
    

 

Nauczanie Kościoła   

 
   Jednym z częstych tematów naszych rozmów jest Kościół i jego nauczanie. 
Mówimy o tym w miejscach pracy, w czasie spotkań rodzinnych bądź 
sąsiedzkich. Wielu podejmuje ten temat z autentycznej troski o dobro Kościoła. 
Niestety są i  tacy, według których Kościół jest zagrożeniem, ograniczeniem ich 
wolności, którzy uważają, że to co on głosi i czego naucza, jest niemodne. Ich 
zdaniem, nauczanie Kościoła powinno być bardziej nowoczesne i odpowiadać 
duchowi czasów, a już na pewno nie powinno stawiać człowiekowi wymagań i 
oczekiwać od niego wyrzeczeń. Przeciwnie! Kościół powinien ułatwiać życie, 
czynić je bardziej wygodnym. Ludzie tacy często mówią: „ jestem człowiekiem 
wierzącym, ale nie chodzę do kościoła” ; „ jestem wierzący, ale nie godzę się z 
tym, czego naucza Kościół w kwestiach moralnych”; jestem wierzący, ale nie 
potrzebne mi są przykazanie Boże, bo ja sam potrafię ocenić, co jest dla mnie 
dobre, a co złe”.   

   Wszyscy, którzy wypowiadają takie opinie, zapominają, że Objawienie Boże nie
zostało dane każdemu człowiekowi z osobna, lecz całej wspólnocie ludu Bożego, 
najpierw ludowi Bożemu Starego Przymierza, a następnie Kościołowi. 
Zapominają także , że to, czego Kościół naucza, nie jest wymysłem biskupów czy 
papieża, ale zostało im zlecone przez samego Chrystusa i przekazane przez 
Apostołów. To Chrystus bowiem postanowił, aby Kościół głosił jego Ewangelię i 
kontynuował Jego dzieło zbawcze aż do skończenia świata. Z tej racji Kościół, 
nauczając i wypełniając słowo Boże, chce się nim kierować, pozostawać mu 
wierny, nie odstępując od niego ani o „ jotę „ i rozumiejąc, że jest to powierzony 
przez Boga” depozyt „ . Wierz nadto, że zgodnie z obietnicą Chrystusa, który 
zapewnił swoim uczniom Ducha Prawdy ( J 15, 26 – 27 ), ten sam Duch Święty,  
dzięki któremu słowo Boże było głoszone, a potem spisane, czuwa dzisiaj nad 
jego wiernym nauczaniem i wyjaśnianiem.     

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

   Módlmy się, za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby poprzez 
konkretne gesty żyły bezinteresowna miłością i świętością w codzienności.  
               
     

Komunikaty  

Boże Ciało ( 16.06 ) – Udział parafii w miejskiej Procesji Eucharystycznej
Oktawa Bożego Ciała – codziennie po Mszy Świętej wieczornej  nieszpory 
ku czci Najświętszego Sakramentu  

Drugie spotkanie formacyjne młodzieży klas VIII – mych, kandydatów do 
bierzmowania – 05.06.2022 r. o godz. 18.00   

Nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy Świętej wieczornej o godz. 
18.00  

W maju  2022 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Natalia Wojno, ur. 20.01.2022 r.; ochrzczona: 01.05.2022 r.  
2. Jarmiła Kołban, ur. 05.02 2022 r.; ochrzczona: 01.05.2022 r. 

 
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

Sakrament małżeństwa zawarli:  

1. Patryk Miezio – Aneta Misiuk, 14.05.2022 r.
2. Hubert Kniaź – Aleksandra Karczewska , 20.05.2022 r.    

Ad multos annos! 
  
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Bogumiła Banach,  zm. 03.05.2022 r.  
2. św.p. Stefan Kamiński, zm. 10.05.2022 r.   
3. św.p. Elżbieta Hrubczyńska, zm. 22.05 2022 r. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


