
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: kapłaństwo   

       Skoro każdy sakrament jest „ widzialnym znakiem, niewidzialnej łaski „ i skoro kapłan
jest osoba mającą „ uprawnienia „ czyli władzę i moc sprawowania sakramentów, to znaczy,
że on sam jest widocznym znakiem realnej, rzeczywistej obecności Boga wśród swojego ludu.
Kapłan, zwykły człowiek, taki jak Ty, otrzymał w dniu święceń władzę i moc sprawowania
sakramentów, czyli czynienia obecnym Boga tutaj i teraz na ziemi. 

   Kapłan otrzymał władzę sprowadzania Boga na ziemię. Kiedy kapłan sprawuje jakikolwiek
sakrament,  Jezus  Chrystus  Pan  przychodzi.  Staje  się  rzeczywiście  obecny.  Sakrament
kapłaństwa jest niejako zobowiązaniem się samego Boga do przychodzenia na ziemię, kiedy
kapłan będzie sprawował sakrament. Bóg udzielając  sakramentu kapłaństwa złożył obietnicę:
„ będę z wami po wszystkie dni… „ i wypełnia ją, kiedy kapłan udziela sakramentu.  
 
   W sakramencie kapłaństwa Duch Święty wylewa się na dłonie, usta i na duszę kapłana
czyniąc  jego ciało  i  ducha własnością  Chrystusa,  jakby Nim samym, samym Chrystusem
ilekroć ten będzie sprawował sakramenty. Dlatego to, co czyni kapłan sprawując sakramenty
zgodnie z nauką Kościoła, czyni sam Chrystus. Kiedy kapłan chrzci, to sam Chrystus chrzci,
kiedy kapłan rozgrzesza to sam Chrystus udziela swojego przebaczenia.  
  
   Przykładem  niech  będzie  liturgia  Wielkiego  Czwartku:  kiedy  kapłan  obmywa  nogi
wybranym wiernym, to wtedy Chrystus Jezus niejako” wypożycza sobie ręce i kolana kapłana
„ i zgina je, by obmyć Twoje nogi, Twoja duszę, by Tobie służyć, jako dziecku Swojego ojca,
jako Swemu umiłowanemu Bratu, Siostrze, czyni Cię na nowo świątynią Ducha Świętego. 
   
   Kapłan może to wszystko czynić właśnie mocą Ducha Świętego, a nie swoją. To Duch
Święty sprawia, że Chrystus „ wciela się „czyli staje się rzeczywiście obecny w czynach i
słowach kapłana podczas świętej liturgii.  
   Sakrament kapłaństwa jest więc realnym, żywym znakiem działania Ducha Świętego, jest
tchnieniem Ducha,  który daje  duchowe życie,  wzrost  swojemu Kościołowi,  właśnie  przez
posługę  kapłana.  Kapłaństwo  czyni  zatem  osobę  księdza  narzędziem  działania  Ducha
Świętego,  Duch  Chrystusa  przez  kapłanów  wypełnia  swoją  misję.  Duch  Święty  jest
„ Ożywicielem „, a więc przez służbę kapłana, Bóg ożywia Kościół, daje nowe życie Tobie,
który  przyjmujesz  sakrament,  otrzymujesz  życie  duchowe,  życie  wieczne,  życie  samego
Jezusa Chrystusa, życie Syna Bożego.  
      

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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Papieskie Intencje Modlitewne na styczeń 2021 r.  

Módlmy się, za nieprzyjaciół Kościoła, aby wyzbyli się uprzedzeń i nienawiści oraz nawrócili
się do Pana Boga.

Komunikaty 
  

Wizyta duszpasterska w okresie Bożego Narodzenia, zwana kolędą, jest wielowiekową 
praktyką i piękną tradycją Kościoła w Polsce. Istotą tych odwiedzin jest spotkanie 
kapłanów z parafianami, wspólna  modlitwa i Boże błogosławieństwo udzielane 
mieszkańcom i poświęcenie domów.  
   Obecny czas zmagań z epidemią koronawirusa zmusza nas do odpowiedzialnego 
podejścia do tej praktyki religijnej. W naszych domach jest wiele osób starszych i 
schorowanych, które lękają się o swoje zdrowie. Duże ryzyko ich zarażenia każe 
podchodzić  do kolędy z ostrożnością, stąd ks. Abp Tadeusz Wojda, Metropolita 
Białostocki, podjął decyzję o odwołaniu tegorocznej wizyty duszpasterskiej w naszej 
Archidiecezji.  
   Wobec tego proponujemy naszym wiernym inną formę kolędowania: zapraszamy do 
uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych o godz. 18.00 parafian z ulic i bloków, 
które w danym dniu mieliby kolędę, gdyby nie była ona zawieszona  z powodu epidemii.  
Po Komunii św. odmówimy za was stosowne modlitwy i poświęcimy wodę, którą 
zabierzecie do domów, by tam po wspólnej modlitwie w gronie rodziny dokonać 
poświęcenia swoich mieszkań. Rodzina to Kościół domowy. Ten trudny czas jest okazją, 
by kościoły domowe w większym stopniu wypełniały zadania, do których zostały 
powołane na mocy sakramentu małżeństwa.
 

W grudniu 2020 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Bartłomiej Jan Kowalko, ur. 29 09.2020 r.    
2. Amelia Kalinowska, ur. 31.08.2020 r.   
3. Olgierd Antoni Gauk, ur. 17.08.2020 r. 
4. Emilia Harasim, ur. 24.10.2020 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Ewa Kornyszko,  zm. 30.11.2020 r.  
2. św.p. Edward Karwowski , zm. 02.12.2020 r.  
3. św.p. Ryszard Sokólski , zm. 10.12.2020 r.  
4. św.p. Teresa Piesiewicz, zm. 17.12.2020 r.  
5. św.p. Stanisław Bogusz, zm. 19.12.2020 r. 
6. św.p. Wiktor Kutyłowski, zm. 27.12.2020 r.

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


