
    

 

Rozum i wiara   
 

   „ Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca
rzeczywista  niezgodność  między  wiarą  i  rozumem.  Sprawy świeckie  i  sprawy
wiary wywodzą swój początek  od tego samego Boga” ( KKK ).   

   Od czasów oświecenia, głoszącego kult rozumu i wiedzy, człowiek boryka się
jednak  z  dramatem  rozdźwięku  między  rozumem  a  wiarą.  Są  ludzie,  którzy
twierdzą, że dla światłego, wykształconego człowieka przyznanie się do wiary w
Boga  jest  czymś  niestosownym.  Wiarę  traktują  jako  „  ukojenie  „  dla  ludzi
biednych,  niezaradnych,  niewykształconych,  zapóźnionych – jednym słowem –
maluczkich  tego  świta.  Z  zachwytu  nad  postępem  współczesnej  cywilizacji
zrodziło się przekonanie, że nauka może rozwiązać wszystkie problemy świata i
człowieka. Doświadczenie pokazuje jednak, że żadna z dyscyplin naukowych nie
jest w stanie odpowiedzieć na najbardziej podstawowe  pytania człowieka: Kim
jestem? Skąd przychodzę  i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka
mnie po tym życiu? Na te pytania odpowiada wiara.   

   Jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice  Fides et ratio,  wiara i
rozum  są  dwoma  skrzydłami,  na  których  człowiek  wznosi  się  do  poznania
Najwyższej Prawdy. Muszą one ze sobą zgodnie współpracować i nawzajem się
uzupełniać. Wiara nie boi się rozumu, ale domaga się rozumowych uzasadnień.
Rozum  zaś,  gdy  osiągnie  szczyt  swoich  możliwości  poznawczych,  uznaje  za
konieczne przyjęcie dalszych rozstrzygnięć wiary.   

   Dogłębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli
człowiek nie uznaje wiary w Boga,  który w nich działa.  Rozum może odkryć
istnienie  Boga, ale sam – bez wiary – nie pozna jego istoty, tego, że Bóg jest
miłością  i  miłosierdziem.  Nie  potrafi  też  pojąć  tajemnicy  Chrystusa
ukrzyżowanego  i  zmartwychwstałego.  Tajemnice  można  przyjąć  jedynie  przy
pomocy wiary.       

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

   Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, 
została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.    
                    

Komunikaty  

Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego  ( kan. 
874 ) kandydaci na rodziców chrzestnych powinni spełniać następujące warunki:
 ukończony 16 rok życia  
 chrzest, Eucharystia i bierzmowanie przyjęte w Kościele Katolickim 
 regularne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej i możliwość przystąpienia do 

spowiedzi i Komunii świętej  
 prowadzenie życia zgodnie z wiarą katolicką ( nie żyję w jakiejkolwiek formie 

konkubinatu – tzn. tylko po ślubie cywilnym lub w związku partnerskim  )  
 potwierdzone świadectwem uczestnictwo w katechezie szkolnej   

Do 12 września  2022 r. trwać będzie zbiórka podpisów pod projektem ustawy zmieniającej 
Kodeks Karny, znanej jako inicjatywa” W obronie chrześcijan” . Dotychczasowe przepisy 
Kodeksu Karnego dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z 
wiarą są nieprecyzyjne, rozmywają odpowiedzialność lub nie uwzględniają niektórych 
nagannych zachowań. Osobie, która zakłóca nabożeństwo trzeba udowodnić, że czyniła to 
”złośliwe”. To powoduje bezkarność za takie przestępstwo. Aby pociągnąć do 
odpowiedzialności kogoś, kto dokonał znieważenia kościoła, świętokradczego aktu na miejsca
święte, trzeba znaleźć heroicznych wiernych, którzy skierują zawiadomienia do prokuratury, 
będą chcieli zeznawać  i będą twierdzili, że zostali obrażeni. Nowy przepis dotyczący obrazy 
uczuć religijnych będzie precyzował rodzaje karalnych czynów – lżenie lub wyszydzanie 
Kościoła albo związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także publiczne 
znieważanie przedmiotu czci religijnej. Osobie, która zakłóca nabożeństwo, nie trzeba będzie 
już udowadniać, że czyniła to złośliwie. Wierni nie będą musieli zaznawać przeciwko 
agresywnym osobom, które atakują kościoły, czy przeszkadzają w nabożeństwach. Wystarczy
obiektywny fakt, np. publiczne lżenie lub wyszydzanie Kościoła albo znieważanie przedmiotu
czci religijnej. Nie będzie można nikogo ukarać za wyrażanie przekonań lub opinii 
związanych z wyznawaną religią. To realizacja konstytucyjnej zasady stanowiącej, że 
wolność religii obejmuje jej publiczne lub prywatne uzewnętrznianie. 
    
W sierpniu  2022 r. w naszej parafii: 
Sakrament chrztu przyjęli:    

1. Dawid Zabijak, ur. 02.01.2022 r.  
2. Wiktoria Piwowarczyk, ur. 14.03 2022 r.   
3. Bartłomiej Giczan, ur. 23.06.2022 r. 

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

Sakrament małżeństwa zawarli:  
1. Rafał Bagiński – Martyna Staszkiewicz: 06.08.2022 r.
2. Paweł Iracki  – Irena Kamińska: 27.08.2022 r.    

Ad multos annos! 
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