
Dekanaty grodzieńskie:
Nowe kościoły: w Grodnie w dzielnicah Południowy, 
Dziewiatówka i Wiśniowiec, w Jeziorach, Skidlu, Putrysz-
kach i Żytomli.
Kościoły w trakcie budowy: w Grodnie w dzielnicach 
Folusz i Olszanka, w Pohoranach, Korobczycach i Wier-
cieliszkach.
Ziemia otrzymana pod budowę kościoła: w Grodnie 
w dzielnicy Baranowicze.
Nowe kaplice: w Przełomie, Świsłoczy, Podlipkach i 
Plebanowcach.

Dekanat Lida:
Nowe kościoły: w Lidzie w dzielnicach Industrialny, 
Gastełło, Słobódka i Mołodziożny, w Pierwomajsku, Dzi-
twie, Berdówce i Bielicy.

Dekanat Szczuczyn: 
Nowe kościoły: w Ostrynie.
Nowe kaplice: w Bartaszach, Kleszniakach, Szestokow-
cach i Różance.

Dekanat Mosty:
Nowe kościoły: w Mostach, Mostach Prawych i Jubi-
lejnym.

Dekanat Wołkowysk:
Nowe kościoły: w Wołkowysku Сentralnym, Podorosku 
i Izabelinie.
Nowe kaplice: w Nowosiołkach, Studziennikach i Subo-
czach.

Dekanat Brzostowica:
Nowe kościoły: w Świsłoczy.
Nowe kaplice: w Kwaterach.

Dekanat Dziatłowo:
Nowe kościoły: w Podwielikim.

Dekanat Iwie:
Nowe kościoły: w Surwiliszkach i Juraciszkach.
Nowe kaplice: w Centralnej i Żemosławiu.

Dekanat Nowogródek:
Nowe kościoły: w Brzozówce, Lubczy i Koreliczach.

Dekanat Oszmiany:
Nowe kościoły: w Onżadowie i Graużyszkach.

Dekanat Ostrowiec:
Nowe kościoły: w Łoszy.

Dekanat Raduń:
Nowe kościoły: w Woronowie i Dociszkach.
Nowe kaplice: w Poleckiszkach.

Dekanat Smorgonie:
Nowe kościoły: w Krewie.
Kościoły w trakcie budowy: w Smorgoniach w dziel-
nicy Karani.

Dekanat Słonim:
Nowe kaplice: w Starej Wsi.
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30-LECIE DIECEZJI
GRODZIEŃSKIEJ:

IMPULS, BY SIĘGAĆ JESZCZE DALEJ
Po utworzeniu diecezji grodzieńskiej było trudno określić ile katoli-

ków zamieszkuje na Grodzieńszczyźnie. Najczęściej były podawane za-
niżone statystyki, co jest uwarunkowane wieloletnim prześladowaniem 
miejscowego Kościoła Katolickiego. Zastraszania i represje spowodo-
wały, że ludzie bali się publicznie przyznawać do wiary chrześcijańskiej, 
zachowując ją w sercu i praktykując po kryjomu.

Według ostatnich oficjalnych danych, ilość wiernych w naszej diece-
zji po 30. latach wynosi około 400 tysięcy osób.

Od momentu powstania diecezji grodzieńskiej zaczęła się aktywna praca nad utworzeniem nowych pa-
rafii i budową kościołów i kaplic. I już w 1992 roku Grodzieńszczyzna wzbogaca się o kolejne świątynie.  
A po 30 latach diecezja liczy 34 nowe kościoły i 17 nowych kaplic. Wszystkie są nowopowstałe, za wyjątkiem 
kilku, na przykład, w Izabelinie, Różance i Koreliczach, które zostały odbudowane z ruin.

„Od serca do serca” – wolon-
tariuszka o pracy z dziećmi

Dusza jest naczyniem. A to, czym jest 
wypełnione, to z niego wypływa.

Chrystus Zmartwychwstał,
a kapłan posłużył, albo

Duchowieństwo też świętuje

Osoby duchowne najczęściej świętują Wiel- 
kanoc wraz z tymi, którzy posługują razem  
z nimi, a następnie udają się do krewnych.

Niedziela Palmowa w Repub-
lice Środkowoafrykańskiej

„Tego dnia poczułem, że jesteśmy jedną 
wielką rodziną dzieci Bożych” – misjonarz  
o przeżywaniu Niedzieli Palmowej.
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                            Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

4 kwietnia
Niedziela Zmartwychwsta-

nia Pańskiego.. 
Chrześcijanie na całym świecie 

w tym dniu świętują najważniejszą 
uroczystość w roku liturgicznym 
– pamiątkę zmartwychwstania 
Chrystusa. Wielkanocną niedzielę 
tradycyjnie rozpoczyna odprawia-
na o świcie rezurekcja – czyli Msza 
Zmartwychwstania Pańskiego.

4-11 kwietnia
Oktawa Wielkanocy.  
Dni oktawy Wielkanocy mają, 

podobnie jak Niedziela Zmar-
twychwstania, rangę uroczystości. 
Okres ośmiu dni traktowany jest 
jak jeden dzień, jako jedna uro-
czystość. Dlatego w oktawie Wiel-
kanocy nie obowiązuje piątkowy 
post. 

Nazwa „oktawa” pochodzi od 
łacińskiego słowa oznaczające-
go liczbę osiem, co w przypadku 
oktawy Wielkanocy to osiem dni 
świętowania Kościoła, które póź-
niej przedłuża się aż do Pięćdzie-
siątnicy. 

11 kwietnia 
Druga Niedziela Wielkanoc-

na czyli Miłosierdzia Bożego..   
Druga Niedziela Wielkanocy 

kończy oktawę uroczystości Zmar-
twychwstania Pańskiego. Jest też 
ona nazywana niedzielą białą –  
od zwyczaju noszenia białych szat 
w pierwszym tygodniu po Wiel-
kanocy przez nowo ochrzczonych  
w początkach chrześcijaństwa. 
Ta niedziela jest też dniem szcze-
gólnej czci Miłosierdzia Bożego.  
Za odmówienie Koronki do Bożego 
Miłosierdzia, pod zwykłymi wa-
runkami, można uzyskać odpust 
zupełny.    

13 kwietnia 
30 rocznica powstania diece-

zji grodzieńskiej.
Diecezja grodzieńska w gra-

nicach metropolii mińsko-mo-
hylewskiej została erygowana 
przez Papieża Jana Pawła II dnia 
13 kwietnia 1991 roku. Z racji 
praktycznych terytorium diece-
zji zostało określone granicami 
obwodu – państwowej jednostki 
administracyjnej. Papieska bulla 
„Qui Operam” o powołaniu do ist-
nienia diecezji grodzieńskiej była 
uwieńczeniem starań rozpoczętych 
przed wybuchem II wojny świato-
wej. Terytorium obecnej diecezji 
grodzieńskiej było częścią dawnej 
archidiecezji wileńskiej.

W tym samym dniu proboszcz 
parafii Świętego Ducha w Wilnie 
ks. Aleksander Kaszkiewicz został 
mianowany biskupem grodzień-
skim. Módlmy się za naszego Księ-
dza Biskupa i Lud Boży diecezji. 

Każdy człowiek, który przychodzi na świat, przez całe swoje życie poszukuje cie-
pła i miłości. Szuka ludzi, którzy by go przyjęli i pokochali, u których znajdzie ostoję  
i bezpieczeństwo. Otwieramy się przed nimi, pokazujemy im nasze wnętrze, zaprasza-
my do niego, jak do domu otwartego dla przyjaciół.

Jako ludzie wierzący, potrzebujemy też bliskości Pana Boga. Tej bliskości w sposób 
szczególny możemy doświadczyć podczas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które 
przeżywamy każdego roku. Ponieważ w tych dniach w sposób szczególny doświadcza-
my ciepła Jego dobrych, poranionych dłoni. A wszystko to po to, byśmy nie skostnieli  
w sobie i dla siebie nawzajem. By nasze słowa nie stały się kamieniami, które rzucane 
ze złością tylko ranią. By w nas nie umarły przekonania, że można żyć i lepiej, i pięk-
niej. Wszak o tym wszyscy marzymy! 

W tym wyjątkowym czasie, w imieniu całego zespołu redakcyjnego, chciałbym 
życzyć Wam, Drodzy Czytelnicy, byście odczuli bliskość Zmartwychwstałego Pana. 
Niech On dotknie naszego serca, niech nas przemieni, i doda potrzebnej nadziei, która 
płynie z pustego grobu. 

Pusty grób nie mówi nigdy pustych słów! On wypełnia naszą pustkę i rozjaśnia na-
sze ciemności. On spełnia nasze tęsknoty za wiecznym trwaniem i dodaje nam odwagi. 
Pusty grób jest bramą do Życia, gdzie na wieki brzmieć będzie radosne „Alleluja!”.

Aktualności 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 
Drodzy Diecezjanie!

Każdego roku w Wielkanocny poranek z wielką nadzieją oczekuje-
my na te słowa, które zwiastują nam wielką radość, iż Chrystus praw-
dziwie Zmartwychwstał!

Chrystus jest pośród nas bez względu na to, co przeżywamy: czy ra-
dość, czy smutek. On zawsze jest blisko. Dlatego niech w miejsce lęku 
i strachu, w miejsce ciemności i niepewności, które ogarnęły ostatnio 
nasze życie, wejdzie dziś radosna wieść: „Pan Zmartwychwstał i jest  
z nami”.

Drodzy Bracia i Siostry! 

Tak się pięknie składa, że już za kilka dni będziemy dziękowali Panu 
Bogu za 30 lat istnienia naszej diecezji. Wiele się wydarzyło w tym cza-
sie. Powstały nowe parafie, odbudowano wiele świątyń, a nasz Kościół 
lokalny otrzymał wielu młodych kapłanów. Nowe grupy modlitewne i 
duszpasterstwa prowadzą aktywną działalność. To wszystko dokona-
ło się dzięki wielkiemu zaangażowaniu osób świeckich i duchownych,  
za co dzisiaj jestem im bardzo wdzięczny. Bardzo chciałbym, aby ta 
rocznica była dla nas wszystkich powodem do dziękczynienia Panu 
Bogu, a także okazją, by poczuć się bardziej zjednoczonymi. Bądźmy 
dla siebie wzajemnie świadkami zmartwychwstania.

Tegoroczne życzenia, jakie pragnę złożyć i jakie sobie wzajem-
nie składamy bardzo się różnią od tych z poprzednich lat. Epidemia 
wywołana przez koronawirusa jest wielką niespodzianką dla świata i każdego z nas. Dlatego dzisiaj jak nigdy dotąd  
potrzebna jest nam łaska wiary, dzięki której odnajdziemy drogi do Boga i do człowieka. Potrzebujemy umocnienia na-
dziei, która podtrzyma nasze słabe siły i moc miłości, abyśmy nie poddali się poczuciu lęku, stawali się bardziej wrażliwsi 
na potrzeby innych i – mówiąc językiem św. Franciszka – mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle 
szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać.

Przeżywając radość Świąt Wielkanocnych, życzę Wam, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał dobrym zdro- 
wiem i siłą do podejmowania codziennych wyzwań. Niech umocni solidarność i więzi między wszystkimi członkami 
naszej rodziny diecezjalnej, niech da cierpliwość w trudnościach i umocni nadzieję. Niech Pan oddali od nas chorobę i 
da łaskę życia wielkanocnym przesłaniem, iż Miłość wszystko zwycięża.

Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym 
Chrystusie zapewniam Was o mojej modlitwie i z serca błogosławię.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

ŻYCZENIA WIELKANOCNE KSIĘDZA BISKUPA 
ALEKSANDRA KASZKIEWICZA

DO WIERNYCH DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
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 AKTUALNOŚCI

Nauki ekologiczne
papieża Franciszka

są bliskie Japończykom 
Japończycy z dużym zrozu-

mieniem przyjmują ekologiczne 
nauczanie papieża Franciszka za-
warte w encyklice „Laudato si”, co 
w dużej mierze jest podyktowane 
awarią elektrowni atomowej w Fu-
kushimie.

