
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

                     Jesteśmy już u siebie! 
 

   W Niedzielę Palmową 14.04. 2019 r. weszliśmy na stałe do budującej się jeszcze świątyni parafialnej. 

Jest ona na tyle przygotowana, że można w niej już sprawować wszystkie obrzędy liturgiczne. Jest 

tymczasowy ołtarz, ambona  i Droga Krzyżowa. Jest już wstępnie zaaranżowana kaplica Matki Bożej 

Różańcowej z czczonym przez parafian wizerunkiem naszej Patronki. Jest kaplica Miłosierdzia 

Bożego, w której umieszczona będzie wkrótce chrzcielnica. Powoli urządzamy się w naszym 

parafialnym Bożym Domu. Pierwszego poświęcenia budującego się kościoła dokonał przed Pasterką 

2018 r. ks. bp Henryk Ciereszko. Wmurowania kamienia węgielnego dokona 15.09.2019 r. ks. abp 

Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. Będzie to wydarzenie zwieńczające budowę kościoła. Kamień 

węgielny przywiozła z Rzymu grupa parafian w sierpniu 2018 r. Tempo budowy było zdumiewająco 

szybkie. Działo się tak dlatego, że  budowa naszej świątyni prowadzona była przez Firmę JAZ – BUD 

pod osobistym nadzorem Pana Prezesa Jana Sawickiego i jego synów: Mateusza i Mariusza. To oni 

ufundowali i zbudowali nam kościół. Dołożyli do tego ogrzewanie i system wentylacyjny oraz dzwony. 

Ogrom tego daru jest tak wielki, że przerósł wielokrotnie nasze wyobrażenia. „ Cud „ budowy naszego 

kościoła może nie jest jakimś kosmicznym zaskoczeniem, bo pomoc w tym dziele przed rokiem                             

( i wcześniej ) Pan Prezes Jan Sawicki zapowiadał, jednak skala tej pomocy i forma jej realizacji oraz 

jej owoc – nasz piękny kościół – zaskoczył nawet największych sceptyków i malkontentów, a oddanych 

sprawie Bożej parafian i mieszkańców Miasta przeogromnie ucieszył! Tak tworzy się na naszych 

oczach historia a my jesteśmy tego świadkami! Wobec powyższego można i nawet trzeba naszych 

Dobrodziejów uhonorować specjalnym upamiętnieniem: godni są tego, by ich imiona i nazwiska 

widniały na pamiątkowej tablicy umieszczonej w kruchcie naszego kościoła, co zostało już dokonane -                  

i jest obok modlitwy codziennej w ich intencji skromnym wyrazem naszego podziękowania. Panowie! 

Jeszcze raz płynące z głębi serca nasze parafialne „ Bóg zapłać! „.  Daliście wzór jak można podzielić 

się dobrem! Staliście się inspiracją i przykładem dla innych.     

                                                                                                                                                                             

Natomiast udział parafii w dziele budowy odznaczył się na etapie wykańczania. I tak z ofiar parafian 

firmy zewnętrzne wykonały ocieplenie kościoła i elewację zewnętrzną, instalację elektryczną z 

oświetleniem i instalację  nagłośnieniową, tynkowanie i malowanie wewnątrz, posadzkę w prezbiterium 

i nawach kościoła. Dalej  z ofiar parafian zapłaciliśmy architektowi za projekt kościoła i przyszłej 

plebanii ( Domu Parafialnego ), opłacaliśmy przez ponad rok czasu energię elektryczną na placu 

budowy i  płaciliśmy zatrudnionym stróżom za ochronę placu budowy ( nie było żadnej kradzieży 

materiałów budowlanych ani sprzętu, choć podejmowano takie próby !). Wkrótce zakończą się 

zasadnicze prace wykończeniowe wewnątrz kościoła jak również podjęte zostaną roboty związane z 

uporządkowaniem placu przykościelnego. Pewnie pozostaną jakieś należności do uregulowania. Mam 

nadzieję, że przy wspólnym wysiłku zdołamy je w tym roku spłacić tak by na parafii nie ciążyły żadne 

długi.  Wszystko co dalej będziemy robić – już teraz licząc bardziej na własne siły – będzie zależeć od 

tego  ile środków zbierzemy sami w parafii czy też pozyskamy z innych źródeł. Przed nami bardzo pilna 

budowa Domu Parafialnego. Chcemy ją rozpocząć jeszcze w tym roku. Czeka nas również wykupienie 

ziemi, którą na razie dysponujemy na zasadzie bezpłatnego użyczenia przez Władze Miasta.                              

Te wszystkie sprawy zawierzamy naszej Patronce Matce Bożej Różańcowej, św. Janowi Pawłowi II,                    

bł. ks. Jerzemu Popiełuszce i bł. ks. Michałowi Sopoćce!  Z takim wsparciem niebieskim mamy nadzieję 

na sprawną realizację naszych tegorocznych i wszystkich innych godziwych planów.        

                                                                                                         

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

(Sady Antoniukowskie) 
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Papieskie intencje ewangelizacyjne na maj 2019 r. 

 
Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności 

pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.   

  

Nabożeństwa Majowe codziennie po Mszy Świętej o godz. 18.00.    

  

I Komunia – Niedziela 12.05.2019 r. ( 9.30 i 11.00 )  

 

Spotkania Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w każdą środę o godz. 18.00.    

   

Msza Święta Kół Żywego Różańca w każdą I Sobotę o godz. 7.00.    

 

Spotkania formacyjne Służby Liturgicznej w każdą sobotę o godz. 9.00.   

 

Różaniec codziennie o godz. 6.30 ( w niedziele po Mszy Świętej o godz. 8.00 )  

 

 

W kwietniu  2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Jeremiasz Łepkowski, ur. 29.01.2019 r.   

2. Ignacy Sajewicz, ur. 10.01.2019 r. 

3. Adrian Marcinkiewicz, ur. 25.03.2019 r.    

4. Łucja Wysocka, ur. 17.12.2018 r.     

5. Elżbieta Kamińska, ur. 02.01.2019 r.    

6. Barbara Rusiłowicz, ur. 20.12.2018 r.    

7. Dawid Spychała, ur. 05.12.2019 r.  

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Aleksy Marczuk, zm. 29.03.2019 r. 

2. św.p. Jadwiga Sawczenko, zm. 29.03.2019 r.     

3. św.p. Teresa Zadykowicz, zm. 05.04.2019 r.  

4. św.p. Marta Opalińska, zm. 07.04.2019 r.   

5. św.p. Otylia Mosiej, zm. 12.04.2019 r.    

6. św.p. Edward Korzeniewski, zm. 17.04.2019 r.   

7. św.p  Jadwiga Puciło, zm. 20.04.2019 r.  

   

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


