
    

 

„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”

Pismo Święte

      Pismo Święte nazywa się zamiennie Biblią. Dawnie Pismo Święte  określano także jako 
Święte Księgi czy Święte Pisma. Było ono pierwszą książką wydaną przez wynalazcę druku i 
jest do dziś najczęściej wydawana i tłumaczoną księgą. W Polsce w ostatnich latach ukazały 
się cztery tłumaczenia całej Biblii: Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska, Biblia Warszawsko –
Praska oraz Biblia Warszawska ( protestancka ).  

   Pismo Święte to zbiór kilkudziesięciu ksiąg. Składa się ono z 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg 
Nowego Testamentu, a więc w sumie  z 73 ksiąg, które stanowią niepowtarzalną jedność. 
Mówi się nawet, że jedna księga  oświetla drugą. Księgo Nowego i Starego Testamentu 
uznawane są przez chrześcijan z natchnione przez Boga. Zawierają Objawienie Boże, które 
stanowi  podstawę ich wiary.  
  
   Co sprawia, że Biblia to niepowtarzalna księga, księga święta, która wieki przetrwała i 
nigdy się nie zdezaktualizowała? Głównym powodem jej aktualności jest jej wyjątkowy autor 
i szczególna treść. Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który w swej dobroci i miłości do 
człowieka przemówił do niego ludzkimi słowami. Zatem Pismo Święte to słowa Boga, to 
mowa Boża wyrażona językami ludzkimi i utrwalona na piśmie. Bóg przez wybranych ludzi 
zapisał na kartach Pisma Świętego nie tylko fakty historyczne; przede wszystkim  wskazał 
człowiekowi cel i sens jego życia. Dzięki Pismu Świętemu człowiek może poznać Boży 
zamiar wobec ludzkości.  
  
   Bóg dał Kościołowi wielki dar w postaci ksiąg świętych, których fragmenty słyszymy 
podczas każdej Eucharystii. W Piśmie Świętym  Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i 
swoją moc, aby umiał prowadzić wszystkich ludzi do zbawienia. Gdy kapłan lub lektor czyta 
tekst Pisma Świętego podczas Mszy Świętej lub gdy sami, w domowym zaciszu, odczytujemy
fragmenty tekstów biblijnych, to tak, jakby Bóg przemawiał do człowieka.   

   Pismo Święte jest dla nas normą wiry, źródłem życia duchowego oraz pokarmem dla duszy. 
Porównanie Pisma Świętego do źródła do  pokarmu uczy nas, iż winniśmy być z nim w  
nieustannym, niemalże codziennym kontakcie.    

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

   Za ewangelizację: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli 
odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego.       
     

Komunikaty 
  

Rekolekcje Adwentowe: 19 -20- 21 XII 2021 r.   
 
Boże Narodzenie  ( 25.12 ) – Msze Święte: Pasterka o północy, 8.00, 9.30, 11.00        
i 12.30. Nie ma Mszy Świętej o godz. 18.00.  

Msz Święta na zakończenie roku kalendarzowego -  31.12.2021 r. o godz. 16.00.

W listopadzie  2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Kościński Miłosz, ur. 20.07 2021 r.; ochrzczony: 14.11.2021 r.    
2. Dominika Kondraciuk, ur. 25.08.2021 r.; ochrzczona: 21.11.2021 r.   
3. Bartłomiej Prus, ur. 13.08.2020 r.; ochrzczony: 28.11.2021 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       
  

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Joanna Kapacyn,  zm. 01.11.2021 r.  
2. św.p. Marian Klej, zm. 03.11.2021 r. 
3. św.p. Aleksander Kostecki, zm. 03.11.2021 r.
4. św.p. Irena Czygier, zm. 06.11 2021 r.
5. św.p. Aleksander Skubis, zm. 07.11.2021 r. 
6. św.p. Wanda Sikorska - Jarocka, zm. 12.11.2021 r.  
7. św.p. Radosław Ciepłucha,  zm. 17.11.2021 r.
8. św.p. Stanisław Gomoliński, zm. 22.11.2021 r.  
9. św.p. Jan Zieniewicz, zm. 22.11.2021 r. 
10. św.p. Stanisław Pochodowicz, zm. 23.11.2021 r.    
11. św.p. Mirosław Bukłaho, zm. 26.11.2021 r.  

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


