
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

          

    Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego 

 
 

„ Na chwałę Bogu i ludziom na pożytek                                                                               

kościół ten zbudował w roku 2018 Jan Sawicki…” 

 

Drodzy Parafianie! 

Budowa naszego kościoła dobiega końca. Zwieńczeniem tego 

wiekopomnego dzieła będzie położenie ( wmurowanie ) kamienia węgielnego. 

Aktu tego dokona w niedzielę 22 września 2019 r. J.E. ks. abp Tadeusz Wojda, 

Metropolita Białostocki na Mszy Świętej o godz. 10.00.                                               

Kamień węgielny przywieziony  z Rzymu z Bazyliki Matki Bożej Większej 

umieszczony zostanie pod tablicą dedykowaną fundatorowi i budowniczemu 

naszego kościoła. W tubie, którą zamurujemy w tym miejscu znajdować się 

będzie Akt Erekcyjny naszego kościoła z podpisami najważniejszych osób 

świadków uroczystości,  krótka historia naszej parafii z podpisami członków Rady 

Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej oraz parafian.                                          

Celebracja wmurowania kamienia węgielnego będzie bardzo podniosła ze 

względu na wyjątkowość wydarzenia. Zostali zaproszeni liczni goście duchowni i 

świeccy:  poprzez przygotowane i doręczone zaproszenia ks. Proboszcz i Rada 

Parafialna postanowili wyróżnić ofiarodawców i sponsorów spośród parafian i 

spoza parafii, którzy w latach budowy kościoła ( 2018 – 2019 ) złożyli na ten cel 

szczególne ofiary, które niejednokrotnie przewyższały bardzo wydatnie 

zaproponowany finansowy wymiar jednej złotówki dziennie od osoby mającej 

stały dochód.                                                                                                         

Oczywiście jesteśmy pełni uznania i wdzięczności nawet za na najmniejszą 

ofiarę złożoną na budowę kościoła. Na  uroczystość wmurowania kamienia 

węgielnego zapraszamy wszystkich parafian.                                                                                              

Jest w niej miejsce dla każdego,  kto zechce tu przyjść. Niech nasza świątynia 

tętni życiem, wypełnia się  obecnością parafian i gości i  niech będzie 

świadkiem wzrastania wiernych w „ łasce u Boga i u ludzi „. 

 

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

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

 
Ogólna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i 

oceanów.    

  

W każdą środę po Maszy Świętej o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Różańcowej.  

    

Wmurowanie kamienia węgielnego – 22.09.2019 r. godz. 10.00    

   

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

 

29.09.2019 r. – Niedziela zaproszeń na rekolekcje Drogi Neokatechumenalnej. 

 

   

 

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

 

W sierpniu 2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Piotr Czepe, ur. 11.05.2019 r.   

2. Wiktoria Awier, ur. 23.05.2019 r. 

3. Antoni Nikitiuk, ur. 15.06.2019 r.    

4. Martyna Długosz, ur. 05.04.2019 r.   

5. Magda Parchowska, ur. 19.06.2019 r.   

6. Antoni Krukowski, ur. 17.03.2019 r.     

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!    

 

Sakrament małżeństwa zawarli:    
           

1. Mateusz Łosiewicz – Ewelina Teśluk   

2. Mariusz Nalewajko – Magdalena Zajko 

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Jerzy Bobrukiewicz,  zm. 03.08.2019 r. 

2. św.p. Jadwiga Aniela Gostomska, zm. 08.08.2019 r.     

3. św.p. Henryk Kochanowski, zm. 23.08.2019 r.  

   

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