Przez 5, 6 lat po katastrofie  
w regionie Fukushimy przebywała 
stała grupa katolickich wolonta-
riuszy, którzy przyjeżdżali z całego 
kraju. Przez ten czas nawiązały się 
międzyludzkie relacje i pomoc jest 
nadal udzielana w różnej formie. 

Koordynacją pomocy dla po-
szkodowanych zajmuje się jeden 
z biskupów pomocniczych Tokio. 
Sprowadza wolontariuszy, orga-
nizuje pomoc, odwiedza poszko-
dowanych, aby pokazać, że choć  
od katastrofy minęło już 10 lat,  
nie oznacza to, że poszkodowani 
zostaną teraz sami.

Papieski astronom:
„Uważam, że nauka
potrzebuje religii”

Jezuita Guy Consolmagno 
wziął udział w wirtualnym se-
minarium dla wykładowców i 
studentów Loyola Marymount 
University w Kalifornii. Uczelnia 
zaprosiła Papieskiego astronoma. 
Według kierownictwa Uniwer-
sytetu istnieje ciągła potrzeba 
uaktualniania wiedzy z zakresu 
relacji nauki i religii, aby przyszli 
inżynierowie i wynalazcy mieli 
szerszy obraz otaczającego nas 
świata.

Obserwatorium Watykańskie 
jest jednym z najstarszych insty-
tutów astronomicznych na świe-
cie. Jego początki sięgają 1582 
roku, kiedy to Papież Grzegorz 
XIII utworzył komitet badania 
danych naukowych potrzebnych  
do reformy kalendarza. 

Jezuici chcą zebrać
odszkodowanie dla

potomków niewolników
Amerykańscy jezuici posta-

nowili utworzyć specjalny fun-
dusz w wysokości 100 mln dola-
rów w celu wypłaty odszkodowań 
potomkom niewolników oraz 
„promocji pojednania między 
rasami w całych Stanach Zjedno-
czonych”.

Nie jest to pierwsza inicja-
tywa jezuitów związana z tym 
problemem. Ten sam fundusz 
został utworzony w 1960 roku  
przez prowincję jezuicką w stanie 
Maryland.

Z finansowego punktu widze-
nia fundusz jezuicki jest najwięk-
szym wysiłkiem Kościoła katoli-
ckiego na rzecz wynagrodzenia 
dzisiejszym Afroamerykanom  
za krzywdy wyrządzone ich 
przodkom.

Intencje modlitewne
na kwiecień 
powszechna 

Módlmy się za osoby, które 
narażają swoje życie, walcząc o 
podstawowe prawa w dyktaturach,  
w reżimach autorytarnych, a na-
wet w przeżywających kryzys de-
mokracjach.

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogo-

sławił rolnikom naszej diecezji i 
uchronił nas od głodu. 

 Radio Watykańskie

     ciąg dalszy ze str. 1

 Angelina Marciszewska

30-LECIE DIECEZJI
GRODZIEŃSKIEJ:
IMPULS, BY SIĘGAĆ 
JESZCZE DALEJ

W kolejną rocznicę powstania diecezji grodzień-
skiej, która przypada 13 kwietnia, wspominamy drogę, 
którą musiała pokonać, aby stwierdzić: wiele zostało 
już zrobione, ale zawsze jest to, do czego warto dążyć.

Bardzo trudno jest w kilku sło-
wach opisać wszystkie pozytywne 
zmiany, jakie zaszły w ciągu ostat-
nich 30 lat, odkąd została utworzo-
na diecezja grodzieńska. Dlatego 
ograniczę się do kilku osiągnięć, 
moim zdaniem najważniejszych  
z punktu widzenia „zwykłego kato-
lika”.

Przede wszystkim, znacząco 
wzrosła liczba kapłanów. Wierni 
starszego i średniego pokolenia pa-
miętają czasy, gdy kapłanów było 

bardzo mało, księża w większości 
byli w starszym wieku, często schoro-
wani, zmęczeni wieloletnią posługą, 
która była ponad ich siły. Tylko nie-
liczne parafie miały własnego pro-
boszcza. Aby wziąć udział we Mszy 
świętej czy skorzystać z sakramentu 
spowiedzi, zawrzeć sakramentalny 
związek małżeński czy ochrzcić dzie-
cko, wierni musieli pokonywać duże 
odległości do najbliższej parafii,  
w której pracował kapłan.

Odkąd w 1990 roku zostało 
utworzone Wyższe Seminarium Du-
chowne w Grodnie, co roku wstępo-
wało do niego kilkudziesięciu kan-
dydatów do kapłaństwa. Większość 
dzisiejszych kapłanów w diecezji są 
absolwentami grodzieńskiego semi-
narium z tamtych kilkunastu bar-
dzo owocnych lat, gdy liczba powo-
łań była rzeczywiście imponująca.  
I chociaż w ostatnich latach mamy 
do czynienia ze spadkiem powołań 
do kapłaństwa, to dzisiejsza sytu-
acja diecezji pod względem liczby  
duchowieństwa jest nieporówny-
walnie lepsza, niż przed 30 laty.

Drugim ważnym osiągnięciem, 
które zresztą jest ściśle związane 
z poprzednim, jest rozbudowanie 
sieci parafialnej. W ciągu 30 lat 
istnienia diecezji udało się odzy-
skać większość świątyń, które w la-
tach powojennych zostały zabrane  

wiernym. Z reguły odzyskane bu-
dynki sakralne były zaniedbane, 
zdewastowane przez niewłaściwe 
użytkowanie, wymagały dużych 
i kosztownych remontów. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu kapła-
nów i wiernych, a także przy pomocy 
dobrodziejów i ofiarodawców, uda-
ło się przywrócić tym świątyniom 
dostojny wygląd. Cieszy też fakt, że 
w ciągu ostatnich 30 lat w diecezji 
powstały nowe kościoły i kaplice.

Kolejnym godnym podkreślenia 
osiągnięciem jest rozwój zarówno 
tradycyjnych, jak i nowych form 
duszpasterstwa. Dziś w Kościele 
prowadzona jest systematyczna 
katechizacja dzieci i młodzieży, od-
bywa się praca formacyjna z inny-
mi kategoriami wiernych, powstają 
różne grupy modlitewne, wolonta-
riat, duszpasterstwa specjalistycz-
ne, rozwija się ruch pielgrzymkowy, 
wierni świeccy coraz bardziej an-
gażują się w życie swych wspólnot 
parafialnych. Taka aktywizacja 
wiernych jest nie tylko wielkim do-
brem sama w sobie, ale pozwala  
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

W ciągu długich lat wykładania 
Słowa Bożego w seminarium du-
chownym w Grodnie upewniłem się, 
że Pan Bóg nieustannie przemawia 
do człowieka. Tak i obecnie, w 30. 
jubileusz naszej diecezji Słowo Boże 

jest aktualne i celuje do naszych 
serc. Pismo Święte jest wspania-
łym świadectwem obecności Boga 
w dziejach Jego ludu. On kieruje lo-
sami ludzkości, nieustannie okazuje 
swą troskę, miłość i miłosierdzie.  
W świetle narracji biblijnej widzi-
my, że historia ma swój sens, ponie-
waż w niej Bóg realizuje swój plan 
zbawienia wobec ludzkości.

W Biblii obchody jubileuszy i in-
nych świąt były celebracją wielkich 
dzieł Bożych dokonanych w prze-
szłości. W ten sposób naród wybrany 
jakby na nowo przeżywał doświad-
czenia poprzednich pokoleń, co 
skłaniało go do dziękczynienia Panu 
Bogu za niezawodną opiekę, a także 
służyły umocnieniu wiary i ufności, 
ponieważ utwierdzały w przekona-
niu, że również w przyszłości Pan 
Bóg nigdy nie opuści swego ludu.

Myślę, że obchody jubileuszu 
30-lecia diecezji są dla nas wszyst-
kich okazją do dziękczynienia Panu 
Bogu za wielkie zmiany w życiu 
Kościoła, które dokonały się nie-
malże na naszych oczach w sto-
sunkowo krótkim czasie, a także  
do spoglądania w przyszłość z na-
dzieją, ufnością i optymizmem. 
„Oto Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata” 
(Mt 28, 20) – zapewnia nas Chry-
stus Zmartwychwstały.

Ks. kanonik Aleksander 
Mackiewicz, 

kanclerz kurii grodzieńskiej, 
wykładowca Pisma Świętego  

w WSD w Grodnie

Ulice Grodna po uzyskaniu wolności religijnej znów są pełne  
wielu wiernych. Procesja Bożego Ciała, lata 90. XX wieku

Od 1991 roku pełniłem w diece-
zji grodzieńskiej początkowo funk-
cję prefekta, a potem wicerektora 
miejscowego Wyższego Seminarium 

Duchownego. Były to czasy cieka-
wego przełomu duchowego i budowy 
Kościoła na fundamentach historii 
rodzin, które przeżyły wielką trau-
mę podczas prześladowań Kościoła 
przez władze ZSRR. Przed biskupem 
Aleksandrem Kaszkiewiczem stanę-
ło zadanie zorganizowania podstaw 
funkcjonowania diecezji. Zaczął od 
budynku kurii, następnie stworzył 
struktury dekanalne, aby poprzez 
dziekanów nawiązać lepszy kontakt 
z kapłanami, zajął się gruntowną 
odbudową pobernardyńskiej za-
budowy, aby przygotować miejsce 
dla kleryków, włożył wiele wysiłku 
w rozwój katechezy, zapraszając 
wykładowców z Polski i Litwy do 
założonego Koledżu Katechetyczne-
go w Grodnie. Pod jego opieką od-
bywał się remont świątyń i ludzkich 
serc połamanych przez „czerwony” 
system. To był trudny, ale piękny 
początek pełen przygód. I właśnie 
spokój i opanowanie duszpasterzy 

diecezji pozwalały zawsze pozytyw-
nie rozwiązywać delikatne sytuacje. 
W przestrzeni działalności biskupa 
zawsze można było dostrzec przeja-
wy Ducha Świętego. Nie mogło być 
inaczej, gdyż hierarcha niestrudze-
nie dbał o diecezję poprzez modli-
twy zawierzenia.

Dziękuję Bogu, że miałem okazję 
służyć obok biskupa Aleksandra – 
człowieka wielkiej pokory i prostoty, 
który zanurza się w Bogu i bardzo 
kocha Kościół. Nigdy nie podejmo-
wał pochopnych decyzji, ale zawsze 
dużo się modlił. I za każdym razem 
widzieliśmy owoce tej roztropno-
ści. Hierarcha zawsze bardzo ciepło 
odnosił się do kapłanów i kleryków, 
mówiąc, że osoba duchowna nie zna 
starości, ponieważ jej duch pozosta-
je młody. Wydaje mi się, że diecezja 
ma teraz wielu kapłanów „w stylu” 
biskupa Aleksandra – spokojnych 
duchem i radosnych sercem, nie-
zmiernie kulturalnych i serdecznych.

I choć w diecezji, jak w każdej 
wspólnocie, nie brakuje problemów, 
obraz jej rozwoju jest jasny i obie-
cujący. Oczywiście w tej sytuacji 
wszyscy musimy skoncentrować się 
na krzyżu Chrystusa i nieustannej 
modlitwie, lecz aby zdobyć inspira-
cję i nadzieję, wystarczy spojrzeć na 
już przebytą drogę. Formacja mło-
dych ludzi, istniejąca w różnych for-
mach, liczne ruchy modlitewne (np. 
„Margaretka”, „Apostolskie Dzeło 
Pomocy Duszom Czyśćcowym”) i 
duszpasterstwa (np. trzeźwości, 
więźniów, rodzin) świadczą o tym, 
że Duch Święty prowadzi diecezję 
grodzieńską w ciągu wszystkich  
30 lat. I czyni to poprzez człowieka, 
który na początku bardzo się bronił 
przed tą posadą, myśląc, że sobie 
nie poradzi. Jednak Bóg, jak za-
wsze, okazał się wielkim, a pasterz 
– mądrym i spokojnym przewodni-
kiem w wierze.

