
    

 

Wielkanoc 2020

Ogromu nadziei płynącej ze Zmartwychwstania
Naszego Pana Jezusa Chrystusa wszystkim Parafianom życzą

Duszpasterze Parafii. 

Drodzy Parafianie

30 marca 2020 r. obchodziliśmy 12 r. powstania naszej parafii. Za nami bogata i ciekawa
historia, która pewnie kiedyś doczeka się właściwego opisu i oceny. Od prawie roku jesteśmy
już we własnej świątyni. Cieszymy się jej szybkim, wręcz cudownym  wybudowaniem. Przez
ten prawie cały rok ( od 14.04.2019 r. ) wypełniała się ona  obecnością wielu modlących się
osób. W czasach zagrożenia epidemicznego, które nagle i  niespodziewanie ogarnęło świat
cały i nas, nie możemy tu przychodzić tak jak byśmy sobie tego chcieli. To co wydawało się
nam takie proste, bliskie, zawsze osiągalne, na pewien czas ( nie wiemy na jak długi ) zostało
nam odebrane ze względu na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Narasta strach, panika,
bezradność. Może właśnie jest to chwila stosowna na zamyślenie, chociażby nad naszą ludzką
kondycją, jej kruchością, słabością. Polska znowu, jak za czasów najazdów, epidemii, tragedii
narodowych,  zaczęła  śpiewać  suplikacje,  pieśń  błagalną:  „  Święty  Boże,  Święty  Mocny,
Święty a Nieśmiertelny: od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej a
niespodziewanej śmierci zachowaj nas,  Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy”. 
    Jak  wobec  możliwego  i  niestety  prawdopodobnego  rozwoju  pandemii  koronawirusa
powinien zachować się katolik? Po pierwsze katolik powinien zachować spokój ducha, gdyż
wie że Pan Bóg jest Panem nie tylko Nieba, ale i Ziemi – a więc jej historii, wszystkich rzeczy
widzialnych i  niewidzialnych.  Powinien analizować informacje nie z pomocą krzykliwych
medialnych tytułów, ale  własnego rozumu oświeconego Słowem Bożym.  Nie  wolno nam
zatem ulegać  panice.  Należy  zachować  spokój,  a  jednocześnie  –  co  oczywiste  –  dbać  o
zdrowie  i  życie  swoje  oraz  swoich  bliskich,  np.  przez  podporządkowanie  się  zaleceniom
sanitarnym. 
   Musimy pokładać ufność w Panu i modlić się do Niego o potrzebne łaski. 

   Nie odrzucajmy też myśli, że to co się dzieje, jest dla nas wezwaniem do nawrócenia, czyli
postawienia Boga w centrum. Jako ludzie wierzący i ufający Bogu, pamiętajmy, że to nie
życie doczesne jest naszym najważniejszym celem, ale życie wieczne. Z drugiej strony, nie
wahajmy się prosić Boga, by oddalił od nas to nieszczęście. Jezu ufam Tobie!

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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Papieskie Intencje Modlitewne na kwiecień 2020 r.

Módlmy się, aby wszystkie osoby uzależnione otrzymały pomoc i były otoczone opieką.   

Różaniec w intencji Ojczyzny  

Ze względu na ważne wydarzenia, które już się dzieją na świecie i w Polsce, w każdą sobotę
po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 przed Najświętszym Sakramentem  odmawiamy

różaniec w intencji Ojczyzny   –  o pojednanie i zgodę w polskim narodzie, o chrześcijańskie
życie rodzin i katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, a także oddalenie epidemii

koronawirusa.      

Triduum Paschalne 

( Wszystkie celebracje bez udziału ludu )

Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej: 18.00  
Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej: 15.00

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna: 20.00   
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

Poniedziałek Wielkanocny: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00
    

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Warszawa – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego: 07 VI 2020 r.
Przewidziany wyjazd grupy z naszej parafii ( 50 osób )

W marcu 2020 r. w naszej parafii:
 
Sakrament chrztu przyjęli:    

1. Piotr Zieliński, ur. 10.01.2020 r. 
2. Dawid Harasimowicz, ur. 17.11.2019 r.  
3. Emilia Nosek, ur. 12.12.2019 r.

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Lilia Herman ,  zm. 29.03.2020 r.  
2. św.p. Irena Zdrojewska,  zm. 03.03.2020 r.   
3. św.p. Janusz Sosnowski, zm. 17.03.2020 r.  
4. św.p.  Maria Popko,  zm. 26.03.2020 r.  
5. św.p. Kazimierz Łapinski, zm. 26.03.2020 r. 

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


