
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

       

   Eucharystia daje życie- Wielka tajemnica wiary                                                                       
 

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny a wraz z nim 

realizacja nowego programu duszpasterskiego Kościoła. W Polsce  będzie on przebiegał pod 

hasłem „ Wielka tajemnica wiary”. Pasterze Kościoła w naszej Ojczyźnie zapraszają 

wszystkich wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika, do dnia 

ustanowienia przez  Chrystusa wielkiej tajemnicy naszej wiary. Każda celebracja Eucharystii 

jest wspomnieniem ( anmnezą) Bożego dzieła zbawienia, a w szczytowym momencie – kiedy 

celebrans przywołuje Ducha Świętego ( w momencie epiklezy ) i powtarza słowa 

wypowiedziane przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy – dochodzi do 

sakramentalnego uobecnienia  Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa: Ten, który jest wspominany, 

sam staje się obecny. Lud Boży musi nieustannie uświadamiać sobie, że Msza Święta jest 

sakramentalnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym, który jako Baranek Boży daje swe życie, 

abyśmy mieli je w obfitości aż po wieczność. W tym też sensie Eucharystia wpływa na  

rozwój życia chrześcijańskiego. W liturgii Mszy Świętej i tylko przez nią zbawienie uobecnia 

się wszystkim uczestnikom celebracji. Dlatego błogosławieni są wszyscy wezwani na ucztę 

Baranka! Wspólnota parafialna, wspólnota wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych 

gromadzi się szczególnie w niedzielę na uczcie Baranka – Jezusa Chrystusa. On, jako jedyny 

Zbawiciel człowieka, przemienia ludzką kondycję przed Bogiem. Za ten cud przemiany 

winniśmy Mu radośnie dziękować, zwłaszcza w niedzielę – pierwszy dzień tygodnia, dzień 

Boga i człowieka, pamiętając, że Eucharystia to dziękczynienie. Kościół, czyli wspólnota 

gromadząca się w imię zmartwychwstałego Pana, realizuje pełną komunię z Chrystusem 

przystępując do stołu Euchrystii.  Trzeba mieć nadzieję, że dzięki nieustannemu 

przypominaniu i uświadamianiu znaczenia Mszy Świętej wzrośnie liczba wiernych w niej 

uczestniczących na co dzień ale przede wszystkim w niedziele. Na nich też spoczywać będzie 

powinność dawania świadectwa w rodzinie i parafii – szczególnie wobec młodego pokolenia 

– o świętowaniu niedzieli nie tylko w wymiarze religijnym, lecz również w przestrzeni 

szeroko pojętej kultury. Dla skutecznego realizowania programu duszpasterskiego 

duszpasterze potrzebują sprzymierzeńców. Są nimi najpierw te osoby w parafii, które na 

pogłębionej relacji z Jezusem Eucharystycznym, opierają swoje zaangażowanie w sprawy 

Boga, Kościoła i bliźniego. Przykładem życia przypominają o trzecim przykazaniu Bożym:               

” Pamiętaj abyś dzień święty święcił” . Naturalnymi sprzymierzeńcami są też osoby 

zaangażowane w parafii w ruchy i stowarzyszenia, a przede wszystkim członkowie parafialnej 

rady duszpasterskiej. Kościół świadomy swojej roli budowniczego wspólnoty społecznej i 

narodowej, nieustannie przypomina, że wyjątkowym miejscem i czasem wypełniania tej misji 

jest Eucharystia.  To Ona ma stawać się dla każdego człowieka dobrej woli „ szczytem i 

źródłem chrześcijańskiego życia”.       

                                                                                                

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

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

 
Za ewangelizację: Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, 

szczególnie tych, które cierpią.  

 

Adwent 2019  

 

 Roraty codziennie o godz. 7.00. Roraty dla dzieci w każdą sobotę o godz. 7.00    

 

Rekolekcje adwentowe: 15 – 16 – 17.12. 2019 r.   

W poniedziałek ( 16.12 ) i wtorek ( 17.12 ) Msze Święte z kazaniami o godz:                                 

7.00, 9.00, 16.30 i 18.00  

Kazania rekolekcyjne głosi ks. prof. dr Stanisław Hołodok    

 

 

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

 

Krąg liturgiczno – biblijny w każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej. 

 

Spotkania oazowe – każdy piątek o godz. 19.30 ( w kościele )  

 

 

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

 

W listopadzie 2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Piotr Bujnarowski, ur. 13.08.2019 r.   

2. Piotr Litwinko, ur. 16.07.2018 r. 

3. Hanna Maria Wakulak, ur. 15.07.2019 r.    

4. Agata Doroszko, ur. 07.10.2019 r.   

5. Julia Grabowska, ur. 15.09.2019 r.   

6. Gabriela Zalewska, ur. 10.09.2019 r.      

  

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!    

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Wacław Marchel,  zm. 01.11.2019 r.   

2. św.p. Edward Zamora,  zm. 13.11.2019 r.    

3. św.p. Jadwiga Giełczyńska, zm. 16.10.2019 r.   

4. św.p. Lucyna Kowalko, zm. 16.11.2019 r.   

5. św.p. Lidia Wilda, zm. 19.11.2019 r. 

6. św.p. Jerzy Stanisław Lenczewski, zm. 21.11.2019 r.   

7. św.p. Romuald Sobotko, zm. 24.11.2019 r.   

 

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


