
    

 

Człowiek pragnie Boga

   Wśród wielu wyrażeń, jakimi określa się człowieka, mówi się także, że człowiek jest z 
natury religijny, „ otwarty na Boga”,  „ homo religiosus „ . Wielu jednak pyta: dlaczego, 
skoro człowiek jest z natury religijny, tylu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i określa się jako 
niewierzący?   

   Prawda o otwartości człowieka na Boga jest współcześnie poddawana w wątpliwość. Dzieje
się tak z różnych przyczyn. Jedną z nich jest bunt człowieka przeciw obecności zła w świecie 
– ludzie tłumaczą wtedy, że nie może istnieć dobry Bóg, skoro na świecie jest tyle zła i 
nieszczęścia. Tęsknotę ludzkiego serca za Bogiem mogą przesłonić też troski doczesne i 
bogactwa – przecież nawet niewielka rzecz, trzymana wystarczająco blisko oka, jest w stanie 
przesłonić człowiekowi cały świat. Ludzie mogą odrzucać Boga z powodu złego przykładu 
tych, którzy mówią, że w Niego wierzą, ale postępują zupełnie inaczej, lub z powodu prądów 
umysłowych wrogich życiu religijnemu. Powodem odrzucenia Boga może być znana już od 
opisu grzechu pierworodnego  skłonność grzesznego człowieka do ukrywania się ze strachu 
przed Bogiem – tak jak to zrobił pierwszy człowiek, chowając się po grzechu przed swoim 
Stwórcą. W końcu człowiek mając fałszywy obraz Boga może także obawiać się, że Bóg zbyt 
wiele od niego zażąda, dlatego ucieka przed Jego wezwaniem, podobnie jak to czynił prorok 
Jonasz. Wszystko to jednak nie oznacza, że człowiek nie jest z natury swojej otwarty na Boga,
a jedynie to, że człowiek potrafi ową naturalną otwartość zagubić, czego współcześnie 
jesteśmy świadkami.    

   Na podstawie wykopalisk i odkryć archeologicznych ustalono, że człowiek już w 
zamierzchłej prehistorii posiadał wierzenia religijne, związane najczęściej z ceremoniałami 
grzebalnymi. Powszechność wiary w rzeczywistość ponadnaturalną w całej historii i 
przestrzeni zamieszkiwanej przez człowieka jest faktem nie do podważenia. Nawet wszelkie 
dążenia i próby wykorzenienia wiary i religii, jakie miały miejsce zwłaszcza w XX wieku, 
dowodzą tego, że człowiek jest z natury otwarty na Boga : mimo ogromnych nacisków i 
podejmowanych starań, aby ludzie przestali wierzyć, nie można mówić o zaniku religijności. 
Faktem jest, iż niektórzy odeszli od chrześcijaństwa, ale wiarę zastąpiły u nich wszelkiego 
rodzaju „ świeckie obrzędy „ i „ świecki kult „ lub prymitywne formy religijności związane z 
przesądami, horoskopami i magią, które pokazują, że głód Boga da o sobie znać nawet wtedy,
gdy wprost zwalcza się wiarę w Niego.  

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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                       Papieskie Intencje Modlitewne – Sierpień 2021  

   Za ewangelizację: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania 
się w świetle Ewangelii.          
       

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.    

XXIX Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok – Wilno
„ Na Moją pamiątkę…”
20 – 24 sierpnia 2021 r.

Zapisy na XXIX Ekumeniczną Pieszą Pielgrzymkę  Białystok -Wilno będą 
przyjmowane drogą  telefoniczną / przez stronę internetową od 01 do 15 sierpnia  lub 
od 09 do 14 sierpnia w Domu Księży Emerytów w Białymstoku ( ul. Cedrowa 16 ) w 
godz. 17.00 – 19.30. ( tel. 579 – 553 – 753 ).  

  

W lipcu 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Maria Kosińska, ur. 16.05 2021 r.; ochrzczona: 04.07.2021 r.    
2. Adrian Chomczyk, ur. 10.08.2020 r.; ochrzczony: 04.07.2021 r.   
3. Szymon Stypułkowski, ur. 13.02.2021 r.; ochrzczony: 04.07.2021 r.  
4. Michał Kiszycki, ur. 22.07.2020 r. ; ochrzczony: 04.07.2021 r.   
5. Alicja Klej, ur. 19.03.2021 r. ; ochrzczona: 16.07.2021 r. 

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Edward Olkowski,  zm. 10.07.2021 r.  
2. św.p. Romuald Sojko,  zm. 29.07.2021 r.  

      

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


