
    

 

Potrzeba ludzi wolnych

  
   Ostatnimi czasy mamy wiele inicjatyw i haseł w rodzaju „ coś tam bez granic „. I tak mamy 
„ Lekarzy bez granic „, Reporterów bez granic”, „ Miłość bez granic” , no i oczywiście 
„Aborcja bez granic „. To sformułowanie „ bez granic „ pretenduje do wyrażenia otwarcia na 
wszystko i chęci dotarcia do wszystkich. Czasem jest to sensowne i dobre, a niekiedy 
absurdalne i złe.  Hasło „ bez granic” może służyć jakiemuś dobru, ale trzeba zauważyć, że 
generalnie rzeczywistość jest taka, że potrzebujemy granic, a postulowanie życia bez 
jakichkolwiek granic nie tylko nie ma sensu, ale może być szkodliwe. 

   Na początku Księgi Rodzaju Bóg stawia granicę, kiedy daje pierwszym rodzicom do 
dyspozycji cały ogród z wyjątkiem „ drzewa, które jest w środku ogrodu” ( Rdz 3, 3 ). Szatan 
kusi, obiecując świat bez granic, w którym człowiek miałby zająć miejsce Boga. Dekalog, 
dziesięć fundamentalnych zdań Stwórcy, stawia wyraźne granice: Nie będziesz miał bogów 
cudzych przede Mną; Nie zabijaj; Nie cudzołóż; Nie kradnij… Również dobre czyny mają 
swoje granice. W 1 liście  św. Jana czytamy: „ Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. 
W takim wypadku nie polecam, aby się modlono” ( 1 J 5, 16 ). A zatem modlitwa ma swoje 
granice. Nawet miłosierdzie Boże napotyka ograniczenia. Bo choć Bóg jest zawsze gotowy 
przebaczyć, to nie może przemocą zmusić zatwardziałego grzesznika do przyjęcia Jego 
miłosierdzia. Słowo Boże więc wytycza granice po to by udzielić Bożego błogosławieństwa. 
Natomiast obalone mury to znak niedoli i prześladowań. 
  
   Świat bez granic byłby światem nieludzkim i bezbożnym. Dochodzimy do paradoksu. 
Okazuje się,  że obalanie kolejnych granic w imię wolności czyni nas coraz mniej wolnymi, 
bo nie wiemy kim jesteśmy. Dziś różne siły robią wszystko, by było jak najwięcej ludzi 
wykorzenionych, bez tożsamości, bez granic, z których da się zrobić nowoczesnych 
niewolników, wdzięcznych, że wprzęgnięto ich w system. Dlatego dziś bardziej niż 
kiedykolwiek potrzeba ludzi wolnych, którzy potrafią wytyczać granice, wewnętrzne i 
zewnętrzne, i są gotowi ich bronić.   
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Komunikaty   

Uroczystość I Komunii Świętej w drugą niedzielę maja, czyli 09.05.2021 r. 
  
Szczegółowy program jest następujący:

 I grupa na Mszy Świętej o 9.30; potem kolejne o godz.  11.00, 12.30 i 14.00. 
 Odpowiedzialni za przygotowanie liturgii są katecheci prowadzący katechezę               

w III klasach SP  

Nabożeństwa Majowe 

Nabożeństwa Majowe będą odprawiane przez cały miesiąc maj – codziennie po Mszy 
Świętej wieczornej o godz. 18.00 z wyjątkiem sobót, kiedy to o godz. 17.30 omawiamy 
różaniec w intencji Ojczyzny a po różańcu zawsze jest odmawiana Litania Loretańska. 

    

W kwietniu 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Emilia Rybińska, ochrzczona: 10 04.2021 r.    
2. Gabriel Tiszkow, ochrzczony:  11.04.2021 r.   
3. Oskar Kułakowski, ochrzczony 24.04.2021 r.  
4. Jan Wejda, ochrzczony: 25.04 2021 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Mirosława Wacława Arcimowicz,  zm. 04.04.2021 r.  
2. św.p. Dariusz Zdzisław Tur, zm. 06.04.2021 r.  
3. św.p. Teresa Trusiewicz, zm. 13.04.2021 r.  
4. św.p. Irena Wisko,   zm. 13.04.2021 r.  
5. św.p. Janina Jarych, zm. 14.04.2021 r. 
6. św.p. Marek Kamiński, zm. 18.04.2021 r.   
7. Leontyna Bobrukiewicz, zm. 23.04.2021 r.   
8. Janusz Mieczysław Załęski, zm. 26.04. 2021 r. 
9. Robert Urban, zm. 30.04.2021 r. 

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


