
    

 

Na Wielki Post 2021 r.

   Jest tylko jedno poza śmiercią doświadczenie dotykające absolutnie każdego człowieka. 
Cierpienie. Religie pierwotne nie wymyśliły nic by z cierpieniem się uporać. Kilka wieków 
przed Chrystusem niektóre szkoły filozoficzne i buddyzm zaczęły propagować obojętność. 
Pozbywając się pragnień miałeś cierpieć mniej. Dopiero chrześcijaństwo przyniosło 
odpowiedź na uniwersalne, ludzkie wyzwanie: cierpienie. Nie, nie ma metody na to, by 
cierpienia nie doświadczać. Można jednak cierpieć owocnie, bo cierpieniem oddanym Bogu, 
cierpieniem przeżywanym bez buntu - w zgodzie z wolą Bożą, można zmieniać siebie i świat. 

   Dziś, gdy świat po roku walki  nie uporał się z pandemią COVID - 19, a wielu z nas 
namacalnie doświadcza kruchości swego ziemskiego bytowania poprzez chorobę czy śmierć  
najbliższych czy znajomych, warto odnowić w sobie chrześcijańskie spojrzenie na cierpienie  
i umieranie. Wielki Post jest doskonałą okazją by głębiej zanurzyć się w refleksji dotyczącej 
tak istotnych dla nas spraw. Zatrzymać się, pomyśleć! Popatrzmy więc na Chrystusa, „ który 
nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. 
 
    Cierpienie i śmierć naszego Zbawiciela to cena naszego zbawienia. Chrystus tej strasznej 
rzeczywistości męki i umierania nie odrzucił ale z poddaniem woli Ojca przyjął na Siebie. 
Uczynił z cierpienia i śmierci potężne narzędzie dla osiągnięcia najwyższego dobra jakim jest 
zbawienie każdego człowieka, a więc każdego z nas - bez wyjątku. Jego cierpienie i śmierć na
krzyżu zaowocowały naszym odkupieniem. Mógł tego dokonać inaczej, a jednak wybrał 
krzyż. To jest Jego odpowiedź na nasze ciągle dramatyczne pytanie: dlaczego ból i cierpienie 
i umieranie są obecne w naszym życiu?   Rozważając Słowo Boże czytane w Wielkim Poście,
uczestnicząc w Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach, odmawiając Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego czy tajemnice różańca świętego,  dziękujmy Jezusowi za to co dla nas 
zrobił i prośmy o siły na chwile doświadczeń i próby, które być może i na nas przyjdą.            
W Bogu wszystko znajdzie swój dobry koniec: i tu na ziemi a przede wszystkim w niebie.  
      
                    KOMUNIKAT CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ  

Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o przekazanie 
1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS 0000269579. Na stronie:                  
http://caritas.bialystok.pl/1procent/ można pobrać program do rozliczeń lub rozliczyć się on-
line.
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Komunikaty   

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach: 21- 22-23 III 2021 r.
  
Szczegółowy program jest następujący:
 Niedziela - 21.03.2021 r. - Msze Święte z kazaniami rekolekcyjnymi: 8.00, 9.30, 

11.00, 12.30 i 18.00. 
 Poniedziałek – 22.03.2021 r. ; wtorek – 23.03.2021 r. – Msze Święte z kazaniami 

rekolekcyjnymi i możliwością spowiedzi: 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.  

Dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu : 30 III 2021 r. 

Początek Adoracji po Mszy Świętej o godz. 7.00; zakończenie przed Mszą Świętą 
wieczorną o godz. 18.00. Zachęcamy parafian do uczestnictwa w tej modlitwie Kościoła. 
Niech każdy z nas znajdzie kilka chwil na osobiste spotkanie i rozmowę z Jezusem 
Eucharystycznym. Dzień 30 III jest dniem wspomnienia erygowania naszej parafii             
w 2008 r.

Przygotowanie do I Komunii świętej   

Od II  niedzieli lutego 2021 ( 14.02 ) wznowione są spotkania dzieci klas III szkoły 
podstawowej, które w tym roku przygotowują się do I Komunii św.   ( na Mszy 
Świętej o godz. 11.00 ). Planowana data uroczystości I Komunii św.  w naszej parafii 
to druga niedziela maja, czyli 09.05.2021 r.  

    

W lutym 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Nikodem Puchlik, ur. 26 12.2020 r.    
2. Lidia Maria Jankowska, ur. 11.12.2020 r.   
3. Hanna Rogowska, ur. 16.12.2020 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Genowefa Obuchowska,  zm. 30.01.2021 r.  
2. św.p. Anna Urszula Bielska, zm. 02.02.2021 r.  
3. św.p. Lucjan Walczak, zm. 06.02.2021 r.  
4. św.p. Władysława Żochowska,  zm. 10.02.2021 r.  
5. św.p. Elżbieta Mazurek, zm. 15.02.2021 r. 
6. św.p. Tadeusz Tur, zm. 19.02.2021 r. 

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


