
    

 

                       
                            Bóg jest Wszechmogący
                                  Opatrzność Boża  

   Prawda wiary o wszechmocy Boga oraz Jego Opatrzności wywołuje w nas 
mieszane uczucia. Z jednej strony wierzymy w nią i cieszymy się, że jest Ktoś 
potężniejszy od nas, kto czuwa nad biegiem ludzkich dziejów. Daje nam to 
ogromne poczucie bezpieczeństwa w życiu. Z drugiej jednak strony, gdy 
słyszymy o wybuchach wulkanów, trzęsieniach ziemi, powodziach lub innych 
kataklizmach, albo gdy nas samych dotykają nieszczęścia, rodzą się w nas 
wątpliwości. Odnosimy nierzadko wrażenie, może nawet nieświadome, jakby Pan 
Bóg nie do końca miał władzę nad wszystkim.   

   To doświadczenie podzielają autorzy Katechizmu Kościoła Katolickiego, pisząc:
„ Wiara w Boga wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez 
doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i 
niezdolny do przeciwstawienia się złu”. Ten sam Katechizm zachęca nas 
jednocześnie, abyśmy uwierzyli, że wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ 
Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może; jest miłująca, 
ponieważ Bóg jest naszym Ojcem; jest tajemnicza, ponieważ tylko wiara może ją
uznać, gdy „ w słabości się doskonali”.   

   Powszechność mocy Boga oznacza więc, że nie tylko stworzył On wszechświat,
ale ustalił również jego porządek oraz kieruje ludzkimi sercami i wydarzeniami. 
Stworzenie choć nosi już w sobie dobroć i doskonałość, to jednak nie wyszło z rąk
Boga całkowicie wykończone i zmierza ku ostatecznej doskonałości, zaś 
zrządzenia, przez które Bóg prowadzi stworzenie do doskonałości nazywamy        
„ Bożą Opatrznością”.    

   Pismo Święte poucza nas wyraźnie, że troska Bożej Opatrzności jest konkretna i
bezpośrednia, tzn. obejmuje sobą wszystko, od wielkich wydarzeń historii aż do 
rzeczy najmniejszych. 

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                         
(Sady Antoniukowskie)
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                       Papieskie Intencje Modlitewne – luty 2023  

   Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały
się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej 
potrzebujących.    
   
                            Komunikaty duszpasterskie   

 22 lutego – Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu, post ścisły
 W  Wielkim Poście Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.30; Gorzkie

Żale w każdą niedzielę o godz.17.30    
 Rekolekcje wielkopostne w dniach: 27 – 28 – 29 III ( poniedziałek, wtorek, 

środa )
 Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu – 30 III ( czwartek )
 Różaniec w intencji Ojczyzny w każdą sobotę o godz. 17.30  
 Dziękujemy wszystkim parafianom za przyjęcie księży  „ po kolędzie „ i za 

złożone ofiary na potrzeby parafii. Bóg zapłać!

W styczniu 2023 r. w naszej parafii:      
 
Sakrament chrztu przyjęli: 
 

1. Amelia Kinga Lange, ur. 29.11.2020 r.

Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Stanisław Żukowski,  zm. 30.12.2022 r.  
2. św.p. Zofia Miazga. zm. 07.01.2023 r.  
3. św.p. Celina Waszkiewicz, zm. 23.01.2023 r. 
4. św.p. Jerzy Andrzejewski, zm. 30.01.2023 r. 

  
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


