Ojcze ! „. Dlatego wyjdź ze spowiedzi z poczuciem, iż Bóg patrzy na
Ciebie jak na Syna ( Córkę ), pięknego, drogiego, wartościowego w Jego oczach i cieszy się
Tobą.    
   
   Każda nasza spowiedź jest zanurzeniem we krwi Jezusa Chrystusa przelanej na krzyżu. Ta
krew  Ciebie  obmywa,  oczyszcza,  usprawiedliwia.  Ona  stawia  Ciebie  na  nowo  czystym
( czystą ) i pięknym przed Bogiem. Ta krew głośno woła do Nieba i otwiera je nad Tobą,
przywracając wszystkie utracone łaski.        
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Papieskie Intencje Modlitewne na wrzesień 2020 r.

Módlmy się, aby zasoby naszej planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy,
z ich poszanowaniem.  

 
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 
    

Od września 2020 r. w każdą Pierwszą Niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 11.00
adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna wokół naszego kościoła.  

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

    
Decyzją ks. Abpa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, w dniu 25.08.2020 r.
rozpoczął pracę duszpasterską w naszej parafii ks. Marek Bielawski, dotychczasowy

wikariusz parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku. Serdecznie witamy ks. Marka
w naszej wspólnocie i życzymy błogosławieństwa Bożego na owocne posługiwanie w nowym

miejscu realizacji kapłańskiego powołania.

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

1. Zofia Sobolewska, ur. 25.04.2020 r.    
2. Wiktor Kleszczewski, ur. 16.01.2020 r.   
3. Fabian Zajkowski, ur. 03.10.2019 r.   
4. Marcelina Sztukiewicz, ur. 14.02.2020 r.   
5. Leon Niedziela, ur. 05.11.2019 r.  
6. Emilia Zalewska, ur. 17.06.2020 r.   
7. Julian Dojlidko, ur. 11.04.2020 r.  
8.  Igor Fiedorczuk, ur. 28.06.2020 r.  
9. Hanna Skoczylas, ur. 27.09.2019 r. 
10. Tomasz Bąkart, ur. 27.04.2020 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!   
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Skrodzki Antoni,  zm. 17.08.2020 r.  
2. św.p. Edward Grassmann, zm. 26.08.2020 r.
3. św.p. Bożena Dudziuk, zm. 26.08.2020 r.    

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


