
    

 

                       
                   Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny
                                    
   Czy można w ludzkim życiu być jednocześnie sprawiedliwym i miłosiernym? 
Wielu rodzicom kraje się serce, kiedy sprawiedliwie chcą ukarać dziecko, które 
przecież kochają. Także w życiu społecznym nie jest łatwo pogodzić 
sprawiedliwość i miłosierdzie. Trudność ta dotyczy także myślenia o Bogu. 
Niektórzy ludzie wyobrażają Go sobie jako surowego sędziego, który bezlitośnie 
karze za grzechy. Inni – dzisiaj pewne liczniejsi – liczą na Jego miłosierdzie, 
wyrozumiałość i przebaczenie.   

   Bóg pomógł nam przezwyciężyć tę trudność poprzez objawienie prawdy o 
Sobie. W Starym Testamencie Naród Wybrany od początku doświadczał miłości i
współczucia Boga. Bóg zawarł z ludźmi przymierze, sprawiedliwość nakazywała 
więc wykonanie Jego woli. Z drugiej strony nawet zerwanie przymierza ze strony 
ludzi nie kończy się gniewem Bożym. Bóg – „ Ten, Który Jest „ – przedstawia się 
Mojżeszowi jako  „ miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” . 
   U źródeł połączenia sprawiedliwości i miłosierdzia w Bogu leży to, że On 
stworzył świat i człowieka. Dlatego za wszelką cenę chce ocalić swoje dzieło, 
nawet, gdy, gdy nie jest ono posłuszne Jego poleceniom. Tylko Bóg, znając do 
głębi nasze słabości, może nas w pełni sprawiedliwie osądzić. Ofiaruje każdemu 
swoje miłosierne przebaczenie. To ciągłe darowanie się Boga człowiekowi 
nazywa się miłosierdziem i jest najwspanialszym przymiotem Stwórcy i 
Okupiciela. Gdy jednak człowiek je odrzuci, wtedy Panu Bogu pozostaje 
jedynie wydanie sprawiedliwego wyroku.  
   W Starym Testamencie Bóg objawił się jako sprawiedliwy, ale litujący się nad 
grzesznym człowiekiem. Pełnia tej postawy została objawiona w Jezusie 
Chrystusie. Przyszedł On do ludzi potrzebujących ratunku. Osłaniając obraz Boga 
prawdziwego, pokazał bogactwo Jego miłosierdzia w przypowieściach: o synu 
marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o dobrym pasterzu szukającym 
zagubionej owcy. Przyjął śmierć krzyżową, która ostatecznie  objawiła bogactwo 
Bożego miłosierdzia.    
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                       Papieskie Intencje Modlitewne – marzec 2023  

   Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków 
wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź 
na swój ból i cierpienie.     
   
                            Komunikaty duszpasterskie   

 W  Wielkim Poście Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.30; Gorzkie
Żale w każdą niedzielę o godz.17.30  

 Rekolekcje dla dzieci i młodzieży ( szkolne ) : 20 – 21 – 22 III   
 Rekolekcje parafialne w dniach: 27 – 28 – 29 III ( poniedziałek, wtorek, 

środa )
 Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu – 30 III ( czwartek )            

- XV Rocznica erygowania naszej parafii
 Różaniec w intencji Ojczyzny w każdą sobotę o godz. 17.30  
 Kanoniczna wizytacja parafii: 18 VI 2023 r. 

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

1. Estera Twardowska, ur. 28.11.2022 r.  
2. Alicja Dudek, ur. 04.09.2022 r.
3. Filip Góral, ur. 02.12.2022 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Jadwiga Dąbrowska,  zm. 09.02.2023 r.  
2. św.p. Jadwiga Teresa Juszkiewicz. zm. 10.02.2023 r.  
3. św.p. Zofia Krysztopik zm. 15.02.2023 r. 

 
  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


