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Jeziory

Jeziory – jedna z najstarszych miejscowości 
w okolicach Grodna. Osobna para� a powsta-
ła tu w 1676 roku.

30-lecie diecezji:
zakrystian na placu Chrystusa 

wtedy i teraz

Pan Stefan Jodkowski bronił kościoła i wiary 
jeszcze przed założeniem diecezji grodzień-
skiej.

Im bliżej Maryi,
tym bliżej Boga 

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – 
pionier pobożności maryjnej i mariologii, pi-
sarz katolicki.
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Lektura dla chrześcijan zawsze była przedmiotem szczególnej uwa-
gi. Chyba nie ma organizacji, która w swojej historii wydałaby więcej 
książek niż Kościół. 

WSPÓŁPRACOWNIK WYDAWNICTWA
DIECEZJALNEGO ALEKSANDER KUŹNIECOW: 

„TRZEBA OBUDZAĆ W LUDZIACH 
GŁÓD KSIĄŻKOWY” 

Można kupić osobliwe książki w sklepie przy kurii diecezjalnej lub przeczytać je 
w bibliotece seminaryjnej w Grodnie (jest ona otwarta dla każdego)
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Niedzielę Dobrego Pasterza w tym roku obchodzimy 25 kwietnia 
i modlimy się o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Z tej 
okazji zapoznajemy się z historiami życiowymi tych księży naszej 
diecezji, którzy przyszli do seminarium z „bagażem” – stażem pracy, 
uniwersytetem, relacjami.

Czasami warto kroczyć różnymi ścieżkami, aby odnaleźć własną drogę

CIERNISTY CZY PROSTY, CZYLI O 
DŁUGIEJ DRODZE DO KAPŁAŃSTWA

na stronie  3
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                            Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

23 kwietnia
Wspomnienie św. Jerzego, 

męczennika.  
Św. Jerzy – postać pełna wąt-

pliwości. Nie wiemy bowiem, czy 
rzeczywiście istniał. Być może jest 
postacią fikcyjną, jednakże przez 
wieki wierzono w jego istnienie, 
wzywano jego wstawiennictwa 
oraz opiewano w literaturze i 
sztuce. Hagiografia mówi, że po-
chodził z Kapadocji, z Bejrutu lub 
Liddy. Przyszedł na świat praw-
dopodobnie w drugiej połowie III 
wieku. Jego ojcem był Geroncjusz, 
poganin greckiego pochodzenia, 
senator i oficer armii rzymskiej, a 
matką chrześcijanka Polychronia. 
To matce św. Jerzy zawdzięczał 
swoje chrześcijańskie wychowa-
nie. 

24 kwietnia
Wspomnienie św. Wojcie-

cha, biskupa i męczennika.
Św. Wojciech urodził się oko-

ło roku 956. Pochodził z możne-
go rodu Sławników. W roku 983 
został biskupem Pragi. Z powodu 
waśni rodowych musiał dwukrot-
nie opuszczać swoją stolicę. W 
Rzymie wstąpił do opactwa bene-
dyktyńskiego. Był misjonarzem na 
Węgrzech i w Polsce. Z Polski wy-
ruszył do Prus, gdzie zginął z ręki 
pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego 
relikwie spoczywają w katedrze 
gnieźnieńskiej. 

25 kwietnia  
Niedziela Dobrego Paste-

rza. Tydzień modlitw o powo-
łania do służby w Kościele.    

IV Niedziela Wielkanocna jest 
obchodzona w Kościele jako Nie-
dziela Dobrego Pasterza – dzień 
szczególnej modlitwy o powołania. 
Trzeba prosić Boga, aby udzielił 
wielu młodym osobom daru po-
wołania, aby nie zabrakło dobrych 
pasterzy, którzy będą oddawać ży-
cie za owce. Trzeba modlić się za 
młodych, aby odważnie odpowie-
dzieli na Boże wezwanie i nie za-
pomnieć o tych, którzy już zostali 
powołani – o kapłanach i zakon-
nikach. Oni już wybrali swoją dro-
gę i kroczą za Jezusem – Dobrym 
Pasterzem.     

29 kwietnia 
Święto św. Katarzyny Sie-

neńskiej, dziewicy i doktora 
Kościoła, patronki Europy. 

Katarzyna Benincasa urodziła 
się w 1347 roku jako 23 dziecko 
farbiarza wełny ze Sieny. Już w 7 
roku życia złożyła ślub czystości. 
Mając 16 lat przyjęła habit ter-
cjarki św. Dominika. Prowadziła 
głębokie życie wewnętrzne, pełne 
umartwień, a jednocześnie wywie-
rała wielki wpływ na ówczesne ży-
cie publiczne. Za jej sprawą papież 
Grzegorz XI wrócił z Awinionu do 
Rzymu. Prowadziła szeroką kore-
spondencję, dyktowała rozprawy 
duchowe. Zmarła w Rzymie 29 
kwietnia 1380 roku. Papież Paweł 
VI ogłosił ją doktorem Kościoła.

Jezus – Najwyższy Pasterz, porównuje nas do owiec, które podążają za głosem pa-
sterza. On, jako Dobry Pasterz, dba o owce powierzone Jego pieczy przez Ojca. Przede 
wszystkim daje życie wieczne, troszczy się o bezpieczeństwo. Zawsze jest blisko i zna nas 
lepiej, niż ktokolwiek inny. Tę niesamowitą opiekę otrzymujemy w bezinteresownym darze.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że ten dar możemy odrzucić. Chociaż wydaje się to 
nieprawdopodobne, to stanie się możliwe z chwilą, gdy przestaniemy słuchać głosu Pa-
sterza. Nie słysząc głosu, nie zauważymy Jego obecności i zejdziemy z drogi prowadzącej 
do domu Ojca. Dlatego Bóg daje nam pasterzy w osobie kapłanów, ale nie tylko…

Ponieważ każdy człowiek pełni funkcję pasterską, gdy dba o zbawienie własne i tych, 
których Pan stawia na jego drodze. Podobnie jak apostołowie, wszyscy mamy być „świat-
łością dla pogan”, niewierzących, przytłoczonych ciężarem życia, a także dla owiec, 
które zbłądziły, odeszły. Nie jest to droga łatwa, ale przynosząca autentyczną radość 
pochodzącą od Ducha Świętego.

Warto ponieść każdy trud, by znaleźć się w ramionach Pasterza, który otrze z oczu 
każdą łzę, wypełni serce po brzegi miłością i sprawi, że złączymy się z Nim w jedno, 
podobnie jak On stanowi jedno z Ojcem.

