
    

 

Natchnienie Pisma Świętego  

Gdy mówimy o natchnieniu, mamy najczęściej na myśli poetę albo też kogoś, kto pod
wpływem jakiejś  nadnaturalnej mocy przepowiada przyszłość. Jedna z definicji

„ natchnienia” , którą podaje słownik języka polskiego, to „ myśl, pobudka, podnieta, idea,
pomysł zaczerpnięte skądś, powstałe pod czyimś wpływem albo pod wpływem  czegoś,

pobudzając kogoś do działania”.   
   Co oznacza, że księgi Pisma Świętego są natchnione? Najogólniej rzecz biorąc, oznacza to, 
że ich autorem jest Bóg.  Jeśli  Bóg jest autorem Biblii, to znaczy, że miał On wpływ na 
wydarzenia, które opisują poszczególne księgi, wybrał i przygotował ludzi, którzy o tych 
wydarzeniach  opowiadali, a w ostatnim etapie wpływał na wolę i rozum  tych, którzy święte 
księgi spisywali. Nie oznacza to jednak, że ich wola i rozum były wyłączone, tak, że spisywali
księgi „ automatycznie”, niejako „ pod dyktando”. Używali oni bowiem wiedzy, jaką 
dysponowali, i własnych zdolności literackich.   
   
   Z tego, że Bóg jest autorem Biblii wynikają jej przymioty: świętość i nieomylność                
( prawdziwość ). Krytycy zarzucają Biblii, że niekiedy ukazywane są w niej sceny 
niemoralne, grzechy. Zatem według nich albo Biblii daleko do świętości, albo przynajmniej 
niektórym jej częściom trzeba odmówić natchnienia. Świętość Biblii nie oznacza jednak, że 
nie ma w niej scen opisujących grzech człowieka, ale że Biblia nigdy nie pochwala grzechu. 
Nie należy też traktować Pisma Świętego jako podręcznika wiadomości geograficznych czy 
przyrodniczych ( choć i takie dane się w nim  znajdują ), lecz jako księgę zbawienia.   

   W Piśmie Świętym – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego -  Bóg mówi do 
człowieka na sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać 
uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam 
ukazać przez ich słowa. Podczas czytania Biblii powinniśmy zatem  uwzględnić okoliczności 
kultury  i czasu, w którym powstawały poszczególne księgi. Powinniśmy nadto znać ich 
rodzaje literackie, a także przyjęte w czasach, gdy powstawały, sposoby myślenia, mówienia  
i opowiadania. Musimy także zwracać uwagę na treść i jedność całego Pisma Świętego, 
czytać je w „ żywej tradycji całego Kościoła” oraz uwzględniać tzn. analogię wiary, czyli 
spójność prawd objawionych między sobą, gdyż Bóg, który jest autorem Biblii i który objawił
nam prawdy wiary, nie może przeczyć sam sobie.  

   Czy mam w domu Pismo Święte? Jak często do niego zaglądam?  Czy traktuję je jako 
skierowane do mnie natchnione Słowo Boże, czy jak każdą inną książkę?     

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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                       Papieskie Intencje Modlitewne – luty 2022  

   Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję i 
odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.       
     

Komunikaty  

   10 października 2021 r. w Rzymie papież Franciszek zainaugurował XVI Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. W naszej Archidiecezji diecezjalny etap prac 
synodalnych rozpoczęto 17 października 2021 r. uroczysta Mszą Świętą, której przewodniczył
i podczas której homilię wygłosił bp Henryk Ciereszko.  
   Synody mają bardzo długa tradycję i u początków Kościoła były zgromadzeniem 
zwoływanym przez biskupa miejsca, by rozważyć ważne dla danego Kościoła lokalnego 
sprawy. Zwyczaj ich zwoływania na Wschodzie pojawił się w II wieku, a w Kościele na 
Zachodzie w wieku III.  
   Obecnie trwający Synod w Kościele jest inny od poprzednich. W każdym miejscu na 
świecie wszyscy mogą wziąć w nim udział. Temat „W stronę Kościoła Synodalnego – 
Komunia, Uczestnictwo, Misja”, który jest hasłem synodalnym rozwinięty został w pytaniach,
jakie należy sobie zadać podczas tego etapu jego trwania na poziomie parafii i diecezji. 
   Więcej wiadomości na temat Synodu można znaleźć w internecie na stronie 
www.archibial.pl.  
   Prace synodalne w naszej parafii rozpoczęły się na spotkaniu Rady Parafialnej,                     
dn. 28 grudnia 2021 r. Do 15 kwietnia 2022 r. będą odbywać się kolejne spotkania synodalne 
w poszczególnych grupach modlitewnych i formacyjnych. 

W styczniu  2022 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Feliks Sztablewski, ur. 13.10. 2021 r.; ochrzczony: 02.01.2022 r.    
2. Nikola Milewska, ur. 13.09.2021 r.; ochrzczona: 02.01.2022 r.   
3. Alicja Skrobot, ur. 24.07.2021 r.; ochrzczona: 02.01.2022 r.  
4. Natalia Sieńko, ur. 18.09.2021 r.; ochrzczona: 08.01.2022 r.  
5. Julianna Bujnarowska, ur. 08.11 2021 r.; ochrzczona: 30.01.2022 r.    

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       
  

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Krystyna Puchalska,  zm. 02.01.2022 r.  
2. św.p. Czesław Czernicki, zm. 16.01.2022 r. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  
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