Ks. kanonik Roman
Kotlimowski,

były wykładowca 
WSD w Grodnie 

Moja podróż drogą wiary roz-
poczęła się tragicznie. Latem 1944 
roku, w wieku siedmiu lat, po raz 
pierwszy przyjęłam Komunię Świętą. 
Minął tydzień po uroczystości i stra-
ciłam matkę – rozstrzelali ją Niemcy 
– a wraz z nią na chwilę zgubiłam 
drogę do świątyni. Mama zawsze 
prowadziła mnie na Mszę świętą. 

Gdy dorosłam i byłam w stanie za-
pamiętać drogę do kościoła, zaczę-
łam tam chodzić sama. Cieszyłam 
się z tego jednak krótko, gdyż władze 
radzieckie zaczęły wywierać silny 
nacisk na lokalny Kościół i ‘straci-
liśmy’ naszego proboszcza, pozo-
stając ‘sierotami’. Niewielka grupa 
wiernych pozostała przy kościele, 
aby go strzec, a większość rozpro-
szyła się, kto gdzie: dołączyła do 
tych kilku parafii, w których władze 
od czasu do czasu jeszcze pozwalały 
na celebrowanie Mszy świętej. 

Zaczęłam chodzić do pobernar-
dyńskiego kościoła, gdzie posługiwał 
ks. Michał Aronowicz. Wiadomo, że 
mimo prześladowań kapłan ten miał 
odwagę potajemnie chrzcić, udzielać 
ślubu i katechizować. Pamiętam, jak 
pewnego dnia przyszłam do kościo-
ła, żeby się wyspowiadać. Stanęłam 
w kolejce i usłyszałam od ludzi, że 
ks. Michał otrzymał od Ojca Świę-
tego zgodę na udzielenie sakramen-
tu bierzmowania i dziś potajemnie 
ma nastąpić przyjęcie darów Ducha 
Świętego. Gdy to usłyszałam od razu 

poprosiłam nieznajomą kobietę, któ-
ra stała za mną w kolejce, aby była 
moim świadkiem bierzmowania.  
Po przyjęciu Ducha Świętego lecia-
łam do domu, jak na skrzydłach. 
Po powrocie poczułam w sobie tyle 
energii, że postanowiłam dołączyć 
do byłych parafian i rozpocząć dyżu-
ry w katedrze grodzieńskiej. Mimo, 
że miałam dzieci i pracowałam, 
znajdowałam czas, by przychodzić 
na swoje zmiany i chronić kościół 
przed ewentualnymi włamywacza-
mi. Pamiętam, że często zbieraliśmy 
się w świątyni na wspólny Różaniec: 
kładliśmy na stole szaty księdza i 
modliliśmy się. Szkoda tych ludzi, z 
którymi razem broniliśmy kościół, 
ale którzy nie doczekali się rozpadu 
ZSRR i utworzenia diecezji.

Przypominam sobie wielką ra-
dość, która panowała w naszych 
sercach, gdy otrzymaliśmy pierw-
szego biskupa. Nadszedł czas wolnej 
katechizacji dzieci, można było bez 
obawy przyjąć sakrament bierzmo-
wania z rąk hierarchy. Szczegól-
nym darem było powstanie Koledżu 

Katechetycznego w Grodnie. Wiele 
osób spragnionych chrześcijańskiej 
wiedzy po czasach sowieckiego ate-
izmu zapisywali się na zajęcia. Koś-
cioły zaczęły ‘ożywiać’: wracali tam 
ludzie, którzy chętnie odnawiali i od-
budowywali swoje świątynie. Nieste-
ty, nie udało się odzyskać tylko Fary 
Witolda wysadzonej przez komuni-
stów. Pamiętam tylko, że po odzy-
skaniu wolności religijnej zebraliśmy 
się na Mszy świętej w miejscu, gdzie 
stała niegdyś potężna świątynia – 
ktoś stał, ktoś po prostu siedział na 
trawie – a w powietrzu dało się po-
czuć oddech wolności.

Uważam, że największym osiąg-
nięciem ostatnich 30 lat jest właśnie 
rozwój diecezji. Chociaż przykro mi 
było pożegnać się z katedrą i przejść 
do parafii na Dziewiatówce, a teraz 
przynależeć do parafii pw. św. Pio, 
rozumiem, że to troska biskupa, 
aby wszyscy mieli wystarczająco 
dużo miejsca w kościele i aby ducho-
wieństwo mogło na każdego zwrócić 
uwagę. Dzięki Bogu za nowych wier-
nych i nowe świątynie.

Teresa Źmitrewicz,
wieloletnia parafianka kościoła 
pw. św. Franciszka Ksawerego

w Grodnie
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 Kościół powszechny

UKRAINA. We Lwowie powstaje nowa fundacja polskich 
benedyktynów. Br. Leopold Rudnicki i br. Borys Kotowski z Tyń-
ca oraz o. Maksymilian Nawara i br. Efrem Michalski z Lubinia, 
przybyli do Lwowa, by stworzyć kapelanię dla klasztoru sióstr 
benedyktynek. Klasztor św. Józefa powstał we Lwowie dzięki 
zaproszeniu abp. Mieczysława Mokrzyckiego i pewnej rodzinie  
ze Szwajcarii, która postanowiła ufundować klasztor w stolicy  
zachodniej Ukrainy. W roku poświęconym patronowi Kościoła  
benedyktyni mają nadzieję, że jego wstawiennictwo pomoże im  
w rozwoju misji na Ukrainie. 

POLSKA. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” z Poznania wysyła do Republiki Środkowoafrykańskiej 
dwie wolontariuszki. Będą one wspierać tamtejsze kobiety i szko-
lić personel medyczny w ramach projektu „Bezpieczna mama”.  
W ubiegłym miesiącu fundacja rozpoczęła zbiórkę pieniędzy  
na zakup wyposażenia do 23 ośrodków zdrowia oraz organiza-
cję szkolenia dla pracującego w nich personelu. Jak podkreślo-
no, koszt sprzętu i materiałów dla jednego ośrodka to niewiele 
ponad 2,3 tys. zł. Fundacja „Redemptoris Missio” ma wieloletnie 
doświadczenie w realizowaniu projektów pomocowych, a dzięki 
jej działaniom wsparcie trafiło do setek tysięcy pacjentów z ponad  
50 państw Afryki, Ameryki Południowej i Azji.

FRANCJA. Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Dar-
manin w piśmie do prefektów i policji zlecił wzmocnienie ochro-
ny kościołów, synagog i meczetów. W przypadku kościołów, mi-
nister radzi prefektom, aby zadbali o ograniczenie liczby wejść do 
miejsc kultu, zwrócili szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane 
w pobliżu i wzmocnili obecność policji w godzinach przyjazdu i 
odjazdu wiernych. Nadzór nad miejscami kultu będzie sprawowa-
ny w czasie chrześcijańskich świąt Niedzieli Palmowej i Wielka-
nocy, żydowskiego święta Paschy oraz obchodzonego przez mu-
zułmanów ramadanu od 13 kwietnia do 12 maja.

WŁOCHY. Wśród włoskiej młodzieży rośnie liczba przypad-
ków zaburzeń emocjonalnych, lęków i ataków paniki – tak wynika 
z badań psychologów, którzy analizowali wpływ pandemii Co-
vid-19 na nastolatków. Monitoring przeprowadzono w 43 szko-
łach w rejonie miasta Ferrara. Ponad 12 tysięcy uczniów w wieku 
od 13 do 19 lat z regionu Emilia-Romania, którzy uczestniczyli  
w tych badaniach, uznano za reprezentatywną próbę, pozwalają-
cą opisać sytuację włoskiej młodzieży po roku pandemii i miesią-
cach zdalnego nauczania.

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Podobnie dzień ten jest 
obchodzony w Repub-
lice Środkowoafrykań-

skiej, gdzie w diecezji Bouar 
od kilku miesięcy posługuje 
ks. Andrzej Honczar, misjo-
narz z diecezji grodzieńskiej.

Ksiądz zaznacza, że w 
okresie Wielkiego Postu wraz 
z wiernymi podjęli decyzję, 
by codziennie wychodzić do 
innej wsi (czasem za 35-40 
km) – coś w rodzaju naszych 
pieszych pielgrzymek. W 
Niedzielę Palmową też ruszy-
li w drogę. Ksiądz Andrzej za-
uważa, że w procesji uczest-
niczyła niespotykana dotąd 
liczba ludzi, przechodząc 

przez wieś od jednej świątyni 
do drugiej, śpiewając pieśni 
religijne, dzieląc się swoją 
wiarą i świadectwem na dro-
dze, pocieszając tych, któ-
rzy są przerażeni konfliktem 
zbrojnym, a także pokazując, 
że ich Panem jest Jezus Chry-
stus.

„W tej wiosce mieszka 
wielu muzułmanów, luteran 
i ludzi innych wyznań. Na 
twarzach tych, których spot-
kaliśmy, widzieliśmy radość  

i spokój. Nasi wierni również 
odpowiednio przygotowali 
się na ten dzień: ubrali naj-
piękniejsze ubrania i zrobili 
gałązki palmowe” – dodaje 
ksiądz.

Misjonarz zauważa, że ze 
względu na sytuację politycz-
ną na tym kontynencie wszy-
scy muszą jeszcze bardziej 
zbliżyć się do Boga poprzez 
modlitwę, skupienie i Słowo 
Boże.

grodnensis.by

NIEDZIELA
PALMOWA
W REPUBLICE 
ŚRODKOWOA-
FRYKAŃSKIEJ

Niedziela Męki Pańskiej 
obchodzona jest w najbar-
dziej uroczysty sposób na 
całym świecie. Przypomina 
o wejściu Jezusa do Jerozo-
limy, aby tam umrzeć i zmar-
twychwstać, a także rozpo-
czyna obchody Tajemnicy 
Paschalnej. 

gr
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WOLONTARIAT JAKO 
SPOSÓB NA ŻYCIE

Kobieta już od dłuższego 
czasu angażuje się w działal-
ność charytatywną w różnych 
dziedzinach: pomaga w cen-
trum społecznym „Васількі”, 
jako dziewiarka przekazu-
je swoją pracę do centrum 
„Пара” na sprzedaż na tar-
gach, po ukończeniu kursów 
klaunów szpitalnych jako bez-
płatny animator składa życze-
nia w dniu urodzin dzieciom  
z zaburzeniami rozwojowymi.

„Przede wszystkim miło-
sierdzie dla mnie polega na 
pomaganiu innym – wyjaśnia 
wolontariuszka. – Szczere,  
z całego serca. Być może, spo-
wodowane współczuciem, ale 
na pewno nie z litości. Oso-
biście nie mogę przejść obok 
czyjegoś bólu i niesprawiedli-
wości”.

PROJEKT, O KTÓRYM 
DŁUGO MYŚLAŁAM
Od dwóch miesięcy He-

lena pracuje nad projektem 
„Od serca do serca”. Jej wy-
chowankami są dzieci z rodzin 
wielodzietnych, a także z za-
burzeniami rozwoju psycho-
fizycznego. Kobieta prowadzi 
zintegrowane zajęcia z sztuki 
i rzemiosła, wokalu, sztuki 
teatralnej. Jedna ze specjali-
zacji Pani Heleny to kierow-
nik muzyczny. To pomaga jej  

w wolontariacie.
„Pomysł prowadzenia za-

jęć dla dzieci przyszedł daw-
no temu, ale nie było środków 
na jego realizację – przyznaje 
twórczyni projektu. – Sama 
mam niepełnosprawną córkę. 
I chciałam pomóc nie tylko 
dzieciom, ale także ich ro-
dzicom, ponieważ mogę ich 
dobrze zrozumieć. Są razem  
ze swoimi dziećmi 24 godziny 
na dobę i 7 dni w tygodniu, i 
nie ma dla nich jakichkolwiek 
zajęć. Myślę, że Bóg zobaczył 
to, co czynię, i odpowiedział 
miłosierdziem na moje miło-
sierdzie”.

