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

(Sady Antoniukowskie)
Rok X, Nr 11 - luty 2018
„ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!”
„ Dołóżcie starań, aby częściej gromadzić się na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem
zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on
sprowadza. Nic cenniejszego od pokoju, który usuwa wszelkie wojowanie nieprzyjaciół ziemskich i
duchowych.
Wszystko to osiągniecie, jeśli wiara wasza i miłość względem Chrystusa będą doskonałe. One
bowiem stanowią fundament życia i jego kres: wiara jest fundamentem, miłość kresem.
Połączeniem obydwóch jest sam Bóg. Wszystkie pozostałe cnoty wywodzą się z tych dwóch. Kto
wyznaje wiarę, nie błądzi, kto zaś ma miłość, nie żywi nienawiści. „ Drzewo poznaje się z owoców”,
tak też ci, którzy mówią, że należą do Chrystusa, dają się poznać ze sposobu życia. Albowiem
teraz już nie idzie o wyznawanie wiary słowami, ale o mężne trwanie w wierze aż do końca.”

(z

listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika do Efezjan ).
W przededniu rozpoczęcia budowy naszej parafialnej świątyni, pragniemy wołać z całego serca i
z całej duszy, by Boża moc nieustannie nas uświęcała, pomnażała naszą wytrwałość, nagradzała
szczodrobliwość ofiarodawców i wspierała nas w codziennym trudzie.
Widzialny budynek kościoła jest znakiem świątyni zbudowanej z żywych kamieni, którymi jesteśmy
my wszyscy.
„ Kościół to nie tylko dom, z kamieni i złota.
żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota „ .
w wielkim dziele budowy Domu Pana Boga miedzy nami, niech się stanie
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jeszcze większej integracji naszej wspólnoty parafialnej. Oczywiste jest, że im więcej nas
zgromadzi się wokół parafialnych spraw tym szybciej kościół zbudujemy. Ci, którzy do tej pory z
różnych względów częściej chodzili do innych parafii niech od teraz będą bardziej w swojej. Liczy
się obecność a przez to i każda ofiara złożona na parafialne potrzeby. Koszt budowy kościoła
takiej wielkości jak nasz wynosić będzie kilka milionów zł. Suma ostateczna zależy od wielu
czynników, m.in. od specyfiki terenu na którym obiekt jest wznoszony ( w naszym przypadku
posadowienie kościoła na trudnym, podmokłym gruncie ) i od jakości materiałów jakich użyjemy do

budowy. W tym momencie mówimy o pierwszym etapie budowy, który jest fachowo określany jako
stan surowy zamknięty ( z dachem, oknami i drzwiami ).
Kolejny etap budowy to sprawa zaprojektowania wystroju i wyposażenia wnętrza ( m. in.
posadzka, ołtarz, tabernakulum, ambona, ławki, konfesjonały, organy itd. ). Ten drugi etap
odkładamy na kolejne lata. Teraz chodzi nam o jak najszybsze zbudowanie kościoła w stanie
surowym i na tyle przygotowanym ( instalacja elektryczna, nagłośnieniowa, ogrzewanie ), byśmy
mogli jak najszybciej tam wejść, gromadzić się i sprawować liturgię. Dajemy sobie na to dwa - trzy
lata. Zobaczymy czy nasze marzenia się spełnią!

Papieskie intencje ewangelizacyjne na luty 2018 r.
Aby ci, którzy mają władzę ekonomiczną , polityczna i duchową, nie ulegali pokusie korupcji.

Seminarium Odnowy Wiary
To szczególna forma rekolekcji, których celem jest pogłębienie osobistej relacji Panem Bogiem.
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. To nowy ruch kościelny związany z działalnością Zgromadzenia Księży
Pallotynów. Znanym propagatorem tego apostolstwa jest ks. Krzysztof Kralka SAC.

Informacje w sprawie budowy kościoła
Na ogrodzonym już placu budowy trwają prace przygotowawcze. Czekamy na pozwolenie na
budowę kościoła. W czasie kolędy parafianie otrzymali specjalnie przygotowany folder z
podstawowymi informacjami nt. parafii i zachętą do wspierania budowy kościoła składanymi
ofiarami. Ostatnia zakładka tego folderu zawiera druk przekazu ofiar na budowę naszego kościoła.
Parafianie, którzy nie złożyli swoich ofiar na ten cel w czasie kolędy mogą to uczynić w ciągu
obecnego roku wykorzystując tę pomoc w postaci w/w druku. Ofiary na budowę kościoła można też
przekazywać bezpośrednio w kancelarii parafialnej lub na dotychczasowe konto parafii w Banku
PKO SA lub na nowe konto w Baku Spółdzielczym przy ul. Świętokrzyskiej 5.
PKO S.A. I Odział w Białymstoku
29 1240 1154 1111 0010 2110 2207

Bank Spółdzielczy w Białymstoku Filia Nr 1, ul. Świętokrzyska 5
54 8060 0004 0090 6982 2000 0010

W styczniu 2018 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Antoni Lickiewicz, ur. 17.09.2017 r.
2. Filip Zajkowski, ur. 03.08. 2017 r.
3. Izabela Szleszyńska, ur. 18.10.2017 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Cezary Romuald Bartnicki, zm. 24.01.2018 r. ( Cm. Farny )

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