Aktualności 

Autor „Traktatu” był in-
spiratorem dla wielu po-
koleń wiernych, którzy 

za swą Przewodniczkę obrali 
Matkę Najświętszą. Jednym z 
nich był św. Jan Paweł II, który 
w swoim herbie umieścił od-
noszące się do Maryi hasło św. 
Ludwika „Totus Tuus” (Cały 
Twój).

Św. Ludwik urodził się w 
miasteczku Montfort-sur-Meu 
(Francja) 31 stycznia 1673 
roku. Był drugim z osiemnaś-
ciorga dzieci w rodzinie. Jego 
rodzice kładli wielki nacisk na 
wychowanie religijne swych 

dzieci, co zaowocowało wstą-
pieniem do stanu duchownego 
czworga z nich. 

Od dzieciństwa Ludwik 
wyróżniał się wielką poboż-
nością i zdecydowaniem. Po 
ukończeniu miejscowej szkoły 
najpierw pobierał naukę w ko-
legium jezuitów św. Tomasza 
Becketa w Rennes, a następnie 
studiował teologię w paryskim 
seminarium. 

W centrum swej duchowo-
ści Ludwik postawił kult Naj-
świętszej Maryi Panny i wier-
ność przyrzeczeniom chrztu. 
Aby dać temu wyraz, przybrał 
jako drugie imię „Maria”, a do 
swego nazwiska dodał „Mont-
fort” – od nazwy parafi i, w 
której został ochrzczony. 

MISJONARZ
LUDOWY

Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1700 roku, a następnie 
całe swoje życie poświęcił 
działalności misyjnej w miej-
skich i wiejskich ośrodkach 
Francji. Chodził od miasteczka 
do miasteczka, głosząc Słowo 
Boże. Miał niesamowity dar 
przekonywania, więc jego mi-
sje były skuteczne. 

W czasie swoich wędrówek 
Ludwik wygłosił ponad 200 
rekolekcji i misji. Zostawił 
po sobie wiele traktatów te-
ologicznych i ascetycznych. 

Był założycielem Towarzy-
stwa Maryi i Zgromadzenia 
Córek Mądrości Bożej. Miał 
dwie pasje: ratowanie ludzi 
z niewoli grzechów i troska 
o chorych, dlatego jako cel 
wyznaczył swoim córkom 
duchowym nauczanie ubo-
giej młodzieży, nawiedzanie 
i doglądanie chorych w szpi-
talach, przytułkach i domach 
prywatnych oraz służenie po-
mocą wszystkim, którzy się o 
nią zwrócą.

OBROŃCA
WIARY

Społeczeństwo francuskie 
przełomu wieków XVII i XVI-
II było pochłonięte kryzysem 
duchowym i moralnym. Jedna 

jego część skłaniała się ku he-
donizmowi – życiu wypełnio-
nemu przyjemnościami, które 
prowadziło do rozwiązłości. 
Innych zaś charakteryzował 
sztywny, formalistyczny i po-
sępny moralizm, daleki od 
miłosiernej miłości Boga. To 
szukanie przyjemności i skraj-
nie rygorystyczny jansenizm 
były dwoma biegunami, któ-
re kształtowały ówczesnych 
Francuzów.

Św. Ludwik w Krzyżu wi-
dział źródło mądrości chrześ-
cijańskiej, która uczy czło-
wieka widzieć i kochać w 
stworzonych rzeczach prze-
jawy i symbole Boga; przed-
kładać wiarę nad pyszny ro-
zum, wiarę i prawy rozum nad 
zbuntowane zmysły, moral-
ność zaś nad rozwiązłą wolę, 
duchowość nad cielesność, a 
wieczność nad doczesność. 
Jednakże ten żarliwy głosiciel 
chrześcijańskiej surowości nie 
miał w sobie nic z posępnej i 
surowej postawy np. Kalwina 
czy Janseniusza. U św. Ludwi-
ka surowość złagodzona była 
przez głębokie i niezwykle 
wzruszające oddanie Matce 
Bożej.

NIEWOLNIK
MARYI 

Wielkie nabożeństwo do Bo-
gurodzicy to znak szczególnej 
pobożności świętego. Oddał się 
on Maryi na wyłączną Jej włas-
ność. W Traktacie o prawdzi-
wym nabożeństwie do Najświęt-
szej Maryi Panny św. Ludwik 
rozwinął i uzasadniał korzyści, 
jakie daje całkowite oddanie się 
Matce Bożej. Podkreślał, że Ma-
ryja stanowi czysty, bezpośred-
ni kanał, którym nasze mod-
litwy wędrują prosto do Boga. 
Maryja zbiera nasze modlitwy, 
przemienia je i przekazuje Ojcu. 
„Najświętsza Panna z wielkiej 
ku nam miłości przyjmuje w 
swe dziewicze dłonie dary, jakie 
składamy Jej z naszych uczyn-
ków, a nadając im piękności 
cudowny blask, sama je ofi a-
rowuje Chrystusowi. Przez co 
przynoszą one Panu naszemu 
więcej chwały, niż gdybyśmy to 
my naszymi grzesznymi rękoma 
składali Mu je w ofi erze” – pisał 
autor w „Traktacie”. 

Św. Ludwik Maria Grignion 
de Montfort po ciężkich bojach 
z „księciem tego świata” od-
szedł do wieczności 28 kwietnia 
1716 roku, w wieku zaledwie 43 
lat. Za swoje bezkompromiso-
we oddanie Chrystusowi i Maryi 
odebrał nagrodę. Został beaty-
fi kowany przez papieża Leona 
XIII w roku 1888, a kanonizował 
go w roku 1947 – Pius XII.

Wspomnienie liturgiczne św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 
przypada 28 kwietnia.

„Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata 
i przez Maryję musi się ono dopełnić” – pisał św. 
Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie o 
prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Ma-
ryi Panny. Tekst ten pozostawał nieopublikowany 
przez 130 lat. Gdy ukazał się w 1843 roku, niemal 
natychmiast stał się jednym z fundamentalnych 
dzieł pobożności maryjnej.

 Opracował ks. Jerzy Martinowicz 

IM BLIŻEJ
MARYI, TYM
BLIŻEJ BOGA 
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 AKTUALNOŚCI

Webinaria na rzecz
ochrony dzieci w ramach 

Roku Rodziny
Stolica Apostolska współpracuje 

z inicjatywą organizowania inter-
netowych kursów na rzecz ochrony 
dzieci. Projekt realizowany jest w ra-
mach Roku Rodziny.