Projekt „Od serca do serca” 
realizowany jest przy współ-
pracy z placówką kształce-
nia uzupełniającego dla do-
rosłych „Студия полезных 
компетенций”. W zespole 
pracuje jeszcze dwóch głów-
nych wolontariuszy, z któ-
rych jeden jest wychowankiem 
domu dziecka. „Nie mamy 
przypadkowych ludzi. Wszy-
scy są bardzo pogodni i sym-
patyczni” – zauważa Pani He-
lena.

Zajęcia odbywają się 2 razy 
w tygodniu po 2-2,5 godziny. 
Każdy potrzebuje osobistego 
podejścia, ponieważ wszyscy 
uczniowie są inni. Kategoria 
wiekowa dzieci wynosi od 3  
do 12 lat. Ale uczęszcza na za-
jęcia i dziewczyna, która ma 

23 lata. Ma zabu-
rzenia  rozwoju 
psychofizycz-
nego.

„ N i e s t e t y , 
nie zawsze ist-
nieje możliwość 
z r o b i e n i a 
wszystkie-
go czego 
b y ś m y 
c h c i e l i 
w cią-
gu 

dwóch godzin  – przyznaje  
ze smutkiem wolontariuszka. 
– Każdemu chcemy poświęcić 
dużo uwagi, przytulić, poroz-
mawiać z rodzicami – nie jest 
to dla nich łatwe. To chyba  
nie jedyny ‘skutek uboczny’ 
w wolontariacie – brak cza-
su dla wszystkich podopiecz-
nych”.

Dzieci przychodzą z ro-
dzicami i nie są same. Razem 
z matkami rysują i bawią się, 
ćwiczą. „Matki wyszły z biura 
tylko raz – gdy razem z dzieć-
mi robiliśmy pocztówki na 8 
marca” – zauważa Helena.

Wolontariuszka mówi, że 
na zapas zawsze ma kilka po-
mysłów na gry i zajęcia. Po-
nieważ nigdy nie wiadomo, 
czego będą chcieli dzieci i jaki 
będzie ich nastrój. Ale, przede 
wszystkim, dzieci doskonale 
akceptują proponowane im 
pomysły i gry.

KONCERT
W PRZEDDZIEŃ ŚWIĘTA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na zajęcia uczęszcza 12 

dzieci, czasem mniej 
– często chorują. 
Warto zauważyć, że 

inicjatywa jest lu-
biana nie tylko przez 

dzieci, ale także przez 
ich rodziców. „Cie-

szę się, że słyszę opinie  
od dzieci i ich matek. 
Mówią, że wcześniej 
dzieci nie chciały ryso-
wać i wycinać, a tutaj 
robią aplikacje i ry-

sunki z przyjemnoś-
cią” – przyznaje 

wolontariuszka  

z uśmiechem.
U dzieci z zaburzeniami  

rozwojowymi dokonuje się 
socjalizacja i komunikacja  
z dziećmi z rodzin wielodziet-
nych. To przyczynia się do 
tego, że dzieci się rozluźnia-
ją. Razem śpiewają, tańczą, 
grają. „Kolejnym momentem 
naszej współpracy z dziećmi 
jest przygotowanie do wspól-
nej wystawy prac i koncertu, 
na którym będzie inscenizacja 
bajki «Rzepka»” – dzieli się 

planami Helena.
Rodzice pomagają w przy-

gotowaniu dekoracji i kostiu-
mów, a dzieci z niecierpli-
wością czekają na koncert. 
Odbędzie się w przeddzień 
święta Miłosierdzia Bożego.

KOŁOWRÓT
DOBROCI I MIŁOŚCI
Wolontariuszka i organi-

zator projektu mówi, że waż-
ne jest, aby pomagać ludziom. 
Ponieważ gdy cały kraj zbie-
rał fundusze na operację dla 
jej córki, wiele osób pomogło. 

Duża kwota została zebrana 
dość szybko.

„Teraz, gdy pojawiła się 
okazja, aby zwrócić to dobro, 
które otrzymałam – skorzy-
stałam z niej. To kołowrót 
dobroci i miłości. Ty pomo-
głeś – tobie ktoś pomógł lub 
z twoją pomocą – komuś in-
nemu. Ponieważ dusza jest 
naczyniem. A to czym jest 
wypełnione, to z niego wypły-
wa” – podsumowuje kobieta.

„OD SERCA DO SERCA” – WOLONTARIUSZKA O PRACY Z DZIEĆMI

Nasze miłosierdzie wobec innych powinno być odpowie-
dzią na miłosierdzie Boga wobec nas. Chrystus wspomina 
o tym, gdy mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny” (Łk 6, 36).

Rozmawialiśmy z Heleną Dawidowicz – katoliczką, mat-
ką dwójki dzieci, wolontariuszką i twórczynią projektu  
„Od serca do serca”. 

 Olga Sielicka 

     ciąg dalszy ze str. 1

     ciąg dalszy ze str. 1
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    Alena Majsiuk

 Сnota ekologiczna

PORZUĆ STEREOTYPY
I ŻYJ DZISIAJ!

Szwecja jest pierwszym krajem, który 
pozbył się nadmiaru śmieci, przestrze-
gając trzech prostych zasad: naprawiaj, 
dziel się, przetwarzaj. Świadome podej-
ście do rzeczy minimalizuje koszty zaku-
pu, eksploatacji, w wyniku czego zmniej-
sza się ilość śmieci na planecie. Wszystko, 
co straciło znaczenie dla jednej osoby, 
może posłużyć potrzebom innej. A co 
zrobić z prawdziwymi śmieciami?

Umownie nieskończoną liczbę razy 
można przetwarzać tylko metal i szkło. 
Jednak nadal będzie to koszt energii, po-
nieważ wszystko musi być dostarczone, 
wyprane, poddane recyklingowi, żeby 
wytworzyć nowe produkty.

Odpady należy sortować, aby zmniej-
szyć:

- ilość śmieci na „przechowanie”;
- koszty wywozu śmieci z kontenerów;
- zużycie energii i zasobów natural-

nych na produkcję nowego szkła, plasti-
ku, papieru i metalu. 

PRZETWÓRZ
ŚMIECI W ZŁOTO!

Odpady nadające się do recyklingu 
można przekazać do punktów zbiór-
ki „Заготторг”. Ponadto pojemniki  
do oddzielnego zbierania śmieci są pra-
wie wszędzie. 

1. Szkło można pozostawić w specjal-
nych pojemnikach przy wejściu do du-
żych sklepów lub w pojemnikach „Szkło” 
w miejscach zbiórki śmieci. Najlepiej jest 
usunąć wszystkie etykiety z butelek.

2. Papier na tej samej zasadzie po-
zostawia się w specjalnych pojemnikach 
„Papier”. Należą do nich: gazety, czaso-
pisma, opakowania kartonowe, torby pa-
pierowe. Nie obejmują: tapety, papieru 
fotograficznego, opakowania „Tetra Pak” 
(soki, mleko), taśmy klejącej.

3. Plastik jest wyrzucany do pojemni-
ków o tej samej nazwie w miejscach zbie-
rania śmieci. Należą do nich butelki PET 
od napojów, szamponów i innych kosme-
tyków, jogurtów, kefiru, mleka itp., inne 
kolorowe tworzywa sztuczne, plastikowe 
pudełka po ciastach i innych produktów 
spożywczych, folia i torby z tworzywa 
sztucznego.  Nie dotyczy: opakowań „Te-
tra Pak” i naczyń jednorazowego użytku. 
Butelki PET należy ścisnąć i wylać z nich 
resztki płynu. Konieczne jest również 
usunięcie z nich pokrywek – jest to inny 
rodzaj plastiku, który można pozostawić 
w specjalnych pojemnikach w centrach 
handlowych, sklepach, szkołach i uniwer-
sytetach.

4. Metal można wrzucić do pojemnika 
„Plastik”, zostanie posortowany w fabry-
ce i dadzą mu drugie życie. 

5. Baterie należy wyrzucać tylko  

do specjalnych pojemników „Na baterie” 
w dowolnym sklepie lub budynku admi-
nistracyjnym. Są zbierane jako odpady 
szkodliwe dla natury.

6. Leki należy umieszczać tylko w spe-
cjalnych pojemnikach. Zgodnie z nowymi 
zasadami pozbywania się odpadów, ich 
odbiorem powinny zajmować się apteki i 
placówki medyczne. Jeśli takie pojemni-
ki nie są zainstalowane w twojej okolicy, 
możesz przyspieszyć proces ich pojawie-
nia się, pisząc list do Komitetu Miejskiego 
z pytaniem „Gdzie można wyrzucić prze-
terminowane leki?”.

7. Towary zawierające rtęć należy 
wyrzucać tylko do specjalnych pojemni-
ków przy głównych wejściach do centrów 
handlowych, sklepów budowlanych lub 
zanieść do Ministerstwa Sytuacji Nad-
zwyczajnych. Takie towary obejmują ża-
rówki w kształcie spirali, długie lampy 
dzienne i termometry. Nowoczesne ża-
rówki LED i stare żarówki są „Odpadami 
zmieszanymi”.

8. Urządzenia elektryczne można 
przekazać do specjalnych punktów od-
bioru, które są w każdym większym mie-
ście, a także w „Заготторг”.

9. Odpady kuchenne spróbuj samo-
dzielnie przekształcić w kompost.

10. Do pojemnika „Odpady zmiesza-
ne” (śmieci, które nie są poddawane re-
cyklingowi) można wyrzucić opakowania 
„Tetra Pak”, pieluchy, naczynia jedno-
razowe, tapety, papier fotograficzny, ta-
śmę klejącą, opakowania po produktach 
mlecznych, folię, opakowania po cukier-

kach, tace po produktach mięsnych.
11. Odpady wielkogabarytowe 

mogą się nie pojawiać, jeśli rozsądnie 
podchodzić do konsumpcji. Spróbuj sam 
sortować według materiałów, z których 
powstała wyrzucana rzecz. I pamiętaj, że 
pojemnik na „Odpady wielkogabarytowe” 
nie jest przeznaczony na odpady komu-
nalne – w ten sposób zasoby nie zostaną 
posortowane.

12. Odzież i obuwie są akceptowane 
przez fundacje charytatywne, na bezpłat-
nych targach, w niektórych sklepach do 
następnego recyklingu. Rzeczy można 
wymieniać, robić z nich coś nowego – ab-
solutnie nie ma dla nich miejsca w pojem-
nikach na śmieci.

Wartości chrześcijańskie obejmują 
oszczędność i odpowiedzialność. Poma-
gają zmienić podejście do rzeczy – przejść 
od jednorazowego do wielokrotnego 
użytku. Bez względu na to, jakie rzeczy są, 
jeśli są jednorazowe, przestajemy je do-
ceniać po prostu dlatego, że są ‘na jeden 
raz’. Ważne jest również, aby zrozumieć, 
że problem leży jeszcze głębiej i wiąże się 
z powierzchownym podejściem nie tyl-
ko do rzeczy, ale także do ludzi: kultura 
konsumpcji jednorazowej rozciąga się 
również na to, jak traktujemy naszych 
bliskich. Dlatego rezygnacja z nadmier-
nej konsumpcji to tylko pierwsze kroki na 
drodze do zmiany nawyków i siebie.

Pamiętaj, że odpowiedzialność  
za los zakupu spoczywa na ostatnim 
konsumencie.

Społeczeństwo konsumenckie stwarza warunki do nadprodukcji  
w celu nadmiernego zakupu produktów. Osoba ponosi odpowiedzialność 
za produkcję, pakowanie, transport i zakup towarów, ich użytkowanie  
i utylizację. Zmniejszając zużycie, można zminimalizować swoją odpo- 
wiedzialność, a odpowiednio wyrzucając śmiecie, pozbyć się osobistego 
negatywnego wpływu na środowisko.

