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W jakich nabożeń-
stwach weźmiesz udział

w Wielkim Tygodniu
i na Święta Wielkanocne? 

Wielki Czwartek 

Wielki Piątek 

Wielka Sobota 

Wigilia Paschalna 

Rezurekcja 

we wszystkich 

trudno powiedzieć 

  
   zagłosuj

Kalendarz wydarzeń
24 marca

WIELKI CZWARTEK.
Modlimy się za kapłanów i nowe 

powołania do służby Bożej. 
25 marca

WIELKI PIĄTEK,
obowiązuje post ścisły.

I dzień Nowenny do Bożego 
Miłosierdzia.
26 marca 

WIELKA SOBOTA.
Zaleca się abstynencję 

od pokarmów mięsnych. 
Poświęcenie pokarmów 

wielkanocnych.
27 marca 
NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA. 
3 kwietnia 

Niedziela Miłosierdzia Bożego.
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       Co należy włożyć do 
koszyczka  
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Życzenia

świąteczne  
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Życzenia
biskupów  
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Obrzęd śniadania 
wielkanocnego   

Intencje różańcowe:
Marzec

O łasce nawrócenia i 
prawdziwym pojednaniu 
z Bogiem i bliźnimi dla 

niepraktykujących wiernych.

O wzrastaniu działalności 
charytatywnej we wspólnotach 

parafialnych.

„ P r a w d a  o  Z m a r t w y c h w s t a n i u  k a ż e  s z a n o w a ć  ż y c i e ”  –  p a p i e ż  F r a n c i s z e k
 ciąg dalszy na str. 5

TRIDUUM PASCHALNE – SZCZYT ROKU LITURGICZNEGO

Wszyscy katolicy z całego świata przeżywają dzisiaj Niedzielę Palmową. Tradycyjnie przed rozpoczęciem 
Mszy św. wokół świątyni odbywa się procesja. Uczestnicy trzymają w rękach palmy.  W czasie procesji śpiewa 
się antyfony świąteczne i hymn do Chrystusa Króla. Procesja symbolicznie przypomina ludzi, którzy przyszli 
na spotkanie Zbawiciela podczas Jego wjazdu do Jerozolimy, radośnie witając Chrystusa jako króla, proroka i 
cudotwórcę.

Dla przygotowania się do Wielkanocy pozostaje siedem dni.

NIEDZIELA PALMOWA
ROZPOCZYNA WIELKI TYDZIEŃ

Wznosimy w górę zielone gałązki, żeby wraz z innymi wołać „Hosanna”
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Łk 19, 28–40

Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. 
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry 
zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, 
mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, 
a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, 
którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je 
i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: 
Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go 
potrzebuje”. Wysłani poszli i znaleźli wszystko 
tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, 
zapytali ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie 
oślę?”. Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. I 
przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie 
swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, 
słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do 
zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów 
poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, 
które widzieli. I wołali głośno: „Błogosławiony Król, 
który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i 
chwała na wysokościach”. Lecz niektórzy faryzeusze 
spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, 
zabroń tego swoim uczniom”. Odrzekł: „Powiadam 
wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.

Jakże zmienne były ziemskie losy Jezusa z Nazare-
tu – Boga-Człowieka! Oto dziś tłum uwielbia Go jako 
Króla, a za kilka dni będzie krzyczeć o ukrzyżowaniu. 
Nie dużo lepiej było wcześniej. Nauczał, uzdrawiał, 
nawet wskrzeszał umarłych. A skutek? Owszem, jed-
ni uważali Jezusa za proroka posłanego od Boga. Ale 
te same słowa i czyny Jezusa ściągały na Niego wro-
gość ludzi władzy, chęć postawienia Mu zarzutów, 
ślepą nienawiść. W końcu nawet najbliżsi przyjaciele 
Go opuścili, tak że został sam...

A jednak to On miał rację! I zawsze będą ludzie 
gotowi żyć Ewangelią i z odwagą nieść ją całemu 
światu. A jeśli gdzieś milkną z powodu nienawiści i 
krwawych prześladowań, to zaczynają wołać ich gro-
by. Nie da się już pogrzebać Tego, który przez zmar-
twychwstanie zwyciężył zło i śmierć.

ZWYCIĘSKA PRAWDA

NIEDZIELA PALMOWA

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

 

J 20, 1–9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 
i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła 
do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 
Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń 
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł 
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem 
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał 
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

W czasie Świąt około grobu Jezusa zamieszanie. 
Wszystkich interesuje stwierdzony fakt, że grób, 
gdzie trzy dni wcześniej złożono ciało ukrzyżowane-
go Skazańca został pusty. Koło niego kręcić się będą 
rozmaici ludzie. Oddajmy prawdę – znajdą się i tacy, 
którzy tam się zupełnie nie pokażą, bo z góry mają 
gotową odpowiedź: Ciało zostało wykradzione. Ci nie 
przyjdą, bo pusty grób napełniał ich wówczas przera-
żeniem. Gotowi byli sporo „zainwestować” w wyci-
szenie całej sprawy. A gdy się próba nie powiodła, to 
znów posunęli się do przemocy. 

Więcej: tak jak w Jerozolimie dwadzieścia wieków 
wcześniej, tak i dzisiaj po całym świecie wielu ludzi 
jest głęboko przekonanych, że On zmartwychwstał! 
I opowiadają o spotkaniach z Nim. Przypominają 
Jego nauczanie, opowiadają o dokonanych wcześniej 
cudach. Nie brakuje także świadectw o niezwykłych 
rzeczach, które i dziś zdarzają się w Jego imię. 

Z jakimi myślami w sercu pochylę się nad pustym 
Grobem?

PUSTY GRÓB NIEPOKOI

Ks. Paweł Sołobuda
SŁOWO REDAKTORA

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Czasy w jakich żyjemy 
stają się coraz trudniejsze 
pod każdym względem, dla-
tego warto najpierw zasta-
nowić się nad pytaniem co w 
dzisiejszych czasach oznacza 
być miłosiernym? Odpowie-
dzieć pomaga nam odnaleźć 
Ojciec Święty Jan Paweł II, 
który twierdzi w Encykli-
ce „Dives in misericordia”: 
„Chrystus nauczył nas, że 
człowiek nie tylko doświad-
cza miłosierdzia Boga same-
go, ale także jest powołany 
do tego, by sam czynił miło-
sierdzie drugim” (DM 14). W 
dzisiejszym czasie samego 
słowa nie wystarczy, bowiem 
sami rozumiemy, że można 

jedno mówić, a co innego ro-
bić, gdyż łatwo jest mówić, a 
trudniej jest coś zrobić. 

Dzisiaj przede wszystkim 
potrzebne są czyny, potrzeb-
ne jest świadectwo czynu. 
Dla tego doświadczając mi-
łości Boga-Człowieka, prze-
żywając wielkie Triduum zba- 
wienia duszy, możemy dzielić 
się z innymi miłością, może-
my odważyć się na wybacze-
nie, oraz pośpieszyć z po-
mocą tym, którzy potrzebują 
naszego wsparcia. Człowiek 
sam z siebie nie zdoła tego 
zrobić, bowiem dzisiaj coraz 
trudniej jest dzielić się mi-
łością bez żadnej zapłaty czy 
oczekiwania na wynagrodze-

nie. Trudno jest pozbierać 
się w środku i nareszcie wy-
baczyć tym, kto zrobił nam 
krzywdę. Niełatwo dzisiaj 
śpieszyć z pomocą komuś, 
gdyż sami chcielibyśmy, żeby 
nam ktoś pomógł. 

Skąd na to wszystko 
czerpać siły? Przede wszyst-
kim, aby te dobre dzieła zre-
alizować warto przystąpić do 
sakramentów. Właśnie one 
dają nam moc do spełniania 
dobrych dzieł. Spotykając się 
z Chrystusem Miłosiernym, 
zawsze możemy liczyć na 
własne zmartwychwstanie 
do życia, do miłosierdzia. 
Widząc dzisiejszą sytuację 
pełną napięcia, światu po-

trzebne są apostołowie mi-
łosierdzia, które go zmienią. 

W tym roku na święta 
Zmartwychwstania Chrystu- 
sa w imieniu swoim oraz 
wszystkich pracowników re- 
dakcji pozwólcie, Drodzy 
Czytelnicy, życzyć każdemu 
z Was, aby cud zmartwych-
wstania doprowadził Was do 
cudu miłosierdzia, a wraz ze 
świętą siostrą Faustyną pro-
sić Pana Boga:  „Dopomóż 
mi, Panie, aby serce moje 
było miłosierne, bym czuła 
ze wszystkimi cierpieniami 
bliźnich. O Jezu mój, prze-
mień mnie w siebie, bo Ty 
wszystko możesz”.

Niech w każdym z nas
zmartwychwstanie Miłosierdzie

W poprzednim numerze umieściliśmy bardzo przemawiające słowa papieża Fran-
ciszka: „Bądźmy miłosierni względem innych, a sami doznamy miłosierdzia Boga”. W 
Roku Miłosierdzia nieustannie nad tym zastanawiamy się, starając się zgłębić tajemnicę 
miłosierdzia oraz podzielić się tym darem z innymi. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy każdego z Was Miłosierdziem.
Wesołych Świąt i radosnego Alleluja!

Co do niego włożyć? To pytanie zadajemy sobie co roku przed Wielką Sobotą, kiedy wybieramy się do kościoła, żeby poświęcić 
pokarmy. 

Powinny w nim znaleźć się podstawowe składniki potrzebne do przygotowania wielkanocnego śniadania. Są to dary Boże, które 
przypominają nam o ważnych momentach potrzebnych do rozmyślań nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa. Każda z potraw 
ma własny szczególny symbol. 

OBRZĘD ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO
W Nie dzielę Wiel ka nocną po Mszy św. rezurekcyjnej 

gromadzimy się wszyscy na uroczystym śniadaniu. Stół 
jest świątecznie ozdobiony gałązkami, baziami wierz-
bowymi, zieloną pszenicą, która symbolizuje nowe życie 
otrzymane na Chrzcie św. Na środku stołu umieszcza-
my paschał rodzinny (może nim być ozdobiona świeca), 
baranka wielkanoc nego oraz święconkę. Spożywanie 
pokarmów winna poprzedzić wspólna modlitwa o Boże 
błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego dla naszego 
papieża Franciszka, o łaskę
nawrócenia dla niewierzących,
o pokój na ziemi, o pociechę
dla cierpiących
i samotnych.

      Koszyk
       wielkanocny

Jajo wielkanocne w postaci pisa-
nek lub kraszanek. Jest to dar sym-
bolizujący nowy początek, narodziny, 
zmartwychwstanie, na które w okresie 
Świąt Wielkanocnych oczekują wie-
rzący.

Chleb święci się na pamiątkę chle-
ba, który zstąpił z nieba, to znaczy Je-
zusa, i na upamiętnienie cudownego 
nakarmienia przez Niego rzeszy słu-
chających Go ludzi. Chleb symbolizuje 
Ciało Chrystusa, będącego chlebem 
życia dla chrześcijan.

Sól i pieprz. Sól znana jest z ochro-
ny potraw przed zepsuciem, tak samo 
ma symbolizować ochronę człowie-
ka przed duchowym pogorszeniem 
oraz nawrócenie i oczyszczenie. Dla 
chrześcijan sól symbolizuje sedno ży-
cia i prawdy. Stąd też mówimy o „soli 
ziemi” – tak Jezus nazwał swoich ucz-
niów, wybrańców. Pieprz natomiast 
nawiązuje do ziół, które dawniej Żydzi 
dodawali do charosetu (rodzaj sosu). 
Robili to na pamiątkę ciężkiej, gorzkiej 
niewolniczej pracy przy produkcji ce-
gieł w Egipcie. 

Chrzan przypomina o pokonaniu 
męki goryczy Chrystusa. Symbolizuje 
on również siłę fizyczną i witalność. 
Umieszczony w koszyczku ma zapew-
nić zdrowie i sprawność. Ma także 
wspomagać skuteczność innych świę-
conych pokarmów.

Jak powinien wyglądać koszyk
wielkanocny? 

Koszyczek powinien być wiklinowy
i wyścielony białą serwetką. Należy go 

przyozdobić bukszpanem, który jest sym-
bolem radości i nadziei
na zmartwychwstanie.

Uchwyt koszyczka można opleść białą 
koronką lub kolorową wstążką. 

A więc co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym?

Wędlina jest symbolem boga-
ctwa, dostatku, nie tylko tego ma-
terialnego, ale również duchowego, 
dzięki któremu możemy zawrzeć 
pełne przymierze z Bogiem.

Figurka baranka wielkanocnego, 
wypiekana z ciasta lub wykonana z 
lukru. Baranek z czerwoną chorąg-
wią to symbol męki, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Zauważa 
się podobieństwo starotestamen-
towej ofiary z tego zwierzęcia do 
tej, którą złożył Mesjasz na krzyżu. 
Wskazuje się na niewinność baran-
ka, także na fakt jego ślepego po-
słuszeństwa, w czym przypominać 
ma Chrystusa, który choć niewinny, 
oddaje swe życie, gdyż jest posłusz-
ny Ojcu.

