
    

 

Bóg jest jeden   
 

   Słowa „ Wierzę w jednego Boga „ otwierają symbol wiary, który odmawiamy
podczas niedzielnej Mszy Świętej. Wyznanie: „ jest jeden Bóg „ stanowi pierwsza
i  główną  prawdę  wiary  chrześcijańskiej.  Podobnie  jak  żydzi  i  muzułmanie,
chrześcijanie są monoteistami 9 od greckich słów monos – jeden i Theos – Bóg ).
Monoteizm od początku charakteryzował naród wybrany, któremu Bóg objawił
się właśnie jako jedyny: „ Słuchaj,  Izraelu,  Pan jest  naszym Bogiem – Panem
jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca, z całej duszy
swojej, ze wszystkich swych sił” ( Pwt 6, 4 – 5 ). Także Dekalog naucza już w
pierwszym  przykazaniu:  „  Nie  będziesz  miał  cudzych  bogów  przede  Mną  „
(  Wj  20,  3  ).  U  początku  wiary  monoteistycznej  stoi  zatem  zdecydowane
odrzucenie  przez  Stary  Testament  pogańskiego  wielobóstwa,  czyli  politeizmu.
Jezus Chrystus potwierdził tę wiarę w przykazaniu miłowania Boga „ z całego
srca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił” ( Mk 12, 30 ).   
   Mówiąc wraz z Kościołem: „ Wierzę w jednego Boga” , wyznajemy przede
wszystkim, że Pan Bóg z samej swej istoty może być tylko jeden. Już Tertulian,
pisarz chrześcijański z przełomu II i III wieku, nauczał, że „ trzeba koniecznie,
aby Byt najwyższy był jedyny, to znaczy niemający sobie równego”. Gdyby Bóg
nie  był  jedyny,  nie  byłby  Bogiem.  Wiara  ta  ma  także  wielkie  znaczenie
praktyczne.  Uczy  bowiem  „  żyć  w  dziękczynieniu:  jeśli  Bóg  jest  Jedyny,  to
wszystko, czym jesteśmy  i co posiadamy, pochodzi od Niego: „ Cóż masz, czego
byś nie otrzymał?” ( 1 Kor 4, 7 ). Uczy poznawać jedność i prawdziwą godność
wszystkich  ludzi”  ,  dzieci  Jedynego  Boga.  Uczy  też,  że  im bardziej  i  głębiej
wierzymy w Boga jako Pana naszego życia, tym mniej jesteśmy niewolnikami
rzeczy i ludzi. Przecież źródłem zniewolenia tylu narodów przez system sowiecki,
źródłem gułagu  i  Katynia,  było  odrzucenie  chrześcijańskiej  wiary  w jedynego
Boga - Ojca wszystkich i  stworzenie bożka klasy robotniczej,  a potem „ kultu
jednostki „ Stalina i innych tzw. przywódców socjalistycznych. Także u podstaw
ludobójstwa hitlerowskiego  stała  –  opierając  się  na  germańskim pogaństwie  –
wiara w mityczną „ rasę panów „ , negująca prawdę o Bogu Abrahama, Izaaka i
Jakuba., Bogu Jezusa Chrystusa.   

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

   Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, 
osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości 
rodziny.       

                            Komunikaty duszpasterskie

„ Wypominki „ – modlitwy za zmarłych będą odprawiane w dniach: 02 – 03 – 04 
listopada  ( środa – czwartek – piątek ) o godz. 17.00.

Niedziela – 06.11 – Zbiórka ofiar na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium 
Duchowne  

Niedziela – 13.11 – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka 
ofiar do puszek na pomoc chrześcijanom w krajach, gdzie są prześladowani  

Katedra - Nowenna Opieki NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia                      
( 07 -16. 11. 2022 r. )
Udział naszej parafii w Nowennie: 09.11.2022 r.    

I Niedziela Adwentu: 27.11.2022 r.
                    
W październiku 2022 r. w naszej parafii:   
    

Sakrament małżeństwa zawarli:  
 
    Cezary Tobolski – Beata Szymczak – 01.10.2022 r.    

Ad multos annos!
  
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Zenon Wróblewski,  zm. 02.10.2022 r.  
2. św.p. Wiesław Wojszko, zm. 02.10.2022 r.  
3. św.p. Małgorzata Fuchs, zm. 12.10.2022 r.  
4. św.p. Marian Pilcicki, zm. 12.10.2022 r.  
5. św.p. Piotr Underlich, zm. 18.10.2002 r.

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