ZA POWSTA-
WANIE ŚMIECI 
ODPOWIADA 
OSTATNI
KONSUMENT 

Na początku trzeba sobie 
powiedzieć jasno: możemy 
zmartwychwstać dzięki Jezu-
sowi. To On usprawiedliwił nas 
przed Bogiem i przygotował 
dla nas życie wieczne. Zbawie-
nie już się dokonało. Zadaniem 
człowieka jest tylko przyjęcie 
tego daru. Tylko jak go przyjąć? 
Tu odpowiedź jest prosta: im 
więcej w nas dobra, tym więcej 
zbawienia.

Droga zbawienia jest drogą 
wciąż ponawianej wierności do-
bru. To jedyny sposób na przy-
jęcie daru zmartwychwstania 
w swoim życiu. Zwróćmy uwa-
gę, że zbawienie dokonuje się 
w drodze, a więc ma charakter 
ciągły, najważniejszym elemen-
tem jest wierność. Wierność 
dobru. Nie chodzi więc o jakiś 
jednorazowy akt przyjęcia zba-
wienia. Chodzi o coś więcej – o 
konsekwencję, postanowienie i 
wytrwanie w dobru i złączenie 
swojego życia z życiem Jezusa. 
Tylko z Nim dobro może w pełni 

ujawnić swoją moc. 
Z Ewangelii wiemy, że Chry-

stus przeszedł przez życie, do-
brze czyniąc (por. Dz 10, 38). 
Był dobrym Człowiekiem, który 
uzdrawiał wielu ludzi chorych, 
odpuszczał grzechy, nauczał, 
pocieszał, wskrzeszał. Był do-
bry, ale mimo tego został skaza-
ny i umarł jak złoczyńca. Można 
więc powiedzieć, że to wielka 
niesprawiedliwość! „Chodzą-
ce” dobro przegrało, wisiało 
na krzyżu… Ale okazało się, że 
Chrystus Zmartwychwstał.

„Chodzi nie tylko o to, że 
zmartwychwstał jako czło-
wiek, ale chodzi o to, że wraz ze 
zmartwychwstaniem człowie-
ka odsłoniło swoją moc, swoją 
siłę dobro, które ten Człowiek 
sobą przedstawiał. Nie można 
krzyżować dobra, nie można 
dobra złożyć do grobu. Dobro 
zmartwychwstaje” – podkreślał  
ks. Józef Tischner.

Dokonało się, więc coś nie-
samowitego. Dobro, które po 
ludzku patrząc przegrało po-
wstało z martwych, odniosło 
ostateczny triumf! Świat stanął 
do góry nogami. Okazało się, że 
istnieje inna perspektywa niż ta 
doczesna – perspektywa nie-
śmiertelnego dobra.

Dobry człowiek nigdy nie 
umrze. O tym mówią nam te 
Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego i tę Dobrą Nowinę głosi 
nam Ewangelia. Musimy w to 
jednak uwierzyć, a uwierzyć w 
Zmartwychwstanie Chrystusa 

to w jakimś stopniu także uwie-
rzyć w siebie. Nie można wierzyć 
w Chrystusa, nie wierząc jedno-
cześnie w siebie. I nie można 
wierzyć w siebie, nie wierząc w 
Chrystusa. A co znaczy wierzyć 
w siebie? Znaczy – wierzyć, że 
dobro, które człowiek w ży-
ciu urzeczywistnia, jest dzięki 
Chrystusowi nieśmiertelne.

Chrystus mówi: mogą cię 
zabić, ale jeśli pójdziesz Moją 
drogą (drogą wierności do-
bru, którą sam przeszedłem) to 
zmartwychwstaniesz. Bóg wyj-
dzie poza wszelkie schematy, 
przekroczy wszelkie granice – 
nawet śmierci, ale uratuje two-
je dobro. Nie pozwoli mu prze-
paść. Dobro musi ostatecznie 
zwyciężyć.  

Jesteśmy jednak tylko ludź-
mi. I to nie jest tak, że jeste-
śmy albo dobrzy albo źli. Nasza 
kondycja moralna jest często 
bardziej skomplikowana. Dla-
tego „zmartwychwstanie to 
nie jest coś takiego, co dopiero 
przyjdzie po śmierci człowieka. 
Zmartwychwstanie to jest coś 
takiego, co dzieje się już, dzieje 
się teraz. Ilekroć w duszy czło-
wieka z popiołów powstaje pło-
mień dobrego uczynku, tylekroć 
zmartwychwstanie powtarza 
się w życiu każdego człowieka” 
(Ks. Józef Tischner). 

Zadajemy sobie czasem py-
tanie: czy warto być dobrym? 
Święta Wielkanocne są odpo-
wiednim czasem, by odpowie-
dzieć na to pytanie.

WARTO BYĆ DOBRYM JUŻ TERAZ! 
Jako ludzie wierzący 

mamy nadzieję, że po śmier-
ci zmartwychwstaniemy. Ale 
w jaki sposób? Co sprawia, 
że jesteśmy w stanie poko-
nać śmierć?
     Ks. Jerzy Martinowicz
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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, A KAPŁAN
POSŁUŻYŁ, ALBO DUCHOWIEŃSTWO TEŻ ŚWIĘTUJE

Pod ostrym kątem 

 zadaj pytanie

Czy istnieje 
Boży plan  

dla każdego
człowieka? 

„Niech będzie błogosławiony Bóg 
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, On napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym na 
wyżynach niebieskich – w Chrystu-
sie. W Nim bowiem wybrał nas przed  
założeniem świata, abyśmy byli świę-
ci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie 
jako przybranych synów przez Jezu-
sa Chrystusa, według postanowienia 
swej woli, ku chwale majestatu swej 
łaski, którą obdarzył nas w Umiłowa-
nym” (Ef 1, 3-6).

Słowa Pisma Świętego podkre-
ślają, że dla każdego człowieka Bóg 
przygotował osobisty plan zbawienia. 
Każda osoba nie jest przypadkowa, 
nie przypadkowo urodziła się w okre-
ślonej rodzinie, miejscu, otoczeniu. 
Przede wszystkim, człowiek jest we-
zwany do zbawienia. Ponadto każdy 
ma osobiste powołania, indywidual-
ną ścieżkę życia, krocząc którą doj-
dzie do zbawienia. 

Bóg szanuje naszą wolną wolę, 
dlatego nie zmusza, a jedynie wzywa 
do przyjęcia Jego zamiarów w życiu 
konkretnej osoby. Zadaniem każ-
dego z nas jest rozpoznanie i pilne 
wypełnianie woli Bożej, powinniśmy 
współpracować z łaską Pana. Pa-
trząc na własne talenty i zdolności, 
rozmyślając podczas osobistej mod-
litwy, człowiek może powoli rozpo- 
znać plan Boży względem siebie i oso-
biście zdecydować, czy przyjąć zapro-
szenie Wszechmogącego, czy nie.

 grodnensis.by

 DOPOMÓC
 DOBRĄ RADĄ

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog

Niekiedy w trosce o siebie 
i swoich najbliższych za-
pominamy o tych, którzy 

pomagają nam iść do Jezusa i 
wkroczyć w okres wielkanocny. 
Oni też chcą świętować.

„Ostatnie dni Wielkiego 
Postu są najbardziej napię-
te dla kapłanów, ponieważ 
w tych dniach dochodzi do 
największego napływu ludzi, 
którzy chcą się wyspowiadać. 
Kiedyś musiałem siedzieć w 
konfesjonale przez 8 godzin 
z małymi przerwami na łyk 
kawy, aby każdy miał okazję 
poznać Boże miłosierdzie i ła-
skę rozgrzeszenia – opowiada 
ks. Paweł Skuba, proboszcz pa-
rafii w Rohotnie i Dworcu. – I 
to świetnie, ponieważ cieszy, 
że ludzie uczciwie starają się 
spełnić konieczny warunek – 
przystąpić do spowiedzi przy-
najmniej raz w roku. Często 
jednak zdarza się, że niektórzy 
podchodzą również w Niedzie-
lę Zmartwychwstania, pro-
sząc, by usiąść w konfesjonale, 
aby mieli okazję się wyspowia-
dać. Zawsze staramy się po-
móc człowiekowi pogodzić się 
z Bogiem, ale mimo to chcie-
libyśmy, aby posługa kapłana 
była doceniana i my również 
mieliśmy trochę czasu dla sie-
bie w tym ważnym dniu”. 

I to jest zrozumiałe. Wszyscy  

jesteśmy przyzwyczajeni do 
naszego, świeckiego, tradycyj-
nego schematu wielkanocnego: 
jajka – Rezurekcja – świątecz-
ny stół. A jak wygląda świę-
towanie Wielkanocy u osób 
duchownych, jeśli ich harmo-
nogram jest bardziej napięty? 

CZAS POSŁUGIWAĆ
I CZAS ŚWIĘTOWAĆ
Przed objęciem urzędu pro-

boszcza w mniejszych para-
fiach, ks. Paweł pełnił funkcję 
wikariusza w kościele kate-
dralnym w Grodnie i kościele 
Świętej Rodziny w Lidzie – pa-
rafiach, gdzie liczba wiernych 
liczona jest w tysiącach.

„Gdy niosłem posługę  
w Grodnie, po rezurekcyjnej 
Mszy świętej, która zwykle 
odbywa się o 7 rano, kapła-
ni z całego miasta zbierali 
się na śniadanie wielkanocne  
w stołówce Wyższego Semina-
rium Duchownego. To zawsze 
był piękny, uroczysty posiłek. 
Miejscowe duchowieństwo 
stawało się jedną wielką ro-
dziną – biskupi, księża, klery-
cy. A śniadanie było bogatsze 
niż zwykle posiłek seminaryj-
ny. Często mówiono o jedze-
niu w Alma Mater, że jedzenie 
jest jak w wojsku – makaron 
i kasza gryczana, ziemniaki w 
różnych formach i, oczywiście, 

parówki , 
a w świę-
to kucharki 
bardzo się sta-
rały: babeczki, 
bułki, galaret-
ki, sałatki, go-
rące potrawy” 
– mówi ksiądz.

Po uroczy-
stym śniadaniu 
kapłani wracają  
do swojej parafii, 
aby ponownie za-
nurzyć się w posłu-
gę: celebrować Msze 
święte i zaspokoić 
duchowe potrzeby 
wiernych. Ważne jest, 
aby tego dnia w świą-
tyni czuwał ksiądz, po-
nieważ niestety dla czę-
ści parafian Wielkanoc 
jest jedynym znakiem 
orientacyjnym, który pro- 
wadzi ich do świątyni. Ze 
słów ks. Pawła, w kate-
drze księża zawsze uma-
wiali się, kto zostaje w 
kościele w godzinach po-
rannych, a kto wieczorem, 
aby każdy miał okazję na 
niedługo udać się do rodziny.

„Oczywiście rodzice zawsze 
pozostaną rodzicami, jednak 
wraz z przyjęciem sakramen-
tu kapłaństwa pojawia się 
nowa rodzina. Tak samo jest 

z młodym 
mężczyzną 

lub dziewczy-
ną, którzy biorą 
ślub. Mają pra-

wo świętować 
święto razem, a 
następnie odwie-
dzić krewnych. 
Dlatego też oso-
by duchowne naj-
częściej świętują 
Wielkanoc wraz z 
tymi, którzy posłu-
gują razem z nimi, a 
następnie udają się  
w odwiedziny. To 
naturalne” – zauwa-
ża ks. Paweł.

JEDNA WIEL-
KANOC – DWA 
ZMARTWYCH-

WSTANIA
Pełniący funkcję 

proboszcza, ks. Paweł 
celebruje dwie rezurek-
cje w ciągu jednego dnia 
– w parafii w Rohotnie  
o godz. 6 rano i w para-

fii w Dworcu – o godz. 8. 
Gdy miejscowe sprawy zosta-

ły rozwiązane, a wszyscy wier-
ni poszli do domu, aby spotkać 
się z gośćmi z miasta, ksiądz 
ma możliwość odwiedzić swo-
ich rodziców i babcię w Krze-
mienicy (rejon zelwieński).  