Babka wielkanocna. Najlepiej 
nie kupiony, ale wypieczony przez 
gospodynię. Babka jest symbolem 
umiejętności i doskonałości, do któ-
rej powinien dążyć każdy człowiek 
zarówno w życiu duchowym jak i w 
otaczającej go rzeczywistości.

Czasem elementem święconki jest  
także:

• naczynie z wodą, która jest sym-
bolem Ducha Świętego;

• ser z mleka owczego, koziego lub 
krowiego.

O: Zmartwychwstał Pan prawdziwie.
Alleluja.
W: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.
O: Z radością gromadzimy sie dzisiaj w naszej wspólnocie rodzin-

nej, aby uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój 
i radość za gościły w naszych sercach, byśmy wszyscy byli świadkami 
Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiej szym  świecie i gdziekolwiek 
będziemy, byśmy oznaj miali, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. 
Ogarnij my myślą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, 
żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i prośmy:

W:  Ojcze nasz, któryś jest w niebie... 
Na zakończenie ojciec rodziny: 
Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam 

bramy wieczności. Daj nam udział w zwycięstwie Twego Syna Jezusa 
Chrystusa nad grzechem, abyśmy byli godni uczestniczyć w Jego 
życiu wiecznym, który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.  
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W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

O b m y w a j ą c 
s t o p y  A p o s t o -
łom Jezus chciał 
uwypuklić sposób 
działania Boga 
wobec nas i dać 
przykład swego 

„nowego przykazania”, aby-
śmy się wzajemnie miłowali, 
tak jak On nas umiłował, to 
znaczy, dając swoje życie za 
nas. On oddał za nas życie 
swoje. My także winniśmy 
oddać życie za braci.

Miłość jest więc konkretną 
służbą, jaką okazujemy jedni 
drugim. Służba pokorna, wy-
pełniana w milczeniu i ukryciu, 
tak jak powiedział sam Jezus: 
„niech nie wie lewa twoja ręka, 
co czyni prawa” (Mt 6, 3). Po-
ciąga to za sobą udostępnienie 
darów jakimi obdarzył nas 
Duch Święty, aby wspólnota 
mogła wzrastać. Ponadto, 
wyraża się ona w dzieleniu się 
dobrami materialnymi, aby 
nikt nie znalazł się w potrzebie. 

Fragment audiencji 
nadzwyczajnej w Watykanie, 

12.03.2016

Papież Franciszek

P o d o b n i e , 
jak nie wystarczy 
spać w garażu, 
aby stać się sa-
mochodem, rów-
nież nie wystar-
czy tylko chodzić 
do kościoła i jed-

nocześnie żyć nie zgadzając 
się z Bożym prawem, aby stać 
się prawdziwym chrześcijani-
nem. W swoim życiu często nie 
korzystamy z danej nam łaski 
Bożej, aby przynosić owoce 
duchowe.

Miłosierny Jezus daje 
nam czas, ale należy go użyć 
prawidłowo. Oprócz czasu, 
daje nam nowe możliwości, 
nowe kościoły, księży, osób 
konsekrowanych, katechetów 
itp. Bóg nie chce abyśmy byli 
czymś, czym nie jesteśmy, ale 
chce, abyśmy byli doskonali 
i owocni chrześcijanie. On 
dobrze wie, że od wielu lat 
nie byliśmy tacy, ale On prosi 
Ojca, aby dać nam kolejny 
rok, aby dać czas na popra-
wienie naszego życia. 

Fragment kazania
w III Niedzielę

Wielkiego Postu

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

W tradycji Kościoła 
istnieje rozróżnienie żalu 
na doskonały i na mniej 
doskonały. Żal doskonały 
wynika z czystej i bez-
interesownej miłości do 
Boga. Grzesznik wyob-
raża sobie cały wymiar 
męki i śmierci Chrystu-
sa podjętej z miłości do 
człowieka. Patrząc na 
krzyż możemy odnieść do 
siebie słowa, które miał 
usłyszeć Błażej Pascal 
rozmodlony u stóp ukrzy-
żowanego Zbawiciela: „I 
o tobie myślałem w chwi-

li mej agonii. I za ciebie 
przelałem niejedną kro-
plę krwi. . . Umiłowałem 
cię bardziej niż ty swoje 
nieprawości”. Dlatego w 
akcie żalu doskonałe-
go człowiek zapomina o 
sobie i o swoich korzyś-
ciach, przeżywa głęboko 
krzywdę i zniewagę jaką 
Bogu wyrządził. Akt żalu 
doskonałego gładzi grze-
chy ciężkie w momen-
cie śmierci, nawet bez 
spowiedzi, gdy nie ma 
możliwości otrzymania 
kapłańskiego rozgrze-
szenia. Należy dążyć do 

tego, aby duch głębokiej 
skruchy i tym samym żalu 
doskonałego był stałym 
usposobieniem duszy 
określającym jej stosu-
nek do Boga. Wysiłek ten 
powinien polegać na nie-
ustannej modlitwie, po-
korze i współpracy z łaską 
Bożą. Wtedy człowiek wy-
zbywa się miłości włas-
nej i pychy, oraz chętnie 
przyznaje się do wszyst-
kich przewinień. Im wię-
cej człowiek miłuje Boga, 
tym więcej ubolewa nad 
swoimi grzechami i nie-
wiernościami.

Należy dążyć do tego 
aby często wzbudzać so-
bie akt żalu doskonałe-
go. Powinniśmy czynić to 
zawsze przy modlitwie 
wieczornej przed uda-
niem się na spoczynek. 
W najprostszy sposób 
wyraża się on w znanych 
nam słowach modlitwy: 
„Ach żałuję za me złości 
jedynie dla Twej miło-
ści. Bądź miłościw mnie 
grzesznemu, dla Ciebie 
odpuszczam bliźniemu”. 
Nie może to być tylko 
mechaniczne odczyta-
nie powyższych słów bez 

wzbudzenia wewnętrzne-
go aktu żalu. Aby zaist-
niał żal doskonały należy 
poddać je wewnętrznej 
medytacji i uczynić treś-
cią swojego życia ducho-
wego.

Żal mniej doskonały 
(niedoskonały) polega na 
tym, ze człowiek żałuje 
za swoje grzechy tylko 
dlatego gdyż przez obra-
zę Boga, przez zerwanie 
kontaktu z Nim ściągnął 
na siebie kary doczesne i 
wieczne potępienie (por. 
KKK 1453). Jest to więc 
tak zwany żal ze strachu. 
Stanowi on pewne mini-
mum konieczne do waż-
ności spowiedzi. 

Bez żalu za grzechy 
spowiedź jest nieważna. 
Dlatego powinien on być 
wzbudzony bezpośrednio 
przed spowiedzią oraz 
w czasie udzielania roz-
grzeszenia potwierdzony 
klęczeniem na kolanach, 
biciem się w piersi, czy 
też słownym oświadcze-
niem wobec spowied-
nika, że szczerze Boga 
za wszystko przeprasza. 
Żal za grzechy powinien 
obejmować obrzydzenie 

sobie grzechów prze-
szłych i pragnienie rze-
czywistego unikania ich 
w przyszłości. Motyw żalu 
powinien być nadprzyro-
dzony, a więc w odniesie-
niu do miłości Bożej. Nie 
wystarczy żal z powodu 
straty jakiejś korzyści 
materialnej lub przyjem-
ności cielesnej. Powinien 
on także obejmować 
wszystkie grzechy.   

Drogi przyjacie-
lu, może zagubiłeś się 
i utraciłeś sens życia, 
może odszedłeś od Boga 
i już dawno nie byłeś u 
spowiedzi, zauważasz jak 
dzisiaj trudno poradzić 
sobie z samym sobą, z 
innymi. . . Miłosierny Oj-
ciec ciągle czeka na cie-
bie i za ciebie na krzyżu 
umarł Chrystus, który cię 
odkupił swoją najdroższą 
krwią. Nie zwlekaj! Jesz-
cze dzisiaj pojednaj się z 
Bogiem! Pamiętaj: „Choć-
by grzechy Twoje były jak 
szkarłat, jak śnieg wybie-
leją; choćby były czer-
wone jak purpura, staną 
się jak wełna” (Iz 1, 18). 
Modlę się codziennie za 
ciebie.    

Żal za grzechy

Część II

O. dr Andrzej 
Szczupał CSsR 

ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!

W Święto Zmartwychwstania Pańskiego nasze 
świątynie rozbrzmiewają radosnym śpiewem „Allelu-
ja!”. Z ust i serc ludu wiernego płyną słowa pradawnej 
pieśni: „Wesoły nam dziś dzień nastał”. Rozkołysane 
dzwony na wieżach kościelnych oznajmiają całemu 
światu Dobrą Nowinę, że Jezus Chrystus prawdziwie 
zmartwychwstał. Po trudach męki, po śmierci na krzy-
żu i złożeniu do grobu, nasz Zbawiciel powstał z mar-
twych i jaśnieje blaskiem swej boskiej chwały.

Chwalebne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią jest 
podstawą naszej chrześcijańskiej nadziei. Tej nadziei 
nie są w stanie pokonać żadne smutki, niepokoje, cier-
pienia naszego doczesnego życia. Wierzymy bowiem, 
że Zmartwychwstały Zbawiciel żyje i jest z nami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ufamy, że nas 
prowadzi drogami codzienności do tej ojczyzny, gdzie 
nie ma śmierci, lecz panuje wieczna radość. Dlatego we 
wszystkich próbach i doświadczeniach „odnosimy pełne 
zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (Rz 8, 37).

W mocy i radości Chrystusa Zmartwychwstałego 
składam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, moje najser-
deczniejsze życzenia. Niech Święta Wielkanocne będą 
czasem błogosławionym dla każdego z Was. Niech w Ta-
jemnicy Paschalnej Chrystusa Pana zajaśnieje nowym 
blaskiem prawda o Bogu, bogatym w miłosierdzie, który 
tak „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3, 16). Niech ta prawda wiary napełni Wasze 
serca radością, ufnością, pokojem i odwagą.

Ogarniam każdego z Was moją modlitwą, życzę 
błogosławieństwa Bożego, zdrowia i obfitości wszel-
kich łask od Zmartwychwstałego Pana.

Wesołego Alleluja!

K i e d y  s t a -
ramy się dzielić 
dobrem z bliź-
nimi, wraca ono 
do nas podobnie, 
jak wraca złe sło-
wo lub złe czy-

ny. Teraz przeżywamy okres 
Wielkiego Postu – szczególny 
czas, kiedy Kościół zachęca 
zajrzeć do swojego serca i 
spytać siebie: „Czy naprawdę 
żyję z Bogiem? Czy naprawdę 
moje myśli i czyny są boskie?”. 
Szczególnie w tym roku – Roku 
Miłosierdzia Bożego, ogłoszo-
nym przez papieża Franciszka. 
Jest to jeszcze jedno wezwa-
nie, aby w sposób szczególny 
spojrzeć na innego człowieka 
– tego, który mieszka, pracuje, 
uczy się obok nas, by ukazać 
mu swoje miłosierdzie, prze-
baczyć jego słabości.

Fragment homilii wygłoszonej 
podczas uroczystej Mszy św. w par. 

MB Różańcowej w Mińsku

Ks. bp Jerzy Kasabucki

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Bracia i Siostry! 

Bezpośrednie dni przed uroczystością Zmar-
twychwstania Pańskiego zwane Triduum Paschal-
nym są naznaczone męką i śmiercią Chrystusa. 
Jednak, jeśli spojrzymy głębią swojego serca, to 
dostrzegamy coś potężniejszego niż męka i śmierć 
– Miłość: Miłość Boga Ojca do rodzaju ludzkiego 
i bezgraniczna Miłość Chrystusa do człowieka. 
Pierwsza nie oszczędziła Jedynego Syna, druga – 
własnego życia, by człowiek został usprawiedli-
wiony i odziedziczył życie wieczne. Właśnie ta Mi-
łość nadała nowy sens również cierpieniu i śmierci 
człowieka. Ta Miłość nie zna granic i nie zważa 
na zaparcie się i zdradę ze strony uczniów. Tuż po 
swym Zmartwychwstaniu Chrystus przychodzi do 
zatrwożonych i przerażonych uczniów, aby po raz 
kolejny im zaofiarować swą Miłość, pozdrawiając 
ich słowami „Pokój Wam”.

Kochani Bracia i Siostry! Przeżywamy Rok Jubi-
leuszowy Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek 
zaproponował go nam nie tylko byśmy sami za-
czerpnęli Miłosierdzia Bożego, ale przede wszyst-
kim byśmy Miłosierdzie Boże ukazali światu. Oj-
ciec Święty woła do nas słowami hasła tego roku: 
„Miłosierni, jak Ojciec”. Prosi nas, byśmy zatrwo-
żonemu i przerażonemu światu przez wojny i akty 
terrorystyczne, kataklizmy żywiołowe i ludzką 
znieczulicę, jako lekarstwo zaproponowali MI-
ŁOŚĆ w uczynku. 

Życzę Wam wszystkim, byśmy poprzez własne 
uczynki naznaczone wielkanocną Miłością Chry-
stusa uczynili ten świat bardziej Bożym i ludzkim. 