Cykl takich webinariów zorgani-
zowała Światowa Unia Katolickich 
Organizacji Kobiecych. Inicjatywa 
formacyjna ma na celu „ponowne 
pokazanie światu Bożego planu dla 
rodziny”. Właśnie rodzina ma na celu 
ochronę autentycznych relacji, które 
rodzą się w miłości i przyczyniają się 
do zdrowej dorosłości człowieka.

“Angelus” i audiencje 
papieskie w języku

migowym
„Modlitwa «Anioł Pański» i ogól-

na audiencja Ojca Świętego będą 
tłumaczone na język migowy” – po-
informowało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej. Najpierw pojawią się 
dwie wersje: włoska i amerykańska.

Inicjatywa realizowana jest w 
ramach projektu „Nikt nie jest wy-
kluczony”, którego celem jest przy-
bliżanie przesłania Papieża osobom 
niedosłyszącym.

Inicjatywa watykańskich me-
diów jest odpowiedzią na apel Ojca 
Świętego, by przygotować odpo-
wiednie i dostępne sposoby prze-
kazywania wiary. Papież Franciszek 
napisał o tym w swoim ostatnim 
orędziu na Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami.

Kanał YouTube z językiem mi-
gowym nie będzie ostatnią ofertą. 
W najbliższych miesiącach zostanie 
zaprezentowana aplikacja waty-
kańskich mediów dla osób z niepeł-
nosprawnościami sensorycznymi, 
w szczególności dla osób niewido-
mych i niedowidzących. 

Przedmowa
od papieża do książki
o wojowniku z ma� ą 
Ojciec Święty napisał przedmo-

wę do książki poświęconej włoskie-
mu sędziemu Rosario Angelo Liva-
tino, zamordowanego przez mafi ę. 
„Świadectwo jego życia sprawia, że 
wszyscy czujemy się braćmi” – na-
pisał papież Franciszek.

Sędzia Livatino otwarcie przy-
znał, że jego walka z mafi ą, która 
w latach 80. zdominowała Sycylię, 
była motywowana wiarą chrześci-
jańską i uczciwością zawodową. Jego 
działania i słowa były dla bossów 
na tyle szkodliwe, że zlecili jego 
zabójstwo. 21 września 1990 roku 
38-letniego sędziego zastrzelili mło-
dociani mordercy, którzy działali 
na zlecenie Cosa Nostry.

Papież podkreślił, że Livatino jest 
przykładem nie tylko dla sędziów i 
osób zawodowo zajmujących się pra-
wem. „Jest wzorem dla młodych lu-
dzi, których struktury mafi jne wciąż 
wabią życiem pełnym przemocy, ko-
rupcji i śmierci. Niech jego męczeń-
skie świadectwo wiary będzie zasie-
wem zgody i pokoju społecznego, a 
także znakiem wzywającym do bycia 
bratem dla każdego” – czytamy we 
wstępie napisanym przez Franciszka.

Intencje modlitewne
na kwiecień 
powszechna 

Módlmy się za osoby, któ-
re narażają swoje życie, walcząc 
o podstawowe prawa w dyktatu-
rach, w reżimach autorytarnych, 
a nawet w przeżywających kryzys 
demokracjach.

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogo-

sławił rolnikom naszej diecezji i 
uchronił nas od głodu. 

 Radio Watykańskie

     ciąg dalszy ze str. 1

 Angelina Marciszewska

Ks. Aleksander Siemiński: „Każde powołanie Bóg daje 
ze względu na jedno – ludzkie szczęście”

Na Mszy św. odprawianej przez ks. Aleksandra, zawsze zostajemy tro-
chę dłużej. Kapłan może długo zwracać się do wiernych na początku 
nabożeństwa, mądrze wygłaszać kazanie i nie spieszyć się z udziele-

niem błogosławieństwa na koniec – stara się ponownie przekazać ludziom 
Słowo Boże. Wśród parafi an nie odczuwa się niecierpliwości, słuchają uważ-
nie. Dlaczego miałoby być inaczej? Przemówienia ks. Aleksandra są zawsze 
bardzo inteligentne, zwykle trafne. Zaskoczenie budzi raczej coś innego: 
w świeckiej przeszłości ks. Aleksander był pracownikiem grodzieńskiego za-
kładu wałów napędowych jako ślusarz. 

„W dzieciństwie i młodości miałem skromne doświadczenia religijne. 
Babcia przekazała podstawy wiary chrześcijańskiej, jednak odwiedzałem 
kościół nieregularnie. Raczej zwracałem się do Boga, gdy przeżywałem pew-
ne trudne chwile – opowiada ks. Aleksander. – Po szkole rozpocząłem naukę 
na politechnice. Nie zastanawiałem się nawet nad innymi opcjami: nie by-
łem ani złotym medalistą, ani bardzo ambitnym. Na wzór ojca chciałem iść 
do pracy do zakładu – mógł mi w tym pomóc”. 

Jak przyznaje kapłan, praca przy maszynie zdyscyplinowała go i, jak każde 
inne zajęcie, w pewien sposób przyczyniła się do rozwoju jego osobowości. 
Rutynowe czynności wywołały pragnienie rozwoju duchowego, umysłowe-
go, i przyszły kapłan zaczął częściej uczęszczać do kościoła. Biorąc udział 
we Mszy św., za każdym razem odczuwał rosnące pragnienie bycia bliżej oł-
tarza. „Miałem 22 lata, gdy zdecydowałem się zostać ministrantem. Przez 
6 lat byłem członkiem liturgicznej służby ołtarza w swojej rodzinnej para-
fi i w grodzieńskiej dzielnicy Południowy. W tym czasie wydawało mi się, 
że wszystko mnie zadowala. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Stwór-
cy i szczerze cieszyłem się, gdy udało mi się zrobić coś dobrego, «stworzyć» 
w pracy. A potrzeby duchowe zaspokajała służba przy ołtarzu” – wspomina 
ks. Aleksander.

Jednak po 8 latach pracy młody mężczyzna zdecydował, że chce wstą-
pić do seminarium. Prawdziwym wzorem w kapłaństwie stał się dla niego 
świętej pamięci ks. prałat Józef Trubowicz, który dużo modlił się w intencji 
Aleksandra – widział w nim przyszłego księdza.

