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

(Sady Antoniukowskie)
Rok X, Nr 10 - styczeń 2018
Wszystkim Drogim Parafianom obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej
Różańcowej w Nowym Roku Pańskim 2018 życzą - Duszpasterze parafii!

Drodzy Parafianie!
Przed nami bardzo ważny czas. Po prawie 10 latach oczekiwania w Roku Pańskim 2018
rozpoczniemy budowę naszej świątyni parafialnej. Budowa Domu Bożego to wielki zaszczyt i
łaska

dla

pokolenia

parafian,

których

Opatrzność

Boża

do

tego

zadania

powołuje!

My - obecnie tworzący wspólnotę parafialną pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku jesteśmy tym pokoleniem. Jesteśmy Bożymi wybrańcami! Dostrzeżmy chwilę naszego
„ nawiedzenia „! Niech każdy na miarę swoich możliwości wspiera rozpoczynające się dzieło
budowy parafialnej świątyni! Czyńmy to modlitwą osobistą oraz gromadząc się licznie na
nabożeństwach w dotychczasowej naszej kaplicy, wykorzystujmy dobre słowo we wzajemnych
rozmowach, wspierajmy cierpieniem składanym w tej intencji na ołtarzu Chrystusa i ofiarą
materialną wg hojności własnego serca i realnych możliwości. Mamy nadzieję, że z Bożym

błogosławieństwem i zaangażowaniem całej wspólnoty parafialnej bez przeszkód zrealizujemy
nasze plany i już w niedalekiej przyszłości będziemy gromadzić się i modlić w wybudowanej przez
nas świątyni.
Ks. Tomasz Zubrycki - proboszcz

Papieskie intencje ewangelizacyjne na styczeń 2018 r.
Za ewangelizację: Aby chrześcijanie, a także inne mniejszości religijne w krajach azjatyckich,
mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Seminarium Odnowy Wiary
To szczególna forma rekolekcji. Rozpocznie się w I Niedz. Wielkiego Postu 18 II 2018 r. Trwać
będzie przez kolejne 12 tygodni. W każdą środę Msza Święta o godz. 18.00, potem konferencja i
rozważanie Słowa Bożego w grupach. Owocem tych rekolekcyjnych spotkań będzie zawiązanie
w naszej parafii wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.

Informacje w sprawie budowy kościoła
W pierwszych dniach stycznia została złożona w Departamencie Architektury Miasta prośba o
wydanie zezwolenia na budowę naszego kościoła. Spodziewamy się, że ciągu dwóch - trzech
miesięcy je otrzymamy. Dnia 08.04.2018 r. w Święto Miłosierdzia Bożego, w 10 r. powstania
parafii planowane jest uroczyste poświęcenie placu budowy i postawienie na nim krzyża.
Uroczystościom tym przewodniczyć będzie ks. abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. W
czasie kolędy parafianie otrzymają specjalnie przygotowany folder z podstawowymi informacjami
nt. parafii i zachętą do wspierania budowy kościoła składanymi ofiarami.

W grudniu 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Adam Bukowski, ur.07.08. 2016 r.
2. Szymon Kulesza, ur. 23.10.2017 r.

3. Kacper Okuła, ur. 22.10.2017 r.
4. Nicole Niedbała, ur. 12.07.2017 r.
5. Sebastian Ciecieląg, ur. 31.10. 2017 r.
6. Phoebe Balla Fontanilla, ur. 18.06. 2017 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!
Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Edward Kosiński, zm. 11.12.2017 r. ( Cm. Dojlidy )
2. św. p. Wiktor Kotyński, zm. 13.12.2017 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )
Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

