
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: Małżeństwo   

    Jest to sakrament udzielany małżonkom i przez samych małżonków sobie nawzajem, jest
łaską, której zadaniem jest udoskonalenie miłości małżonków. Biorą ślub, aby kochać i być
kochanym, za darmo i całkowicie.  Składają siebie samych w darze,  swoje życie,  uczucia,
decyzje  i  ciało.  I  biorą  w  darze  współmałżonka.  Wchodzą  w  przestrzeń  bezpiecznej,
życiodajnej miłości, czułości i wierności. W przestrzeń, która daje życie, przemienia, rozwija,
wzmacnia i otwiera drzwi do wieczności.     

   Małżonkowie biorą się za ręce ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość oraz, że nie
opuszczą siebie nawzajem, aż do śmierci. W tym momencie zapraszają samego Chrystusa do
swojej codzienności, do swojej prozy życia, do tego co ich jako rodzinę czeka. Chrystus stając
się  świadkiem ich  przysięgi,  staje  się  towarzyszem ich  codzienności,  łaską,  która  obecna
będzie przy nich w trudach i radościach, w doli i niedoli, w zdrowiu i chorobie. On Sam przez
sakrament małżeństwa uświęca i udoskonala ich ludzką miłość, wierność, ich przyjaźń, ich
uczucia i decyzje, tak by miały znaczenie w wieczności.     

   Ich ludzka miłość zyskuje więc duchowy wymiar, staje się drogą do nieba, ścieżką do życia
wiecznego, drogą do zbawienia. Małżonkowie wypełniając w życiu to, co sobie wcześniej
ślubowali, zdobywają zasługi, które są zapisane w sercu Boga. Bóg będzie pamiętał, że byli
sobie wierni, że okazali sobie miłość, że byli wobec siebie uczciwi, że pomimo trudności,
sporów i zmagań wytrwali przy sobie aż do śmierci.   

   Małżonkowie dla siebie nawzajem stają się pierwszorzędnym narzędziem zbawienia. Żona
dla męża i mąż dla żony staje się bardzo ważnym narzędziem zbawienia, gdyż sam Chrystus
jest w tej osobie obecny. Stają się więc małżonkowie przez sakrament prawdziwym znakiem
miłości, która nie jest tylko uczuciem, szybko zmieniającym się i niestałym, ale jest decyzją
wolnej  woli  i  rozumu,  jest  zobowiązaniem,  jest  znakiem  pewnej  wolności  człowieka,
wolności, by nie ulegać chwilom słabości, lecz wybierać to, co piękne, mocne, trwałe.   
 
   Taką  wartość  zyskują  małżonkowie  w  oczach  Bożych.  Stają  się  więc  oni  na  ziemi
świątynią,  w  której  mieszka  Bóg  w  Trójcy  Świętej,  wspólnotą  kochających  się  osób.
Małżeństwo chrześcijańskie  jest  więc znakiem i  mieszkaniem Trójcy Świętej  na ziemi,  tu
pośród nas. Ich dom staje się domem Boga, ich radość staje się Jego radością, ich trud Jego
trudem.     

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

Módlmy się, aby  nasza osobista relacja z Jezusem  Chrystusem była ożywiona słowem 
Bożym i modlitwą ( i za nieprzyjaciół Kościoła, aby wyzbyli się uprzedzeń i nienawiści oraz 
nawrócili się do Pana Boga ).

Komunikaty 
  

W I niedzielę adwentu 2019 r. rozpoczął się trzyletni program duszpasterski pod hasłem    
„ Eucharystia daje życie „. Program duszpasterski na lata 2019 – 2022 zmierza do 
pogłębienia świadomości tego, czym jest” święta Boska liturgia „ , poprzez budzenie w 
parafiach eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich. Obecny 
rok duszpasterski 2020 – 2021 przebiegać będzie pod hasłem: „ Zgromadzeni na świętej 
wieczerzy”. Kościół, żyjący eucharystycznym rytmem, Eucharystią przemawia, 
ewangelizuje i katechizuje najszersze rzesze wiernych, uczestniczących przede wszystkim
we Mszy Świętej niedzielnej. Eucharystia to sakrament bezpośredniej obecności samego 
Chrystusa. Zbawiciel jest w tym sakramencie darem ofiarnym i Pokarmem, którego mocą 
Kościół ciągle żyje i wzrasta, jest ośrodkiem i celem całego życia sakramentalnego 
wiernych, jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła i sprawowanego kultu, jest 
ostatecznie centrum wszystkich sakramentów i dzieł kościelnego apostolstwa. Każda 
liturgia Mszy Świętej powinna mieć klimat wielkoczwartkowej Mszy Świętej Wieczerzy 
Pańskiej, klimat spotkania z Bogiem bliskim, z Emmanuelem. Ktoś powiedział: „ Jaka 
Eucharystia – taka parafia i jaka parafia – taka Eucharystia”. Losy Kościoła w naszej 
Ojczyźnie i nie tylko zależą od udziału ochrzczonych w niedzielnej Eucharystii i od 
świętowania niedzieli. Obecny rok duszpasterski ma nas uwrażliwić na  chrześcijańskie 
przeżywanie niedzieli, której fundamentem jest zgromadzenie na Świętej Wieczerzy.   

W listopadzie 2020 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Michał Markowski, ur. 07 08.2020 r.    
2. Hanna Nowakowska, ur. 31.08.2020 r.   

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Halina Leszczyńska,  zm. 04.11.2020 r.  
2. św.p. Marek Werda , zm. 17.10.2020 r.  
3. św.p. Leokadia Bezubik, zm. 22.11.2020 r.  
4. św.p. Bogdan Ignatowski, zm. 20.11.2020 r.  
5. św.p. Renat Zygmunt Szmidt, zm. 27.11.2020 r. 

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


