
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: Pokuta  
   Od momentu  spowiedzi,  od  Twojego wyznania,  Bóg już  nigdy nie  będzie  wspominał
Twoich grzechów, nie będzie ich wypominał. Spowiedź to ten moment, kiedy Chrystus bierze
Ciebie na Swoje ramiona jak dobry pasterz i przyprowadza do Domu… Na nowo zamyka
Ciebie w Bożym Sercu, na nowo Niebo staje się Twoim Domem!  
    Spowiedź to ten moment, kiedy Jego Święty  Duch bierze Ciebie na swoje ręce, jak dobry
pasterz i przyprowadza do Domu, do Kościoła. Łączy Ciebie na nowo z całym Kościołem
powszechnym,  czyli  na  nowo  wszelkie  łaski  upraszane  dla  Kościoła,  spływają  także  na
Ciebie, Ty na nowo stajesz się członkiem Chrystusowego Ciała, na nowo członkiem Rodziny
Boga, którą jest Kościół.   
    Spowiedź  jest  też  odnowieniem Twojego  powołania:  Chrystus  powołując  grzesznika
Mateusza  na  Apostoła  powiedział,  że  nie  przyszedł  powoływać  sprawiedliwych  ale
grzeszników. Przebaczając grzechy wzywa do „ pójścia za Sobą „ – do naśladowania Go, do
wybierania drogi Bożej, do realizacji woli Bożej w ludzkim życiu, do realizacji Bożego planu
na ludzkie życie.
   Zatem  spowiedź  jest  jakby  powtórnym  powołaniem,  jest  odnowieniem  tego  Bożego
wezwania,  jest  tym momentem,  w którym Bóg postanawia  na  nowo Ci  zaufać.  Odnawia
swoją  wierność  wobec  Ciebie,  pewną  lojalność,  przyjaźń,  odnawia  Twoją  misję,  swoje
wezwanie.  
    Jeżeli jesteś żoną, mężem to w momencie spowiedzi Chrystus na nowo składa się w Twoje
ręce w Twojej żonie, mężu. Jeżeli jesteś rodzicem, Chrystus ponownie składa się w Twoje
dłonie  w  Twoim  dziecku.  Przebaczając  Ci,  na  nowo  decyduje  się  Tobie  zaufać.  Każda
spowiedź jest więc kolejną szansą, kolejnym otwarciem, kolejnym zaproszeniem by wzrastać,
by pokonywać siebie, by stawać  się jeszcze lepszym. Jest nowym początkiem. Jest to szansa
być może tysięczna w Twoim życiu, jednak u Boga znaczy tyle samo, co druga.    
  

Papieskie Intencje Modlitewne na październik
2020 r.

Módlmy się, aby na mocy chrztu świętego wierni świeccy, a szczególnie kobiety,
podejmowali większą odpowiedzialność w instytucjach Kościoła.  

*
Przez cały miesiąc październik nabożeństwo różańcowe w naszym kościele o godz. 17.30. 
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Komunikaty   
*

Od 1do 15 października trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego
2021. Projekt zgłoszony przez naszą parafię został zakwalifikowany do głosowania pod

numerem O68 ( Osiedlowy 68 ) i zakłada budowę parkingu z kostki brukowej przy naszym
kościele. Koszt inwestycji wynosi 498 000 zł. Prosimy parafian o wzięcie udziału w tym

głosowaniu. Im więcej z nas to zrobi to tym większa szansa na sukces. Z uwagi na trwającą
epidemię SARS – CoV – 2 preferowane jest głosowanie przez internet: www.bialystok.pl lub

www.cas.bialystok.pl. Zgodnie z nowymi przepisami papierowe karty do głosowania mają
unikalny identyfikator – kod kreskowy i numer. Nie będzie możliwe pobranie karty ze strony
internetowej ( do samodzielnego druku ). Karty papierowe będzie można pobrać i złożyć w 4

wyznaczonych punktach, tj.: 
 Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1
 Siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. Branickiego 3/5
 Siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3
 W mobilnym punkcie do głosowania ( harmonogram na str.: www.cas.bialystok.pl )     

*
Doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Różańcowej będą poprzedzone

Nabożeństwem Adoracji Najświętszego Sakramentu w dniach 5 – 6  października 2020 r. 
Poniedziałek ( 05.10 ) i wtorek ( 06.10 ): Msze Święte z kazaniami: 7.00, 9.00 i 18.00.

Koronka do Bożego Miłosierdzia: 15.00. Różaniec: 17.30.  
Msze Święte w dniu odpustu ( 07 X ): 7.00, 9.00 i 18.00.    

We wrześniu  2020 r. w naszej parafii:   
Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Michalina Depczyńska, ur. 01.09.2018 r.    
2. Marcelina Kuryś - Rurak, ur. 04.06.2020 r.   
3. Maja Chorąży, ur. 22.05.2020 r.   
4. Adrianna Wigda, ur. 26.06.2020 r.   
5. Bruno Wróblewski, ur. 10.09.2019 r.  
6. Aleksandra Opęchowska , ur. 21.07.2020 r.   

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Sakrament małżeństwa zawarli:   

1. Tomasz Kuprewicz – Magda Góryńska    
2. Radosław Wasilewski – Marzena Kakareko  

Ad multos annos!   

Do Domu Ojca odeszli:  
1. św.p. Jadwiga Niemyjska,  zm. 30.08.2020 r.  
2. św.p. Teresa Łuniewska, zm. 09.09.2020 r.
3. św.p. Czesław Gromko, zm. 11.09.2020 r.
4. św.p. Waldemar Zenon Kilianek, zm. 16.09.2020 r.  
5. św.p. Helena Janina Góralczyk, zm. 26.09.2020 r.    

Niech odpoczywają w pokoju!
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