
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: Namaszczenie chorych  
   To  jest  sakrament  chorych,  a  nie  umierających.  To  sakrament  udzielany  chorym,
cierpiącym,   nie  umierającym,  choć  bywa  często,  że  chora,  cierpiąca  osoba  jest  także
umierająca. 
   Sakrament ten niesie cierpiącemu człowiekowi przede wszystkim duchową pomoc. Oznacza
on wylanie się Ducha Świętego do duszy cierpiącego człowieka, czyli sam Bóg przychodzi,
staje się światłem tam, gdzie przez ból i cierpienie wkrada się ciemność, staje się Gościem,
Przyjacielem, Towarzyszem. Bóg przez ten sakrament staje się siłą, odwagą, nadzieją, tam,
gdzie  przez  ból  człowiek  traci  nadzieję  i  chęć  do  życia.  Celem  tego  sakramentu  jest
umocnienie  człowieka  cierpiącego,  albo  takiego,  którego  dopiero  czeka  cierpienie,  na
przykład  operacja  i  ból  oraz  dyskomfort  z  tym  związany.  Sakrament  chorych  łączy
cierpiącego  człowieka  z  samym  Jezusem  Chrystusem  wiszącym  na  krzyżu.  Łączy  każde
cierpienie człowieka, westchnienie, jęk, narzekanie z tym wszystkim, co przeżywał i czego
doświadczał  nasz  Zbawiciel.  Cierpienie  ludzkie  i  Syna  Bożego  zlewają  się  i  stają  się
uwielbieniem Boga i przebłaganiem za grzechy świata. 

   Człowiek ochrzczony przyjmujący sakrament namaszczenia może więc ofiarować swój ból,
swoje  zmaganie,  chorobę,  cierpienie  za  zbawienie  świata,  może  w  ten  sposób  komuś
wypraszać  łaski,  gdyż  jest  przez  ten  sakrament  bardzo bliski  Jezusowi,  jest  jak  On Sam
wiszący na krzyżu.  

   Duch Święty wylewając się do duszy przez poświęcony olej umacnia cierpiącego do walki
duchowej.  Bywa,  że cierpiąc doświadczamy pokus przeciw wierze,  wątpliwości,  poczucia
niesprawiedliwości, skrzywdzenia, często osamotnienia, niezrozumienia. Te zwykłe ludzkie
emocje  stają  się  dla  cierpiącej  osoby  wyzwaniem  duchowym.  Olej  Święty,  czyli  Duch
Chrystusa umacnia cierpiącego do sprostania chorobie, czyni z tego doświadczenia bardzo
ważny  etap  w  drodze  rozwoju  duchowego.  Czyni  nasze  serce  podobnym  do  Serca
Jezusowego, niejako przytula człowieka do konającego Serca Jezusa, aby upodobniło się do
tej  skarbnicy  łask.  Chrystus  zatem stopniowo przemienia  serce  człowieka  na  swój  obraz.
Człowiek cierpiący staje się niejako synem Boga na ziemi, jaśnieje więc pewnym pięknem
duchowym.  Człowiek  przyjmujący  sakrament  namaszczenia  otrzymuje  łaskę  pogodnego
znoszenia swojego bólu, łaskę wypełnienia woli Bożej tak jak Jezus. Udoskonala się miłość,
nadzieja i wiara chorego, a on sam zyskuje zasługi przed Bożym tronem, gdyż Sam cierpiący
Chrystus, z którym łączy się namaszczona osoba, te łaski mu wyjednuje. 

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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   Sakrament namaszczenia chorych ma także moc odpuszczania grzechów. Sakrament ten
zanurzający  cierpiącego  we  krwi  Jezusowej  obmywa,  uświęca,  usprawiedliwia.  Nawet
człowiek nieprzytomny, mający wcześniej wolę przyjęcia tego sakramentu, zyskuje po jego
przyjęciu odpuszczenie grzechów.     
      

Papieskie Intencje Modlitewne na listopad  2020 r.  

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz  sztucznej inteligencji zawsze pozostawał 
w służbie ludzkości      
  - i za nieprzyjaciół Kościoła, aby wyzbyli się uprzedzeń i nienawiści oraz nawrócili się do 
Pana Boga.

Komunikaty 
  

W związku z nasileniem epidemii ks. abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki,
przypomina, że w dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego

uczestnictwa we Mszy Świętej dla następujących osób: 
 osób z objawami infekcji ( np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp. )  
 osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym  
 osób, które czują wielka obawę przed zarażeniem

Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym 
doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to 
czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość  niesienia w miarę 
możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować. Pokonanie 
pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania 
reguł bezpieczeństwa i higieny.  

W październiku  2020 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Hubert Wyszyński, ur. 18.07.2020 r.    
2. Franciszek Targoński, ur. 22.08.2020 r.   

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Sakrament małżeństwa zawarli:   

1. Dawid Zajkowski – Magdalena Owczarczuk    
2. Rafał Rakieć – Paulina Cholewińska  

Ad multos annos!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Witold Antoni Juszkiewicz,  zm. 22.10.2020 r.  
2. św.p. Antoni Grzegorz Kołban, zm. 26.10.2020 r.  
3. św.p. Zenobia Tałałaj, zm. 27.10.2020 r.  
4. św.p. Andrzej Maksim, zm. 29.10.2020 r. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