„Decyzja o zostaniu seminarzystą była z jednej strony łatwa, ponieważ 
bycie blisko Boga i duchowieństwo dawało mi poczucie szczęścia. Z drugiej 

strony jest to trudne, ponieważ zro-
zumiałem, że będę musiał zapomnieć 
o swojej wolności, ponownie stać 
się bardziej zależnym fi nansowo od 
rodziców. Poza tym, delikatnie mó-
wiąc, rodzice nie byli zadowoleni 
z mojego zamiaru. «I co narobiłeś?!» 
– usłyszałem od nich. Jednak z cza-
sem ich podejście się zmieniło, i ro-
dzice sami stali się bardziej pobożni 
i silniejsi w modlitwie. Z kolei przyja-
ciele pogratulowali, a w pracy nie byli 
zaskoczeni taką decyzją, ponieważ 
zawsze starałem się zachowywać, jak 
przystało na osobę wierzącą: pilnie 
wypełniałem swoje obowiązki, nie 
ulegałem głównej słabości pracow-
ników zakładu – od czasu do czasu 
spożywać alkohol. To było niezwykłe 
dla pracownika” – zauważa ks. Alek-
sander.

Będąc w seminarium, młody mężczyzna był o 10 lat starszy połowy kole-
gów. „Myślę, że to, że nie byłem jednym z alumnów, który miał «przeszłość» 
za sobą, ułatwiło oswojenie się w Alma mater. Jednak przydomek «dziad» 
dostałem właśnie ja – dodaje z uśmiechem ks. Aleksander. – Zwracając uwa-
gę na doświadczenie seminaryjne teraz, rozumiem, że właśnie «przeszłość» 
pomogła z większą odpowiedzialnością podejść do nauczania i powołania 
w ogóle. Do seminarium przyszedłem jako osoba zorganizowana, która ro-
zumie, czego sobie odmawia i co może zyskać. Jak pokazała praktyka, to 
się sprawdza. Z 16 osób święcenia kapłańskie otrzymało sześciu: czterech, 
którzy przybyli do seminarium później niż pozostali, oraz dwóch młodych 
mężczyzn”. 

Jeżeli mówimy o powołaniu, ks. Aleksander jest pewien, że najważniejsze 
jest, aby nie bać się popełnić błędu: „Ważne jest, aby spojrzeć w swoje serce i 
wiedzieć: czego chcę? A potem zrobić pierwszy krok we właściwym kierunku, 
ponieważ tego właśnie oczekuje od nas Pan, aby poprowadzić dalej. I wca-
le nie jest konieczne, że wybraną ścieżką dojdziesz do końca. Być może jest 
potrzebna, aby odkryć coś innego dla siebie. Podobnie jest z seminarium: 
człowiek może przyjść i tam zrozumieć, że Bóg wzywa go do czegoś innego. 
I również jest tak z każdym innym miejscem: stojąc przy maszynie, nagle 
zdajesz sobie sprawę, że powinieneś być przy ołtarzu”.

CIERNISTY CZY PROSTY, CZYLI O DŁUGIEJ 
DRODZE DO KAPŁAŃSTWA

Ks. Eugeniusz Amasionok: „W powołaniu do kapłaństwa, 
jak w małżeństwie, najważniejsza jest wierność”

Do ks. Eugeniusza ciągną się ludzie. Gdy cię spotyka, zawsze się 
uśmiecha, łagodnie dotyka ramienia i zawsze zapyta, jak się masz. Brzmi 
szczerze. Może dlatego wierni do niego dążą, ponieważ w wyobraźni 
większości osób kapłan powinien być właśnie taki: delikatny, z uśmie-
chem na twarzy i z zainteresowaniem do ciebie. Choć jednocześnie 
względem siebie ks. Eugeniusz ma wiele do powiedzenia. A jedną z in-
spirujących historii jest niejednoznaczna droga do kapłaństwa.

„O mojej rodzinie można było powiedzieć tak, jak zwykliśmy żarto-
wać – «do kościoła chodziliśmy tylko jajka poświęcić». Wszystko zmie-
niło się, gdy zmarł dziadek i zwróciliśmy się do księdza o zorganizowa-
nie pogrzebu. Miejscowy kapłan zaproponował udział w katechezach, 
co pomogło nam lepiej poznać Boga. Od tego momentu moje życie za-
wirowało typową dla kościelnego chłopca działalnością: służba mini-
strantem, wyjazdy na «Wakacje z Bogiem» itp.” – mówi ks. Eugeniusz.  

Po ukończeniu szkoły młody mężczyzna miał przemyślenia na temat 
kapłaństwa, ale nie sięgały one głęboko. Te same przemyślenia miał od-
nośnie medycyny. A pracę rozpoczął w branży restauracyjnej. Poświęcił 
temu biznesowi 7 lat: był baristą, pracował w cateringu i piekarni. Jak 
sam przyznaje, praca pochłaniała go, a on z przyjemnością w nią się za-
nurzał.

„Po rozpoczęciu niezależnego 
życia oddaliłem się od kościoła. 
Chodziłem do świątyni w niedzie-
le, ale nie przywiązywałem do tego 
dużej wagi. Zacząłem interesować 
się innymi religiami, dużo czytałem 
o prądach wschodnich – dzieli się 
kapłan. – Jeśli w ogóle oceniać ten 
okres, miałem wszystko do szczęś-
cia: ulubioną pracę, troskliwą ro-
dzinę, przyjaciół, dziewczynę, pew-
ne duchowe aspiracje i czułem się 
w tym dobrze”. 

Młody mężczyzna odczuwał 
jednak wewnętrzny niepokój. Po-
stanowił rzucić pracę i udał się na 
pielgrzymkę Mińsk-Budsław. Tam 
uderzyła go prostota i wewnętrzna 
harmonia młodzieży. „Ci chłop-
cy i dziewczęta nie mieli żadnych 

ekscytujących zawodów, nie byli wystarczająco zabezpieczeni fi nan-
sowo, jak większość moich znajomych, ale wśród nich była prawdziwa 
radość. Tym różnili się od mojego otoczenia, w którym dostrzegałem 
pewną sztuczność” – mówi ks. Eugeniusz. Następnie zaczął grać w tea-
trze chrześcijańskim, gdzie dwukrotnie był w roli Chrystusa. „Co cieka-
we, ten, który przede mną grał Jezusa w tych przedstawieniach, również 
poszedł do seminarium” – dodaje z uśmiechem kapłan. 