Wesołych, pełnych radości i zdrowia 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Aleksander 
Kaszkiewicz
Biskup
Grodzieński

Józef
Staniewski

Biskup
pomocniczy
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 � Watykański Sekreta-
riat Stanu zmienił protokół 
dyplomatyczny dotyczący 
przyjmowania głów państwa 
przez Ojca Świętego. Od te-
raz katolickie głowy państwa 
pozostające w nieregularnych 
związkach małżeńskich, będą 
mogły oficjalnie spotkać się z 
Papieżem, towarzysząc swoim 
partnerom i uczestnicząc w 
oficjalnych sesjach zdjęcio-
wych. Dotychczas partner lub 
partnerka prezydenta byli 
przyjmowani oddzielnie. Pa-
pież Franciszek powiedział, że 
pary żyjące w nowych związ-
kach powinny być ponownie 
zintegrowane z Kościołem.

 � W centrum rekolekcyj-
nym ojców paulinów, poło-
żonym w odległości 30 km od 
Rzymu, odbyły się rekolekcje 
dla Kurii Rzymskiej, w któ-
rych również uczestniczył 
Ojciec Święty. Rekolekcje na 
temat: „Bezpośrednie pytania 
ewangeliczne” odbywały się 
pod kierownictwem ks. Erme-
sa Ronchi ze Zgromadzenia 
Sług Maryi. W ciągu 90 lat 
rekolekcje odbywały się w Wa-
tykanie. Od początku swojego 
pontyfikatu papież Franciszek 
postanowił dokonywać od-
nowę duchową w ustronnym 
i cichym miejscu, z dala od 
miejsca dotychczasowego za-
mieszkania i pracy codziennej.

 � Papież Franciszek po 
raz trzeci został nominowany 
do nagrody Nobla. Zgodnie 
z wolą Alfreda Nobla, Poko-
jowa Nagroda przyznawana 
jest tym, którzy osiągnęli 
największe sukcesy lub więcej 
niż inni, „w sprawie jedności 
narodów i zmniejszenia liczby 
armii działających, a także 
za prowadzenie kongresów i 
przyciągnięcia do nich uwa-
gi”. Za całą historię Pokojowa 
Nagroda Nobla nigdy nie była 
przyznana Papieżowi. W 1979 
roku otrzymała ją Matka Te-
resa, a w 1996 roku – biskup 
Carlos Belo.

 � Katechumenat – jeden 
z głównych tematów zakoń-
czonego w Rabacie na Mal-
cie europejskiego spotkania 
krajowych delegatów ds. ka-
techezy. W ciągu spotkania 
zwrócono uwagę na odnoto-
wywany w niektórych krajach 
wzrost liczby przygotowują-
cych się do przyjęcia chrztu 
katechumenów, który wiąże 
się ze zjawiskiem migracji i 
nawróceniami na katolicyzm. 
„W tych przypadkach trzeba 
umieć odróżnić prawdziwą 
drogę wiary od słusznego 
pragnienia integracji czy też 
wprost od nadziei, że przy-
jęcie chrześcijaństwa ułatwi 
otrzymanie dokumentów albo 
statusu uchodźcy”, – czytamy 
w komunikacie końcowym z 
europejskiego spotkania o 
katechezie.

 � Ojcowie dominikanie z 
seminarium w Waszyngtonie 
stworzyli grę komputerową 
„Passiontide: The Game” w 
stylu gier wideo początku lat 
1990-tych. Zasady są proste: 
poprowadź swoim „domi-
nikaninem” tak, aby udało 
mu się zebrać jak najwięcej 
świec i kopii „Sumy teologii” 
św. Tomasza. W grze trzeba 
unikać różnych przeszkód, a 
także wystrzegać się spotka-
nia z heretykiem. W końcu 
bohater trafia do kościoła. Grę 
można znaleźć w Internecie 
pod adresem passiontidedc.
appspot.com.

credo-ua.org; niedziela.pl; 
pch24.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Angelina Pokaczajło

Triduum Paschalne 
Rano w Wielki 

Czwartek w kościołach 
katedralnych jest cele-
browana Msza Krzyżma 
Świętego, podczas któ-
rej zostaje błogosła-
wiony olej. Celebrują 
ją biskupi i prezbiterzy 
diecezji. Kapłani odna-
wiają obietnice, które 
złożyli podczas świę-
ceń. Wieczorem od-
prawia się uroczystą 
Mszę św. , sprawowaną 
na pamiątkę Ostatniej 
Wieczerzy. Na niej po 
raz ostatni przed Wi-
gilią Paschalną brzmią 
dzwony. One milkną po 
hymnie „Chwała na wy-

sokości Bogu”. Na tej 
Mszy św. kapłani do-
konują obrzędu umy-
wania nóg parafianom. 
Odbywa się to na znak 
pokory i na pamiątkę 
umycia przez Jezusa 
nóg swoim uczniom. 
Procesja z Najświętszym 
Sakramentem przenosi 
Ciało i Krew Chrystusa z 
głównego tabernakulum 
do bocz-
nego, tzw. 
„więzienia”. 
To sym-
b o l i c z n i e 
p r ze d s t a -
wia aresz-
towanie i 

uwięzienie Jezusa. Po 
tym wierni przez pewien 
czas modlą się w ciszy. 
Gaszą lampy i żyrandole, 
nie brzmią instrumen-
ty muzyczne. Z ołtarza 
zdejmują się wszystkie 
zasłony, a krzyże za-
wieszone są tkaniną, co 
symbolizuje zdejmowa-
nie szaty z Jezusa, Jego 
całkowitą bezbronność.

W tych dniach litur-
gia odbywa się w sposób 
zwykły. W Wielki Ponie-
działek podczas liturgii 
wspominają Marię, która 
przysługiwała Jezuso-
wi. Również wspominają 
wybrańca Bożego, który 

przyniesie ludziom Spra-
wiedliwość. W Wielki 
Wtorek wierni wspomina-
ją, jak Jezus nauczał 
w świątyni Jerozo-
limskiej i lud uważał 
Go za proroka. Wielka 
Środa – dzień, w któ-

rym wydali Chrystusa na 
mękę i śmierć. 

• Siostra zmartwychwstałego Łazarza, Maria namaściła stopy
       Jezusa olejem. 
• Chrystus przyszedł do Świątyni Jerozolimskiej i po raz ostatni nauczał 

naród. 
• Potępiał uczonych w piśmie i faryzeuszy, rozmawiał i opowiadał przy-

powieści. 
• Faryzeusze szukali powodu, aby oskarżyć Jezusa przed władzami rzym-

skimi albo zdyskredytować Go w oczach Żydów. 
• Judasz Iskariota zdradził Mistrza i wydał Go na śmierć. 
• Grzesznica wylała olejek na głowę Zbawiciela. 
• Chrystus powiedział, że jest gotowy do pogrzebu.

„Nie przyszedłem bowiem po 
to, aby świat sądzić, ale aby 

świat zbawić” (J 12, 47).

W tych dniach
wszystkim, którzy jeszcze nie 

przystąpili
do sakramentu spowiedzi, 

należy zrobić głęboki rachunek 
sumienia i zająć kolejkę do 

konfesjonału. Tylko z czystym 
sercem można w pełni

przeżyć liturgię
Triduum Paschalnego.

WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODA

Wielki Tydzień poświęcony jest wspomnieniu ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. 
W te dni Ewangelia opowiada o Ostatniej Wieczerze z uczniami, zdradzie, sądzie, cierpieniu,

ukrzyżowaniu, śmierci na krzyżu, pogrzebie i zmartwychwstaniu Syna Bożego.

• Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus umył 
nogi Apostołom.

• Ofiarował Ojcu swoje Ciało i Krew pod po-
stacią chleba i wina. 

• Powiedział swoim uczniom, że jeden z nich 
Go zdradzi. 

• Przewiduje trzykrotne zaparcie się Piotra. 
• Modlił się w ogrodzie Getsemani. 
• Został sprzedany przez Judasza Iskariotę 

strażnikom za 30 srebrników.

„Było to przed świętem Paschy. Jezus 
wiedząc, że nadeszła Jego godzi-

na przejścia z tego świata do Ojca, 
umiłowawszy swoich na świecie, do 

końca ich umiłował”  (J 13, 1). 

WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek kończy się okres Wielkiego Postu i rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Jest ono uroczyście
obchodzone w ciągu trzech dni – Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. To są trzy etapy jednego

zbawczego wydarzenia Wielkiej Nocy Chrystusowej. Kończy się Triduum Paschalne w Niedzielę Wielkanocną.

W Wielki Czwartek
zostały ustawione

Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. 
Zachęcamy do modlitwy za kapłanów

i o nowe powołania. Otwieramy się
na sakrament Eucharystii jako chleb życia, 

który jest potrzebny człowiekowi
do zbawienia duszy. Na nowo przeżywamy 

przyjęcie Komunii św., która daje możliwość 
połączenia się z Wszechmogącym. Na wzór 

Chrystusa, który uniżył samego siebie,
staramy się dokładnie

służyć w braterskiej miłości
bliźniemu.
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Kinga Krasicka

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W siodle do Franciszka!
Z sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiew-
nikach wyruszyła konna 
pielgrzymka, która Drogą 
Miłosierdzia dotrze na plac 
św. Piotra.

Każdy z jeźdźców wiezie 
w sercu własną intencję, ale 
wszyscy zgodnie przyznają, że 
najważniejsze w modlitwach 
będą prośby o zdrowie swoje, 
swoich rodzin i koni, które 
wszyscy traktują jak członków 
rodziny, i których praca jest tak 
naprawdę źródłem utrzymania. 

Podczas uroczystości 
wszystkich jeźdźców i konie 
pobłogosławił kard. Stanisław 
Dziwisz, który życzył dobrej i 
bezpiecznej drogi. Przed roz-
poczęciem wyprawy został od-
czytany fragment bulli papieża 
ogłaszającej Rok Miłosierdzia 
i każdy przeszedł przez Bramę 
Miłosierdzia.

Dzwon Miłosierdzia dla 
Światowych Dni Młodzieży

Dzwon Miłosierdzia, który 
odlano w polskim Przemy-
ślu, zostanie umieszczony 
na krakowskim „Campus 
Misericordiae”, gdzie od-
będą się główne spotkania 
z papieżem Franciszkiem 
podczas Światowych Dni 
Młodzieży.

„Dzwon powinien być 
głównym symbolem spotkania 
Franciszka z młodymi ludźmi 
z całego świata. Wybraliśmy 
500-kilogramowy dzwon, po-
nieważ częstotliwość jego dźwię-
ku podobna jest do tej, na której 
rozmawiamy i śpiewamy, co 
sprawia, że dźwięk jest bardzo 
przyjazny dla ucha ludzkiego”, 
– zaznaczył Piotr Olszewski, 
właściciel pracowni, gdzie odbył 
się odlew. 

Na Dzwonie Miłosierdzia 
zostaną umieszczone herby 
Franciszka, Jana Pawła II, kar-
dynała Stanisława Dziwisza, 
arcybiskupa Krakowskiego, i 
symbol Światowych Dni Mło-
dzieży.

W Meksyku zmarł
ostatni Cristeros

Ostatni Cristeros, czyli je-
den z walczących w latach 
20tych i 30tych XX wieku 
z prześladującym Kościół 
reżimem, zmarł w wieku 
103 lat.

Cmentarz gdzie został 
pochowany ostatni żołnierz 
Cristeros znajduje się obok 
siedziby organizacji „Narodo-
wa Gwardia Cristeros”. Ona 
stawia sobie za cel chronienie 
pamięci o chrześcijańskich 
powstańcach. Powstanie wy-
buchło w 1926 roku, po tym 
jak meksykański prezydent 
Elias Calles wprowadził an-
tykatolickie ustawodawstwo. 
Pozbawiało ono kapłanów 
praw wyborczych, a nawet 
prawa na normalny proces 
sądowy. Każdy katolik mógł 
być aresztowany za głoszenie 
swojej wiary, noszenie stroju 
duchownego lub spotykanie się 
na modlitwie poza budynkami 
kościelnymi. 

„A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia 

świata” (Mt 28, 20).

• Chrystus zmartwychwstał!
• Anioł oznajmił Dobrą Nowinę kobietom.
• Jezus kazał im podzielić się radością z Apostołami. 
• Uczniowie udali się do Galilei na górę, gdzie ich powołał 

Jezus.

W Wielki Piątek Eucha-
rystia nie jest celebrowa-
na. Mszy św. nie odprawia 
się z wielkiego szacunku 
do ofiary Jezusa Chrystu-
sa poniesionej za grzechy 
całego świata. Po południu 
odbywa się nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, wieczo-
rem – nabożeństwo Męki 
Pana. Kapłan w stroju ko-
loru czerwonego udaje się 
do ołtarza i łoży się przed 
nim krzyżem. Przez jakiś 
czas wierni modlą się w 
ciszy. Potem odbywa się 
czytanie fragmentu Ewan-
gelii zaczynając pożeg-
nalną rozmową Chrystusa 

z uczniami po Ostatniej 
Wieczerze, aż do Jego po-
grzebu. Liturgia Słowa 
kończy się modlitwą po-
wszechną. Następnie od-
bywa się adoracja Krzyża. 
Duchowieństwo i wszyscy 
wierni po kolei podchodzą 
do Krzyża i całują go, od-
dając cześć Zbawicielowi 
ludzkości. Po zakończeniu 
adoracji na ołtarz zostaje 
położony obrus, korporał i 
Mszał. Najświęt-
szy Sakrament, 
konsekrowany 
podczas służ-
by Wielkiego 
Czwartku, w 

milczeniu przenosi się na 
ołtarz. Udziela się Komunii 
Świętej. A następnie odby-
wa się procesja do Grobu 
Pańskiego, która symboli-
zuje zdjęcie z Krzyża Ciała 
Zbawiciela i Jego pogrzeb. 
Najświętszy Sakrament 
przenosi się z głównego 
tabernakulum do boczne-
go. Monstrancja zakrywa 
się białym welonem.

