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Idźcie i głoście…
„ Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie i prawem Twoim pouczasz ( Ps 94, 12 )

Dzisiejszemu człowiekowi trudno jest wyobrazić sobie stan ludzkiego umysłu w raju, kiedy wola
była skłonna tylko do dobrego, jasność poznania nie podlegała żadnym ograniczeniom, a całość
umacniał dar nieśmiertelności.
Tajemnicy grzechu pierworodnego nie rozwiążemy w tym życiu. Znamy za to doskonale jego
tragiczne skutki. Po grzechu wola człowieka jest bardziej skłonna do złego niż do dobrego, a
umysł podlega ograniczeniom - mówimy -: „ został przyćmiony „. Dlatego wszelką potrzebną nam
wiedzę musimy zdobywać często w pocie czoła i z wielkim wysiłkiem.
Wiedzę o tym, co jest potrzebne do życia i do poprawy jego warunków, przekazali sobie nasi
praprzodkowie - najpierw ustnie, dopóki nie powstało pismo, różne w różnych kulturach. To samo
było z ogłoszoną już w raju prawdą dotyczącą możliwości zbawienia i odnowienia przyjaźni z
Bogiem, której brak cała ludzkość odczuwała boleśnie, można by powiedzieć, na własnej skórze.
Powstawały różne tradycje, z biegiem czasu spisywane. Pewne księgi, które pisano w kręgu
kultury izraelskiej , zostały uznane przez ich użytkowników za święte i po wnikliwej weryfikacji są
do dzisiaj uważane za takie przez całe chrześcijaństwo. Są one źródłem poznania prawd wiary i
podstawą do ich przekazywania w sposób przystępny dla każdego człowieka. Takich ksiąg mamy
72: czterdzieści pięć (45) powstało przed narodzeniem Chrystusa. Jest to tak zwany Stary
Testament lub Stare Przymierze. Dwadzieścia siedem ( 27 ) spisano po narodzeniu Chrystusa.
Tworzą one Nowy Testament, Nowe Przymierze. Na tych Księgach opiera się w pierwszym
rzędzie stosunek do Boga ogółu wiernych chrześcijan, a i poszczególnego wiernego, który nie
przestaje mieć osobistego bezpośredniego kontaktu ze swoim Stwórcą i Odkupicielem.
Nazywamy te Księgi Pismem Świętym lub Biblią ( biblia - z języka greckiego : księgi ).

Mówi się niekiedy , że właściwie istnieje tylko jedna Księga, właśnie Biblia, a cała literatura
światowa to tylko komentarz do niej.
W bieżącym roku duszpasterskim, który przeżywamy pod hasłem: „ Idźcie i głoście … „
będziemy przypomnieć sobie jakie są obowiązki Kościoła i poszczególnych wiernych, które
wypływają z tych ważnych słów Jezusa.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na luty 2017
Za
wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby
w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.

W styczniu 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli;
1. Milena Nosek, ur. 26.10.2016 r.
2. Karolina Zdrojewska, ur. 04.10.2016 r.
3. Julia Zdrojewska, ur. 04.10.2016 r.
4. Aleksander Fadrowski, ur. 26.08.2016 r.

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Wacława Sydow , zm. 06.01.2017 r. ( Cm. w Juchnowcu )
2. św. p. Alicja Helena Jokisz, zm. 13.01.2017 r. ( Cm. Farny )
3. św. p. Józef Rogucki, zm. 14.01.2017 r. ( Cm. w Dojlidach )
4. św. p. Leokadia Nalewajko, zm. 25.01.2017 r. ( Cm. Miejski w Białymstoku )

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opokoa.org.pl

Kilka słów o tegorocznej kolędzie
Na początku Roku Pańskiego 2017 w naszej parafii było formalnie zarejestrowanych 1821
rodzin. W tej liczbie są też osoby mieszkające samotnie. W czasie tegorocznej kolędy

odwiedziliśmy 1520 domów i spotkaliśmy się z ich mieszkańcami. Kolędujący księża po
tradycyjnym momencie wspólnej modlitwy i poświęceniu mieszkania odpowiadając na
aktualne potrzeby domowników przeprowadzali z nimi krótką rozmowę duszpasterską. Nasi
parafianie tak jak cały świat współczesny przeżywają podobne radości i troski.
Najczęstszym tematem poruszanym w tych rozmowach było zdrowie, wydarzenia z życia
Kościoła i Ojczyzny oraz sprawy naszej parafii: kiedy już będziemy mogli rozpocząć
budowę naszego kościoła. Księża jak mogli tak odpowiadali na stawiane przez parafian
pytania, zawierając w odpowiedziach przesłanie miłości, podtrzymując nadzieję w tych,
którzy poddali się zwątpieniu i umacniając wiarę, która jest poręką przyszłych dóbr.
Cieszy to, że zdecydowana większość z około 4500 naszych parafian to są osoby świadome
swego przynależenia do naszej wspólnoty, zatroskane o pomyślny jej rozwój. My księża - z
troską przyjmujemy wszystkie uwagi i sugestie co do naszej duszpasterskiej działalności i
liczymy, że coraz więcej osób będzie włączało się bezpośrednio w to co nazywamy naszym
parafialnym życiem. A okazji do tego już wkrótce będzie aż nadto i wszelka pomoc będzie
bardzo potrzebna. Dziękujemy za wszelkie ofiary - przede wszystkim te złożone na
budowę naszego kościoła. W tym roku wyniosły one 79.846 zł. Bóg zapłać!