Jednym z punktów zwrotnych dla młodego mężczyzny było członko-
stwo w „Legionie Maryi”. Jego zadaniem było pukanie do domów i miesz-
kań, i mówienie ludziom o Bogu. „Nie było to łatwe, ponieważ ludzie 
różnie reagowali. Ale wtedy po raz pierwszy poczułem prawdziwe na-
tchnienie i spokój z dzielenia się Dobrą Nowiną. Myślę, że w tym czasie 
pojawiła się myśl, że ewangelizowanie to jest coś dla mnie” – wspomina 
ks. Eugeniusz.

Decyzja młodego mężczyzny o wstąpieniu do seminarium nie została 
przez nikogo doceniona. Nie było to jednak dla niego wystarczająco po-
ruszające. Ostatnią wskazówką prawidłowego podjęcia decyzji było to, że 
młody mężczyzna zaczął otrzymywać oferty pracy, o których od dawna 
marzył, ale które w tym czasie straciły już dla niego wszelką wartość. 
Główną wartością stał się Chrystus.

„Wydaje się, że w mojej decyzji nie było logiki, ponieważ życie pra-
wie się ułożyło, z powodzeniem. Poza tym swoim wyborem raniłem 
wszystkich bliskich. Jednak, gdy tylko znalazłem się w seminarium, 
poczułem całym sercem, że jestem tam, gdzie powinienem być – mówi 
ks. Eugeniusz. – Chociaż był duży dyskomfort. Większość kolegów była 
znacznie młodsza ode mnie, z tradycyjnych środowisk katolickich. To 
nie był mój krąg przyjaciół. A musieliśmy być razem 24/7, i trzeba było 
znaleźć wspólny język”.

Jednocześnie kapłan jest przekonany, że jeśli do seminarium zapro-
wadziła Cię prawdziwa miłość do Boga, a nie fascynacja zewnętrzna – 
sutanna, koloratka, uznanie parafi an – wówczas powołanie do kapłań-
stwa się spełni. „Sama atmosfera w seminarium przyczynia się do tego, 
aby zobaczyć, co cię tu konkretnie sprowadziło – dodaje ks. Eugeniusz. 
– W każdym razie jestem pewien, że istnieje takie zjawisko, jak powo-
łanie. Wierzę, że Pan na początku projektuje twoje umiejętności i cha-
rakter, ma wizję twojego życia. Jednak jeszcze bardziej kocham Boga za 
jego delikatność. Ponieważ jak miłość ceni wolność, tak Ojciec Niebieski 
będzie cię błogosławił na każdej ścieżce, którą wybierzesz”.

Ks. Eugeniusz musiał wiele zaryzykować, żeby odkryć w sobie kapła-
na. Ale teraz jego porady są całkowicie uzasadnione i godne zaufania: 
wyjdź ze strefy komfortu i zaryzykuj. „Zdrowe ryby płyną pod prąd. 
Myśl swoją głową i nie bój się błędów. Tylko w ten sposób nie spalisz 
życia i będziesz szczęśliwy” – zaznacza na zakończenie kapłan.

Jaką rolę odgrywa doświadczenie życiowe w rozpozna-
waniu ostatecznego powołania, przeczytaj w dzisiejszym 
numerze gazety „Słowo Życia”.

Kontynuacja opowieści o powołaniach do kapłaństwa w kolejnym numerze.
Jeśli chcesz podzielić się tym, do czego Bóg cię powołał i jak rozpoznałeś swoją drogę, wyślij swoją historię do redakcji.
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4 Z życia Kościoła 

 Kościół powszechny

LIBAN. Kardynał Beshara Boutros Rai apeluje o interwen-
cje ONZ w rozwiązaniu kryzysu w Libanie. Patriarcha Kościo-
ła maronickiego rozmawiał w tej sprawie z sekretarzem ge-
neralnym ONZ Antonio Guterresem. Hierarcha zaznaczył, że 
klasa polityczna kraju nie jest w stanie zasiąść do rozmów i 
wspólnie zaproponować wizję wyjścia z kryzysu. Tymczasem 
sytuacja ciągle się pogarsza. Szerzy się ubóstwo i głód. „Li-
ban znajduje się na krawędzi katastrofy” – ostrzegł maroni-
cki patriarcha, prosząc o pomoc. Antonio Guterres zapewnił 
o żywym zainteresowaniu wspólnoty międzynarodowej sytu-
acją w Libanie i wskazał na potrzebę powołania rządu oraz 
uchronienia tego kraju przed zaangażowaniem się w inne re-
gionalne konflikty.

WŁOCHY. Arcybiskup Katanii (Sycylia) Salvatore Gristi-
na podjął decyzję o czasowym (na trzy lata) zniesieniu obec-
ności chrzestnych podczas sprawowania sakramentów chrztu 
i bierzmowania. Swoją decyzję, opublikowaną za pomocą spe-
cjalnego dekretu, hierarcha uzasadnia tym, że „w tym kon-
tekście społeczno-kościelnym obecność matek chrzestnych i 
ojców często staje się swoistą formalnością lub tradycją spo-
łeczną, a jednocześnie zaciemnia ich wymiar duchowy”. W 
ten sposób arcybiskup Gristina pragnie „określić możliwość 
przywrócenia kościelnej tożsamości chrzestnych i ich misji”.

POLSKA. Caritas Polska otwiera misję w Jemenie. Będzie 
wspierać ośrodek zdrowia. W planach na ten rok jest utrzyma-
nie wsparcia dla ośrodka zdrowia w Imranie oraz objęcie nim 
trzech kolejnych placówek w gubernatorstwie Aden. Potrzeb-
ne będą fundusze na prace remontowe, w tym doprowadzenie 
wody, na wyposażenie (sprzęt i środki medyczne, leki) oraz 
wynagrodzenia dla personelu. Jemen to najbiedniejszy kraj 
Bliskiego Wschodu i jedno z najbiedniejszych państw świata.  
Od 2015 roku trwa tutaj wojna domowa o skomplikowanym 
podłożu polityczno-etnicznym, która pochłonęła już ponad 
230 tys. ofiar. 

MONGOLIA. W Mongolii jest zaledwie osiem parafii i 
1300 katolików. Choć działalność apostolska w tym kraju roz-
poczęła się zaledwie 29 lat temu, po upadku reżimu komu-
nistycznego, to jej owoce są zaskakujące. Duszpasterzom nie 
jest łatwo opiekować się swoimi parafianami w warunkach 
pandemii. Do tematu podchodzą jednak z dużą kreatywnoś-
cią. Stworzyli m.in. katechezy dopasowane do obecnej sytu-
acji. Są one organizowane w grupach pięcioosobowych, co 
jest maksymalną dopuszczalną liczbą w czasach ograniczeń 
i opierają się na tekstach pisanych i filmach wideo, które są 
przesyłane do poszczególnych katechistów. Mongolia to kraj 
pięć razy większy od Włoch, ale ma niewiele ponad 3 miliony 
mieszkańców.