• Pojmany Jezus stanął przed sądem.
• Został skazany przez Piłata na śmierć. 
• Cierpiał biczowanie, szyderstwa i drwiny.
• Zgładził grzechy świata.
• Umarł na krzyżu.
• Został pochowany.

WIELKI PIĄTEK

„Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą, co czynią” 

(Łk 23, 34).

Wielki Piątek – 
dzień ścisłego postu.

Wszystkie przygotowania do 
Świąt Wielkanocnych trzeba 
zakończyć w czwartek, aby 
w piątek nic nie odciągało 

uwagę od modlitwy i służb. 
W tym dniu rozpoczyna się 
Nowenna do Miłosierdzia 

Bożego, która trwa dziewięć 
dni. Rozważamy tajemnicę 

odkupienia.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę litur-
gia nie jest sprawowana. 
W tym dniu wierni modlą 
się indywidualnie przed 
Najświętszym Sakramen-
tem, który symbolizuje 
Grób Pański. Rozłożony 
całun świadczy o ranach 
Chrystusa, o tym krótkim, 
ale znaczącym okresie 
czasu, podczas którego 
Jezus znajdował się w 
sidłach śmierci. Czasami 
w kościołach publicznie 

czyta się Liturgia Godzin. 
Wieczorem, po adoracji 
odbywa się uroczyste 
nabożeń-
stwo wiel-
k a n o c n e . 
Przed jego 
rozpoczę-
ciem w 
ś w i ą t y n i 
wszystkie 
światła są 
zgaszone. 
Również w 

ten dzień odbywa się po-
święcenie potraw wielka-
nocnych.

„Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygo-
towania, zebrali się arcykapłani i fa-
ryzeusze u Piłata i oznajmili: «Panie, 
przypomnieliśmy sobie, że ów oszust 

powiedział jeszcze za życia: Po trzech 
dniach powstanę»”

(Mt 27, 62–63).

• Jezus przebywał w grobie.
• Zstąpił do piekieł.

WIGILIA PASCHALNA I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Wielkanoc –
najważniejsze

święto chrześcijańskie. Biorąc
na siebie winę i karę za grzechy świa-
ta, Jezus pojednał ludzkość z Bogiem 
i otworzył dla niej bramy nieba. Teraz 
każdy, kto wierzy w zmartwychwsta-

nie Zbawiciela, uwalnia się od strachu 
przed śmiercią, a gdy oddaje Mu swoje 

życie, otrzymuje życie wieczne. Za-
stanawiamy się nad tym w Niedzielę 

Zmartwychwstania Chrystusa. 
Na Wigilię Wielkanocną

nie zapomnij przynieść ze
sobą do kościoła świece.

Wszystkie obrzędy Wi-
gilii Paschalnej są prowa-
dzone w nocy z soboty na 
niedzielę. Wigilia Wielka-
nocna zaczyna się Liturgią 
Światła. Przed kościołem 
pali się ognisko, z które-
go kapłan zapala Paschał 
i wprowadza go w świą-
tynię. Od Paschału wierni 
zapalają świece. Ich świat-
ło symbolizuje doktrynę 
chrześcijańską. Kończy się 
Liturgia Światła „Ogłosze-
niem Wielkanocy”, staro-
żytnym hymnem chrześci-
jańskim.

Podczas Liturgii Sło-
wa czyta się nie trzy, jak 
w dni zwykłe, a dziewięć 
czytań biblijnych. Pokazu-
ją one magiczny plan wo-
bec ludzkości od momen-
tu stworzenia człowieka 
aż do przyjścia na ziemię 

Syna Bożego. Później śpie-
wany jest uroczysty hymn 
„Gloria”. Od tego momentu 
nabożeństwu towarzyszą 
dźwięki dzwonów i in-
strumentów muzycznych. 
Przed czytaniem Ewange-
lii brzmi uroczyste „Alle-
luja”.

Po kazaniu następuje 
Liturgia Chrztu, podczas 
której śpiewana jest Lita-
nia do Wszystkich Świę-
tych. Kapłan błogosławi 
wodę do chrztu, trzykrot-
nie zanurzając w niej Pas-
chał.

W niedzielę przed po-
ranną Mszą św. odbywa 
się procesja 
eucharystyczna. 
Rozpoczyna się  
ona przy Grobie 
Pańskim, gdzie 
kapłan śpiewem 

oznajmia Zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Ceremonię 
kończy uroczysta procesja 
rezurekcyjna z Najświęt-
szym Sakramentem, która 
symbolizuje triumf Jezu-
sa Zmartwychwstałego. 
Po powrocie do kościoła 
śpiewa się hymn „Chwała 
na wysokości”. Po udziele-
niu wiernym Komunii św. 
śpiewa się uroczysty hymn 
„Ciebie, Boga, wysławia-
my”. Od tej niedzieli krzyż 
przy ołtarzu zdobiony jest 
czerwoną stułą. Na końcu 
nabożeństwa odbywa się 
poświęcenie potraw wiel-
kanocnych.

W Wielką Sobotę
Kościół zagłębiony

w modlitwie przy Grobie Pana.
W dniu „ciszy” i „samotności”

szukamy pocieszenia w źródle nadziei. 
Rozważamy mękę, śmierć Jezusa i Jego 

zstąpienie do otchłani. Zastanawiamy się 
nad plonem czterdziestodniowego postu: 
jaką była moja droga krzyżowa? Czy szed-

łem za Chrystusem, mimo wszystkich 
trudności i prób?

W ten dzień obowiązkowo bierzemy 
udział w liturgii

Wigilii Paschalnej.
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Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe:  grodnensis.by, catholic.by

21 marca 1964 r. – ks. Julian Borówko, prob. Repla;
22 marca 1972 r. – ks. Paweł Bagiński, prob. Sobotniki;
23 marca 2005 r. – ks. prał. Kazimierz Szaniawski, prob. Raduń;
23 marca 2009 r. – ks. kan. Władysław Mieszczański, duszp. Sopoćkinie;
26 marca 1942 r. – ks. Jan Chrabąszcz, prob. Kopciówka;
26 marca 1997 r. – o. Franciszek Krakowski CSsR, prob. Makarowce;
30 marca 1964 r. – ks. Stanisław Soroko, prob. Ejsmonty Wielkie;
31 marca 1964 r. – ks. Julian Borówko, prob. Repla;
1 kwietnia 1946 r. – ks. Józef Sawicki, prob. Dziatłowo.

Wyniki sondy są pięknym świadectwem tego, jak nasi wierni przeżywają 
ten czas. Okres Wielkiego Postu jak się zauważa wśród naszych ludzi 
rzeczywiście staje się czasem modlitwy, jałmużny i postu. Ludzie zbliżają 
się z Bogiem, widzą jak właśnie dzisiaj tego im brakuje. Czasy, w których 
żyjemy nie są łatwe, dlatego razem z Bogiem możemy liczyć na lepsze życie. 
Okres Wielkiego Postu staje się pięknym czasem naszego życia z Chrystusem 
Ukrzyżowanym. Od krzyża przez modlitwę, post i jałmużnę udajemy się 
do Zmartwychwstania. Chciałoby się tylko zwrócić uwagę na to, że czas 
po Świętach nie powinien zmarnować tego, co teraz z sercu przeżywamy. 
Bądźmy zawsze wierni Bogu!

Którą z praktyk wielkopostnych najbardziej 
zachowujesz w swoim życiu?

Okres Wielkiego Postu zbliża 
się do końca. Kolejna sonda 
daje nam wiele zwrotnej 
informacji na temat, jak wierni 
przeżywają ten czas. Najwięcej 
respondentów wypowiedziało 
się za tym, że w okresie 
Wielkiego Postu starają się 
w miarę swoich możliwości 
zachowywać takie praktyki jak: 
post, modlitwa i jałmużna. Ich 
wypełnienie pomaga każdemu 
z nas lepiej przeżyć ten okres.
Kolejne wyniki komentuję ks. 
Paweł Sołobuda, redaktor 
naczelny.

Starsi ministranci z parafii Świętej Ro-
dziny w Lidzie przeprowadzili kolejne na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej. Obecni mogli 
przeżyć ten duchowy wieczór ze świado-
mością, że Jezus umarł również za ich grze-
chy.

Tematem Drogi Krzyżowej było mi-
łosierdzie, któremu poświęcony jest 
bieżący rok liturgiczny. W swych rozwa-
żaniach ministranci mówili o znaczeniu 
hojności, ponieważ dzieląc się chlebem 
z jedną osobą, już zmieniamy świat. Bar-
dzo często, jak wspomniano, brakuje nam 
współczucia dla ludzi, którzy naprawdę 
potrzebują pomocy. Powinniśmy modlić 
się za nich, gdyż Bóg nigdy nie zostawi 
człowieka w trudnej sytuacji.

Także chłopaki ze służby liturgicz-

nej ołtarza rozważali na temat relacji w 
rodzinie. Obecnie jest wiele rodzin nie-
szczęśliwych, które nie chcą przyjmować 
daru Bożego – posłane im dziecko. Takie 
rodziny też potrzebują Boga i Jego darów.

Pomoc – w Bogu

Spotkanie, które odbyło się w domu za-
konnym ojców pijarów w parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzie, 
było poświęcone dobrej spowiedzi.

W spotkaniu, które prowadził o. Alek-
sander Machnacz SP, pijarski duszpasterz 
powołań na Białorusi, brali udział 14 
chłopców z pijarskich parafii ze Szczuczyna 
i Lidy-Industrialnego. W ramach ćwiczeń 
duchowych w czasie Wielkiego Postu na 
młodych ludzi oczekiwały wspólna mod-
litwa, rozmyślanie nad Słowem Bożym, 
adoracja Najświętszego Sakramentu, spo-
wiedź, Eucharystia, spotkania tematyczne, 
rozmowy z księdzem.

W te dwa dni chłopcy mieli okazję po-

czuć atmosferę modlitwy, bliżej zapoznać 
się z życiem zakonu pijarów, którego cha-
ryzmatem jest wychowanie i nauczanie 
dzieci i młodzieży.

W wyjeździe integracyjnym wzięli udział 
chłopcy z służby liturgicznej ołtarza i dziew-
czyny z parafialnego chóru młodzieżowe-
go „Calasanz” z parafii św. Teresy z Avila w 
Szczuczynie.

7 marca odbyło się spotkanie mini-
strantów szczuczyńskiej parafii i grodzień-
skiej parafii Najświętszego Odkupiciela. 
Chłopcy uczestniczyli we wspólnej Mszy 
Świętej, której przewodniczył o. Edward 
Petelczyc CSsR. A dzień później, w dzień 
modlitwy za wszystkich kobiet, 8 marca, 
ojcowie pijarzy przygotowali specjalny 
wyjazd także dla dziewcząt z chóru pa-
rafialnego. Podczas wyjazdu młodzież nie 

tylko spotkała się na modlitwie, ale też 
mogła spędzić czas, odwiedzając lodowi-
sko, kręgielnię i kino 5D.

Ojcowie pijarzy ze Szczuczyna zorganizowali odpoczynek  dla młodzieży

8 marca grupa pracowników służby 
zdrowia Lidzkiego Centralnego Szpitalu 
Rejonowego  i innych służb zdrowia mia-
sta i rejonu wraz z kapelanem ks. Jerzym 
Biegańskim dokonała pielgrzymkę do 
sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Wilnie.

Przy cudownym obrazie odbyła się 
Msza Święta za lidzkich lekarzy na cze-
le z doktorem Henrykiem Ejsmontem, 
z prośbą o ich zdrowie, miłosierdzie, 
cierpliwość do pacjentów, przyjaźń i so-
lidarność w zespole.

Oprócz zwiedzania głównej świątyni 
w Wilnie, pielgrzymi zwiedzili kościół 
katedralny, gdzie otrzymali odpust zu-

pełny, oraz kościół Miłosierdzia Bożego, 
który jest otwarty przez całą dobę.

staram się wszystkie realizować

modlitwa

post

Pracownicy medyczni z Lidy oddali pokłon Matce Bożej Ostrobramskiej

W Lidzie odbyły się ćwiczenia duchowe dla chłopców

W Szczuczynie mężczyźni prowadzili Drogę Krzyżową 
trudno powiedzieć

nie zastanawiam się nad tym

Alumni Wyższego Seminarium Du-
chownego w Grodnie, na czele z prefektem 
ks. Andrzejem Liszką odwiedzili swoich 
starych przyjaciół, zastanawiając się wraz 
z nimi nad znaczeniem wydarzeń, któ-
re miały miejsce w czasie męki i śmierci 
Chrystusa. 

