POSŁANIEC
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku

(Sady Antoniukowskie)
Rok VII, Nr 11 - luty 2015
Ile Kościół bierze, a ile daje?
Jak zwykle w czasie trwania kolędy różne ośrodki zarządzające opinią publiczną w Polsce,
usiłują sprowadzić dyskusję tubylczej ludności na tematy finansów Kościoła. Do parafii
wydzwaniają różni dziennikarscy funkcjonariusze, którym zlecono wyśledzić ile to księża
zbierają po kolędzie, jaka jest zawartość kopert, które parafianie z okazji kolędy przekazują
na rzecz utrzymania swojej parafii. Dochodzą do tego głosy różnego rodzaju lewaków i
osobistych wrogów Pana Boga i Kościoła, którzy to niby zatroskani o finanse państwa
polskiego, śledzą ile pieniędzy z budżetu państwa idzie na budowę nowych kościołów ( np.
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ), na pensje dla księży kapelanów szpitali i
więzień oraz katechetów duchownych i świeckich uczących religii katolickiej w szkołach
publicznych. Do niektórych głów ciągle nie dociera to, że Kościół w Polsce prawie w
100 % finansowany jest dzięki dobrowolnym ofiarom swoich wiernych. Może więc trzeba w
końcu policzyć, ile rzeczywiście Kościół Katolicki nie tyle bierze od państwa, ale przede
wszystkim ile wkłada w jego funkcjonowanie i budżet. Nie chodzi nawet o wartości takie
jak kultura, tożsamość narodowa, etos chrześcijański i europejski czy budowanie
międzyludzkiej wspólnoty, bo tych nie sposób przeliczyć na pieniądze. Chodzi o zwykłe
sprawy, jak choćby wszelkie podatki płacone przez duchownych czy instytucje kościelne.
Bo wygląda na to, że wysokość samych tylko płaconych przez duchownych katolickich
podatków od dochodów przekracza to, co z Funduszu Kościelnego przypada Kościołowi
Katolickiemu ( rocznie około 89 mln zł w ramach rekompensaty za odebrane przez
komunistów po II wojnie światowej dobra kościelne). Dodajmy do tego podatki gruntowe,
VAT od wszelkich zakupów i składki ZUS odprowadzane przez księży i świeckich
pracowników instytucji kościelnych. Wyjdą z tego miliardy złotych. Sama Caritas Polska
przeznacza na pomoc potrzebującym prawie 500 mln zł rocznie, realizując świadczenia na
rzecz wierzących i niewierzących. A jak wyliczyć wartość tego, co robi Fundacja Dzieło
Nowego Tysiąclecia? Przecież to coś więcej niż tylko kilkanaście milionów złotych
rozdawanych corocznie w postaci stypendiów. Dla wielu to jedyna szansa na zdobycie
wykształcenia i godne życie. Działalność Kościoła to również prawie 600 różnego typu
szkół katolickich, w tym uczelnie wyższe. Gdyby tych placówek nie było, państwo
musiałoby odpowiednio więcej ich wybudować, wyposażyć i utrzymać. Rodzice posyłający
dzieci do szkół katolickich też płacą podatki - może nawet wyższe - i mieliby prawo żądać,
aby te szkoły były finansowane przez państwo na równi ze szkołami państwowymi. Bez
katolików i działalności instytucji kościelnych nad naszym państwem szybko zawisłaby
groźba bankructwa. Nie tylko moralnego!

Zakończyliśmy wizytację duszpasterską parafii zwaną popularnie kolędą. Dziękujemy wszystkim,
którzy nas przyjęli. Bóg zapłać za otwarte drzwi domów i mieszkań, za życzliwość, gościnę i złożone
ofiary. Postulaty wysuwane przez parafian przeanalizujemy na zebraniach Parafialnych Rad
Duszpasterskiej i Ekonomicznej i podejmiemy stosowne działania.
Z zarządem parafialnego oddziału Caritas omówimy nasze możliwości i sposoby pomocy
rodzinom będącym w potrzebie. Osobom żyjącym w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a
pragnącym uregulować sprawy swojego sumienia obiecujemy jako wasi duszpasterze daleko idącą
pomoc. Zainteresowanych zapraszamy na plebanię w godzinach otwarcia kancelarii.
Wszystkich mieszkańców naszej parafii, zarówno tych, którzy nas przyjęli po kolędzie, jak i
tych, u których drzwi zastaliśmy zamknięte, obejmujemy modlitwą. Ofiarujemy za was Msze Święte,
które odprawimy w każdą niedzielę o godz. 12.30.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - luty 2015
Ogólna - Aby więźniowie, szczególnie ludzie młodzi, mieli możliwość powrotu do godnego
życia.
Misyjna - Aby małżonkowie żyjący w separacji znaleźli wsparcie w chrześcijańskiej
wspólnocie.

W dniach 29.04.2015 - 03.05.2015r. ( 5 dni ) odbędzie się pielgrzymka autokarowa do
sanktuariów Śląska i Pragi w Czechach. W programie m.in.: Trzebnica, Wrocław, Kudowa,
Wambierzyce i Bardo Śląskie. Cena 750 zł. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej i na
stronie internetowej naszej parafii. Zapraszamy do udziału!

Od 1 lutego 2015 r. Msze Święte w ciągu tygodnia będą odprawiane również wieczorem o
godz. 18.00.

W styczniu 2015 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1. Maciej Bogusz, ur. 01.10. 2014 r.
Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi.

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.
3.

św. p. Stanisław Cyran, zm. 03.01.2015 r. ( Cm. Parafialny w Karakulach )
św. p. Maria Muszyńska, zm. 10.01.2015 r. ( Cm. Parafialny w Grabówce )
św. p. Teresa Filinowicz, zm. 19.01.2015 r. ( Cm. Miejski )

Niech odpoczywa w pokoju.

MB Różańcowa w Internecie:www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

