
    

 

Wielkanoc 2021

„ Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie ( J 11, 25 26 )

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w moc
Zmartwychwstałego Pana. Obfitych łask od Chrystusa oraz pełnych pokoju i miłości

Świąt Wielkanocnych 

Życzą Duszpasterze Parafii    

   

Boga nie można lekceważyć bez końca

    Dziś wielu, z tych, którzy mają lekceważący stosunek do Boga i Jego spraw często 
wykorzystują prawdę o Miłosierdziu Bożym, nich wiedzą, że nie oznacza ono kpiny ze 
sprawiedliwości i pomieszania dobra ze złem. Wręcz przeciwnie! Wszelkie dobro będzie 
uwypuklone jako dobro, a wszelkie zło – wskazane, nazwane i wypalone. „ Spisane będą 
czyny i rozmowy „ – jak mówi poeta. Benedykt XVI przypomina, że „ na uczcie wiekuistej 
złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi 
różnicy” (  „ Spe salvi „ nr 44 ). Dlatego Kościół Katolicki głosi jakże krzepiącą prawdę o 
czyśćcu, w którym sam Bóg nas oczyści – co może być bolesne, lecz zbawienne –                   
i przygotuje do wejścia  do nieba. U św. Pawła czytamy, że ten, „ którego dzieło spłonie, 
poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień” ( 1 Kor 3, 15 ). Ale 
Kościół, opierając się na naukach Jezusa, głosi też możliwość potępienia, czyli sytuacji, w 
której zatwardziały w swej przewrotności człowiek świadomie odrzuca oferowaną mu łaskę 
nawrócenia. Boga nie można lekceważyć bez końca. Prędzej czy później przyjdzie moment 
Bożego „ sprawdzam! ”. I na nic zda się potęga wszelkich imperiów i ideologii… Ostatecznie 
Bóg nie tłumaczy się w teoretyczny sposób z istnienia zła, które dotyka człowieka. 
Odpowiedzią Boga na zło jest nowe stworzenie, „ nowe niebo i ziemia nowa „ ( Ap 21, 1 ). 
To nowe stworzenie ma swój fundament w zmartwychwstaniu, które już się dokonało, ale 
jeszcze nie widzimy pełni jego owoców. Optymizm ewangeliczny nie jest jakąś naiwnością, 
lecz opiera się na Zmartwychwstałym. Zanim jednak wszystko będzie tak, jak być powinno, 
trzeba nam przejść przez cierpienie, śmierć i grób.  
      

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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                                           Chwila próby   

   W erze globalizacji pandemia ogarnęła cały świat. Widać, że bardzo uderzyła w mentalność 
współczesnego człowieka, który jest przekonany, że wszystko da się kontrolować, wszystko 
da się zaplanować. Tymczasem okazuje się, że żyjemy w stanie niepewności, w stanie braku 
poczucia bezpieczeństwa… Oto człowiek, który chce sięgnąć po nieśmiertelność, staje przed  
jakimś drobnym mikrobem, który wywraca życie na całej planecie do góry nogami. To wielka
okazja do nauki pokory, do tego by zrezygnować z ludzkiej pychy i bardziej przysłuchać się 
temu, co mówi Pan Bóg oraz temu, co mówią prawa natury. Dzisiaj mamy do czynienia z 
chwilą próby zarówno dla świata jak i dla Kościoła. Mamy do czynienia z walką duchową, w 
tej walce konieczna jest broń duchowa: modlitwa, post, jałmużna, dzieła miłosierdzia.        

Komunikaty   

Spotkania dzieci klas III szkoły podstawowej, które w tym roku przygotowują się do    
I Komunii św. w drugą niedzielę kwietnia 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 marcu 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Hanna Wiwrtel, ochrzczona dn.14.03.2021 r.    

Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi!     

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Mieczysław Eckiel,  zm. 03.03.2021 r.  
2. św.p. Barbara Hajczuk, zm. 13.03.2021 r.  
3. św.p. Wiera Mocarska, zm. 15.03.2021 r.  
4. św.p. Tadeusz Ćwiklewski,  zm. 18.03.2021 r.  
5. św.p. Tadeusz Antoni Czeszczewik, zm. 18.03.2021 r. 
6. św.p. Zygmunt Sosnowski, zm. 31.03.2021 r. 

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


