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

(Sady Antoniukowskie)
Rok IX, Nr 9 - grudzień 2016

„ Idźcie i głoście”
Wspólnota Kościoła Katolickiego w Polsce obrała w ostatnich latach ( 2013 - 2017 ) jako swój
program duszpasterski drogę duchowości chrzcielnej. W roku 2013 rozpoczęliśmy realizację
czteroletniego Programu, którego mottem są słowa:
„ Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” .
Taki kierunek pracy pastoralnej związany jest z 1050. Rocznicą Chrztu Polski. W tym czasie
chcemy nie tylko wspominać to historyczne wydarzenie, ale przede wszystkim odkrywać
potencjał łaski, jaki każdy z nas otrzymał od Boga w chwili naszego chrztu świętego.
W ostatnim, czwartym roku Programu duszpasterskiego chcemy podjąć tematykę skutków i
owoców naszego zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu.
Soborowa Konstytucja „ Lumen gentium „ mówi, że wszyscy na mocy zjednoczenia
z Chrystusem są równi w działaniu na rzecz budowania Królestwa Chrystusowego.
To znaczy, że każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz
głoszenia światu Ewangelii.
Kolejny rok duszpasterski ma nas zmobilizować do podejmowania dzieła Nowej Ewangelizacji
poprzez konkretne zaangażowanie w misyjnym posłannictwie Kościoła. Hasło: „ Idźcie i głoście „
przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są uczniami - misjonarzami. Tym, który nas posła jest od 2000 lat - ten sam Jezus Chrystus.
Pragniemy więc odnawiać misyjny zapał wewnątrz wspólnoty wierzących, ale także chcemy
wychodzić na obrzeża - do tych sióstr i braci, którzy żyją poza Kościołem albo zatracili kontakt ze
wspólnotą wierzących, mimo że zostali ochrzczeni. Mamy świadomość, że przestrzenią głoszenia

Dobrej Nowiny jest nie tylko parafia, rodzina, szkoła i ruchy religijne, lecz także media i przestrzeń
publiczna. Wszędzie tam potrzeba świadków Chrystusa.
To zadanie musimy realizować razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.
Wszyscy niezależnie od wieku, mogą aktywnie włączyć się w misję głoszenia Ewangelii.
Rok
2017 to 100 rocznica śmierci św. Brata Alberta i 100 - lecie objawień w Fatimie. Przypomnienie
postaci św. Brata Alberta to zachęta do kontynuowania dzieł Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, by czynami miłosierdzia chrześcijańskiego potwierdzać naszą wiarę. 100 - lecie
Fatimy to okazja do przypomnienia sobie, że Matka Boża wzywała nas przed stu laty do
nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej, oraz do wprowadzania nabożeństw pierwszosobotnich
wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu.
Przed nami nowy czas, który Bóg składa w nasze ręce.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - grudzień 2016
Papieskie intencje misyjne - Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę
Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.
Papieskie intencje ogólne - Aby na całym świecie zostało usunięte zgorszenie, jakim jest
zjawisko dzieci żołnierzy.

Adwentowy dzień skupienia: 23 grudnia 2016 r.
( piątek przed Wigilią )
Msze Święte z kazaniami rekolekcyjnymi: 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.
Spowiedź przed i czasie każdej Mszy Świętej.

Roraty w naszej kaplicy codziennie
( oprócz niedziel i uroczystości ) o godz. 7.00.
Spowiedź i komunia św. chorych przed Bożym Narodzeniem: 16 i 17 grudnia 2016 r.

W listopadzie 2016 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli;
1. Miłosz Prus, ur. 09.07.2016 r.
2. Rozalia Wierzbicka, ur. 24.08.2016 r.

Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Stanisław Okłota, zm. 30.10.2016 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )
2. św. p. Wacław Gorysz, zm. 11.11.2016 r. ( Cm. Wszystkich Świetych )
3. św. p. Janina Rogucka, zm. 28.11.2016 r. ( Cm. w Dojlidach )

Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opokoa.org.pl

