
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

          

                          Budżet Obywatelski 

 
 

W dniach od 1 do 15 października odbywa się w naszym Mieście  głosowanie na 

zweryfikowane pozytywnie projekty do Budżetu Obywatelskiego. Parafia nasza ubiega się w 

ramach tej inicjatywy o pozyskanie środków na budowę parkingu dla parafian przy nowo 

zbudowanym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku przy ul. Narewskiej. 

Projekt zakłada budowę w/w parkingu obok kościoła ( przed kościołem ) wraz z 

wydzieleniem miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Parking będzie wykonany z 

kostki brukowej ( polbruk ). Przewidywany koszt realizacji to 500 000 zł.  

 

Nasz projekt został oznaczony symbolem O52 ( Osiedlowy 52 ). Swój głos można 

oddać poprzez internet ( www.cas.bialystok.pl ), w budynkach Urzędu Miejskiego w 

Białymstoku: ul. Słonimska 1, ul. Św. Rocha 3 ( Centrum Aktywności Społecznej ), ul. 

J.K. Branickiego 3/5 ( Departament Obsługi Mieszkańców ) oraz w mobilnym punkcie 

do głosowania. Można też głosować tradycyjnie wypełniając  pobrane w parafii druki do 

głosowania.  

 

Nasza parafia to około 5 – tysięczna wspólnota. Jeśli większość parafian podejdzie do 

sprawy odpowiedzialnie i zagłosuje mamy dużą szansę na sukces. A jest o co się starać.                     

W ubiegłym roku daliśmy radę. Ciąg pieszo – rowerowy łączący ul. Świętokrzyską i 

Narewską został przyjęty do realizacji. Przetarg na wybudowanie tej inwestycji wygrała firma 

z Turośni Kościelnej. Do 2 grudnia 2019 r. ma przedstawić projekt wykonawczy i jak 

wszystko zostanie zaakceptowane przez stosowne Urzędy, zacznie się budowa.  

 

Byłoby dobrze, żeby z troską o budowę Domu Parafialnego ( plebanii ) były 

prowadzone również dalsze prace związane zagospodarowaniem terenu przykościelnego oraz 

podjęte plany dotyczące ostatecznego wystroju kościoła. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 

powinny się pojawić w naszej świątyni dwa stałe konfesjonały, zaprojektowane  specjalnie dla 

naszego kościoła. Rozpoczęła się również w gronie fachowców ( architekci, historycy sztuki, 

witrażyści i …fundatorzy )  dyskusja nad programem teologicznym witraży.  

 

Fundamentem parafii jest wiara, z której powinna rodzić się postawa moralna 

poszczególnych osób. Zachęcamy do ciągłego pogłębiania wiary poprzez np. uczestnictwo w 

katechezach wtajemniczenia chrześcijańskiego ( w każdy poniedziałek i każdy czwartek o 

godz. 18.45.      

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

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

 
Za ewangelizację: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nowa wiosnę misyjną w 

Kościele.   

 

  

Odpust parafialny ku czci MB Różańcowej w niedzielę 6 października 2019 r.   

( kazania głosi ks. prof. Marek Czech )  

Pierwsza ( historyczna ) procesja wokół kościoła po Mszy Świętej o godz. 11.00. 

 

 

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

 

18.10.2019 r. – godz. 10.00 Msza Święta z okazji 100 – lecia Szkoły podstawowej Nr 7 

 

Wypominki ( modlitwy za zmarłych ) – 02- 03 -04. 11.2019 r godz. 17.00  

 

Katechezy wtajemniczenia chrześcijańskiego w każdy poniedziałek i każdy czwartek o 

godz. 18.45 

 

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

 

We wrześniu 2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Aleksandra Góral, ur. 27.06.2019 r.   

2. Tymoteusz Uzdrowski, ur. 07.06.2019 r. 

3. Szymon Osewski, ur. 05.07.2019 r.    

4. Urszula Deska, ur. 27.06.2019 r.   

5. Weronika Chrzanowska, ur. 19.05.2019 r.   

6. Anna Czarnecka, ur. 09.07.2019 r.      

7. Kinga Paszko, ur. 04.07.2019 r.     

8. Lidia Zielińska, ur. 24.07.2019 r.   

9. Łucja Łoszczyk, ur. 12.09. 2019 r.        

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!    

 

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Henryka Marianna Iglińska,  zm. 22.09.2019 r. 

   

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