Podczas spotkania klerycy podzie-
lili się świadectwem własnego ducho-
wego przeżycia okresu wielkopostnego, 
spróbowali skierować uwagę dzieci na 
zbliżanie się największej i najbardziej 
niewypowiedzianej tajemnicy w historii 
ludzkości – Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa.

Wrażenia, które otrzymali goście 

podczas wspólnej rozmowy i refleksji z 
dziećmi, zapewne przyczynią się do ich 
formacji duchowej na drodze do służby 
najuboższym i najbardziej opuszczonym.

Klerycy odwiedzili dom dziecka w Gołowiczpolu

Plan pracy i główne kierunki działal-
ności rodziny salezjańskiej na Białorusi na 
kolejne trzy lata zostały opracowane pod-
czas spotkania przedstawicieli jej wszyst-
kich oddziałów.

Spotkanie, które odbyło się w Smor-
goniach, stało się pierwszym krokiem na 
drodze do utworzenia Rady Oratorium 
Salezjańskich na Białorusi. Postanowio-
no ją założyć w trakcie wizytacji Prze-
łożonego Regionalnego. Również pod-
czas spotkania księża, siostry, salezjanie 
współpracownicy i kandydaci, animato-
rzy i byli uczniowie salezjańscy omówili 
plan działań, a także kwestie edukacji 
młodzieży i realizacji charyzmatu sale-
zjańskiego w całym kraju i na miejscach.

Opracowany dokument później zo-

stanie zatwierdzony na poziomie dele-
gatur i będzie obowiązkowy do realiza-
cji. Zwykle takie planowanie prowadzili 
księża. W tak szerokim składzie praca ta 
była realizowana po raz pierwszy.

W Smorgoniach omówiono pytania wychowania młodzieży

Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżo-
wej w parafii św. Teresy w Szczuczynie, 
mężczyźni w imieniu wszystkich mężów i 
ojców modlili się za swoje żony i dzieci. 
Prosili o wzmocnienie szacunku, wiary i 
miłości w swoim rodzinnym otoczeniu. 

Po każdej stacji obecni prosili Boga 
za tych ojców i mężów, którzy zagubili 
się w życiu, wpadli w grzech, piją, zosta-
wili swoje rodziny, są nieodpowiedzial-
ni.

Na zakończenie Drogi Krzyżowej 
mężczyźni zawierzyli siebie opiece świę-
tego Józefa, oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny i opiekuna Jezusa, prosząc 

go o pomoc, aby każdego dnia być do-
brym ojcem dla swoich dzieci i dobrym 
mężem – dla żony.

12 marca młodzież dekanatu wołkowy-
skiego oficjalnie rozpoczęła przygotowania 
do udziału w Światowych Dniach Młodzie-
ży, które odbędą się w lipcu w Krakowie.

W tym dniu duszpasterz młodzieży 
diecezji grodzieńskiej i jednocześnie ko-
ordynator ŚDM na Białorusi ks. Antoni 
Gremza przekazał młodym wiernym mi-
nitiatury symboli duchowych Światowych 
Dni Młodzieży – krzyża i ikony Matki Bo-
żej Salus Populi Romani.

Ksiądz Antoni zwrócił uwagę na to, 
że takie spotkania formują światopogląd 
młodych ludzi, pomagają im zobaczyć 
świat, ludzi, a także odmienić swoje my-
ślenie i działalność. Koordynator ŚDM na 

Białorusi zachęcił obecnych odpowie-
dzieć na zaproszenie papieża Franciszka, 
który pragnie zgromadzić przy ołtarzu 
młodzież z całego świata.

W Wołkowysku rozpoczęła się peregrynacja symboli duchowych ŚDM

Projekt pod taką nazwą odbył się w ora-
torium im. Błogosławionych męczenników z 
Poznania w Dziatłowie. W jego ramach 11 
marca zostało zorganizowane spotkanie 
dla dzieci i młodzieży nt. „Krzyż cierpienia 
albo krzyż – źródło szczęścia”.

Uczestnikom spotkania zaproponowa-
no zastanowić się nad pytaniami: „Co to 
jest krzyż?”, „Czym krzyż jest w moim ży-
ciu?”. W rozmowie z obecnymi o. Zdzisław 
Pikuła SDB podkreślił: „Jezus i Jego krzyż 
są jedyną pomocą dla biednego i grzesz-
nego człowieka. Krzyż Jezusowy jest naj-
większym skarbem w życiu każdego z nas 
– skarbem, którego nie trzeba szukać, 
lecz wystarczy tylko z wdzięcznością go 
przyjąć”.

Przedłużeniem realizacji projektu „Do 
Jezusa z księdzem Bosko” został tema-
tyczny wieczór „Osoba konsekrowana”. 

„Do Jezusa z księdzem Bosko”

KOMENTARZ EKSPERTA

WYNIKI SONDY

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Ks. Paweł
Sołobuda
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi 

Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy dużo 
sił, cierpliwości, nieustannej 

nadziei, niegasnącego zapału do 
pracy, a nade wszystko – obfi-

tych łask od Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Wesołego Alleluja!

Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Józefowi Staniewskiemu
z okazji Imienin, Dnia Kapłana i 
Świąt Wielkanocnych życzymy 

dużo zdrowia i obfitych łask 
Bożych. Niech dary Chrystusa 
Zmartwychwstałego – pokój 
radość i nadzieja – napełnią 
serce Ekscelencji. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!

Redakcja „Słowa Życia”

Ich Ekscelencjom Księżom 
Biskupom Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi i Józefowi 
Staniewskiemu

z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzę błogosławieństwa 

Chrystusa Zmartwychwstałego, 
mocy Ducha Świętego, opieki 

Najświętszej Maryi Panny oraz 
pięknych plonów na Bożej niwie.

S. Irena Złotkowska, Przełożona  
Generalna Zgromadzenia Sióstr  

Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Józefowi Staniewskiemu
z okazji Imienin, Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych z całego 
serca życzymy obfitości darów 

Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
dużo radości płynącej z tych 

Świąt oraz pokoju, nadziei i siły 
w prowadzeniu ludu do Boga. 

Chrystus Zmartwychwstał! 
Alleluja!

Mama z rodziną

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Józefowi Staniewskiemu
w dniu Imienin składamy naj-
serdeczniejsze życzenia: mocy 
Bożej, pocieszenia w trudnych 
chwilach, cierpliwości w zno-
szeniu udręk tego świata oraz 

nieustającego zapału na obranej 
drodze służby Bogu i ludziom. 

Wdzięczni i pamiętający „Margaretka” 
oraz wierni z par. Bieniakonie

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Józefowi Staniewskiemu
z racji pięknej uroczystości 

Imieninowej przesyłamy najser-
deczniejsze życzenia. Niech św. 
Patron – Opiekun Bożego Syna 
– wyprasza u Ojca Niebieskiego 

wszelkie łaski oraz prowadzi 
drogą zaufania, męstwa, pokory 
i świętości, jaką sam przeszedł. 

Z darem modlitwy członkowie 
Apostolatu Modlitwy za Kapłanów 

„Margaretka” z par. Lida-Fara

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Józefowi Staniewskiemu
z okazji Imienin składamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
długich lat życia w dobrym zdro-

wiu, szczęścia, cierpliwości w 
pracy kapłańskiej oraz obfitych 
darów Ducha Świętego. Niech 

Najświętsza Maryja Panna i św. 
Patron nieustannie opiekują 

się Tobą, a Anioł Stróż czuwa i 
pomaga godnie przeżywać każdy 
dzień. Niech obok zawsze będą 
życzliwi i dobrzy ludzie, a trud 

na niwie Pańskiej przynosi obfite 
owoce. 

Z pamięcią w modlitwie Janina i  
Ryszard Staniewscy z całą rodziną

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy serdeczne życzenia. 
Niech Jezus Zmartwychwstały 

obdarza wszelkimi łaskami, 
błogosławieństwem i zdrowiem 

na długie lata, a Matka Boża 
otacza swoją opieką i towarzyszy 

na drodze kapłańskiej. 
Z modlitwą Alicja i Witalij  
Woronowowie ze Smorgoń

Ich Ekscelencjom Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi i Księdzu 

Biskupowi Józefowi
Staniewskiemu, czcigod-

nym Księdzu Proboszczowi 
Piotrowi Kubelowi, Księżom 
Wincentemu Lisowskiemu, 
Stanisławowi Pacynie oraz 

wszystkim Kapłanom  
dekanatu lidzkiego

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy mocnego zdrowia, 
światła Ducha Świętego, czułych 

ludzi obok. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały, który jest 

Najwyższym Kapłanem, obdarzy 
Was swoim miłosierdziem, 

niech będzie źródłem miłości i 
pokoju w Waszym codziennym 

życiu. Z całego serca dziękujemy 
Wam, pasterzom dusz naszych, 
za pracę, którą składacie na oł-
tarzu każdego dnia, wiodąc nas 
do Boga. Chrystus Zmartwych-

wstał! Alleluja! 
Wdzięczni parafianie z Krupowa

Czcigodnemu Księdzu Redak-
torowi Pawłowi Sołobudzie 
oraz czcigodnym Księżom
Jarosławowi Hrynaszkiewi-

czowi, Waleremu Bykowskie-
mu, Olegowi Kononowiczowi

i Janowi Romanowskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych 

oraz Dnia Kapłana z całego serca 
życzymy ogrom łask Bożych i 

błogosławieństwa od Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Niech 

każdy Wasz dzień będzie napeł-
niony wiarą, nadzieją i miłością, 
a serce zawsze się raduje z obec-
ności Bożej. Wesołego Alleluja!

Redakcja „Słowa Życia” 

Czcigodnemu Księdzu
Zbigniewowi Dragule

z okazji Imienin z całego serca 
życzymy radości, pogody ducha, 

mocnego zdrowia, opieki 
Najświętszej Maryi Panny oraz 
ludzkiej życzliwości. Szczęść 

Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy Duszom Czyśćcowym  
z Wasiliszek Starych

Czcigodnemu Księdzu
Józefowi Hańczycowi

z okazji Imienin szczerze życzy-
my dobrego zdrowia, siły, rado-
ści, błogosławieństwa Bożego 
oraz opieki Matki Najświętszej 
na każdy dzień duszpasterskiej 

posługi. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lidy 

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi

z okazji Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego życzymy zdrowia, 

radosnych dni życia i pogody 
ducha. Niech Chrystus Zmar-

twychwstały obdarza Cię łaską i 
pokojem, Matka Boża codzien-
nie opiekuje się, a Duch Święty 
rozjaśnia Twą drogę i zawsze 
będzie obok. Wesołych Świąt!
Wdzięczni parafianie z kośc. Zwiasto-

wania NMP we w. Międzyrzecze

Czcigodnym Księżom
Janowi Gaweckiemu,

Witalemu Cybulskiemu
i Olegowi Janowiczowi, a tak-
że szanownej Siostrze Irenie
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy moc-
nego zdrowia i pogody ducha. 
Niech dobry Bóg obdarzy Was 

wszelkimi łaskami, a miłosierna 
Matka Boża pomaga w pracy 
duszpasterskiej. Dziękujemy 

Wam za posługę w naszej para-
fii, nauczanie i głoszenie Słowa 

Bożego.
Wdzięczni parafianie

z kośc. śww. Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnym Księżom
Witalemu Cybulskiemu
i Olegowi Janowiczowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy 

serdeczne życzenia mocnego 
zdrowia, radości i opieki Bożej. 
Niech Pan Bóg Wam błogosławi 
i pomaga w codziennej posłudze 
duszpasterskiej. Dziękujemy za 

modlitwę i głoszenie  
Słowa Bożego.

Wdzięczni parafianie z
kapl. MB Ostrobramskiej w Urciszkach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi

Pawlukiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych szczerze życzy-
my mocnego zdrowia, radości, 

obfitych darów Ducha Świętego i 
opieki Matki Najświętszej. Niech 

Twe serce będzie napełnione 
pokojem Bożym, miłością i 

zaufaniem. Jesteśmy wdzięczni 
Bogu za Twe dobre serce, przy-
kład i modlitwę. Wytrwałości i 

cierpliwości w pełnieniu posługi 
kapłańskiej! Chrystus Zmar-

twychwstał!
Wspólnota parafialna z kośc. śww. Pio-
tra i Pawła Apostołów w Graużyszkach

Czcigodnym Księżom
Józefowi Bogdziewiczowi

i Dymitrowi Popieniukowi
oraz szanownym Siostrom z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych serdecznie 
życzymy mocnego zdrowia, 

długich i szczęśliwych lat życia, 
pogody ducha, nieskończonej 

radości, sił na każdy dzień 
posługi, ludzkiej życzliwości. 

Niech światło Chrystusa Zmar-
twychwstałego rozjaśnia Waszą 
drogę, Najświętsza Matka Boża 

opiekuje się i dodaje wytrwałości 
i cierpliwości, a Duch Święty ob-
darza swoimi darami. Dziękuje-
my za Wasze dobre ciepłe serca, 
za ofiarność i szczerość, a Panu 
Bogu za to, że posłał nam Was. 
Szczęśliwych i radosnych Świąt! 

