
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

          

           Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego 
 

       Nabożeństwo Czerwcowe  narodziło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX w. Tam w 

1833 r. z inicjatywy kilku pobożnych osób zaczęto obchodzić czerwiec jako miesiąc Serca 

Jezusowego. Papieże tamtego czasu: bł. Pius IX, Leon XIII i św. Pius X   obdarzyli  te 

nabożeństwa odprawiane w kościołach licznymi odpustami. W naszych czasach św. Jan 

Paweł II gorąco zachęcał nas - swoich rodaków, byśmy  nie zaniedbywali tej pięknej tradycji i 

w miesiącu czerwcu odmawiali w naszych świątyniach i domach Litanię do Serca Pana 

Jezusa. Zwieńczeniem kultu Serca Naszego Zbawiciela jest doroczna Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona zawsze w piątek po zakończeniu Oktawy 

Bożego Ciała. Przebite Serce Jezusa jest symbolem Jego wszechogarniającej miłości, która 

pragnie przygarnąć i zbawić każdego człowieka. W dzisiejszych czasach tak wielkiego 

zamętu i wzajemnej wrogości różnych środowisk i grup społecznych pamiętajmy w modlitwie 

o wszystkich ludziach – naszych braciach i siostrach – nawet jeśli są nam bardzo niechętni lub 

wręcz wrogo nastwieni jak też o tych najbardziej przez grzech zagubionych, bo to oni 

najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.  

 

      Przeżywając miesiąc wspomnienia  pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 

1979 korzystajmy z bogatego nauczania św. Jana Pawła II, przypominajmy Jego wspaniałe 

homilie wygłaszane w czasie kolejnych pielgrzymek  po naszej polskiej ziemi. Mamy tyle 

albumów i pamiątek po tym wielkim papieżu. Niech te zgromadzone bogactwa duchowe 

odżyją w naszych rodzinach i domach. Każdy znajdzie w nauczaniu papieskim coś dla siebie. 

Jan Paweł II to bez wątpienia prorok naszych czasów. To jest ta iskra dana nam przez 

Opatrzność Bożą, by nas przygotować na najcięższe czasy, „ byśmy nigdy nie zwątpili w 

dobroć Bożą i nie podcinali korzeni, z których wyrastamy” i to, że  „ bez Chrystusa nie można 

zrozumieć człowieka: ani tego kim jest, ani jakie jest jego przeznaczenie! „ .   

 

    Nasz polski naród od ponad 1000 lat chrześcijański, mimo tragicznych wydarzeń w swojej 

dalszej i bliższej przeszłości zachował aż do naszych czasów nieskażony depozyt wiary i 

katolickich obyczajów. Wierzymy, że i tak będzie dalej. Współczesne pokolenie, czyli my 

wszyscy – katolicy początków kolejnego Tysiąclecia wiary w naszej Ojczyźnie - musimy 

sprostać obecnym trudnym bolesnym doświadczeniom nawet jeśli pochodzą one z 

najgłębszego wnętrza kościelnej wspólnoty. Potrzeba nam światła Ducha Świętego, Jego 

darów i owoców, Jego obecności w naszych sercach, Jego mocy by pozytywnie zdać ten 

egzamin. Matce Bożej Różańcowej zawierzmy siebie, nasze rodziny , naszą parafię i Polskę!      

                                                                                                          
 

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

(Sady Antoniukowskie) 

   Rok XII,  Nr 3 - czerwiec 2019 
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Papieskie intencje ewangelizacyjne na czerwiec 2019 r. 

 
Za Ewangelizację: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w 

czynną służbę wobec najbiedniejszych   

  

Nabożeństwa Czerwcowe codziennie po Mszy Świętej o godz. 18.00. 

    

Bierzmowanie we wtorek 04 czerwca 2019 r. o godz. 18.00. 

  

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 19. 06. 2019 r. ( środa )             

o godz. 8.00 

 

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 maju  2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Maciej Kijanka, ur. 18.03.2019 r.   

2. Antoni Kowalik, ur. 24.02.2019 r. 

3. Jan Władysław Bukłaga, ur. 18.03.2019 r.    

4. Oliwier Boruszko - Kossakowski, ur. 30.01.2019 r.     

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

 

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Zofia Zawodnik, zm. 27.04.2019 r. 

2. św.p. Jan Kościuczyk, zm. 02.05.2019 r.     

3. św.p. Jarosław Nadolnik, zm. 11.05.2019 r.  

4. św.p. Krzysztof Polecki, zm. 12.05.2019 r.   

5. św.p. Irena Kadziewicz, zm. 14.05.2019 r.    

6. św.p. Regina Roszkowska, zm. 21.05.2019 r.   

7. św.p. Jadwiga Gieglis, zm. 21.05.2019 r.  

8. św.p. Anna Piotrowska, zm. 23.05.2019 r.  

9. św.p. Tomasz Marek Śpiewak, zm. 24.05.2019 r.  

   

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


