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Idźcie i głoście…
„ Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus „ ( Mt 23, 10 )
Tak jak mówiliśmy, że jest jedna księga , Biblia, a wszystko inne to komentarze, tak z całą
pewnością możemy stwierdzić, że jest jeden Nauczyciel, Jezus Chrystus, a wszyscy inni są
posłani przez Niego, by nauczali. W pewnym sensie nauczanie rozpoczął On jeszcze jako
młodzieniec, gdy w świątyni jerozolimskiej nie tylko zadawał starszym, mędrcom przecież,
pytania, ale i odpowiadał tak, że wszyscy byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami (
Łk 2, 47 ). Szkoda, że nie ma zapisu tych rozmów. Pozostając wcześniej ukrytym przez lata w
Nazarecie, Jezus rozpoczął następnie nauczanie jak ówcześni rabbi - rabini. Budził
zainteresowanie tym, że będąc stosunkowo młodym, miał przecież około trzydziestu lat, miał już
sporą liczbę uczniów, którzy z Nim chodzili, a słuchaczy Jego można wkrótce liczyć w tysiącach.

Skąd u Niego ta mądrość? ( Mt 13, 54 ) - pytali. A jednocześnie uznając Jego autorytet, często
zwracali się do Niego: NAUCZYCIELU.
Działalność Jezusa na terenie całej dzisiejszej Ziemi Świętej nie doprowadziła jednak do
zmiany myślenia ówczesnej elity intelektualnej Izraela, traktującej przepisy starego Prawa zbyt
dosłownie i kostycznie. Jezus akceptował wprawdzie Prawo Starego Przymierza, ale wydobywał z
niego głębszy sens, zwracając uwagę, że przepisy formalne nie mogą być stosowane
bezwzględnie, zwłaszcza gdy jest to szkodliwe dla człowieka prostego. Uczeni w Piśmie nie mogli
do siebie dopuścić myśli o zmianie postępowania i o głębszej interpretacji Prawa Mojżesza.
Zamiast nawrócenia się i uznania Jezusa przynajmniej za jednego z proroków posłanych przez
Boga i gromiącego te same wady, które wytykali Izraelitom prorocy Starego Testamentu, uznali
Go za zagrożenie. Czuli się do tego stopnia zagrożeni przez Niego, że postanowili usunąć Go z
ziemi żyjących.. Na namiestniku rzymskim, Piłacie, wymusili szantażem potwierdzenie wyroku
śmierci, który po bardzo niezbornym procesie wykonali. Jezus zmartwychwstał zgodnie z tym, co
zapowiadali Prorocy i On sam, i dokonawszy dzieła zbawienia, wstąpił do nieba. Uczniom i

całemu światu zostawił prawdę, że Bóg jest Ojcem miłosiernym, a człowiek ma kochać Boga nade
wszystko, a każdego człowieka - bliźniego - jak samego siebie. Więcej: tak jak miłował Chrystus.
Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nigdzie nie udowadniał istnienia Boga. W Jego czasach nie
było ateizmu. Wszyscy wierzyli w Boga, choćby czasem wiara ta odnosiła się do boga fałszywego
- jak siły przyrody lub bożków, wytworów rąk czy umysłów ludzkich. I jeszcze jedna sprawa. Jezus
nazywa Boga Ojcem ( por. J 20, 17 ). Choć jest jasne, że Bóg jako duch nie ma płci, to jednak w
nazywaniu Go trzymamy się tego, co powiedział Jezus. Mówienie o Bogu „ Ona „, jak to próbują
czynić niektóre nowe prądy religijne, nie ma uzasadnienia w nauce chrześcijańskiej.
Jezus odchodząc z tego świata, założył wspólnotę, Kościół, której przewodniczenie powierzył
Apostołowi Piotrowi. Aby oświecać, umacniać i uświęcać Kościół zesłał Ducha Świętego. Mocą
tego Ducha Jezus, pozostając w swoim Kościele aż do końca czasów, udziela sakramentów
świętych z Eucharystią na czele, odpuszcza grzechy i naucza. Nauczanie wszystkich narodów
polecił swoim uczniom. Szczególne zadania w tej dziedzinie mają osoby duchowne. Mówi się
często, że one stanowią Kościół nauczający.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Dnia 01 marca od 2011 r. obchodzimy to święto. Zostało ono ustanowione z inicjatywy śp.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a jego datę zaproponował ówczesny prezes IPN śp. Janusz
Kurtyka. Dlaczego 01 marca? W imię pamięci o morderczej egzekucji w mokotowskim więzieniu
dn.01 marca 1951 r., gdy komunistyczni zbrodniarze wykonali barbarzyński wyrok śmierci na 7
członkach zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Nie zapomnijmy ich nazwisk: kpt. Józef Batory „
Orkan „, por. Franciszek Błażej „ Poleski „, ppłk Łukasz Ciepliński

„ Pług „, por. Karol

Chmiel „ Grom „, mjr Adam Lazarowicz „ Grot „, mjr Mieczysław Kawalec „ Żbik „ i kpt. Józef
Rzepka „ Rekin „. Zostali zamordowani zdradzieckim strzałem w tył głowy. Wyrok kapturowego
sądu wykonał kat UB Aleksander Drej, ten sam zbrodniarz, który 9 dni wcześniej zamordował
majora Zygmunta Szendzielarza „ Łupaszkę „. Byli przetrzymywani i torturowani w tym nieludzkim
więzieniu przy Rakowieckiej przez kilka długich lat. Jeden z nich, ppłk Ciepliński tuż przed
śmiercią pisał do żony: Jeszcze żyję, chociaż są to już ostatnie dla mnie dni. Siedzę z oficerem

gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie… Ten ból składam u stóp Boga i Polski. Panu Bogu dziękuję
za to, że mogę umierać za Jego świętą wiarę, za moją Ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i
wielkie szczęście rodzinne… Wiele lat czekaliśmy, by można było otwarcie mówić o Żołnierzach
Wyklętych, poznawać ich tragiczne dzieje i oddawać należny im hołd. To moralna i honorowa
powinność polskiego narodu.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na marzec 2017
Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i
pomoc materialną.

Nabożeństwa Pasyjne 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 ): 27 - 28- 29 III 2017 r.
Rekolekcje parafialne: 06 - 07 - 09 IV 2017 r.

W lutym 2017 r. w naszej parafii:
Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Franciszka Sokołowska, zm. 06.02.2017 r.( Cm. w Dojlidach )
2. św. p. Władysława Lenczewska r. zm. 18.02.2017 r.( Cm. Farny )

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!

