
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

Zakończyła się tegoroczna kolęda. Odwiedziliśmy naszych parafian w 1 368 domach                                    

( mieszkaniach ) . Dziękujemy  za życzliwość  i ofiarną postawę, która jest potwierdzeniem 

współodpowiedzialności za byt materialny i duchowy naszej wspólnoty.  Żyjemy teraz przede 

wszystkim  budową naszego kościoła i oczekiwaniem na stałe w nim zadomowienie się ze Służbą 

Bożą i całym naszym parafialnym życiem. Długo czekaliśmy na rozpoczęcie budowy, ale gdy się 

ona zaczęła  zaskoczyła nas  swoim rozmachem i szybkością. Bogu dziękujemy za ludzi, którzy  

razem z nami podjęli to dzieło i swoim zaangażowaniem przyczynili się do tego  by  mogło ono tak 

szybko doczekać się swego zwieńczenia. To cud! Wielkie dzięki Panu Prezesowi Janowi 

Sawickiemu i całemu Kierownictwu Firmy JAZ – BUD, pracownikom i wykonawcom wszystkich 

robót. Bóg zapłać! Staramy się modlitwą i życzliwością wynagradzać naszym dobrodziejom za dar 

budowy naszej parafialnej świątyni.                                                                                                                                                                                

„ Pasterka „  i kolejne dni Oktawy Bożego Narodzenia były wystarczającym sprawdzianem,  że nasz 

kościół  jest w sam raz! Ani za mały, ani za duży! Jest w nim miejsce dla wszystkich parafian i 

gości. Teraz trwają  dalsze prace tynkarskie wewnątrz świątyni. Trzeba jeszcze zakończyć prace 

blacharskie na dachu i wieżach i przy lepszej pogodzie zakończyć elewację zewnętrzną. Kościół w 

tym stanie ( surowym zamkniętym  ) będzie wkrótce do naszej dyspozycji. W następnym etapie, po 

sporządzeniu projektu wystroju wnętrza, będziemy go wyposażać w ostateczne i istotne dla 

katolickiej świątyni paramenty: ołtarz stały  ( kamienny lub marmurowy), posadzka na całości 

powierzchni kościoła, ławki, konfesjonały, organy, Droga Krzyżowa, witraże, urządzenie bocznych 

kaplic, dzwony  itd. Ale ten etap prac rozkładamy na kilka lub nawet kilkanaście lat w przyszłości, w 

zależności od tego jakie będą pomysły artystyczne i możliwości finansowe parafii. Na dziś ważne 

już jest, że mamy piękną pod względem architektury świątynię, ogrzewaną, nagłośnioną, w bardzo 

dobrym, dogodnym miejscu. W tym roku czeka nas jeszcze jedno pilne wyzwanie: budowa Domu 

Parafialnego ( Plebanii ). Mamy nadzieję, że i to dzieło zrealizujemy sprawnie, tak by życie 

parafialne mogło uzyskać  konieczną i dawno oczekiwaną przestrzeń. Po zakończeniu prac 

budowlanych ogarniemy teren wokół kościoła i Domu Parafialnego. Mam nadzieję, że wszyscy 

parafianie dalej będą wspierać rozpoczęte dzieło na chwałę Boga i Matki Najświętszej. A wszystkim 

ofiarodawcom, sponsorom i fundatorom za złożone dotychczas ofiary na budowę naszego kościoła 

składamy serdeczne  „ Bóg zapłać!  „ 

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

(Sady Antoniukowskie) 

   Rok XI,  Nr 11 - luty 2019 
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Papieskie intencje ewangelizacyjne na luty 2019 r. 

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na 

wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.   

 

Od 1 lutego Msze Święte w tygodniu będą odprawiane również wieczorem o godz. 18.00. 

Kancelaria parafialna ze względu na brak ogrzewania czynna z rana bezpośrednio po zakończonej 

Mszy Świętej o godz. 7.00 ( m.w. do godz. 8.00 ) a wieczorem pół godz. przed rozpoczęciem Mszy 

Świętej o godz. 18.00 ( od 17.30 ). W ważnych sprawach tel. 85 875 46 30. 

  

W grudniu  2018 r. w naszej parafii:  

Sakrament chrztu przyjęli:  

1. Kornelia Kostin, ur. 04.09.2018 r.   

2. Hanna Maślińska, ur. 02.07.2018 r. 

3. Amelia Kowalczuk, ur. 01.11.2018 r.     

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

 

Do Domu Ojca odeszli:   

1. św.p. Antonina Derewońko, zm. 12.12.2018 r. 

2. św.p. Gertruda Iwaniuk, zm. 16.12.2018 r. 

3. św.p. Krystyna Kochanowska, zm. 20.12.2018 r.  

4. św.p. Ryszard Naliwajko, zm. 29.12.2018 r.      

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

       W styczniu 2019 r.  

Sakrament chrztu przyjęli:  

1. Adrian Zawistowski, ur. 12.10.2018 r. 

2. Jakub Rochalski, ur. 07.11.2018 r.  

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

 

Do Domu Ojca odeszli:    

1. św.p. Anna Alicja Ostaszewska, zm. 29.12.2018 r.     

2. św.p. Irena Hlebowicz, zm. 05.01.2019 r.    

3. św.p. Zofia Turowska, zm. O4.01.2019 r.    

4. św.p. Maria Zielińska, zm. 11.01.2019 r.  
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