„W naszej rodzinie złożyło się 
tak, że ani urodziny, ani inne 
świeckie uroczystości nie mają 
takiego znaczenia w świętowa-
niu jak Wielkanoc. Podczas tej 
uroczystości zawsze mieliśmy 
najbardziej różnorodny i bo-
gaty stół. Babcia była odpo-
wiedzialna za pieczywo, naj-
smaczniejsze – z nadzieniem 
z dżemu jabłkowego. Dalej, 
oczywiście, jajka. I duża licz-
ba różnych sałatek, na różne 
sposoby przygotowane mię-
so i ryby. Luksus!” – dodaje  
z uśmiechem ksiądz.

Ksiądz Paweł ma również 
ciepłe wspomnienia ze wspól-
nego rodzinnego przeżycia 
Świętego Triduum Paschalne-
go. Wraz z braćmi zwykle słu-
żyli przy ołtarzu, a ich ojciec 
starał się brać bardziej aktyw-
ny udział w nabożeństwie, na 
przykład, niosąc baldachim 
nad monstrancją  z Najświęt-
szym Sakramentem lub krzyż 
podczas procesji. „Pamiętam, 
jak w Wielki Piątek w rodzinie 
panował szczególny nastrój. 
Warto zauważyć, że każdy 
z nas doświadczył go na tej 
samej fali, w pełni nasycony 
atmosferą. Tego dnia obcho-
dziliśmy się bez telewizora i 
komputera, a po nabożeństwie 
ograniczaliśmy się do skromnej 
kolacji – herbaty z chlebem – i 
kładliśmy się spać – opowiada 
ksiądz. – Gdy nie byłem jeszcze 
studentem seminarium, ro-
dzinną modlitwę wielkanocną 
zawsze prowadził ojciec, a gdy 
byłem już na trzecim roku i do-
stałem sutannę, tata przekazał 
mi to prawo. Do dziś zwracam 
się do moich krewnych ze Sło-
wem Bożym, a ojciec pobożnie 
modli się w pobliżu”.

Wielkanoc to święto, które zwykle łączy całą rodzinę, ponie-
waż radość ze Zmartwychwstania Pana jest tak wielka, że trud-
no się nią nie dzielić, nawet jeśli ktoś z rodziny jest w kłótni. 
Wszystkie urazy są przebaczane albo przynajmniej na chwilę  
się o nich zapomina, ponieważ nawet ten, kto odciągał spo-
wiedź wielkanocną do ostatniego dnia, pędzi do spowiedzi  
w dniu Zmartwychwstania Chrystusa, aby z czystym sumieniem 
i spokojem odpocząć w gronie rodziny.

     ciąg dalszy ze str. 1

 Angelina Marciszewska

Obserwując dzisiaj młodych 
ludzi, którzy zamierzają za-
wrzeć związek małżeński moż-
na zauważyć, że wiek przyszłych 
małżonków wyraźnie się obniża. 
Fakt ten można na różny sposób 
zinterpretować, z jednej strony 
świadczy to o chęci jak najszyb-
ciej zawrzeć związek małżeński 
przed Bogiem, a z drugiej strony 
o niepoważnym i nieodpowie-
dzialnym podejściu do faktu 
małżeństwa. Również dzisiaj 
pojawia się tendencja do tego, 
że wiele młodych osób w ogóle 
nie zamierza zawierać związek 
małżeński, nawet wychowując 
własne dzieci, a małżeństwo sa-
kramentalne odraczają na póź-
niejsze lata, tłumacząc tym, że 
jeszcze nie są dojrzali do tego. 
Kiedy więc należy wziąć ślub?  

Odpowiedź jest prosta: gdy 

się jest do małżeństwa dojrza-
łym. O dojrzałości do małżeń-
stwa można mówić w różnym 
znaczeniu. Warto też uświado-
mić sobie, że dojrzałość rozu-
mie się nie tylko jako idealny 
wzorzec, ale jako chęć do prze-
mian, chęć do rozwoju, aby ten 
wzorzec zrealizować w swoim 
życiu. Człowiek dojrzały stara 
się umiejętnie i mądrze kiero-
wać sobą w tak skomplikowa-
nym procesie rozwoju. Warto 
też wspomnieć, że jest kilka 
rodzajów dojrzałości:

Dojrzałość fizyczna – 
zdatność organizmu do pod-
jęcia zadań związanych z mał-
żeństwem. 

Dojrzałość seksualna – 
zdolność do współżycia seksu-
alnego i wydania na świat po-
tomstwa. 

Prawna – osiągnięcie wie-
ku, w którym prawo zezwala na 
zawarcie małżeństwa. 

Ekonomiczna (socjalna) 
– osiągnięcie samodzielności 
materialnej, podjęcie pracy za-
robkowej itd. 

Psychiczna – pozwala peł-
nić role małżeńskie i rodziciel-
skie w sposób satysfakcjonu-
jący dla relacji małżeńskich i 
rodzicielskich.

Duchowa – to central-
ny system sterujący życiem 
człowieka, człowiek rozumie  

samego siebie i własne życie 
razem z Bogiem.

Małżeństwo  rozumiane 
jest jako związek trwały, a 
więc nie może być zbudowa-
ne przez dzieci. O dojrzałości  
do małżeństwa decyduje doj-
rzałość psychiczna i tutaj nie 
ma żadnych przepisów pań-
stwowych, należy ją ustalić 
samemu. Są znane przykła-
dy osób w młodym wieku,  
ale dojrzałych życiowo, i  

na odwrót dorosłych, lecz nie-
odpowiedzialnych i zachowu-
jących się jak dzieci.

Młody człowiek powi-
nien przejść przez wszystkie 
etapy dojrzewania: nauczyć 
się przenosić uwagę z siebie  
na innych, umieć wczuć się  

w problemy bliźnich, a także 
być w stanie podjąć aktywne i 
odpowiedzialne działania dla 
ich dobra. To wszystko spra-
wia, że osoba staje się dojrza-
ła do małżeństwa. Ponadto 
nie można zapominać o spe-
cjalnym przygotowaniu do 
małżeństwa: dalsze (w domu 
rodzinnym), bliższe (lekcje wy-
chowawcze i katecheza) oraz 
bezpośrednie (kursy przed-
małżeńskie organizowane  

przez Kościół).
Na koniec o najważ-

niejszym: to Bóg stwarzając 
mężczyznę i kobietę, sprawił, 
że mężczyzna opuszcza ojca 
i matkę i łącząc się ze swoją 
żoną, stają się oboje jednym 
ciałem (por. Mk 10, 6-8). 

KIEDY NALEŻY WZIĄĆ ŚLUB, CZYLI 
DOJRZAŁOŚĆ DO MAŁŻEŃSTWA
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     Ks. Jerzy Martinowicz

11 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
J 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak  
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powie-
dział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz- 
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego 
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej 
nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”. 
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Przebaczenia trzeba chcieć 
Przebite dłonie, stopy i serce Jezusa, świadczą o tym, jak bardzo Bóg umiłował 

świat. Tak bardzo, że trudno w to uwierzyć. Trudno nam, bardzo często doświadczają-
cym cierpienia, zawiedzionym w swej miłości, może często odrzucanym, a także prze-
konanym o swojej grzeszności uwierzyć, że jest Ktoś, o Kogo miłość nie trzeba zabiegać. 
Kto potrafi nas kochać bezinteresownie, akceptując całkowicie.

Tomasz, którego nie było z Apostołami w wieczerniku wtedy, gdy pośród Apostołów 
pojawił się Chrystus także niedowierzał. Jednak w jego niedowiarstwie nie było wątpli-
wości w Boże Miłosierdzie, ale w to, że jego Mistrz i Nauczyciel w ogóle żyje. Dopiero 
spotkanie ze Zmartwychwstałym doprowadziło go do wiary. Sakrament pokuty i po-
jednania pozwala na takie spotkanie. Nawet największy grzech może być odpuszczony. 
Warunek jednak jest taki, że tego Bożego przebaczenia trzeba chcieć, że w Miłosierdzie 
trzeba uwierzyć.

W Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, nadzieja na uleczenie ran, wyprostowanie 
krętych ścieżek naszego życia, na nasze zmartwychwstanie.

Panie Jezu spraw, abym potrafił uwierzyć w moc Twoją, i by mnie dotyczyły słowa: 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

4 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Ma-
ria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, 
i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wy-
szedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli 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 Szy-
mon 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 zwi-
niętą w 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.

Wiarą trzeba się dzielić   
Odkrycie pustego grobu to jedna z najpiękniejszych scen opisanych w Ewangeliach. 

Daje wierzącym w Chrystusa nadzieję, że także ich groby staną się któregoś dnia puste.
Pusty grób, na który natrafiła wczesnym rankiem Maria Magdalena, był dla niej 

ogromnym zaskoczeniem. Pobiegła zatem po Szymona Piotra i drugiego ucznia, woła-
jąc, że zabrano Pana i nie wiadomo, gdzie Go położono.

W życiu jest wiele sytuacji, których znaczenie nie od razu rozumiemy. Interpretu-
jąc je zbyt pochopnie i bez pomocy innych, możemy wyciągnąć niewłaściwe wnioski. 
Zwłaszcza w życiu duchowym potrzebujemy osób, które pomogą nam odkrywać ślady 
obecności Pana Boga w naszej codzienności. Maria Magdalena, stając przy pustym 
grobie, nie rozumiała jeszcze tego, co się tam wydarzyło. Potrzebowała pomocy aposto-
łów, aby to zrozumieć i przeżyć. 

Pusty grób daje nam wszystkim nadzieję, że skoro Chrystus pokonał moce grzechu  
i śmierci, także i my zostaniemy od nich wyzwoleni.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym dniem spośród 
wszystkich dni w ciągu roku. Otwiera nas na perspektywę życia wiecznego i potwierdza, 
że Pan Jezus jest prawdziwym Zbawicielem. Może warto w tym czasie porozmawiać  
z najbliższymi o wierze. Tak często w sprawach religii zamykamy się sami w sobie, 
twierdząc, że wiara jest naszą prywatną sprawą. 

Spróbujmy tak jak Maria Magdalena zaprosić do odwiedzenia „pustego grobu” 
tych, których spotkamy na drodze naszego życia. Niech wejdą tam z nami po to, aby jak 
uczniowie Pana uwierzyć, że Chrystus Zmartwychwstał. 

Panie Jezu, pozwól mi najpierw samemu uwierzyć w Twoje Zmartwychwstanie, a 
potem do „pustego grobu” przyprowadzić innych. 

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

CHRYSTUS ZMARTWYCH-
WSTAŁ! PRAWDZIWIE 
ZMARTWYCHWSTAŁ!
Tymi właśnie słowami co 

roku tradycyjnie pozdrawiamy 
chrześcijan w czasie Wielkanocy. 
Jednak, co to świadectwo znaczy 
konkretnie dla ciebie i jaki wpływ 
okazuje na twoje życie? Czy 
zmartwychwstanie ogranicza się 
jedynie do historycznego faktu 
dokonanego 2000 lat temu, które 
przeszło do naszej kultury jako 
religijny obrzęd? Czy raczej wiara 
w Jezusa Zmartwychwstałego ma 
żywą moc w twojej codziennej 
egzystencji i kształtuje sposób 
twojego myślenia i zachowania? 

W rzeczy samej, Jezus Chry-
stus jest jedynym człowiekiem  
w historii, który umówił się ze 
swoimi uczniami na spotkanie 
na ziemi po swojej śmierci i do-
trzymał słowa! Za życia Jezus 
trzykrotnie zapowiadał swoją 
mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie, chociaż nikt z uczniów nie 
mógł tego ogarnąć ludzkim ro-
zumem. Każde Jego słowo speł-
niło się w szczegółach. „Nie ma 
Go w grobie, bo zmartwychwstał, 
jak powiedział” (Mt 28, 6). Jaki z 
tego wniosek? Słowo Boże jest 
prawdą, stało się widzialną rze-
czywistością, a Jezus jest godny 
zaufania. 

