
    

 

Objawienie Boże

      Każdy człowiek za pomocą swego rozumu może w sposób pewny poznać Boga na 
podstawie Jego dzieł: piękna i harmonii przyrody, praw natury i głosu sumienia. Chrześcijanie
jednak zgodnie  wierzą, że istnieje jeszcze inny porządek poznania, do którego człowiek nie 
może dojść o własnych siłach – Objawienie Boże. 

   Dokonywało się ono w historii narodu wybranego, a swoją pełnię uzyskało w Jezusie 
Chrystusie. 

   Dosłownie Objawienie oznacza odsłonięcie: Bóg stopniowo, przez swoją szczególną            
„ pedagogikę Bożą”, dał się poznawać ludziom, przygotowując ich do wydarzenia 
ostatecznego – przyjścia swojego jedynego Syna. Widziane w tej perspektywie Objawienie 
jest darowaniem się Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Nie tylko słowa i czyny Jezusa, 
lecz On sam, w swoim człowieczeństwie , stał się objawieniem Ojca. Nazywamy to pełnią 
Objawienia.  Dlatego Kościół naucza, że Objawienie zakończyło się wraz ze śmiercią 
ostatniego świadka Zmartwychwstania i zarazem z zamknięciem procesu powstawania Pisma 
Świętego. Wszystko, co jest konieczne do zbawienia, wykonało się  we Wcieleniu, Męce        
i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest naszym jedynym Odkupicielem, naszą Drogą, 
Prawdą i Życiem.   
                                                                                                                                                       
Kościół jednak z wdzięcznością przyjmuje także objawienia prywatne, np. św. Małgorzaty 
Marii Alacoque o Najświętszym Sercu Jezusa, św. Bernadetty z Lourdes o Niepokalanym 
Poczęciu , św. Siostry Faustyny o Miłosierdziu Bożym. Ich rolą nie jest „ uzupełnienie 
objawienia Chrystusa, lecz pomoc w jego pełniejszym przeżywaniu w danej epoce. Kościół 
ostrzega jednak przed objawieniami fałszywymi – bądź propagowanymi przez sekty                
– a zmierzającymi do przekroczenia czy poprawiania Objawienia Chrystusowego.      
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   Za ewangelizację: Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z 
otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.     
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Komunikaty   

1. W październiku Nabożeństwa Różańcowe codziennie o godz. 17.30.  

2. Parafialne Dni Eucharystyczne przed Uroczystością Matki Bożej Różańcowej 
odbędzie się dn.05 - 06.10.2021 r. Msze św. z kazaniami o godz. 7.00, 9.00 i 
18.00. W dzień odpustu parafialnego - 07.10.2021 r.- Msze św. również o 
godz.7.00, 9.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu między Mszami 
porannymi. W ciągu dnia adoracji nie ma. Wznawiana będzie  o godz. 15.00 
Koronką do Miłosierdzia Bożego.  

3. Od niedzieli 10.X  można składać prośby o modlitwy za zmarłych                           
( tzw. wypominki ), które odprawiać będziemy w dniach 2-3-4 listopada 2021 r. o 
godz. 17.00.     

We wrzesniu  2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Jan Orth, ur. 23.10 2019 r.; ochrzczony: 10.09.2021 r.    
2. Aniela Lićwinko, ur. 20.07.2021 r.; ochrzczona: 19.09.2021 r.   
3. Mikołaj Siemienkowicz, ur. 02.06.2021 r.; ochrzczona: 26.09.2021 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       

Sakrament małżeństwa zawarli:    
         
  Katarzyna Malenda – Łukasz Kirpsza   

Ad multos annos!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Krystyna Żyłkowska,  zm. 07.09.2021 r.  
2. św.p. Henryka Toczydłowska,  zm. 11.09.2021 r.  
3. św.p. Aleksandra Auksztol,  zm. 18.09.2021 r.
4. św.p. Stanisława Szczepura, zm. 25.09.2021 r.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


