
    

 

Credo   
 

   Credo w  znaczeniu  przenośnym  oznacza  ogół  wyznawanych  przez  kogoś
poglądów, przekonań. W katolicyzmie Credo ( łac. Credo – wierzę ) jest zborem
podstawowych  prawd  wiary,  których  wyznanie  od  najdawniejszych  czasów
świadczyło o przynależności do Kościoła.
   Od początku swego istnienia  kościół  wyrażał  i  przekazywał swoją wiarę w
krótkich i zobowiązujących  dla swoich wyznawców formułach. Były to wyznania
wiary. Niezwykłym wprost szacunkiem otaczano w początkach chrześcijaństwa
Apostolskie Wyznanie Wiary. Nazywano  je symbolem wiary, ponieważ miało
być znakiem rozpoznawczym dla chrześcijan. Z tego też powodu trzymano je w
tajemnicy przed poganami, nie wolno było zapisywać, miało być ono wypisane w
sercu każdego chrześcijanina. 
   Najstarszym wyznaniem wiary  jest  Skład Apostolski. O jego  powstaniu
zadecydowały dwa czynniki: udzielanie chrztu dorosłym i walka z herezjami. W
pierwszych wiekach chrztu udzielano osobom dorosłym, od których wymagano
znajomości podstawowych prawd wiary. Kandydaci do chrztu uczyli się ich na
pamięć  i  odmawiali  codziennie  rano  i  wieczorem razem  z  modlitwą  „  Ojcze
nasz „.   Recytowali  wyznanie  wiary przed przyjęciem chrztu wobec biskupa i
zgromadzonych wiernych.  Inną przyczyną powstania  Credo   była  konieczność
przeciwstawienia  się  herezjom,  czyli  niewłaściwym  próbom  interpretowania
Objawienia oraz niezgodnego z wiarą Kościoła rozumienia prawd wiary. Symbol
wiary stanowi więc kryterium prawowierności głoszonej nauki. Takim kryterium
był Skład Apostolski.  
   Kto go ułożył? Jego początki sięgają czasów apostolskich i zawierają naukę
Apostołów. Obecna forma wykształciła się na początku III wieku. Już w IV wieku
przekazywano tradycję, przypisując jego ułożenie Apostołom, gdy rozchodzili się
z Jerozolimy na krańce świata. Ponieważ było ich dwunastu, zaczęto dzielić Skład
apostolski na dwanaście artykułów  wiary.  
    Skład  Apostolski  słusznie  jest  uważany  za  wierne  streszczenie   wiary
Apostołów i stąd należy wyprowadzić pochodzenie jego nazwy.    
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                       Papieskie Intencje Modlitewne – październik 2022  

   Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w głoszeniu , był 
przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz 
bardziej synodalnością.       

                         Komunikaty duszpasterskie

Parafialne Dni Adoracji Najświętszego Sakramentu ( 05-06-07 października ). 
Msze Święte z kazaniami o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Możliwość indywidualnej 
adoracji po Mszy Świętej o godz. 7.00 ( do 9.00 ) i po południu od godz. 15.00 do 
17.30. Spowiedź przed i w czasie nabożeństw.  

Dzień Odpustu Matki Bożej Różańcowej ( 07.X ).   

XXII Dzień Papieski pod hasłem „ Blask Prawdy „ ( 16.10 )
                    
We wrześniu  2022 r. w naszej parafii:   

Sakrament chrztu przyjęli:   
   

1. Michalina Baranowska, ur. 12.08.2022 r.  
2. Przemysław Harasim, ur. 20.07 2022 r.   
3. Rozalia Godlewska, ur. 25.07.2022 r.  
4. Paweł Cichy, ur. o4.07.2022 r.  

 
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

Sakrament małżeństwa zawarli:    

1. Piotr Łukaszuk – Karolina Babicz 03.09.2022 r.
2. Michał Grecki  – Paulina Jabłońska: 10.09.2022 r.  
3. Tomasz Boroń – Edyta Oświecińska: 30.09.2022 r.   

Ad multos annos! 
  
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Józef Sawoniuk ,  zm. 04.09.2022 r.  
2. św.p. Teresa Lul, zm. 23.09.2022 r.   

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


