
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

                                                   To już 11 lat! 

 
Dobiega końca jedenasty rok istnienia naszej parafii. Została ona erygowana  dekretem ks. abpa 

Edwarda Ozorowskiego dn. 30 marca 2008 r. Przez prawie dziesięć lat czekaliśmy na możliwość 

rozpoczęcia budowy naszego kościoła. Choć wyznaczony teren pod jego budowę został  określony 

uchwałą Rady Miasta dn. 18 czerwca 2008 r. to jednak  z jego przejęciem  nie było tak łatwo. Dziś 

kiedy po roku budowy mamy kościół prawie gotowy  ( w stanie surowym zamkniętym ) wszystkie  

minione trudności wydają się nieistotne. Czas miniony przyjmujemy jako dar  Opatrzności Bożej 

dany nam po to byśmy duchowo bardziej dojrzeli i lepiej przygotowali się do materialnego 

wznoszenia świątyni.  Matka Boża Różańcowa  sprawiła, że trudy budowy kościoła dla niej 

dedykowanego nie dźwigamy sami. Razem z nami są dobrzy ludzie : fundatorzy, budowniczowie, 

kadra inżynierska i kierownicza Firmy JAZ – BUD z jej właścicielem i prezesem. Nasza wędrówka 

do własnej świątyni parafialnej dobiega końca. Jeszcze nie cały rok temu, kiedy ks. Abp Tadeusz 

Wojda , dnia 8 kwietnia 2018 r. dokonywał poświęcenia placu budowy niewielu  przypuszczało, że 

za rok od tej daty kościół będzie wystarczająco gotowy, by można było w nim  sprawować liturgię.         

A jednak cuda się dzieją i wszystko na to wskazuje, że  na najbliższe Święta Wielkanocne  

przeniesiemy się już do niej na stałe.   Tu będziemy się od tej pory  spotykać, modlić  i … 

podejmować  prace wykończeniowe.  Będzie się to działo przy współpracy z zaproszonymi 

artystami, ofiarodawcami i sponsorami na poszczególne elementy wyposażenia.      

                                                                                                                                                                              

Na dziś ważne już jest, że mamy piękną pod względem architektury świątynię, ogrzewaną,                         

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. Proszę wszystkich  

parafian by dalej wspierali 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) 
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Papieskie intencje ewangelizacyjne na marzec 2019 r. 

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuły bliskość Chrystusa, a ich 

prawa były respektowane.   

 

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: 01 -02 -03 IV 2019 r. 

Rekolekcje parafialne: 07 -08 – 09 IV 2019 r. 

 

Dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu    

 

 Każda Parafia  naszej archidiecezji ma jeden wybrany dzień, by przeżyć całodzienną adorację 

Najświętszego Sakramentu. Dla naszej parafii jest to dzień 30 marca , w którym przypada rocznica  

erygowania parafii w 2008 r. Wieczysta Adoracja  jest  okazją do indywidualnej modlitwy przed 

Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i dzielenia się z Nim swoimi radościami i 

smutkami. Już dziś zaplanujmy swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu.    

 

W lutym  2019 r. w naszej parafii:  

Sakrament chrztu przyjęli:  

1. Iga Natalia Paradowicz, ur. 29.11.2018 r.   

2. Iga Matuła, ur. 02.12.2018 r. 

3. Michał Bąkart, ur. 13.11.2018 r.    

4. Sara Karman, ur. 05.12.2018 r.     

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

 

Do Domu Ojca odeszli:   

1. św.p. Eligiusz Romuald Walkowiak, zm. 12.02.2019 r. 

2. św.p. Anna Krystyna Grabska, zm. 11.02.2019 r. 

   

Niech odpoczywają w pokoju! 

   

 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