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Siostra pochodzi z parafi i 
pw. św. Wacława w Woł-
kowysku. Posługiwała w 

wielu miejscach na Białorusi, 
a także na Ukrainie. Ostatnio 
pełniła posługę przy narodo-
wym sanktuarium Matki Bożej 
w Budsławiu, a teraz będzie 
posługiwać w Grodnie. 

Na uroczystości zebrały się 
siostry nazaretanki, rodzice i 
krewni s. Olgi, kapłani i wierni, 

którzy tego dnia chcieli wes-
przeć ją swoimi modlitwami i 
podziękować Bogu za jej życie 
i posługę.  Mszy św. dziękczyn-
nej przewodniczył wikariusz 
generalny diecezji grodzień-
skiej biskup Józef Staniewski. 
W homilii hierarcha zauważył, 
że życie konsekrowane jest 
powołaniem do wiernego po-
słuszeństwa każdego dnia, a 
kroczenie za Jezusem nie jest 

taką decyzją podejmowaną raz 
i na zawsze, lecz codziennym 
wyborem.

Zwracając się do s. Olgi, 
biskup Józef podkreślił, że 
pewnego dnia poczuła na so-
bie spojrzenie Jezusa, który 
zaprosił ją do dialogu, na co 
odpowiedziała z otwartymi ra-
mionami i odważnie przyjęła 
dar od Pana. Hierarcha zachę-
cił nazaretankę do nieustan-
nego dziękowania za ten dar i 
łaskę Bogu Wszechmogącemu 
i nie rozstawania się z Nim, 
gdyż On jest Źródłem nadziei.

grodnensis.by

SIOSTRA OLGA DAŃKOWSKA CSFN OBCHODZIŁA 
JUBILEUSZ 25-LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH

10 kwietnia w kościele rektoralnym Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny  w Grodnie odbyła się uroczystość 
z okazji srebrnego jubileuszu życia zakonnego s. Olgi 
Dańkowskiej, nazaretanki.
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Na placu miejscowo-
ści Jeziory obok siebie 
stoją cerkiew i kościół. 

Jest to ważny symbol poko-
ju religijnego, który panuje 
w naszym kraju. Tak było i 
ponad sześć wieków temu, 
gdy prawosławni i katolicy 
przybyli na obszary leśne i 
zaczęli przyswajać tereny 
puszczy, nazwaną grodzień-
ską. 

Jeziory to jedna z najstar-
szych miejscowości w okoli-
cach Grodna. Wzmiankowa-
na jest jeszcze pod koniec 
XIV wieku w raportach krzy-
żackich szpiegów, którzy 
planowali ataki na Wielkie 
Księstwo Litewskie i chcie-
li dowiedzieć się o szlakach 
znajdujących się w głębi na-
szego państwa. Parafia kato-
licka w tym czasie, w XV wie-
ku, w Jeziorach jeszcze nie 
istniała, ale najprawdopo-
dobniej istniała już kaplica 
filialna, należąca do kościoła 
farnego w Grodnie.  

Osobna parafia w Jezio-
rach powstała w 1676 roku. 
Kilka lat później wybudowa-
no drewniany kościół Matki 
Bożej Różańcowej, a para-
fia otrzymała 212 dziesięcin 
ziemi z dóbr królewskich. 

W XVIII wieku puszczę 
nadal aktywnie przyswajano. 
Powstawały zakłady wydo-
bywające rudę żelaza (stąd 

wsie o nazwie Ruda, Rud-
nia), produkujące smołę, po-
taż oraz tartak. W związku 
z tym rosły też miejscowo-
ści w puszczy. Na przykład 
w opisie parafii w Jeziorach 
z 1784 roku wymieniono dwa 
młyny wodne, za pomocą 
których nie tylko mielono 
zboże, ale także przetwarza-
no sukno i piłowano kłody. 
Już wtedy do parafii nale-
żało około 30 miejscowości: 
dwory królewskie, zaścianki 
szlacheckie, wsie obrządku 
rzymskokatolickiego i gre-
kokatolickiego.  

W pierwszej połowie XIX 
wieku gród był własnością 
Walickich, którzy przeję-
li sobie fundację kościoła 
w Jeziorach, ale musieli 
płacić corocznie określoną 
kwotę kościołowi. Po po-
wstaniu w 1863 roku, w któ-
rym mieszkańcy Jezior wzię-
li udział, wszystkie ziemie 
Walickich (około 10 tysięcy 
dziesięcin) zostały skonfi-
skowane do skarbca pań-
stwa, a kościół został na pe-
wien czas zamknięty przez 
władze carskie. Jednak już 
pod koniec lat 60. XIX wieku 
parafia wznowiła swoją dzia-
łalność. 

Po I wojnie światowej 
ówczesny proboszcz parafii 
w Jeziorach ks. Franciszek 
Kuksiewicz powołał Komitet 

odbudowy świątyni i zaczął 
zbierać fundusze na jej od-
budowę. Dzięki niemu na 
kościół w Jeziorach jako cie-
kawy przykład architektury 
drewnianej zwrócili uwagę 
członkowie komisji opieki 
nad zabytkami sztuki i kultu-
ry Grodzieńszczyzny. Kiero-
wał nią inżynier powiatowy 
Władysław Herman, a sekre-
tarzem był znany historyk i 
założyciel muzeum w Grod-
nie Józef Jodkowski. Komisja 
stwierdziła, że wzniesiony 
w 1679 roku kościół Matki 
Bożej Różańcowej może się 
zawalić i wnioskowała do ko-
lejarzy o nieodpłatne przy-
dzielenie na jego remont 
50 metrów sześciennych 
drewna. 

Do wybuchu II wojny 
światowej kościół w Jezio-
rach został gruntownie odre-
staurowany, jednak, nieste-
ty spłonął latem 1944 roku 
podczas działań wojennych. 
Po wojnie i aresztowaniu 
księdza z Nowej Rudy, który 
od czasu do czasu odprawiał 
nabożeństwa w Jeziorach, 
miejscowi katolicy sami or-
ganizowali swoje życie reli-
gijne. W 1962 roku odebrano 
im ostatnie miejsce mod-
litwy – ocalały kamienny 
budynek parafialny, i przez 
prawie 40 lat w Jeziorach nie 
było księdza ani kościoła. 

