
    

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

   

„ W mocy Ducha Świętego „ 

 

   Nowy rok duszpasterski w Polsce ( 2018 / 2019 ) będzie kontynuacją dwuletniego  cyklu, który 

rozpoczęliśmy w roku 2017 pt. „ Duch, który umacnia miłość „.  Hasłem szczegółowym                                       

( przypomnijmy ) były słowa:  „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym „.                                                        

Obecny rok rozpoczęty pierwszą niedzielą Adwentu będziemy przeżywali pod hasłem: „ W mocy 

Ducha Świętego „. Adresatami są wszyscy ochrzczeni: ci, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, 

oraz te osoby , które do jego przyjęcia się przygotowują. Podjęcie określonej misji przez 

ochrzczonych i bierzmowanych w oparciu o odkryte dary Ducha Świętego zakłada intensywną 

wymianę doświadczeń wiary.  

   Pierwszym miejscem zastosowania odkrytych duchowych darów jest życie obdarowanej osoby, 

która dzięki nim może uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej. 

   To duchowe obdarowanie umożliwia odkrycie wspólnotowego wymiaru ludzkiego życia, 

będącego alternatywą dla życia w izolacji i samotności. 

   Odkrycie oraz przyjęcie duchowych darów udoskonala więź z Kościołem, miejscem realizacji 

ludzkich oczekiwań, potrzeb i tęsknot.  

   Możliwe staje się odnalezienie „ własnego miejsca „ w Kościele oraz realizacja w życiu Bożego 

planu zbawienia.   

   Dzięki mocy Ducha Świętego realizowane jest powołanie ucznia – misjonarza ( chrześcijańskie 

świadectwo ), wypływające z natury przyjętego daru, który wyzwala w obdarowanej osobie potrzebę 

dzielenia się nim.  Duch Święty, który wyposażył  Kościół w rozmaite dary hierarchiczne i 

charyzmatyczne , wzywa wszystkich ochrzczonych  do aktywnej współodpowiedzialności za jego 

rozwój i posłannictwo.  

                       

Papieskie intencje ewangelizacyjne na grudzień 2018 r. 

   Za ewangelizację: Aby osoby zaangażowane w służbę przekazywania wiary znalazły w dialogu z 

kulturą właściwy język na współczesne czasy.                                    

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

(Sady Antoniukowskie) 
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                 Informacje w sprawie budowy kościoła 

   W listopadzie zostały wykonane przyłącza gazu i wody. Blacharze wykonywali obróbki gzymsów,                

okien i hełmów.  Dach kościoła wkrótce będzie gotowy! Wewnątrz budynku instalowany jest system 

ogrzewania podłogowego. Trwają też prace montażowe kotłowni na zapleczu kościoła ( przy 

zakrystii ). Kierownictwo budowy i pracownicy JAZ – BUDu robią wszystko, by kościół był gotowy na 

Pasterkę i Święta Bożego Narodzenia. 

Dziękujemy za wszelkie ofiary na budowę kościoła - składane w kancelarii parafialnej, na konto 

parafii w Banku Spółdzielczym czy Banku PKO SA jak również na tacę w ostatnią niedzielę 

miesiąca. „ Bóg zapłać! „            

Bank Spółdzielczy w Białymstoku Filia Nr 1, ul. Świętokrzyska 5                                                        

54 8060 0004 0090 6982 2000 0010   

W Adwencie:   

Roraty codziennie o godz. 7.00 ; Roraty dla dzieci w każdą sobotę adwentową o godz. 7.00  

„ Godzina Łaski „ – 08 grudnia ( sobota ):12.00 – 13.00.    

Rekolekcje adwentowe: 15 – 16 – 17 XII  ( sobota, niedziela, poniedziałek ) 2018 r.   

Na Boże Narodzenie 

„ Pasterka „ - jedna  - o godz. 12.00 ( w nocy ) – w budującym się kościele  

Msze Święte  25 XII: 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30 ( nie ma Mszy Świętej o godz. 18.00 ) 

Msze Święte 26 XII: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00   

Od Pasterki do Nowego Roku wszystkie Msze Święte w budującym się kościele 

Msza Święta dziękczynna za kończący się rok 2018 – 31 XII 2018 r. o godz. 16.00   

  

W listopadzie  2018 r. w naszej parafii:  

Sakrament chrztu przyjęli:  

1. Michalina Choińska, ur. 28.06.2018 r.   

2. Adam Wejda, ur. 26.09.2018 r. 

3. Aleksandra Wigda, ur. 21.08.2018 r.     

4. Ewa Filipkowska, ur. 23.09.2018 r.     

5. Filip Kużbiel, ur. 16.10. 2018 r.     

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

 

Do Domu Ojca odeszli:   

1. św.p. Ryszard Ostrowski, zm. 05.11.2018 r. 

2. św.p. Bożena Sokólska, zm. 19.11.2018 r.        

Niech odpoczywają w pokoju! 

        

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


