POSŁANIEC
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku

(Sady Antoniukowskie)
Rok IX, Nr 2 - maj 2016
Wizytacja Kanoniczna parafii : 29 - 30.04.2016 r.
Jedną z ważnych form pełnienia pasterskiej posługi biskupa jest kanoniczna wizytacja parafii.
Nie są to zwykłe odwiedziny, lecz spotkanie pasterza Kościoła z parafialną wspólnotą, w której
Kościół żyje i wzrasta. Biskup umacnia wiernych w wierze i miłości, głosząc słowo Boże ,
sprawując sakramenty i spotykając się z całą wspólnotą jak też z posługującymi w niej grupami.

Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak
jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełnić
osobiście ( Kan. 396, &1 KPK ).
Wizytacja kanoniczna ma cechę działalności apostolskiej. Wyraża ona prawdę, że Biskup
diecezjalny jest pierwszym szafarzem Bożych misteriów w powierzonym mu Kościele, jest
opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego życia liturgicznego. On jest źródłem i znakiem
jedności Kościoła diecezjalnego. Jego wizytacja daje mu okazję do pogłębienia kontaktów z
duszpasterzami i wiernymi danej parafii.
Tegoroczna wizytacja odbędzie się w dniach 29 - 30 kwietnia 2016 r.( piątek - sobota ). Dokona
jej ks. abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. W czasie jego odwiedzin przeżyjemy
uroczystą celebrację Eucharystii połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Arcybiskup
odwiedzi nasze rodziny, chorych, osoby starsze, szkoły i inne ośrodki wychowawcze. Zapraszam
do udziału w tym ważnym dla naszej wspólnoty wydarzeniu. Módlmy się gorliwie, aby spotkanie z
naszym Pasterzem oraz wspólna z nim modlitwa przyniosła obfite owoce w życiu każdego z nas i
całej wspólnoty parafialnej. Niech w naszym przygotowaniu nie zabraknie refleksji nad sobą i nad
tajemnicą Kościoła. Skorzystajmy wcześniej z sakramentu pokuty ( codziennie rano i wieczorem
przed Mszą Świętą ).

Piątek - 29.04.2016 r.

8.30 - 14.00 - Szkoły, chorzy, Kancelaria Parafialna.

Sobota - 30.04.2016 r.
17.00 - Msza Święta i bierzmowanie, spotkanie z KŻR, Służbą Liturgiczną, Caritas, Radą
Ekonomiczną i Radą Duszpasterską.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - maj 2016
Ogólna - Aby we wszystkich krajach świata kobiety były poważane, a ich niezastąpiony wkład w
życie społeczne był doceniany.
Misyjna - Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania
modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji im pokoju.

I Komunia Święta - 08.05.2016 r. - godz. 9.30 i 11.00.
Rocznica I Komunii Świętej - 15.05.2016 r. - godz. 11.00
Święcenia kapłańskie ks. dk. Łukasza Borowskiego w Katedrze - sobota 28 maja
2016 r. godz. 10.00.

Prymicja - niedziela 29.05. 2016 r. - Parafia MB Różańcowej

W kwietniu 2016 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1.
2.
3.
4.
5.

Weronika Wisko, ur. 28.01.2016 r.
Hubert Pawełko, ur. 11.02.2016 r.
Franciszek Puszko, ur. 15.01.2016 r.
Marcelina Hryniewicka, ur. 05.01.2016 r.
Emilia Markowska, ur. 25.09. 2016 r.

- godz. 11.00

6. Wojciech Doroszko, ur. 07.03.2016 r.
7. Igor Jurczenia, ur. 20.11.2015 r.

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.
3.
4.

św. p. Halina Wicińska, zm. 02.04 2016 r. ( Cm. Farny w Białymstoku )
św. p. Krzysztof Szałaj, zm.20.03.2016 r. ( Cm. w Dojlidach )
św. p. Grzegorz Citko, zm. 05.04.2016 r. ( Cm. Wszystkich Świętych w Białymstoku )
św. p. Adolf Polecki, zm. 05.04.2016 r. ( Cm. w Starosielcach, ul. Ks. Grzybowskiego )

Niech odpoczywa w pokoju.

MB Różańcowa w Internecie: www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