Z modlitwą i szacunkiem wierni z Os-
trowca, par. śww. Kosmy  i Damiana

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Lisowskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świat 
Zmartwychwstania Pańskiego 

składamy najserdeczniejsze ży-
czenia: zdrowia, radości, darów 

Ducha Świętego oraz opieki 
Najświętszej Maryi Panny, dużo 
sił i wytrwałości w prowadzeniu 

ludzi do Chrystusa. Chrystus 
Zmartwychwstał!

Wierni z par. Najświętszej Maryi 
Panny, Wierejki

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świat 

Wielkanocnych składamy 
serdeczne życzenia połączone 
z modlitwą. Życzymy obfitych 
łask Bożych, zdrowia na długie 

lata, darów Ducha Świętego, 
nieustannej opieki Matki Bożej, 
wytrwałości na drodze kapłań-
skiej, którą Ci wyznaczył Bóg 
Wszechmogący, oraz dobroci 

ludzkiej. Dziękujemy Ci za pracę 
w naszej parafii, za cierpliwość, 
piękne pouczające kazania, do-
broć i skromność, troskę o ludzi 
i czułe serce, a Twej mamie – za 

syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni

z par. św. Jerzego w Wornianach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Józefowi 

Bogdziewiczowi
z okazji Imienin składamy naj-
serdeczniejsze życzenia. Niech 
zdrowie będzie mocne, w sercu 
zawsze goszczą radość i spokój, 

miłość i dobroć, a energia 
towarzyszy Ci przez długie lata, 
przynosząc bezgraniczną radość 

z owoców pracy kapłańskiej. 
Niech św. Patron opiekuje się 
Tobą, a Jezus Chrystus i Jego 

Najświętsza Matka darzą bezgra-
niczną miłością i oświecają 
każdy dzień Twojego życia. 

Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni 
za troskę o nasz kościół, za 

ciepło, przytulność i pokój, które 
panują w jego ścianach, za to, 
że we wszystkich chorobach i 
bólach swej duszy zawsze tam 
podążamy. Dziękujemy Ci za 
mądre kazania i dobre rady, 

które ogrzewają i leczą duszę, 
pomagają wnieść cząsteczkę 

światła i czułości w swe życie.
Z modlitwą wierni z par. śww. Kosmy

i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subelowi

z okazji Urodzin składamy 
szczere życzenia mocnego 
zdrowia, szczęścia, pogody 

ducha, cierpliwości i wytrwałości 
w wychowaniu duchowym ludzi 

różnych pokoleń. Niech Bóg 
Wszechmogący wynagradza Ci 
swoimi łaskami, a Matka Boża 
codziennie otacza pieszczotą, 

dobrocią i błogosławieństwem. 
Niech św. Patron wznosi swe 
modły za Ciebie do Boga, a 

Duch Święty obficie wynagradza 
swoimi darami, aby promienie 
miłosierdzia Bożego rozjaśnili 
Twą drogę i napełnili radością 

i szczęściem. Z całego serca 
dziękujemy za mądre poucza-
nia, Słowo Boże, czułe i dobre 

serce, wspaniały przykład wiary i 
człowieczeństwa, za nieustanną 
troskę i ofiarną pracę na rzecz 

naszej parafii i dekanatu.
Wdzięczni parafianie z kośc. Narodze-

nia NMP w Trabach

Czcigodny Księże
Andrzeju Pyszyński!

Składamy Ci serdeczne życzenia 
z okazji Dnia Kapłana i nadcho-
dzących Świąt Wielkanocnych. 

Życzymy mocnego zdrowia, 
natchnienia i wytrwałości na 

długie lata posługi duszpaster-
skiej. Niełatwy ciężar leży na 

ramionach ogarniętych sutanną. 
Nikt oprócz Chrystusa do 

końca nie wie, jakich ogromnych 
starań powinien dołożyć kapłan 

w swej posłudze. Mimo to w 
Twych oczach widzimy miłość i 
dobroć. Jako znak miłości Bożej 
odbieramy to, że dzięki Twym 
staraniom mamy możliwość 

spotykać się z Panem Bogiem 
w odnowionym kościele. Niech 
Pan Bóg odwdzięczy Ci swoim 
miłosierdziem i obfitymi łaska-
mi, pomaga trwać w wierze i z 
jeszcze większą mocą otwiera 
w Tobie potencjał kapłaństwa 

Chrystusowego. Niech Bóg 
Ojciec, Matka Boża i wszyscy 
święci opiekują się Tobą i bło-
gosławią wszędzie, zawsze, do 

końca życia.
Z wielką wdzięcznością i szacunkiem 

wierni z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Konopielce

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

dużo łask od Pana Boga, sił i 
wytrwałości na drodze życiowej, 

mocnego zdrowia, szczęścia, 
pogody ducha oraz nieustannej 

opieki Matki Najświętszej i 
obfitych darów Ducha Świętego 

na każdy dzień. 
Wierni z kapl. w Wierdomiczach

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Pietraszkowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia: 

mocnego zdrowia, sił na każdy 
dzień posługi kapłańskiej oraz 

ludzkiej życzliwości. Niech 
światło Chrystusa oświetla drogę 
kapłańską, a miłosierdzie Boże 
i opieka Matki Bożej dodają sił 
i cierpliwości. Dziękujemy Ci 

za dobre i czułe serce, troskę o 
ludzi chorych i opuszczonych, za 
ratowanie i nawrócenie naszych 
dusz, a Panu Bogu dziękujemy 

za to, że posłał nam Ciebie. 
Parafianie ze w. Jewłasze

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Obuchowskiemu, 
Jerzemu Powajbie, Jerzemu 
Martinowiczowi, Jerzemu 
Swisłockiemu, Witoldowi 
Łozowickiemu, Józefowi 

Hańczycowi, Aleksandrowi 
Sewastianowiczowi,

Waleremu Bykowskiemu
oraz Ojcu Kazimierzowi Jędrzej-
czakowi z okazji Dnia Kapłana i 
nadchodzących Świąt Wielka-

nocnych z całego serca życzymy 
obfitych łask i błogosławieństw 
od Zmartwychwstałego Chry-
stusa, zdrowia, radości, pokoju 
i szczęścia. Niech każdy dzień 

będzie pełen Bożej miłości.
Wierni z par. Teolin

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Bartoszewiczowi

z okazji Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego życzymy mocnego 

zdrowia, sił, radości, długich i 
spokojnych lat życia. Niech w 
Twym sercu zawsze mieszka 

miłość, a naokoło panuje spokój. 
Dziękujemy za pracę, życzliwość 
i piękne głoszenie Słowa Bożego. 

Parafianie z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce

z okazji Świąt Wielkanocnych 
i Dnia Kapłana przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia 

mocnego zdrowia, szczęścia i 
radości, długich i błogosławio-
nych lat życia, spokojnych dni 

w posłudze kapłańskiej, a także 
dobrych przyjaciół obok. Niech 

Chrystus Zmartwychwstały 
obdarza pokojem i miłością, 

Matka Najświętsza opiekuje się 
Tobą, Duch Święty zsyła swe 

dary, a Pan Bóg ma w swoim mi-
łosierdziu. Bóg zapłać za dobro i 

cierpliwość. 
Kółka Żywego Różańca

z kapl. Bortniki

Czcigodnemu Księdzu
Zdzisławowi Pikule

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia na 

długie lata i pomyślności w 
pracy duszpasterskiej. Niech 

Twa energia, życzliwość, radość 
i uśmiech nadal będą obecne w 
życiu, a Chrystus Zmartwych-
wstały obficie wynagradza Ci 

swoimi łaskami. Błogosławień-
stwa Bożego i siły w wykonaniu 

codziennych obowiązków! 
Chrystus Zmartwychwstał!

Byli parafianie z Wornian

Czcigodnym Księdzu Prałato-
wi Witoldowi Łozowickiemu, 

Księżom Pawłowi Romanow-
skiemu, Andrzejowi Radzie-
wiczowi, Janowi Romanow-

skiemu, Pawłowi Białonosowi 
i Kapłanom, którzy pracowali 

w naszej parafii,
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy obfitych łask Ducha 
Świętego. Niech On prowadzi 

Was Bożymi ścieżkami, a Matka 
Boża niech ma Was w swojej 

opiece. Niech każdy dzień minie 
w radości i zdrowiu, a obok będą 
tylko życzliwi ludzie. Wesołego 

Alleluja! 
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło 

Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz 
wdzięczni parafianie z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subelowi

z okazji Świąt Zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa oraz Dnia 
Kapłana przesyłamy wiązankę 
najserdeczniejszych życzeń. 

Niech Twe życie będzie napeł-
nione tylko dobrymi sprawami, 
Bóg Ojciec niech obdarza zdro-
wiem, siłą i cierpliwością, Chry-

stus Zmartwychwstały i Jego 
Najświętsza Matka opromieniają 
bezgraniczną miłością i oświe-
cają każdy dzień Twej posługi 

kapłańskiej, a Duch Święty zsyła 
swe obfite dary. Dziękujemy ma-
mie za syna kapłana. Radosnych 

Świąt! Alleluja! 
Komitet kościelny z par. Narodzenia 

NMP w Trabach

Drogim Siostrom Annie,
Agnieszce i Wdowie Sabinie
z okazji Świąt Zmartwychwsta-
nia Pana z całego serca życzymy 
mocnego zdrowia, cierpliwości, 

nieustanności w posłudze Bogu i 
ludziom. Niech Pan Jezus Zmar-
twychwstały króluje w Waszych 
sercach i obdarza swoimi łaska-
mi, a Matka Boża niech zawsze 
troszczy się o Was i otula swym 

ciepłem, dobrocią i miłością. 
Wesołego Alleluja!

Wdzięczni wierni z par. Narodzenia 
NMP w Trabach

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rejszelowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy wią-
zankę najpiękniejszych życzeń: 
dobrego zdrowia na długie lata, 
radości, obfitych darów Ducha 

Świętego, błogosławieństwa Bo-
żego na każdy dzień życia oraz 
nieustannej opieki Najświętszej 
Maryi Panny. Wesołych Świąt!

Parafianie ze w. Skiersie

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Pawłowi Stwołowi 

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego serca 

życzymy mocnego zdrowia, po-
gody ducha, błogosławieństwa 
Bożego i życzliwych ludzi obok. 

Niech Duch Święty oświetla 
Twą drogę przez wszystkie lata 

posługi kapłańskiej, a Matka 
Boża dodaje sił, cierpliwości i 

wytrwałości na wybranej drodze. 
Niech każdy dzień posługi Bogu 

i ludziom przynosi Ci radość i 
zadowolenie.

Z wielkim szacunkiem
rodziny Barkowicz i Pasznikowicz

oraz M. Czajkowska

Czcigodnym Księżom
Andrzejowi Łysemu,

Sergiuszowi Angurowi, 
Andrzejowi Żylewiczowi i 
Jerzemu Martinowiczowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy siły, 
wytrwałości, niezachwianej 

wiary, nadziei, a także zdrowia, 
radości, szczęścia i pomyślności 

we wszystkich poczynaniach. 
Niech Chrystus Zmartwychwsta-
ły wskazuje Wam słuszną drogę 

do zbawienia.
„Margaretka” z kapl. we w. Suraż 

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy błogosławieństwa 
Bożego, długich lat życia, 

zdrowia, wytrwałości w pracy 
duszpasterskiej, darów Chry-
stusa, niegasnącego zapału w 

głoszeniu Słowa Bożego, stałej 
opieki Maryi Panny, pogody du-
cha, ludzkiej życzliwości, radości 
i nadziei. Niech dobry Bóg, który 
powołał Cię do kapłaństwa, obfi-

cie obdarza swoimi łaskami.
Wierni z kapl. we w. Suraż

Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu Kozłowskiemu 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy miłości 

Bożej, dużo łask od Jezusa Chry-
stusa, darów Ducha Świętego, 

stałej opieki Najświętszej Maryi 
Panny, zdrowia, mocnej wiary, 

wytrwałości w powołaniu. Niech 
Twe życie będzie napełnione 

radością, optymizmem i ludzką 
życzliwością. Chrystus Zmar-

twychwstał! Alleluja! 
Z modlitwą

parafianie ze w. Malinowa

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Konopielce

z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 
serdeczne życzenia zdrowia, 

radości i szczęścia. Niech każdy 
dzień Twojego życia będzie 

napełniony błogosławieństwem 
Bożym, a dobroć i życzliwość, 

którą obdarzasz ludzi, zawsze do 
Ciebie wracają. Nadal bądź dla 
nas przykładem mocnej wiary i 
pobożności. Dziękujemy Ci za 

wszystko! Szczęść Boże! 
Wdzięczni wierni z par. Mścibowo

Czcigodnym Księżom
Waleremu Bykowskiemu, 

Pawłowi Urbanowi,
Pawłowi Sołobudzie
i Andrzejowi Zajko

z okazji Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego z całego serca 
życzymy błogosławieństwa 

Bożego, pogody ducha, radości 
z pełnionej posługi, a także 

zdrowia, wytrwałości i mocne-
go ducha na niełatwej drodze 

kapłańskiej. Dziękujemy, że nie 
zapominacie o naszej parafii.