WIARYGODNOŚĆ
ZBAWICIELA

Zmartwychwstanie jest ży-
wym dowodem tego, że wszelkie 

oskarżenia faryzeuszy przeciw 
Jezusowi okazały się fałszywe. 
Żydzi zarzucali Mu, że bluźnił i 
przywłaszczył sobie tytuł Króla 
Żydowskiego, dlatego był wart 
śmierci. Jednak, sam Bóg obalił 
to orzeczenie winy, udowodnił 
religijnemu i cywilnemu sądowi, 
że nie mieli racji. Najwyższy Sąd 
Boży egzekwował nowy wyrok: 
Niewinny! Jezus Chrystus nie 
był godzien śmierci – wszyst-
ko, co mówił i czego nauczał 
było prawdziwe i autentyczne. 
Boża sprawiedliwość ma nie-
podważalną moc. On faktycznie 
jest Królem Żydowskim. On jest 
Królem królów i Panem panów  
(por. 1 Tm 6, 15; Ap 19, 16)!

Wszystko, co oznajmili pro-
rocy Starego Testamentu, i kim 
ogłaszał siebie Mesjasz pod-
czas ziemskiego życia, nabrało 
faktycznej mocy w momencie 
zmartwychwstania i stało się 
wiarygodnym i niezaprzeczal-
nym fundamentem naszej wia-
ry. Możemy śmiało kroczyć za 
Tym, który twierdził: „Ja jestem 
drogą, prawdą i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej, tylko 
przeze Mnie” (J 14, 6), „Ja jestem 
dobrym pasterzem” (J 10, 14), 
„Ja jestem Alfa i Omega, pierw-
szy i ostatni, początek i koniec”  
(Ap 22, 13). 

Gdyby Chrystus nie powstał 

z martwych, pozostał by w sta-
tusie kolejnego filozofa, mędrca, 
religijnego lidera, nauczyciela 
lub proroka, jak Muhammed albo 
Budda, którzy do tej pory leżą w 
grobach. Lecz Jezusa nie ma na 
cmentarzu – On żyje i Sam jest 
dawcą życia! „On jest obrazem 
Boga niewidzialnego – pierwo-
rodnym wobec wszelkiego stwo-
rzenia, bo w Nim zostało wszyst-
ko stworzone” (Kol 1, 15). My 
wierzymy w żywego Boga, który 
może działać i manifestować się 
w naszej codzienności tu i teraz.

DAR ŻYCIA,
A SIŁA ŚMIERCI 

Spróbujmy zrozumieć w jaki 
sposób Jezus pokonał śmierć? 
Aby to uświadomić, należy wró-
cić do momentu stworzenia czło-
wieka. Największym darem, który 
Bóg dał Adamowi był dar życia, 
łącznie z posiadaniem ciała, pra-
wem wolnej woli i przywilejem 
panowania na ziemi. „Wtedy to 
Pan Bóg ulepił człowieka z pro-
chu ziemi i tchnął w jego nozdrza 
tchnienie życia, wskutek czego 
stał się on istotą żywą” (Rdz 2, 7). 
Jednak, aby zachować ten piękny 
dar w pierwotnym stanie, Adam 
miał spełniać jeden warunek – 
być posłusznym Bogu Ojcu.

Najwyższy pragnął, by Duch 
Boży w ciele człowieka rządził 

na ziemi na wzór Królestwa 
Niebieskiego, gdzie panuje mi-
łość, dobro i prawda, zaś nie ma 
miejsca złu. „A przy tym Pan 
Bóg dał człowiekowi taki rozkaz:  
Z wszelkiego drzewa tego ogrodu 
możesz spożywać według upo-
dobania; ale z drzewa pozna-
nia dobra i zła nie wolno ci jeść,  
bo gdy z niego spożyjesz, nie-
chybnie umrzesz” (Rdz 2, 16-17). 
Na tym polegała sprawiedliwość, 
by zło zostało ukarane.

Śmierć już istniała w ogrodzie 
Eden, lecz nie miała podstaw i 
mocy prawnej, by zabijać. Tak 
było do momentu, aż Adam pod-
dał się pokusie szatana i poznał 
czym jest zło. Po upadku pierw-
szy człowiek już nie był w sta-
nie zrealizować pierwotny plan  
Świętego Boga. Grzech niepo-
słuszeństwa zerwał więź między 
Stwórcą a stworzeniem i wyzwo-
lił moc skażenia i śmierci. Władza 
nad śmiercią przeszła w ręce dia-
bła (por. Hbr 2, 14). „Ościeniem 
zaś śmierci jest grzech, a siłą 
grzechu Prawo” (1 Kor 15, 56). 

POKONAJ ŚMIERĆ
MOCĄ JEZUSA

Tam, gdzie nie ma grzechu 
– śmierć jest bezsilna. Pan Je-
zus urodził się bez grzechu, nie 
uległ pokusie i nie popełnił żad-
nego zła. Był nieskazitelny, więc 

śmierć nie miała podstawy praw-
nej odebrać Mu życia. Umrzeć 
Jezus Chrystus mógł tylko dobro-
wolnie biorąc na siebie grzechy i 
winy innego człowieka. Tak się 
właśnie stało. 

On zmarł za twoje i moje 
grzechy, przyjął twoją i moją 
śmierć, byśmy mogli żyć teraz i 
w wieczności. Śmierć przygwoź-
dziła nasz grzech do Krzyża Je-
zusowego. „Lecz Bóg wskrzesił 
Jezusa, zerwawszy więzy śmierci, 
gdyż niemożliwe było, aby ona 
panowała nad Nim” (Dz 2, 24).  
Jeśli by Zbawiciel nie umarł  
za nas i nie powstał z martwych, 
nie mielibyśmy żadnej nadziei  
na życie wieczne. 

Syn Boży dał nam przykład 
prawdziwej miłości – złożył  ab-
solutną ofiarę z samego siebie, 
pokazując, że kiedy będziemy od-
dawać życie – to i tak je odzyska-
my, jak i Jezus je odzyskał. „Ten, 
kto miłuje swoje życie, traci je, 
a kto nienawidzi swego życia na 
tym świecie, zachowa je na życie 
wieczne” (J 12, 25). Skoro Chry-
stus przyjął śmierć, która nale-
żała się tobie i mnie, to jesteśmy 
dłużni mu swoje życie. Najwyż-
szy czas, by zacząć żyć dla Niego. 

Wielu ludzi boryka się z prze-
różnymi problematycznymi sy-
tuacjami w życiu, gdzie zniszcze-
nie atakuje zdrowie, małżeństwo, 
miłość, pracę, finanse, itd. Wszy-
scy wiemy, jak potężna i okrutna 
może być śmierć tam, gdzie jest 
grzech. Jeżeli ona kogoś sobie 
upatrzy, to nie ma względu ani 
na status człowieka, ani na jego 
zasługi i bogactwo. Może jest coś 
w twym życiu, co już obumarło.

Pamiętaj, sam nie dasz rady. 
Śmierć liczy się tylko z jednym 
faktem – czy znasz osobiście Je-
zusa Zmartwychwstałego, który 
już ją pokonał, i czy w Niego wie-
rzysz? „Usprawiedliwienie nato-
miast otrzymują jako dar, z Jego 
łaski, dzięki temu, że Jezus Chry-
stus dokonał odkupienia. To Jego 
Bóg ustanowił przebłaganiem, z 
którego skorzystać można przez 
wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3,  
24-25). Tylko Ten, który jest 
Zmartwychwstaniem ma moc 
ożywić wszystko, czego dotknie. 

ZROZUMIEĆ MOC 
ZMARTWYCHWSTANIA

 Ludwiga Cydzik

„Dlatego miłuje Mnie Ojciec,  
bo Ja życie moje oddaję, aby je 

[potem] znów odzyskać. 
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja  

od siebie je oddaję. Mam moc je 
oddać i mam moc je znów odzy-

skać. Taki nakaz otrzymałem  
od mojego Ojca”.

(J 10, 17-18)

sa
nc

tu
s.
pl



SŁOWO ŻYCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         www.slowo.grodnensis.by
     №7(559), 4 kwietnia 2021  
 

8 Odpoczynek ze „Słowem”

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo Życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz, założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka;
rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4;  tel: (80152) 61-05-37; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. Red. techniczny Jerzy Ławysz.

 Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня»,  ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafistów 4; nr zam. 1157; nakład: 3900; 
objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna.

 Z głębi serca

ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN 

Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu życzymy 
obfitych darów Ducha Świętego, stałej opieki Matki Najświętszej, 
długich lat życia, mocnego zdrowia, cierpliwości, pogody ducha oraz 
wszelkich łask Bożych.

Redakcja „Słowo Życia”

Jego Ekscelencjі Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu ży-
czymy zdrowia, długich lat życia, podążania drogą Bożą ku świętości 
oraz samych radosnych chwil. Niech dobry Bóg obdarza wszelkimi  ła-
skami, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień.

Kochająca rodzina

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu  
z okazji urodzin i imienin życzymy, aby każdy dzień Ekscelencji był 
szczęśliwy, zdrowie nie zawodziło, wiara się wzmacniała w każdym 
momencie, a z twarzy nie schodził uśmiech.
Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy również obfitych 
łask Bożych i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

Szanownej Pani Organistce Teresie życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia, Bożej opieki i błogosławieństwa. Serdecznie dziękujemy  
za skromność, pracę w kościele, piękny śpiew i modlitwę.

Wierni ze wsi Płoskowce i parafianie kościoła w Sylwanowcach

Czcigodnemu Ojcu Witoldowi Petelczycowi życzymy dużo rado-
ści, zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Naj-
świętsza Maryja Panna otacza Cię matczyną miłością i opieką oraz 
wyprasza u swojego Syna potrzebne łaski dla Ciebie. 

Wierni parafii Lida-Industrialny

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi życzymy, aby Anioł 
Stróż zawsze był obok, Pan Bóg obdarzał spokojem i wszystkim, czego 
potrzebuje Twoje serce, a Matka Boża otaczała Cię swym płaszczem. 

Wierni parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi 
życzymy błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask i opieki Matki 
Bożej. Niech dobry Bóg zawsze będzie Twoim Przyjacielem.

Parafianie z Adamowicz

ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN

Czcigodnemu Księdzu Ryszardowi Perczakowi życzymy wiele łask 
Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona, a także 
obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień mija w spokoju  
i szczęściu, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Dzitwy

Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Siedleckiemu życzymy mocnego 
zdrowia na długie lata, szczęścia i niezachwianej nadziei. Niech do-
bry Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża i święty patron 
nieustannie się Tobą opiekują.

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Konwaliszek

ŻYCZENIA Z OKAZJI
DNIA KAPŁANA I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewi-
czowi i Józefowi Staniewskiemu, Księżom Jerzemu Martinowiczo-
wi, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, 
Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi i Janowi Romanow-
skiemu życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały napełniał Wasze życie 
światłem i miłością oraz towarzyszył na pięknej drodze kapłańskiej.

Redakcja „Słowo Życia”

Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewi-
czowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, Księdzu 
Proboszczowi Piotrowi Kubelowi i wszystkim Kapłanom diece-
zji grodzieńskiej życzymy, aby radość Zmartwychwstania napełniała 
Wasze serca pokojem i miłością. Obficie dziękujemy za posługę na rzecz 
Boga i ludzi, głoszenie Słowa Bożego i troskę o każdego człowieka.

Parafianie z Krupowa

Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkie-
wiczowi i Józefowi Staniewskiemu oraz Księdzu Michałowi Ła-
stowskiemu życzę, aby Jezus, którego codziennie trzymacie w swych 
rękach, błogosławił na drodze kapłańskiej, a Matka Boża strzegła 
matczyną miłością i otaczała swą opieką.

S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna
Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 

Czcigodnym Księżom Wiktorowi Zacharzewskiemu, Pawło-
wi Zwierzyńskiemu i Zdzisławowi Pikule życzymy, aby światło 
Chrystusa Zmartwychwstałego, rozjaśniało Wasze życie kapłańskie, 
Duch Święty udzielał swych darów, a Matka Najświętsza z miłością 
nad Wami czuwała. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata życia  
i życzliwych ludzi obok.

Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jackowi Markielowi ży-
czymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, nie-
zachwianej wiary, realizacji wszystkich planów oraz wszelkich łask  
od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Kółka Żywego Różańca z Zelwy

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi życzymy mocnego zdro-
wia i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Wytrwale i  
z pewnością podążaj wybraną drogą życiową, służąc Bogu i ludziom.

Parafianie ze wsi Repla, ul. Wschodnia

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi życzymy dużo ra-
dości w posłudze kapłańskiej, sił do realizacji wszystkich planów  
i zamiarów oraz życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg obdarza 
Cię zdrowiem, radością i cierpliwością.

Wdzięczni parafianie

Kochanemu Synowi Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi 
życzymy mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, radości, op-
tymizmu, darów Ducha Świętego oraz mocnej wiary. Niech Jezus, 
który oddał swe życie na krzyżu, pomaga Ci we wszystkich trudach.

Mama i tata

Czcigodnym Ojcom Dmitryjowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, An-
drzejowi Jodkowskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Andrzejowi 
Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi 
i Zmicierowi Czarnelowi życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus 
obdarzył Was radością i pokojem, a w serca wlał wiarę, nadzieję  
i miłość. Niech Jego światło rozjaśni wszystkie ciemności i doda sił  
w pełnieniu woli Pana.

Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka”
oraz wierni z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie 

Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi życzymy mocnego 
zdrowia, długich lat życia, obfitych łask Bożych i życzliwych parafian. 
Niech Jezus Zmartwychwstały Ci błogosławi, Matka Boża się opieku-
je, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską.

Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej i parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi życzymy 
błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego zdro-
wia na długie lata, niegasnącego zapału w posłudze, wytrwałości, 
pogody ducha i obfitych plonów na niwie Pańskiej. 

Wierni ze wsi Gineli parafii Nacza

Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce życzymy wszelkich łask 
od Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech w czasie Wielkiej Nocy, gdy 
nie ma mroku ciemności, w Twym sercu wciąż rozbrzmiewa echo ra-
dosnego okrzyku wiary „Alleluja!”. I niech to echo nigdy nie ucichnie.

Kółka Żywego Różańca i członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Ostryny

Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subelowi, Siostrom Annie i Ag-
nieszce, Konsekrowanym Wdowom Zofii i Sabinie życzymy opieki 
Matki Najświętszej, błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, po-
godnych dni, żeby każdy moment był słoneczny, radosny i szczęśliwy.

Komitet Kościelny i parafianie kościoła
pw. Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zdzisławowi Pikule, Kazi-
mierzowi Murawie, Olegowi Żurawskiemu, Aleksandrowi Pietro-
wiczowi, Arturowi Leszniewskiemu, Siostrom Natalii i Karolinie 
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Was swoimi łaska-
mi, zdrowiem, siłą,wytrwałością i pokojem, Duch Święty udzielał swych 
obfitych darów, a Matka Boża otaczała ciepłem swojego serca.

Parafianie z Dziatłowa

Czcigodnym Ojcom Eugeniuszowi Gołębiowi, Aleksemu Juchniewi-
czowi, Sergiuszowi Migunowi i Diakonowi Wiktorowi Mieleszce ży-
czymy mocnego zdrowia, sił na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, 
radości w sercu, spokoju w duszy oraz dobrych i życzliwych ludzi obok.

Rycerstwo Niepokalanej i Krąg adoracji z kościoła franciszkańskiego

Czcigodnym Księżom Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi i Sta-
nisławowi Krawczence, a także drogim Siostrom życzymy pogody 
ducha, szczęśliwych dni, mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego i 
opieki Matki Bożej. Niech Chrystus Zmartwychwstały, Zbawiciel Świa-
ta, obdarza Was wszelkimi łaskami, prawdziwą radością i szczęściem. 

Parafianie kościoła pw. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi, Tade-
uszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Ur-
banowi, Pawłowi Gordziejczykowi i Pawłowi Romanowskiemu 
życzymy wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech 
Wasze szlachetne powołanie przynosi zadowolenie z wyboru tak 
trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym Księżom Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Wita-
lemu Pietkiewiczowi, Tomaszowi Mikołajczykowi i Dymitrowi 
Lewczykowi oraz Siostrom Miriam, Antoninie, Natalii i Lilianie 
życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Jezusa oraz mocnego 
zdrowia i dużo sił na każdy dzień. 

Parafianie, Franciszkański Zakon Świeckich oraz Kółko Różańcowe
MB Nieustającej Pomocy z parafii św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi życzymy 
mocnego zdrowia, optymizmu, codziennej radości, życzliwych ludzi 
obok, a także Bożej opieki i darów Ducha Świętego. 
Z okazji urodzin życzymy również, aby droga, którą wybrałeś, była 
szczęśliwa i dobra, by mogłeś szczerze służyć Bogu i ludziom. 

Kółka Różańcowe i apostolat „Margaretka”
kościoła pw. św. Władysława w Sobotnikach

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu i 
Waleremu Szejgierewiczowi życzymy dobrego zdrowia, pogody 
ducha i obfitych owoców w posłudze kapłańskiej. Niech na Waszej 
drodze życiowej zawsze płonie ogień wiary i nadziei.

Wierni parafii św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu 
życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia, nieustannych sił w po-
słudze duszpasterskiej i opieki Matki Bożej. Niech dobry Bóg obarza 
Cię swoimi łaskami, a Matka Boża zawsze we wszystkim pomaga.

Wierni ze wsi Malinowaja

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Gaweckiemu i De-
nisowi Brazińskiemu składamy serdeczne życzenia. Ojcze Niebieski, 
Twojej opiece powierzamy naszych kapłanów, którzy podają chleb Sło-
wa Bożego i chleb eucharystyczny. Daj im siłę do pracy i ojcowskie serce, 
abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia wiecznego.

Parafianie kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnym Księżom Pawłowi Romanowskiemu i Pawłowi 
Pawlukiewiczowi życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały poma-
gał Wam w posłudze i obdarzał zdrowiem, a Matka Boża otaczała 
swoją miłością i opieką. Niech Wasze serca zawsze będą napełnio-
ne pokojem i radością.

Wierni parafii Graużyszki

Czcigodnym Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi i Siostrze 
Zofii Śmietance życzymy dobrego zdrowia, błogosławieństwa Bo-
żego, pokoju, siły oraz dobroci od życzliwych ludzi.
Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin życzymy również, aby 
wszystkie plany zrealizowały się z Bożą pomocą, a służba na niwie 
Pańskiej była długa.
Komitet Kościelny, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami oraz parafianie 

kościoła pw. Chrystusa Króla i MB Fatimskiej w Żemysławiu

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu 
życzymy, aby dobry Bóg nieustannie zsyłał na Ciebie swoje dary, 
Duch Święty dodawał mocy i wspierał na drodze kapłańskiej, a Ma-
ryja prowadziła drogą do świętości, oświetloną promieniami Bożej 
miłości i miłosierdzia.

Kółka Różańcowe i parafianie kościoła pw. św. Stanisława Kostki
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy 
obfitych łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej pomocy 
Najświętszej Maryi Panny, a także mocnego zdrowia, pogody du-
cha i nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii słowem i życiem.

Parafianie ze Starego Sioła

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jasiewiczowi 
oraz wszystkim Kapłanom dekanatu Brzostowica Wielka ży-
czymy mocnego zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech Chry-
stus – Zmartwychwstały, Zbawiciel świata – obdarzy Was swoimi 
łaskami, radością i pokojem. 

Franciszkański Zakon Świeckich, Komitet Kościelny
i parafianie z Ejsmontów Wielkich 

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Pra-
łatowi Witoldowi Łozowickiemu, Aleksandrowi Worobjowowi, 
Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi i Janowi Ro-
manowskiemu życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwa-
łości w posłudze kapłańskiej oraz wszelkich łask od Zmartwychwsta-
łego Chrystusa i opieki Matki Bożej.

Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom 
Czyśćcowym, apostolat „Margaretka” i parafianie z Radunia

Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi życzymy, aby Jezus 
Zmartwychwstały obdarzył Cię zdrowiem, pokojem i mądrością, a 
Matka Boża prowadziła najpiękniejszą drogą do Pana. Serdecznie 
dziękujemy za ofiarną służbę Bogu i ludziom.

Kółka Różańcowe i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom 
Czyśćcowym z Krupowa

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi życzymy, 
aby Bóg Najwyższy otaczał Cię swoim miłosierdziem i obdarzał  
łaskami, Duch Święty oświecał każdy dzień Twej drogi kapłańskiej, 
a Matka Najświętsza ciągle się Tobą opiekowała.

Wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Dociszkach

Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subelowi, Siostrom Annie i Ag-
nieszce, Wdowom Konsekrowanym Zofii i Sabinie życzymy dobre-
go zdrowia, siły i życzliwości od parafian. Serdecznie dziękujemy Wam 
za troskę i dobroć.
Księdzu Wiktorowi z okazji urodzin życzymy również Bożego błogosła-
wieństwa na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej.

Komitet Kościelny i parafianie kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy ob-
fitych łask Bożych i opieki Maryi Panny. Niech Bóg Cię błogosławi i 
strzeże!
Z okazji urodzin życzymy również mocnego zdrowia, dobrych para-
fian i wytrwałości na niwie Pańskiej.

Mama Antonina, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie życzymy, aby Bóg Wszech-
mogący obdarzał potrzebnymi łaskami, a Matka Boża nieustannie się 
Tobą opiekowała. Niech zdrowie będzie mocne, radość – codzienna, 
siły – nieustanne, a serce – dobre i otwarte na Boga i ludzi.

Rodzice, brat i siostry z rodzinami

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi, 
Witoldowi Petelczycowi, Bratu Wiktorowi i wszystkim Ojcom 
Pijarom życzymy dobrego zdrowia, owocnej posługi duszpasterskiej, 
pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus obdarza Was 
potrzebnymi łaskami, a Duch Święty prowadzi przez życie.

Wierni parafii Lida-Industrialny

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Gaweckiemu, Deni-
sowi Brazińskiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi, Witalemu Cy-
bulskiemu i Olegowi Janowiczowi, Siostrom Irenie, Marii i Zofii 
życzymy owocnej posługi na niwie Bożej. Niech dobry Bóg prowadzi 
Was prostymi ścieżkami, Duch Święty oświeca drogę, a Maryja ob-
darza ciepłem swojego serca.
Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin życzymy też, aby w życiu było 
więcej światła, miłości, ludzkiego ciepła i wzajemnego zrozumienia.

Legion Maryi i apostolat „Margaretka”
kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu ży-
czymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył Cię radością, napełnił 
nadzieją, wiarą i pokojem.
Z okazji urodzin życzymy także mocnego zdrowia, optymizmu, wy-
trwałości w powołaniu i obfitych owoców we wszystkich sprawach.

Parafianie z Zabłocia

Czcigodnym Księżom Michałowi Łastowskiemu i Arturowi Ma-
łafiejowi życzymy, aby przez łaskę miłosiernego Boga nigdy nie 
zaznaliście zmęczenia, byliście obdarzeni zdrowiem, niegasnącą 
energią i doskonałością w posłudze kapłańskiej. Niech dary Ducha 
Świętego i opieka Maryi Panny będą dla Was życiodajnym źródłem.

Wierni parafii Grodno-Augustówek 

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi i 
Siostrze Paulinie, a także Kapłanom, którzy pracowali w naszej 
parafii, życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył Was mocnym 
zdrowiem, Matka Najświętsza otaczała swoją opieką, a Duch Święty był 
hojny na swoje dary. Niech każdy dzień przynosi radość i obfite owoce.

Parafianie kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU WALEREMU
ORSIKOWI, JEGO MAMIE I SIOSTRZE

z powodu odejścia do domu Pana ojca i męża Kazimie-
rza przesyłamy wyrazy współczucia i żalu, połączone
z modlitwą. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 

Rodzina Radziewiczów z Brzozówki


