
    

 

Tradycja

      Chętnie słuchamy o dziejach własnej rodziny. Zbieramy zdjęcia, przechowujemy rodzinne
pamiątki. Wiele osób poszukuje w archiwach wiadomości o przodkach…Starsze dzieci  na 
lekcjach historii rysują drzewo genealogiczne swojej rodziny. Podtrzymujemy nasze 
zwyczaje, mama przekazuje córce, np. jak powinna wyglądać Wigilia czy Wielkanoc. 
Dlaczego tradycja rodzinna  jest taka ważna? Dlatego, że sięgnięcie do naszych korzeni, 
przekazywanie ( a łacińskie słowo „ tradycja „ oznacza właśnie „ przekazywanie „) ważnych 
kart z przeszłości, umacnia naszą wspólnotę, pozwala nam uświadomić sobie, kim jesteśmy, 
jaka jest nasza tożsamość. 

   Jeszcze ważniejsza jest tradycja w Kościele. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „ To 
żywe przekazywanie , wypełnione w Duchu Świętym, jest nazywane Tradycją w odróżnieniu 
od Pisma Świętego, z którym jednak  jest ściśle powiązane. Przez Tradycję „ Kościół w swej 
nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko , 
czym on jest, i to wszystko, w co wierzy”. Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów:       
„ Idźcie i nauczajcie wszystkie narody( … ) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem”" ( Mt 28, 18 ). Apostołowie spełnili to zadanie przez swoje świadectwo dawane
wiernie słowem i życiem. Przekazywane przez nich świadectwo nazywamy tradycją 
apostolską.  Wyraża się ona w głoszeniu, że zbawienie dokonało się przez Śmierć i 
Zmartwychwstanie Chrystusa, w udostępnianiu Ewangelii – ustnie i na piśmie – jako 
depozytu, czyli najcenniejszego dziedzictwa, oraz w kształtowaniu życia pierwszych wspólnot
chrześcijańskich zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Dlatego  tradycja apostolska ,ściśle 
złączona z Pismem Świętym, jest zawsze obowiązującą normą wiary i życia, a za jej wierne 
strzeżenie odpowiedzialny jest Urząd Nauczycielski ( Magisterium ) Kościoła.  

   Czym zatem jest Tradycja? Jest ciągle dokonującym się na fundamencie apostolskim, mocą 
Ducha Świętego, przekazywaniem w Kościele słowa Bożego i dzieła zbawczego, 
powierzonego przez Chrystusa Dwunastu. Nazywamy ja żywą Tradycją, bo oznacza wciąż 
żywe świadectwo o Jezusie Chrystusie, które wiernie przedłuża świadectwo apostolskie. 
Można też mówić o tradycjach (  przez małe „ t „ ) : formach liturgii, katechezy, moralności, 
pedagogii chrześcijańskiej, teologii, prawa i sztuki, które stały się ważnymi sposobami 
kontynuacji dzieła Chrystusowego w historii. Do takich tradycji zalicza się: przykazania 
kościelne, rozmaite obrządki odprawiania Mszy Świętej, tajemnice różańcowe, inne 
nabożeństwa itp.  Urząd Nauczycielski może je podtrzymywać, odnawiać lub zastępować 
innymi.                                                                                                                                           

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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   Ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło, 
które przywróci im chęć dożycia.      
     

Komunikaty   
W dniach od 7 do 16 listopada w Archikatedrze Białostockiej odbywać się będzie 
doroczna Nowenna Opieki NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Nasza parafia 
wraz z innymi parafiami dekanatu Białystok - Starosielce zaproszona jest na dzień 9 
listopada  ( godz. 18.00 ). Temat tegorocznej Nowenny dotyczy nauczania bł. Stefana 
Wyszyńskiego i brzmi: „ Z Maryją na drogach społecznej krucjaty miłości. Bł. Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.”    

W październiku  2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Małgorzata Bartnicka, ur. 27.08 2021 r.; ochrzczona: 17.10.2021 r.    
2. Igor Kurzyna, ur. 27.08.2021 r.; ochrzczony: 24.10.2021 r.   
3. Stanisław Krukowski, ur. 05.12.2020 r.; ochrzczony: 24.10.2021 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       

Sakrament małżeństwa zawarli:    
         
  Katarzyna Tokarzewska – Sebastian Rogowski   

Ad multos annos!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Cezary Cybulski,  zm. 03.10.2021 r.  
2. św.p. Benedykt Guła, zm. 03.10.2021 r. 
3. św.p. Róża Kłodnicka, zm. 06.10.2021 r.
4. św.p. Jadwiga Kragiel, zm. 10.10 2021 r.
5. św.p. Jan Burdak, zm. 12.10.2021 r. 
6. św.p. Irena Osiecka, zm. 15.10.2021 r.  
7. św.p. Lucjan Roszkowski, zm. 18.10.2021 r.
8. św.p. Irena Wychodańczuk, zm. 21.10.2021 r.  
9. św.p. Jan Muszyński, zm. 24.10.2021 r. 
10. św.p. Janina Sienkiewicz, zm. 24.10.2021 r.    
11. św.p. Heliodor Markuszewski, zm. 24.10.2021 r.  
12. św.p. Helena Ryżko, zm. 25.10.2021 r. 
13. św.p. Walentyna Sacharko, zm.27.10.2021 r.  
14. św.p. Maria Barancewicz, zm. 28.10.2021 r.

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