Wdzięczni wierni z par. Mścibowo

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Jerzemu

Żegarinowi, Księżom Janowi
Bołtrukiewiczowi,

Aleksandrowi Bakłażcowi, 
Aleksandrowi

Sosnowskiemu, Dymitrowi 
Lewczykowi i Czesławowi

Ładyce, Klerykowi
Wadzimowi Kautaniukowi 

oraz Siostrom nazaretankom 
z Nowogródka

z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy serdeczne życzenia: 
zdrowia, radości, siły i cierpli-

wości. Niech Zmartwychwstały 
Jezus obdarzy Was wszelkimi 

łaskami i napełni serca pokojem 
i miłością. Chrystus Zmartwych-

wstał! Alleluja!
Komitet kościelny oraz parafianie

z Nowogródka

Czcigodnym Księdzu
Janowi Rejszelowi oraz

Siostrze Annie
z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzymy dobrego zdrowia, 
szczęścia, pogodnych dni, 

radości, pomyślności w pracy 
na rzecz Boga i ludzi, a także 

wszelkich łask od Zmartwych-
wstałego Pana.

Sąsiedzie 

Czcigodnemu Księdzu
Witoldowi Czurganowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy szcze-
re życzenia mocnego zdrowia, 

pomyślności w pracy, nieustan-
nej opieki Najświętszej Maryi 
Panny, obfitych łask Bożych i 

wszystkich darów Ducha Świę-
tego. Z całego serca dziękujemy 
Ci za wspólną modlitwę. Niech 

Bóg Miłosierny błogosławi każdy 
dzień Twej posługi kapłańskiej. 

Parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Ojcu Probosz-
czowi Witoldowi Petelczycowi 
z okazji Urodzin składamy naj-
piękniejsze życzenia: zdrowia, 
siły, radości, Bożej pomocy we 
wszystkich trudach pracy dusz-
pasterskiej, a także opieki Matki 

Najświętszej i obfitych darów 
Ducha Świętego.

Róża św. Agaty z par. św. Teresy 
Awilskiej w Szczuczynie

Czcigodnym Ojcom
Witoldowi Petelczycowi, 

Witalemu Sierce, Witalemu 
Słuce, Janowi Osipowiczowi, 
Aleksandrowi Machnaczowi 

i Witalemu Cybulskiemu 
składamy serdeczne życzenia z 

okazji Świąt Wielkanocnych. Ży-
czymy mocnego zdrowia i dużo 
sił na długie lata służby Bogu i 
ludziom, niegasnącego zapału 

w głoszeniu Słowa Bożego, dużo 
radosnych i pięknych chwil w 
życiu. Niech Zmartwychwsta-
ły Jezus obdarza Was swoimi 

łaskami i błogosławieństwem, a 
Matka Najświętsza – nieustanną 

opieką.
Róża św. Agaty z par. św. Teresy 

Awilskiej w Szczuczynie

ciąg dalszy na str. 8

Z głębi serca
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Roubie

z okazji Dnia Kapłana z całego 
serca życzymy mocnego zdro-

wia, dużo sił, radości, pięk-
nych owoców na Bożej niwie. 

Niechaj Jezus Zmartwychwsta-
ły obdarzy Cię swoim błogo-
sławieństwem i miłością, a 

Matka Boża przytuli do swego 
serca. Szczęść Boże!

Komitet kościelny z par. Wawiórka

Czcigodnym Księdzu
Michałowi Łastowskiemu

i Klerykowi Pawłowi
Szemetowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy dużo 
radości, pokoju, niegasnącej 

nadziei, optymizmu oraz najo-
bfitszych łask od Zmartwych-
wstałego Chrystusa. Wesołego 

Alleluja!
Parafianie z Kopciówki

Czcigodny Księże
Piotrze Kubel!

Z okazji Świąt Wielkanoc-
nych z całego serca życzymy 
mocnego zdrowia, długich i 

szczęśliwych lat życia, wszel-
kich łask Bożych, dobrych i 
życzliwych parafian. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus 
błogosławi Ci, Duch Święty 
oświeca drogę kapłańską, a 
Najświętsza Maryja Panna 

zawsze będzie obok i  
opiekuje się Tobą.
Z modlitwą rodzina Ambrożuk

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych z całego 
serca życzymy obfitych łask 
od Chrystusa Zmartwych-

wstałego. Niech Święta miną 
w spokoju i radości, serce na-
pełni się miłością Bożą i Jego 
świętą obecnością. Życzymy 
Ci zdrowia i obfitych plonów 
na niwie Pańskiej. Chrystus 
Zmartwychwstał. Alleluja!

Wdzięczni wierni z kapl.
św. Jerzego w Woronie

Czcigodnym Księżom Janowi 
Sarele i Leonowi Liszykowi

z okazji Świąt Zartwychwsta-
nia Pańskiego pragniemy 
złożyć serdeczne życzenia 

obfitych łask Bożych i tylko 
szczęśliwych chwil. Życzy-

my dużo radości w posłudze 
duszpasterskiej oraz sił dla 

realizacji wszystkich planów 
i zamiarów. Niech wszyscy 

ludzie, których spotykacie na 
swej drodze kapłańskiej, darzą 
Was dobrocią i życzliwością, 
a Bóg Wszechmogący zsyła 

na Was swe obfite dary. Niech 
Matka Najświętsza otacza swą 
miłością i opieką, szczególnie 
w trudnych chwilach, i wypra-

sza u Syna wszelkie  
potrzebne łaski.

Wierni z par. Wołpa

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Bakłażcowi

z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy serdeczne życzenia 

zdrowia, błogosławieństwa 
Bożego i dużo radosnych chwil 

na niełatwej lecz najpięk-
niejszej drodze, którą dla 

Ciebie przygotował Pan. Niech 
Najświętsza Maryja Panna 
Opiekuje się Tobą, a obok 
będą tylko życzliwi ludzie. 

Dziękujemy Ci za rozpalony 
ogień wiary , modlitwę, otwar-
te serce i oddaną posługę Bogu 

i ludziom.
Byli parafianie ze w. Staniewicze

I. Zaniewska z rodziną

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Bakłażcowi, 

Siostrom Marynie i Jordanie 
z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy serdeczne życzenia. 
Niech Wasza posługa na niwie 
Pańskiej przynosi zadowolenie 

i dobre plony w nauczaniu 
wiernych. Niech Bóg Wszech-
mogący pomaga Wam w pracy. 

Dziękujemy za wszystkie 
starania i troskę o ludzi, za 
nauczanie naszych dzieci 
prawdom wiary. Jesteśmy 

Wam bardzo wdzięczni. Niech 
Pan Bóg da Wam zdrowia, sił i 

radości w pracy.
Wierni ze w. Wiejszycze,

rodzina Sawków

Czcigodnemu Księdzu
Jacekowi Markielowi

z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy wiązankę najpięk-

niejszych życzeń. Niech droga, 
którą codziennie podążasz, 

będzie szczęśliwa i błogosła-
wiona, zdrowie – mocne, a 
radość – niegasnąca. Niech 
Matka Boża nieustannie się 
Tobą opiekuje, a Opatrzność 
Boża czuwa nad Tobą. Chry-

stus Zmartwychwstał!
Byli parafianie z Zelwy rodziny

Trubiejów i Romańczuków

Czcigodnemu Księdzu  Alek-
sandrowi Sewastianowiczowi 
z okazji Jubileuszu i nadcho-
dzącego święta Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 
najpiękniejsze życzenia. Je-

steśmy niezmiernie wdzięczni 
Panu Bogu za Ciebie, za to, że 
zapalony w Twym sercu pło-
myk miłości rozpala się coraz 
mocniej. Dziękujemy za dom 

Boży, który remontujesz, wno-
sząc do niego wielką miłość, 

ciepło i przytulność. Poznając 
głębiej łaskę Bożą i patrząc na 
świat oczyma wiary, stajemy 
się bardziej dobrzy, wielko-
duszni i cierpliwi, a Ty, nasz 
drogi Księże, każdego razu 

szukasz coraz to nowych form 
i sposobów, aby miłosierdzie 
Boże dotknęło serca każdego 
z nas. Modlimy się za Ciebie i 
prosimy, aby dobry Bóg udzie-

lił Ci dużo sił i mądrości dla 
realizacji planów. Niech Duch 
Święty towarzyszy Ci w ciągu 

długich lat, a Matka Boża 
darzy swoją troskę i napełnia 

spokojem.
Z modlitwą i miłością parafianie

z kośc. św. Mikołaja w Mirze

Czcigodnym
Księdzu Proboszczowi 

Waleremu Bykowskiemu
i Ojcu Andrzejowi

Jodkowskiemu
z okazji Dnia Kapłana oraz 

Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego życzymy dużo zdrowia, 

Bożego błogosławieństwa, 
pogody ducha, mocy i dużo 

radości. Wasza dobroć i troska 
o ludzi zawsze będą dla nas 
wzorem życia. Niech miłość 
i pokój w Waszych sercach 

goszczą i nigdy nie zabraknie 
ludzkiej życzliwości. 

Z szacunkiem i wdzięcznością wierni
i Kółko Różańcowe św. Jana
Niepomucena ze Staniewicz

Сzcigodnemu Księdzu
Antoniemu Gręmzie

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych pragniemy 
złożyć najserdeczniejsze 

życzenia wszelkich łask od 
Zmartwychwstałego Jezusa, 
dobrego zdrowia na długie 
lata, pogody ducha, niegas-
nącego zapału w głoszeniu 

Słowa Bożego oraz dużo sił na 
drodze kapłańskiej. 

Z modlitwą i szacunkiem Regina i Józef 
Podzielińskie z par. Najświętszego 

Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Lebiedziewiczowi 
z okazji Urodzin oraz Dnia 
Kapłana życzymy mocnego 

zdrowia na długie lata życia. 
Niech każdy Twój dzień będzie 

szczęśliwy i błogosławiony, 
obok będą dobrzy i szczerzy 

ludzie zawsze gotowi przyjść z 
pomocą. Niech Anioł Stróż za-
wsze czuwa nad Tobą, a Matka 
Boża otula swym matczynym 
płaszczem. Życzymy pogody 
ducha, optymizmu, obfitych 
łask Bożych na każdy dzień 
posługi kapłańskiej i speł-

nienia wszystkich zamiarów i 
marzeń. Szczerze dziękujemy 

za mądre i pouczające kazania, 
za wizytę duszpasterską do 

naszych rodzin, miły uśmiech, 
uważne podejście do dzieci 
i dorosłych, za dobre serce 
i miłość do nas wszystkich. 

Bóg zapłać rodzicom za syna 
kapłana. Szczęść Boże!

Kółko Różańcowe
św. Anny z Sobotników

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Lebiedziewiczowi

z okazji Urodzin, Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych życzy-
my nieustannej opieki Matki 

Bożej oraz obfitych darów 
Ducha Świętego. Niech Bóg, 
któremu zaufałeś, pomaga 
przezwyciężać wszystkie 

napotykane trudności, a Słowo 
Boże, które zasiewasz w na-

szych sercach wyda  
stokrotny plon.

Komitet kościelny oraz parafianie
z kośc. św. Władysława w Sobotnikach

Czcigodnym Księdzu Probosz-
czowi Włodzimierzowi Hula-
jowi, Księżom Aleksandrowi 

Worobjowowi, Władysła-
wowi Surwile, Stanisławowi 
Pacynie, Witalemu Sidorce 
i Olegowi Kononowiczowi, 

Diakonom Pawłowi Fiedoro-
wiczowi, Andrzejowi Honcza-
rowi i Denisowi Brazińskie-
mu, Klerykom Ernestowi i 

Tomaszowi Mikołajczykom i 
Andrzejowi Strukielowi,

Siostrom Klarze Wołczek, 
Agnes Ostrouch, Agacie Smol-
skiej, Stanisławie Kuczyńskiej 
i Tatianie Stasiukiewiz, a tak-
że wszystkim, kto pracował  

w naszej parafii,
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy mocnego zdrowia, 
pogody ducha, dobrych i życz-
liwych ludzi gotowych przyjść 

z pomocą w każdej chwili. 
Niech Duch Święty oświeca 
swym światłem każdy dzień 

Waszej posługi, a Matka Naj-
świętsza z lidzkiej Fary otula 

płaszczem matczynej miłości.
Komitet kościelny i parafianie

z Lidy-Fary

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji Świąt Zmartwych-

wstania Pana i Dnia Kapłana 
z całego serca życzymy dużo 
zdrowia i długich lat kapłań-

skich. Pomagasz ludziom 
wzrastać i dojrzewać duchowo, 

niech światło Chrystusa roz-
jaśni Twą drogę, a miłość Boża 
i opieka Matki Bożej dodają sił 
i cierpliwości. Szczerze dzię-
kujemy Ci za modlitwę, ładny 
śpiew i pracę w naszej parafii, 
a Bogu – za to, że posłał nam 

Ciebie. Niech Twa droga 
życiowa będzie długa, jasna i 

radosna. Chrystus Zmartwych-
wstał! Alleluja! 

Parafianie ze w. Kamionka

Czcigodnym Ojcu Probosz-
czowi Dymitrowi Łabkowo-
wi, Ojcom Józefowi Gęzie, 

Andrzejowi Wróblewskiemu, 
Waleremu Maziukowi, Edwar-
dowi Petelczycowi, Wiktorowi 

Bochanowi, Stanisławowi 
Staniewskiemu i Witoldowi 

Petelczycowi 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Zmartwychwstały 
Jezus Chrystus błogosławi i 
broni Was, a Panna Maryja 
ma w swej opiece. Życzymy 

mocnego zdrowia na co dzień, 
życzliwości ludzkiej, pokoju 
duszy, ciszy w sercu, radości  

i niegasnącego zapału w pracy 
dla Boga i ludzi, a także pięk-

nych i obfitych owoców  
na niwie Pana. 

