
    

 

Przymioty wiary   
 

   Wiara chrześcijańska jest” osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga,
który się objawia. Charakterystycznymi cechami naszej wiary są: Boskie 
pochodzenie, pewność, wolność, rozumność, konieczność do zbawienia.
   Łaska wiary pochodzi od Boga. Katechizm naucza, że „ wiara jest możliwa 
tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego”. Wiara nie 
zależy jedynie od naszej woli. Jest darem ofiarowanym przez Boga. U początków 
wiary leży łaska Boża, czyli nadzwyczajna pomoc i uzdolnienie, którym Bóg 
obdarz człowieka.
   Wiara pochodząca od Boga jest pewna. Nie jest to pewność podobna do tej 
płynącej z wiedzy i doświadczenia. Ponieważ opiera się na samym słowie Boga, 
który nie może kłamać, „ pewniejsza  jest niż wszelkie ludzkie poznanie”. Prawdy
objawione mogą czasem wydawać się niejasne dla rozumu i doświadczenia 
ludzkiego, ale pewność zagwarantowana przez światło  Bożego Objawienia, jest 
potężniejsza niż światło rozumu.
   Wiara jest aktem rozumnym. Prawdziwie wierzący człowiek nie może 
poprzestać na bezkrytycznym przyjęciu do wierzenia poszczególnych prawd , ale 
stara się je zgłębiać, aby utwierdzać siebie i innych w wierze. Cechą wiary jest 
bowiem to, że szuka ona zrozumienia.  
   Jeszcze inną cecha wiary jest jej wolność. Wiara jest odpowiedzią na inicjatywę 
Boga, ale jest ona odpowiedzią całkowicie wolną. Łaska, którą człowiek 
otrzymuje, nie zniewala go, ale oświeca, aby dokonany przez niego wybór był 
całkowicie wolny. Nikt też nie może nikogo przymusić do wyznawania określonej
wiary. Chrystus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo nie 
zmuszał.   
   Od wiary zależy nasze zbawienie. Pismo Święte uczy nas, że „ bez wiary (… ) 
nie można podobać się Bogu” ( Hbr 11,6 ), a choć drogi Boże są niezbadane, to 
jednak ten, kto nie podoba się Bogu, zbawienia nie osiągnie i nie otrzyma życia 
wiecznego. Wiara jest więc procesem, który trwa przez całe życie człowieka,        
a naszym zadaniem jest ciągle w niej wzrastać i wytrwać aż do końca. Wierząc 
posiadamy już bowiem zadatek życia wiecznego.    
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   Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem 
ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz 
wspólnot, w których żyją.   
                    

Komunikaty  

W połowie marca br. rozpoczęliśmy budowę Domu Parafialnego                  
( plebanii ). Firma Budowlana Pana Tomasza Zembko, która podjęła się 
realizacji naszej inwestycji,  prowadzi prace zgodnie w założonym 
harmonogramem. Już dziś ( na początku sierpnia ) widzimy zarys budynku  
( parter i I piętro ). Wkrótce pojawi się więźba dachowa. W ten sposób 
osiągniemy stan surowy zamknięty. Bardzo dziękujemy za wszelkie 
składane na budowę plebanii ofiary: czy to na tacę w ostatnie niedziele 
miesiąca, czy w kancelarii parafialnej lub na konta bankowe parafii. Bóg 
zapłać!  

W lipcu  2022 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Amelia Rakieć, ur. 04.04.2022 r.  
2. Łucja Targońska, ur. 17.05 2022 r.   

 
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

Sakrament małżeństwa zawarli:  

1. Adam Weremiuk – Magdalena Połonowska: 16.07.2022 r.
2. Michał Radulski – Edyta Chwiedosik: 29.07.2022 r.    

Ad multos annos! 
  
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Marianna Boszczyk,  zm. 30.06.2022 r.  
2. św.p. Łucja Kulikowska, zm. 12.07.2022 r.   
3. św.p Danuta Karecka, zm. 26.07.2022 r. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


