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  Historia Parafii  

W krótkiej historii Parafii Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej dostrzegamy dwa okresy. Pierwszy
rozpoczynający się 25 sierpnia 2002 roku i trwający do 30 marca 2005 roku był czasem przygotowania warunków do jej
utworzenia. Zadanie . Drugi etap rozpoczął się z chwilą oficjalnego powołania Parafii dekretem Arcybiskupa Wojciecha
Ziemby wchodzącego w życie 3 kwietnia 2005 roku. Ks. Andrzej Rynkowski wraz z chwilą powołania nowej parafii
objął obowiązki jej pierwszego proboszcza. Instalacja, czyli uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza odbyła się 10
kwietnia 2005 roku w obecności Księdza Arcybiskupa Metropolity, Księdza Dziekana dekanatu Białystok � Północ,
zgromadzonych kapłanów i licznie przybyłych wiernych.

  Sercem każdej wspólnoty parafialnej jest świątynia, która jednoczy wszystkich wiernych.  Nie ma mowy o tworzeniu
wspólnoty bez parafialnego kościoła, dlatego niemalże od samego początku Ksiądz Proboszcz starał się o pozyskanie
odpowiedniego terenu pod mający powstać w przyszłości Dom Boży. Dostrzegalna była ogromna konieczność świątyni
w centrum miasta, dlatego to ten obszar był brany pod szczególną uwagę.  W wybranym miejscu stała wybudowana w
czasach komunistycznych, nie funkcjonująca już kotłownia, której wysoki komin górował nad miastem i był widzialny
niemalże z każdego jego zakątka. Zrodziła się myśl o przebudowie i adaptacji tego budynku na świątynię. W
zamierzeniach władz komunistycznych Czarna Białostocka miała być miastem bez Boga i któż mógłby przypuszczać, że
stara kotłownia w nowej rzeczywistości stanie się kościołem � centrum życia duchowego i kulturalnego miasta.Szybko
przystąpiono do prac porządkowych i budowlanych prowadzonych w celu przebudowy i adaptacji kotłowni na kościół. .

Z dnia na dzień byliśmy świadkami jak stary budynek się zmieniał, a jego bryła nabierała sakralnego wyglądu. Dziś w
centrum miasta stoi okazały budynek Kościoła swym kształtem przypominający łódź, na której pokładzie wierni będą
mogli wyruszyć w umacniający rejs wiary, nadziei i miłości. To tam będą spotykać Eucharystyczne Ciało i Krew
Pańską, czerpać z Niego i Nim żyć. Bardzo ważnym wydarzeniem było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
świątyni. W obecności władz miasta, licznie zgromadzonych wiernych i duchowieństwa 5 października 2005 roku aktu
tego dokonał Metropolita Białostocki Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba.

Zespół plebanijno � świątynny składa się z Kościoła będącego na dzień dzisiejszy w stanie surowym zamkniętym,
części plebanijnej składającej się z trzech mieszkań oraz części administracyjnej wykończonej i użytkowanej przez
pracujących tu duszpasterzy. W części piwnicznej znajduje się szereg pomieszczeń przeznaczonych do organizacji przez
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kapłanów spotkań pastoralnych. W tej części mieści się także tymczasowa kaplica.

Materiały dotyczące historii pochodza ze strony internetowej parafii p.w. Jezusa Miłosiernegow Czarnej Białostockiej 

 http://www.jezus-czarna.pl/
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