
    

 

Bóg jest prawdą i miłością   
 

   Zapewne niektórzy z nas zostali kiedyś w życiu okłamani. Czuliśmy się wtedy
nieswojo, zastanawiając się, dlaczego ktoś nie powiedział nam prawdy, lub wręcz
celowo wprowadził nas w błąd. Niewykluczone, że posądzaliśmy wtedy kogoś,
kto nas okłamał,  o to,  że nie darzy nas sympatią,  albo że brakuje mu miłości
bliźniego.
   Takie sytuacje w relacjach międzyludzkich wcale nie są rzadkie. By osiągnąć
swoje egoistyczne cele, ludzie często posługują się kłamstwem. Okłamując drugą
osobę ,  traktują  ją  instrumentalnie  – jako środek do zdobycia  celu,  lub  nawet
wrogo – jako przeszkodę, którą należy ominąć. Zupełnie inaczej rzecz ma się w
relacjach  między  człowiekiem  a  Bogiem.  Katechizm  Kościoła  Katolickiego
naucza,  że  „ Bóg jest  samą Prawdą,  Jego słowa nie  mogą mylić”.  Właśnie
dlatego człowiek może z całkowitym zaufaniem powierzyć się Bogu i może mieć
pewność, że się na Nim nie zawiedzie. Prawda Boga to nie tylko Jego mądrość,
przejawiająca się w stworzeniu i kierowaniu światem, lecz także to wszystko, co
Bóg objawił człowiekowi o sobie samym. Jednocześnie uzdolnił On człowieka, by
przy pomocy swego rozumu mógł poznać i zrozumieć to Objawienie.  
   Współcześnie wielu ludzi usiłuje  zaprzeczyć temu, że prawda o Bogu jest
prawdą pełną i  obiektywną. Słyszymy bowiem z różnych źródeł,  że każdy ma
swoją  prawdę,  która  może  zmieniać  się  w  zależności  od  okoliczności.  Takie
myślenie jest niesłychanie groźne, może bowiem w konsekwencji doprowadzić do
wielkich zbrodni, takich jak chociażby ludobójstwo dokonane na narodach świata
podczas II  wojny światowej.  Niemcy nie kierowali  się  wtedy objawioną przez
Boga  obiektywną  prawdą  o  godności  człowieka,  lecz  za  prawdziwą  uznali
zbrodniczą ideologię wypracowaną przez twórców hitleryzmu. 
 
   Nieprzypadkowo przeciwnik  Boga,  szatan,  którego  Biblia  nazywa „  ojcem
kłamstwa” wybrał oszustwo na metodę swej walki. Przez nie doprowadził ludzi
do  zwątpienia  w  prawdziwość  słów  Boga  oraz  Jego  życzliwość  i  wierność
względem człowieka. Tak więc kłamstwo legło u podstaw grzechu pierwszych
ludzi i nadal czyni wielkie spustoszenie w ludzkim życiu.      

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

   Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące się 
zaangażować w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów 
międzynarodowej współpracy.       

                            Komunikaty duszpasterskie 

RORATY codziennie o godz. 7.00

„ GODZINA ŁASKI” – 08 grudnia 2022 r. – początek godz. 12.00.

REKOLEKCJE ADWENTOWE –  18 - 19 – 20. XII. 2022 r. 

PASTERKA 24/25. 12 .2022 r. godz. 24.00/00.00
W pierwszy dzień Bożego Narodzenia Msze Święte wg porządku niedzielnego      
( nie będzie Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 ).
  
W drugi dzień porządek nabożeństw niedzielny.

Msza Święta dziękczynna za łaski kończącego się roku – 31.12.2022 r. o godz. 
16.00  
      
W listopadzie 2022 r. w naszej parafii:   
    
Sakrament chrztu przyjęli: 
 

1. Julia Łukowicz, ur. 29.05.2022 r.
2. Maksymilian Karman, ur. 27.09.2022 r.  
3. Tymon Rostowski, ur. 25.09.2022 r.  
4. Oliwia Jarmołowicz, ur. 07.09.2022 r.  
5. Lidia Czepe, ur. 27.10.2022 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  
Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Wiesław Joka,  zm. 03.11.2022 r.  
2. św.p. Jan Kazberuk, zm. 12.11.2022 r.  
3. św.p. Krystyna Lerman, zm. 20.11.2022 r.  
4. św.p. Waldemar Sawoń, zm. 25.11.2022 r.  
5. św.p. Maria Halina Bernardi, zm.p. 25.11.2022 r. 

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


