
    

 

Drogi poznania Boga

   Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, ponieważ jest On duchem. Jako istota 
duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo ważne pytania 
dotyczące możliwości poznania Stwórcy. Wielu ludzi niewierzących uważa, ze jest to 
niemożliwe. Wątpliwości dotyczące poznania Boga pojawiają się czasem także w sercach 
ludzi wierzących. 

   O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. Stwórca objawia się także  w 
doskonałości i pęknie swoich dzieł.  Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, 
narodziny dziecka – to ślady obecności Boga pośród nas. W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego czytamy: „ że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy 
stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy”.     
   
   Szukając argumentów na istnienie Boga można więc wziąć za punkt wyjścia porządek i 
piękno świata jak też człowieka: jego otwartość na dobro, dążenie do szczęścia, wrażliwość 
na prawdę.   

    Przyroda i osoba ludzka dostarczają nam zatem swego rodzaju „ dowodów „  na istnienie 
Stwórcy. Nie chodzi tu o dowody w znaczeniu matematycznym lub sądowym, ale o spójne i 
przekonywujące argumenty, które pozwalają  osiągnąć prawdziwą pewność. Argumenty te nie
są tak skuteczne, że mogą zmusić człowieka niewierzącego do uznania istnienia Boga. 
Podczas gdy dla osób wierzących mają one wartość swego rodzaju potwierdzenia własnych 
przekonań, dla niewierzących są szansą, która warto potraktować poważnie, aby rozpocząć 
poznawanie Stwórcy. Są także tarczą  przeciw atakom ludzi niewierzących. Pokazują, że 
podczas  gdy ateizm nie dysponuje żadnymi dowodami, religia jest uzbrojona w solidne 
argumenty dla potwierdzenia  własnych prawd.    

   Czy zatem potrafię zadziwić się pięknem i ogromem otaczającego mnie świata i odkryć w 
nim Stwórcę? Czy dostrzegam, że za każdym ludzkim dążeniem do prawdy i sensu stoi 
ostatecznie Bóg? Czy dla moich najbliższych umiem być przekonywującym argumentem za 
Jego istnieniem.    

12 września 2021 r. w Warszawie w świątyni Opatrzności Bożej beatyfikacja Sług 
Bożych  Stefana  Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

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

   Ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl 
życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.           
       

Komunikaty   

Dnia 16.07.2021 r. Papież Franciszek mianował ks. bpa Józefa Guzdka, 
dotychczasowego biskupa polowego WP, arcybiskupem białostockim. Uroczysta 
Masza Święta z ingresem odprawiona będzie w archikatedrze  w sobotę 4 września 
2021 r. o godz. 11.00, a w przeddzień, 3 września o godz. 15.00 także w archikatedrze 
dopełniony będzie  akt kanonicznego objęcia urzędu Arcybiskupa Metropolity 
Białostockiego.     

W sierpniu 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Nikodem Oczkowski, ur. 20.05 2021 r.; ochrzczony: 01.08.2021 r.    
2. Hanna Bondzińska, ur. 24.04.2021 r.; ochrzczona: 07.08.2021 r.   
3. Laura Roszkowska, ur. 02.03.2021 r.; ochrzczona: 07.08.2021 r.  
4. Mikołaj Chojnowski, ur. 10.06.2020 r. ; ochrzczony: 08.08.2021 r.   
5. Łucja Trusewicz,  ur. 21.02.2021 r. ; ochrzczona: 14.08.2021 r.   
6. Miłosz Guzowski, ur. 01.01.2021 r.; ochrzczony: 15.08.2021 r.  
7. Tymoteusz Sawicki, ur. 20.05.2021 r. ; ochrzczony: 22.08.2021 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       

Sakrament małżeństwa zawarli:    
         
  Agnieszka Krawczuk – Łukasz Saczyk   

Ad multos annos!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Krystyna Jednorowska,  zm. 30.07.2021 r.  
2. św.p. Andrzej Stanisław Kraszewski,  zm. 10.08.2021 r.  
3. św.p. Teresa Leończyk – Michno, zm. 16.08.2021 r.
4. św.p. Marcin Zalewski, zm. 15.08.2021 r.
5. św.p. Marianna Gołaszewska, zm. 15.08.2021 r. 
6. św.p. Krystyna Szałaj, zm. 25.08.2021 r. 
7. św.p. Leszek Miazga, zm. 26.08.2021 r.  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