III Zakon św. Franciszka z par.  
Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Wróblewskiemu

z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń. Niech Chrystus Zmar-
twychwstały pomaga Ci w co-
dziennej posłudze oraz będzie 
Twoją siłą i mocą w pełnieniu 
wszystkich dobrych zamiarów. 
Niech życie płynie w spokoju, 
praca przynosi obfite owoce, a 

Bóg obdarza dobrym zdro-
wiem na długie lata. Dziękuje-
my za rozpalony ogień wiary, 
modlitwę, otwarte serce oraz 

oddaną posługę. 
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy Duszom Czyśćcowym z par. 
Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Bykowskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskie-

go życzymy dużo zdrowia, 
obfitych łask Bożych na każdy 

dzień życia, niegasnącego 
zapału w pracy kapłańskiej, 

nieustannej opieki Maryi 
Panny. Niech dobry Bóg, który 

powołał Cię do kapłaństwa, 
wynagrodzi i wzmocni. 

Z szacunkiem parafianie z Zaniewicz

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi

Stanisławowi Sadowskiemu

z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy dzień 

będzie szczęśliwy i błogosła-
wiony, serce napełnia radość, 

miłość i nadzieja, w duszy 
mieszka pokój, a z twarzy nie 

schodzi uśmiech. Życzymy 
także mocnego zdrowia, sił 
i cierpliwości w posłudze 

pasterskiej oraz wszelkich łask 
od Chrystusa Zmartwychwsta-

łego. Wesołego Alleluja! 
Wdzięczni parafianie z Porozowa

Czcigodny Księże
Aleksandrze Rudziewiczu!

Z okazji Urodzin i Świąt 
Wielkanocnych życzymy, aby 

Zmartwychwstały Pan dał 
Ci dużo sił w pracy duszpa-
sterskiej, zawsze stawiał na 
drodze dobrych i życzliwych 
ludzi, darzył mocnym zdro-
wiem i obfitymi łaskami, a 

Matka Boża Trokielska miała 
zawsze w swojej opiece. Bożej 
radości na każdy dzień! Weso-

łego Alleluja!
Mama i brat z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi

Gaweckiemu
z okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Zmartwychwstania Pańskie-

go oraz Urodzin życzymy 
obfitości darów Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, dużo 

radości, płynącej z tych Świąt, 
oraz pokoju, nadziei i siły w 
prowadzeniu ludu do Boga. 

Nisko się kłaniany, dziękując 
Bogu za Księdza. 

Z modlitewną pamięcią Apostolat 
„Margaretka”

Czcigodnym Księdzu Probosz-
czowi Janowi Radziukowi i 
Księdzu Pawłowi Urbanowi 

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego serca 
życzymy: niech Jezus będzie 

Radością, Światłem w mroku i 
Przyjacielem na drodze życia 
kapłańskiego. Niech obficie 
obdarza zdrowiem, pogodą 

ducha i optymizmem. Życzy-
my pięknych owoców na niwie 

Pana. Chrystus Zmartwych-
wstał! Alleluja! 

Wdzięczni wierni
z par. św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subelowi

z okazji Urodzin i Świąt Wiel-
kanocnych składamy najser-

deczniejsze życzenia: długich 
lat życia w dobrym zdrowiu, 

szczęścia, cierpliwości w pracy 
kapłańskiej oraz obfitych da-
rów Ducha Świętego na każdy 

dzień. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie

wierni ze w. Girowicze

Szanownym Siostrom Annie, 
Agnieszce i Wdowie Sabinie 

z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych szczerze 
życzymy wszelkich łask 

Bożych, opieki Maryi Panny, 
obfitych darów od Chrystusa 

Zmartwychwstałego oraz 
życzliwych ludzi obok. Szczęść 

Boże!
Z pamięcią w modlitwie

wierni ze w. Girowicze

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi

Kuczyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana oraz 

Świąt Wielkanocnych pragnie-
my złożyć najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, radości, 
pogody ducha, sił w pracy 
duszpasterskiej. Z całego 

serca dziękujemy za posłu-
gę w naszej parafii, mądre, 

piękne kazania, za wszystko, 
co dla nas robisz. Niech dobry 
Bóg błogosławi Ci na dalszej 

drodze, a Duch Święty wspiera 
swoimi darami. Niech miłość 

i opieka Matki Bożej będą 
pomocą w trudnych chwilach 

zawsze i wszędzie.  
Wesołych Świąt! 

Z szacunkiem i modlitwą wdzięczne pa-
rafianki Pelagia, Mirosława, Andżela i 

Leokadia z katedry grodzieńskiej

Czcigodnym Księdzu Probosz-
czowi Janowi Kuczyńskiemu, 

Księżom Kazimierzowi Żyliso-
wi, Jerzemu Jasiewiczowi, Wa-
leremu Spirydonowi, Pawłowi 
Bezlapowiczowi, Aleksandro-
wi Worobjowowi, Diakonom 
Andrzejowi Białobłockiemu i 

Pawłowi Skubie 

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy 
serdeczne życzenia: dużo 

łask Bożych, radości z posługi 
kapłańskiej, towarzyszenia 

Chrystusa, zdrowia, uśmiechu, 
darów Ducha Świętego. Niech 

za pomocą Boga i dobrych 
ludzi spełniają się wszystkie 
szlachetne plany i zamiary. 
Dziękujemy za rozpalony 
ogień wiary, modlitwę i 

ofiarną służbę Bogu i ludziom. 
Chrystus Zmartwychwstał! 

Prawdziwie Zmartwychwstał!
Młodzież katedralna

Czcigodnym Ojcom
Marianowi Chamieni

i Piotrowi Wiśniewskiemu
z okazji Dnia Kapłana, Świąt 

Zmartwychwstania Pana i 
Miłosierdzia Bożego życzy-
my zdrowia, siły i wszelkich 

łask od Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Niech każdy 

dzień będzie szczęśliwy i 
błogosławiony. Niech Matka 

Boża opiekuje się Wami, a 
święci Patronowie czuwają i 
prowadzą drogą oświetloną 
promieniami Bożej miłości i 

miłosierdzia. 
Parafianie z Szydłowic

Czcigodny Księże
Zenonie Romejko!

Z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Zmartwychwstania Pana 

pochylamy się nad tajemnicą 
odkupienia świata, dokona-
nego przez śmierć i zmar-

twychwstanie Syna Bożego. 
Pragniemy życzyć, aby światło 

wielkanocnego poranka 
opromieniło wszystkie mroki 

w ciemności. Niech wiara Boża 
i miłość napełni Twe serce 
nadzieją, że z Chrystusem 
Zmartwychwstałym żadna 

ciemność nie jest zbyt ciemna, 
bo On jest światłością, która 

w ciemności świeci i ciemność 
jej nie zdoła ogarnąć. Życzymy 

też dużo zdrowia i dziękuje-
my za wielką pracę w naszej 

parafii. 
Z serdeczną modlitwą i pamięcią 

wdzięczni parafianie z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Zdzisławowi Wederowi

z okazji zbliżających się 
Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego składamy ser-

deczne życzenia. Niech Jezus 
Zmartwychwstały obdarza 
mocnym zdrowiem i swoim 
swiatłem, a posługa kapłań-

ska przynosi zadowolenie 
Księdzu i ludziom. Dzięku-
jemy za to, że byłeś z nami, 

głosiłeś Słowo Boże i prowa-
dziłeś nas do Boga. 

Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij 
Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnej Siostrze 
Maryi Stasiewicz

z okazji zbliżających się 
Świąt Zmartwychwstania 

składamy serdeczne życze-
nia. Niech Jezus Zmartwych-

wstały opiekuje się Tobą i 
obdarza mocnym zdrowiem, 
dodaje pewności i napełnia 
duszę pokojem. Dziękuje-
my Bogu za to, co dla nas 

zrobiłaś. Niech Matka Boża 
opromienia swoją łaską i 
przytula do swego serca. 
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij 

Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnemu Ojcu 
Andrzejowi Szczupałowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 
zdrowia, radości, bezgra-
nicznego zapału do pracy. 

Niechaj Najświętsza Maryja 
Panna zawsze będzie z Tobą, 

kojąc wszelki ból, a Jezus 
Zmartwychwstały obdarza 
swoimi łaskami i błogosła-

wieństwem.
Wdzięczni parafianie 

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi

Lebiedziewiczowi
z okazji Urodzin, Dnia 

Kapłana i Świąt Wielkanoc-
nych z całego serca życzy-
my obfitych łask Bożych 
na każdy dzień, mocnego 
zdrowia i radości w posłu-
dze duszpasterskiej. Niech 
Chrystus Zmartwychwstały 

napełnia Twe życie światłem 
i prowadzi drogą kapłaństwa, 
Duch Święty obdarza swoimi 
darami, a Matka Boża osłania 

płaszczem matczynej miłości 
i opieki.

Wierni z kapl. Chrystusa Króla i  
MB Fatimskiej, w. Żemysław

Czcigodny Księże
Wiktorze Chańko!

Już ponad trzy lata służysz 
w naszej parafii. Jednoczysz 

nas, zmieniasz życie naszego 
kościoła dzięki swej trosce i 
ofiarności, czystemu sercu, 
pełnemu miłości do Boga 
i ludzi. Składamy Ci swe 

serdeczne życzenia z okazji 
Urodzin. Dziękujemy za 

wsparcie i opiekę duchową, 
za przykład oddania się Bogu. 
Niech dobry Bóg odwdzięczy 
Ci za szczere współczujące 

serce, a miłosierny Chrystus 
zawsze zsyła swe obfite łaski i 
dary Ducha Świętego na dłu-
gie i szczęśliwe lata ofiarnej i 

owocnej pracy. 
Z szacunkiem i wdzięcznością

parafianie z Mostów

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Jerzemu Jodzikowi 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych składamy 
szczere życzenia na długie lata 
życia. Niech dobry Bóg, który 
powołał Cię do kapłaństwa, 

błogosławi na każdy dzień po-
sługi kapłańskiej, Matka Naj-
świętsza niech otacza swoją 

opieką, a Duch Święty będzie 
chojny w swe dary. Życzymy 

mocnego zdrowia, sił i pogody 
ducha. Niech każdy dzień 

przynosi radość, zadowolenie 
i obfite owoce z posługi dusz-

pasterskiej. Dziękujemy za 
szczerą modlitwę, dobre serce, 
za troskę o parafian i świąty-

nię. Radosnych Świąt!
Wdzięczni parafianie z Cudzieniszek

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy 

serdeczne życzenia mocnego 
zdrowia, błogosławieństwa 
Bożego, opieki Matki Bożej. 

Niech Twe Kapłaństwo będzie 
napełnione radością, dobrocią 
i nadzieją, a obok będą życzli-
wi ludzie. Radosnych Świąt!

Parafianie z Cudzieniszek

Czcigodnemu Księdzu
Józefowi Bogdziewiczowi
z okazji Imienin składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy mocnego zdrowia, 

radości i pogody ducha. Niech 
Maryja zawsze będzie obok 
Ciebie, wspiera w trudnych 
chwilach życiowych swoją 

matczyną miłością, a św. Józef 
wstawia się za Tobą, wypra-

szając u Pana Boga wszystkie 
potrzebne łaski. 

Komitet kościelny z par. śww. Kosmy
i Damiana w Ostrowcu

Czcigodny Ojcze
Witoldzie Petelczycu!

Z okazji Twoich Urodzin skła-
damy najserdeczniejsze życze-
nia, abyś zawsze doświadczał 

szczególnej troski Bożej 
Opatrzności, jaśniał świętoś-
cią, czerpał radość z podej-
mowania trudnych wyzwań 
i był otoczony serdecznymi 
przyjaciółmi, którzy nigdy 
nie zawiodą i zawsze będą 

wspierać modlitwą. Niech tyl-
ko Chrystus będzie dla Ciebie 
wzorem i przewodnikiem na 
wszystkich Twych drogach, 
a Duch Święty opromienia 

swoim światłem i codziennymi 
łaskami.

Współbracia ze Szczuczyna wraz
z parafialną młodzieżą

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Lebedziewiczowi 
z okazji Urodzin oraz Dnia 
Kapłana składamy serdecz-

ne życzenia. Niech Jezus 
Zmartwychwstały błogosławi 
każdy Twój dzień i obdarza 
zdrowiem na 100 lat życia, 

Matka Boża niech otacza swo-
ją miłością i opieką, a Duch 
Święty pomaga w posłudze 

kapłańskiej i obdarza swoimi 
darami. Niech serce zawsze 

będzie napełnione pokojem i 
miłością, a obok będą dobrzy 
i życzliwi ludzie. Dziękujemy 
za pracę w naszej parafii, gło-
szenie Słowa Bożego, dobre 

serce i miły uśmiech. 
Kółko Różańcowe MB Nieustającej 

Pomocy z Sobotników

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Z głębi serca


