
    

 

Dorośli w wierze

      Stawanie się dorosłym w wierze obejmuje proces całego ludzkiego życia. Polega on na 
stałym katechizowaniu samego siebie, by coraz pełniej poznawać Chrystusa, Jego Kościół, 
czynnie uczestniczyć w ewangelizacji świata; by nieustannie zgłębiać prawdy wiary, żyć w 
miłości Boga i bliźniego. Proces ten dotyczy wszystkich, nawet papieża.   

    Codzienność dostarcza nam niemało niepokojących faktów przekonujących o bardzo słabej
wiedzy religijnej wielu katolików. Wystarczy popatrzeć na telewizyjne teleturnieje. Czyż nie 
czujemy się zawstydzeni, gdy ich uczestnicy nie potrafią dość często odpowiedzieć na 
elementarne pytania dotyczące Chrystusa, Pisma Świętego, historii Kościoła? Zdecydowana 
większość z nich to katolicy, którzy na etapie szkoły podstawowej i średniej uczęszczali na 
katechezę, i  na tym – jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy religijnej  - niestety poprzestali. Nie 
czują obecnie potrzeby, więcej obowiązku, by pogłębić swoją wiarę.
   Czy więc jako rodzice, dziadkowie, umiemy naszym dzieciom i wnukom odpowiedzieć 
kompetentnie na ich pytania dotyczące spraw religijnych? Czy w dyskusji, rozmowie              
potrafi my wyjaśnić i obronić swoja wiarę w sposób rzeczowy, głęboki, zgodny z nauczaniem
Kościoła? Jeśli nie, to co mamy czynić?   

    7 grudnia 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście ogłosił w Rzymie nowy Katechizm
Kościoła Katolickiego.   Stwierdził, że „ jest on darem dla wszystkich, ponieważ mówi o Panu
wszystkich ludzi, o Jezusie Chrystusie, Tym, który jest Oczekiwanym, Nauczycielem i 
Wzorem wszelkiego głoszenia. Współcześni ludzie, taki jak ludzie wszystkich czasów, 
potrzebują Chrystusa. Wielorakimi drogami, niekiedy niezrozumiałymi, szukają Go wytrwale,
nieustannie wzywają  i żarliwie pragną. Oby mogli Go spotkać korzystając z tego 
Katechizmu”. 

   Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje naukę Kościoła w czterech częściach: 1) wyznanie
wiary, 2) liturgia święta, 3) zasady chrześcijańskiego postepowania wyłożone na podstawie 
przykazań, 4) modlitwa chrześcijańska. 

   Częste rozważanie Katechizmu Kościoła Katolickiego jest dobrym sposobem do lepszego 
poznania Chrystusa, do wielkodusznego przyjęcia Jego ewangelicznego orędzia oraz 
autentycznej odnowy wiary, życia duchowego i moralnego.         
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Komunikaty   

W czasie wakacji Służba Boża w naszym kościele bez zmian: Msze Święte codzienne 
o godz. 7.00 i 18.00; w niedziele i święta nakazane o godz. 8.00, 9,30, 11.00, 12.30      
i 18.00.         

Zapisy na XXXV Białostocką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę będą prowadzone od 
dn. 19 do 29 lipca 2021 r. w Piwnicy akademickiej przy Białostockiej Katedrze , ul. 
Kościelna 2. Zapisy do Grupy Złotej – w kancelarii parafialnej w zakrystii naszego 
kościoła.  

Decyzją Ojca Świętego Franciszka w niedzielę 25 lipca 2021 r obchodzony będzie  
Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież zachęca, by te obchody 
były świętem, w którym wezmą udział wszystkie pokolenia. Nie chodzi o beztroską 
wesołość, lecz radość, zrodzoną z przeświadczenia, że Pan jest blisko życia osób 
starszych i młodych, bo Bóg jest zawsze z nami.  

W czerwcu 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Liliana Sawicka, ur. 16.03 2021 r.; ochrzczona: 13.06.2021 r.    
2. Michalina Kurowska, ur. 08.02.2021 r.; ochrzczona: 20.06.2021 r.   
3. Rafał Zajkowski, ur. 29.03.2021 r.; ochrzczony: 20.06.2021 r.  
4. Amelia Konarzewska, ur. 14.11.2020 r. ; ochrzczona: 27.05.2021 r.    

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       

Sakrament małżeństwa zawarli:  

1. Dorian Maciej Łepkowski – Renata Małyszko   
2. Przemysław Bronowicki – Bogusława Walasek     

Ad multos annos!

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Eugenia Bujnarowska,  zm. 01.06.2021 r.  
2. św.p. Małgorzata Jolanta Michalewicz, zm. 02.06.2021 r.  
3. św.p. Henryk Kuczko, zm. 21.06.2021 r.      
4. św.p. Władysława Bielska, zm. 21.06.2021 r.   
5. św.p. Stanisława Parejko, zm. 25.06.2021 r.            

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