W 1991 roku do Jezior 
przybył ks. Stanisław Gaw-
lik, który wraz z mieszkań-
cami rozpoczął proces bu-
dowy nowego kościoła i od-
rodzenia życia katolickiego. 

W 1992 roku rozpoczęto bu-
dowę świątyni, a 23 listopa-
da 1997 roku nowy kościół 
Chrystusa Króla w Jeziorach 
został całkowicie ukończo-
ny. 

JEZIORY

Kościół Matki Bożej Różańcowej przed 1944 r.

 Andrzej Waszkiewicz
     ciąg dalszy ze str. 1
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PO PROSTU NIE WIDZĘ
TERAZ PRZESZKÓD, 

ABY NIE CZYTAĆ
– Co oznacza dla osoby wie-

rzącej czytanie? Czy można poznać 
Boga bez książek?

– Teoretycznie – można. Wie-
my, że na przykład w czasach staro-
żytnych istniało kilka pokoleń nie-
piśmiennych chrześcijan. Ale z ich 
szeregów wyszło tak wielu świę-
tych! Oni sercem usłyszeli Dobrą 
Nowinę. Dobra wola i dobre serce 
są tym, co liczy się przede wszyst-
kim. Podoba mi się cytat Ojca Pio, 
który powiedział: „Boga szukają w 
książkach, a znajdują w modlitwie”. 
Dlatego myślę, że można Boga 
spotkać bez książek. 

W praktyce „wiara rodzi się ze 
słuchania”. Dlatego człowiek musi 
słuchać o wierze: albo poprzez ka-
zania, albo poprzez czytanie.

– Czyli trzeba znaleźć pew-
ną równowagę: nie pogubić się w 
książkach, ale też nie zgubić książ-
ki?

– Tak. Jeśli po prostu siedzisz w 
książkach, ale nie realizujesz zdo-
bytej wiedzy w życiu, nie modlisz 
się, nie rozmawiasz z Bogiem – to 
jakaś anomalia. Wszystko, co czy-
tasz, trzeba „przemodlić”. Musi ist-
nieć równowaga czytania, słucha-
nia i modlitwy, dialogu z Bogiem, 
aby „połykanie” książek nie stało 
się jakimś intelektualnym nagro-
madzeniem wiedzy. 

Istnieje pokusa: jeżeli coś 
wiem, dowiedziałem się o czym – 
to zaczynam mniemać o sobie, że 
duchowo wzrosłem. Ale to nie za-
wsze tak działa. Możesz mieć dużo 
wiedzy, ale nie mieć podstawowych 
cnót – pokory, cierpliwości, umiar-
kowania.

– Zaryzykowałem kiedyś po-
myśleć, że w XXI wieku nieczytel-
ność jest dla chrześcijanina grze-
chem. Zgadza się Pan?

– Zgodzę się. A co może prze-
szkadzać w czytaniu? Analfabe-
tyzm? Myślę, że święci, o których 
wspominałem, nie czytali książek 
przede wszystkim ze względu na 
to, że były dla nich niedostępne, 
a także ze względu na zwykłe nie-
wykształcenie. Wszyscy posiadamy 
edukację możemy czytać, poza tym 
książki są dziś dostępne bardziej 
niż kiedykolwiek. Nie masz czasu? 
Możesz zajrzeć do książki jadąc do 
pracy w transporcie publicznym, 
przed snem... Dosłownie na 10-15 
minut. Z mojego doświadczenia 
wiem, że można znaleźć ten czas. 
Po prostu nie widzę teraz prze-
szkód, aby nie czytać.

A propos, jeśli spojrzymy na 
stare modlitewniki z rachunkiem 
sumienia, znajdziemy tam pytania 
takie jak „Czy czytam literaturę?”, 
„Czy mam czas na czytanie ducho-
we, na czytanie Pisma Świętego?”. 
Teraz nie wiem, czy w ogóle ktoś 
wyznaje, że nie czyta lektury du-
chowej, nie poszerza swojej wiedzy 
religijnej.

KSIĄŻKI SĄ WAŻNYM
NARZĘDZIEM

EWANGELIZACJI
– Razem ze słowem „czytanie” 

w Kościele pojawia się słowo „for-
macja”. Czy formacja chrześcijani-
na jest możliwa bez czytania?

– Znowu, teoretycznie – tak. 
Jeśli dana osoba ma dobre kierow-
nictwo duchowe, jest oczytany i 
doświadczony kierownik, który 
prowadzi ją przez rozmowy i spo-
wiedź, jest to możliwe. Jednak we 
współczesnym świecie jest taki 
przepływ informacji, że wydaje mi 
się, że bez czytania dobrej książki 
(a są też złe, puste) trudno się zo-
rientować. Dlatego dzisiaj jest to 
raczej wyjątek. 

– Książka Wilhelma Hüner-
manna „Święty i diabeł” o św. 
Janie Vianneyu stała się jedną z 
najpopularniejszych pozycji wyda-
wanych przez wydawnictwo diece-
zjalne. Przyznaję, że w moim życiu 
odegrała ważną rolę – jako mały 
chłopiec przeczytałem ją i do dziś 
uważam, że ścieżka mojej wiary 
zyskała nową trajektorię. Czy to 
częsta historia z książkami?

– Bez wątpienia! Sam doświad-
czyłem tego we własnym życiu, i 
nie z jedną książką. A z doświad-
czeń rozmów z czytelnikami na 
targach w Budsławiu i Trokielach, 
mogę powiedzieć, że ludzie czę-
sto podchodzą i chwalą tę książkę, 
mówią, że ich dotknęła, że przeżyli 
przez nią jakiś intymny dotyk Boga. 

Moim zdaniem książki są waż-
nym narzędziem ewangelizacji. 
Rzadko zdarza się, że człowiek idzie 
drogą i nagle niebiosa otwierają się 
przed nim, jak przed św. Pawłem, i 
pojawia się Jezus. Bóg dotyka nas 
przez coś lub kogoś: poprzez roz-
mowę, jakieś wydarzenie, poprzez 
kazanie lub literaturę... Podaruj 
człowiekowi książkę lub po prostu 
daj ją przeczytać. Może teraz w 
ogóle jej nie otworzyć, ale tworzy 
to przestrzeń. Człowiek i tak kiedyś 
do niej przyjdzie. I dzięki temu Bóg 
będzie mógł go dotknąć.

