
    

 

PISMO ŚWIĘTE W ŻYCIU KOŚCIOŁA   

 
   Uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej dostrzegamy, jak kapłan czytający Ewangelię        
z wielka czcią całuje księgę Pisma Świętego. Niekiedy Biblia wnoszona jest w uroczystej 
procesji i umieszczana na ołtarzu. Te liturgiczne gesty świadczą, że dla wspólnoty 
wierzących, jaką jest Kościół, Pismo Święte ma fundamentalne znaczenie.  

   Pismo Święte jest podstawowym źródłem naszej wiary. Jest to księga objawienia się Boga 
ludzkości; są w niej zapisane doświadczenia ludzi w obcowaniu z Bogiem.  

   Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym staje się dostępne w Kościele. Kościół głosi 
Objawienie, tłumaczy je i chroni przed błędnym rozumieniem. Objawienie Boże nie zostało 
dane każdemu człowiekowi z osobna, lecz ludzkiej wspólnocie: najpierw narodowi 
izraelskiemu – Ludowi Bożemu Starego Przymierza, a następnie wyznawcom Chrystusa – 
Ludowi Bożemu Nowego Testamentu.  Świadkami i przekazicielami Objawienia byli              
w Starym Testamencie patriarchowie, prorocy i mędrcy, a w Nowym – sam Syn Boży, Jezus 
Chrystus, którego świadkami  i głosicielami stali się Jego uczniowie, po nich zaś ci wszyscy, 
którzy dzięki ich świadectwu uwierzyli w Jezusa.  

   Zarówno w narodzie izraelskim, jak później w Kościele, ustne nauczanie Objawienia, Słowa
Bożego, jest pierwsze. Dopiero z biegiem czasu zostaje ono spisane. We wspólnocie narodu 
izraelskiego powstaje w ten sposób Pismo Święte Starego Testamentu, we wspólnocie 
Kościoła powstają Ewangelie, dzieje apostolskie, Listy apostołów – czyli Pismo Święte 
Nowego Testamentu.  

   Bóg dał Kościołowi Pismo Święte jako obowiązującą normę wiary, do której Kościół musi 
się ciągle przymierzać. Wszelkie życie religijne, które nie rodzi się i nie rozwija w zgodzie z 
Biblią, nie jest tym życiem, o które w chrześcijaństwie chodzi, i które Bóg pragnie w 
chrześcijanach wzbudzać. Bóg bowiem, tak jak działał w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu 
Jezusa oraz w pierwotnym Kościele, tak samo pragnie działać w nas, którzy uczestniczymy w 
dalszych etapach tej samej historii zbawienia, o której świadczy Biblia.  

   Dla rozwoju, umocnienia i pogłębienia wiary konieczna jest znajomość Pisma Świętego.      
„ Tak wielka tkwi w słowie Bożym  moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą 
żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem  wiary, pokarmem  duszy oraz źródłem 
czystym  i stałym  życia duchowego” ( KKK 131 ).       

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

   Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który 
prowadzi do zasłuchania, głębokiego  rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.  

                         „ Będziecie  Moimi świadkami… „

   W ostatnim czasie dużo mówi się o kryzysie Kościoła, odchodzenia młodych od wspólnoty 
wierzących czy wręcz o licznych apostazjach. Niektórzy narzekają, że kiedyś łatwiej było żyć 
wiarą. A wielu młodych wprost stwierdza, że odchodzą od Kościoła przede wszystkim ze 
względu na wymagania moralne głoszone przez kaznodziejów. Warto się zastanowić, czy 
akcentowanie na początku naszego głoszenia lub dawania świadectwa o Jezusie tylko aspektu 
moralnego jest słuszne? Czasami w dobrej wierze próbujemy kogoś na siłę nakłonić do 
chodzenia na niedzielną Eucharystię czy zwracać komuś uwagę, że żyje niemoralnie, gdy 
mieszka bez ślubu z druga osobą, ale jednocześnie nie pokazujemy mu, dlaczego warto się 
modlić, dla Koga warto zmieniać swoje życie i wymagać od siebie. Papież Benedykt XVI w 
encyklice” Deus caritas est” zwracał uwagę: „ U początku bycia chrześcijaninem nie  ma 
decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, 
która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” .            
     

Komunikaty  

Uroczystość I Komunii Świętej - 08.05.2022 r. ( 9.30, 11.00, 12.30 )

Pierwsze spotkanie formacyjne młodzieży klas VIII – mych, kandydatów do 
bierzmowania – 08.05.2022 r. o godz. 18.00 ( Niedziela Dobrego Pasterza )  

Nabożeństwa majowe codziennie po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00  

W kwietniu  2022 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Iga Maleszewska, ur. 11.01.2022 r.; ochrzczona: 01.04.2022 r.  
2. Antonina Turek, ur. 23.11 2021 r.; ochrzczona: 17.04.2022 r. 
3. Oskar Ulanowski, ur. 06.12.2021 r.; ochrzczony: 17.04.2022 r.   
4. Zofia Ruta, ur. 07.02.2022 r.; ochrzczona: 18.04.2022 r. 

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!       
  

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Teresa Elżbieta Puchnowska,  zm. 01.04.2022 r.  
2. św.p. Halina Maria Jabłońska, zm. 21.04.2022 r.   
3. św.p. Stanisław Sereda, zm. 25.04 2022 r. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  
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