
    

 

Wiara   
 

   Wiara to niezwykle delikatna sfera ludzkiego istnienia. Dotyczy ona 
najgłębszych relacji z Panem Bogiem, Stwórcą i Zbawicielem człowieka. 
Doskonale wiemy, jak jest ona ważna w życiu każdego z nas. Gdy jednak 
słuchamy wypowiedzi niektórych osób, gdy obserwujemy ich życie rodzinne i 
zawodowe, kiedy przypatrujemy się różnym środowiskom, gdy oglądamy niektóre
programy telewizyjne, słuchamy pewnych audycji radiowych, czytamy niektóre 
gazety i wypowiedzi zamieszczone w Internecie, zauważamy, że wiara, bez której 
trudno wyobrazić sobie ludzkie życie i szczęście, nierzadko jest kwestionowana 
czy też poddawana w wątpliwość.  Wiele osób, także z naszego najbliższego 
otoczenia, pozostaje obojętnych na Boga i oddalonych od Kościoła. Wiele osób 
żyje tak, jakby Boga nie było, twierdząc, że są ludźmi niewierzącymi. Czym 
zatem jest wiara, która może niekiedy nastręczać trudności także ludziom 
ochrzczonym, a nawet głęboko wierzącym?  
   „ Wiara – uczy Katechizm Kościoła Katolickiego – jest odpowiedzią człowieka 
daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite 
światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia” . Przez 
wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoja wolę. Pismo Święte 
nazywa tę odpowiedź człowieka „ posłuszeństwem wiary” . Wzorem tego 
posłuszeństwa, proponowanym przez Pismo Święte, jest Abraham. Dziewica 
Maryja jest zaś jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem.  
   Jestem chrześcijaninem. Jestem osobą wierzącą. Ale czy wiem, w co wierzę, i – 
przede wszystkim – czy wiem, komu wierzę? Wreszcie , czy wiem, dlaczego 
wierzę?
   Wierzę w tajemnice objawione przez Boga i zapisane na kartach Pisma 
Świętego. Te prawdy wiary, zwane dogmatami, zawarte są w Credo, czyli 
Wyznaniu wiary, które omawiam razem ze wszystkimi uczestnikami 
zgromadzenia liturgicznego podczas każdej Mszy Świętej niedzielnej i 
świątecznej.   Te tajemnice znalazły się również w nieco krótszej wersji Wyznania
wiary, zwanej Składem Apostolskim.                                                                          
Istnieje też katechizmowa formuła „ Sześciu głównych prawd wiary”  
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umieszczona w codziennym pacierzu. Wszystkie dogmaty katolickiej wiary 
zostały zebrane w Katechizmie Kościoła Katolickiego. 
Wiara jest wielka łaską, którą otrzymaliśmy od Boga. Za tę łaskę winniśmy Bogu 
nieustannie dziękować. 

                       Papieskie Intencje Modlitewne – lipiec 2022  

   Módlmy się, za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, 
aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z 
nadzieją i odpowiedzialnością.   
               
     

Komunikaty  

W czasie wakacji Msze Święte bez zmian. W niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 
12.30 i 18.00;  w dni powszednie: 7.00 i 18.00.

W czerwcu  2022 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Marcel Zalewski, ur. 16.02.2022 r.  
2. Michał Pietrasz, ur. 16.03 2022 r.   
3. Helena Łoszczyk, ur. 14.04.2022 r.  
4. Jakub Rutkowski, ur. 29.04.2022 r.   
5. Agata Weremiuk, ur. 26.04.2022 r.  
6. Amelia Nowik, ur. 08.02.2022 r.  
7. Piotr Maśliński, ur. 28.03.2022 r. 

 
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

Sakrament małżeństwa zawarli:  

1. Przemysław Geniusz – Natalia Anna Malinowska: 18.06.2022 r.
2. Jarosław Kalinowski – Elżbieta Szkuta: 18.06.2022 r.    

Ad multos annos! 
  
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Ryszard Boguszewski,  zm. 03.06.2022 r.  
2. św.p. Czesława Głowacka, zm. 10.06.2022 r.   

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