– Wydaje się, że jeśli chodzi o 
ewangelizację protestanci na przy-
kład wywierają większy akcent 

na książki niż katolicy. Protestan-
tów jest znacznie mniej na Biało-
rusi, a książek wydają więcej. O co 
chodzi?

– To nasz lokalny problem, nie 
światowy. Dlaczego tak jest na Bia-
łorusi? Mam pewne przemyślenia 
na ten temat, ale powiem tylko, że 
należy podjąć wysiłek, aby sytuacja 
się zmieniła. Jest to wyzwanie dla 
wszystkich: zarówno dla ducho-
wieństwa, jak i świeckich.

CI, KTÓRYM NIE WYSTAR-
CZY BYĆ RAZ W TYGODNIU 

W KOŚCIELE, CZYTAJĄ
– Wspomniał Pan o tym, że 

bywa Pan z wydawnictwem na 
różnych festynach, na które przy-
chodzą ludzie i interesują się 
książkami. O co pytają? Jak wy-
gląda typowa rozmowa?

– Niektórzy przychodzą z kon-
kretnymi potrzebami na przykład: 
„Chciałbym poczytać o rodzinie”, 
„Proszę dać coś, aby mąż zaintere-
sował się przeczytaniem książki”, 
„Proszę doradzić coś dla nasto-
latka” lub „Potrzebuję czegoś dla 
męża, który nie chodzi do kościo-
ła”... Niektórzy proszą opowie-
dzieć o konkretnym wydaniu, pa-
trzą, przeglądają. Zdarza się, że po 
prostu mówią: „Proszę mi dać coś 
do przeczytania”. Wtedy pytam: 
„Ogólnie jakiś utwór literacki, czy 
coś o treści duchowej?” – i rozmo-
wa toczy się dalej. A czasem pod-
chodzą ludzie, których dotknęła 
jakaś książka. I stoją z nami przez 
20-30 minut, a wszystkim, którzy 
do nas podchodzą, mówią o niej, 
doradzają. Wtedy ludzie chętniej 
biorą.

– Wychodzi na to, że katolicy 
też postrzegają książkę jako na-
rzędzie, pomoc w niektórych spra-
wach. Czy dla nich czytanie jest 
czytaniem po coś, a nie czytaniem 
dla czytania?

– Tak, to cecha książki reli-
gijnej. Dla przyjemności czyta się 
utwory literackie, aby odciągnąć 
myśli od codziennych problemów. 
A religijna jest związana z wyma-
ganiami duszy. Powinna zaspokoić 
wewnętrzny głód. Nawet gdy czy-
tasz katolickie utwory literackie, 
nadal oczekujesz, że książka po-
prowadzi cię jakąś ścieżką. I z do-
brą książką tak się dzieje.

– Praktykujący katolicy czyta-
ją więcej niż inni Białorusini? Czy 
można powiedzieć, że katolicki 
wierzący jest bardziej oczytany niż 
przeciętny Białorusin?

– Znam niewierzących ludzi, 
którzy pochłaniają książkę po 

książce: kryminały, fantasy, powie-
ści... Jednak to wszystko jest mar-
ne. Co im dają przeczytane książki? 

Jest jednoznaczne, że ci, którzy 
prowadzą bardziej głębokie życie 
duchowe, którym nie wystarczy 

być raz w tygodniu w kościele, chcą 
czytać, szukają książek. I niestety 
nasza oferta nie zawsze może za-
spokoić ich literacki głód.

KOBIETY ZDECYDOWANIE 
CZYTAJĄ WIĘCEJ

– W Kościele jest wyraźnie wię-
cej kobiet niż mężczyzn. To chyba 
wspólna cecha, i Białoruś nie jest 
wyjątkiem. A w czytaniu ta nie-
równowaga jest taka sama? Kto 
czyta więcej – katolicy czy kato-
liczki?

– Z moich obserwacji wynika, 
że katoliczki czytają więcej. W Bud-
sławiu lub Trokielach rzadko zda-
rza się, aby mężczyzna podszedł do 
naszego kiosku z literaturą i powie-
dział: „Przeczytałem wiele Państwa 
książek, proszę doradzić mi coś 
jeszcze”. Nie pamiętam też, żeby 
mężczyźni podchodzili i prosili: 
„Proszę coś dać do przeczytania 
dla żony”. Myślę, że jest to problem 
ogólnoludzki. Nie mogę wyjaśnić, 
dlaczego tak jest, ale faktem jest, 
że na całym świecie kobiety czytają 
więcej. Może takie naturalne zain-
teresowanie?

– A mężczyźni wiedzą wszystko 
i bez książek?

– Nie, oczywiście. Ale, myślę, że 
w kontekście Kościoła i wiary moż-
na przypisać to pytanie ogólnemu 
problemowi: dlaczego w Kościele 
jest mniej mężczyzn niż kobiet? 
Dlaczego wiara jest mniej intere-
sująca dla mężczyzn? Należy zada-
wać takie pytania i celowo nad nimi 
pracować. Konieczne jest osobliwe 
duszpasterstwo mężczyzn. Ale to 
już inny temat. 

– A jakie grupy wiekowe Pana 
zdaniem czytają najwięcej: mło-
dzież, osoby w związku małżeń-
skim, osoby dojrzałe czy seniorzy?

– Wydaje mi się, że kobiety w 
średnim wieku. Ale mogę się mylić.

O MAŁEJ LICZEBNOŚCI
BIAŁORUSKICH PISARZY 

KATOLICKICH
– Prawie nie są drukowane 

teksty lokalnych autorów. Więcej 
tłumaczymy, drukujemy klasykę. O 
co chodzi?

– Myślę, że to ogólne odzwier-
ciedlenie stanu miejscowego Koś-
cioła. Mamy mało poważnej in-
teligencji katolickiej, profesorów, 
nauczycieli. Po drugie, prawdo-
podobnie łatwiej jest wziąć jakąś 
gotową książkę, a nie samemu coś 
wymyślić.

– Czytamy wielu amerykań-
skich autorów i nie wszyscy są 
naukowcami. Często są to zwykli 
ludzie, którzy doświadczyli czegoś 
w życiu i mają coś do powiedzenia, 
więc siadają i opisują swoje ducho-
we doświadczenia. Czytając takie 
rzeczy zdajesz sobie sprawę, że są 
to dobre książki i że pisanie takich 
rzeczy nie jest mega trudne. Może, 
u nas ci, którzy potrafi ą pisać, 
nie są wystarczająco odważni, by 

podjąć się napisania książki?
– Mamy dużą podejrzliwość 

wobec osób świeckich. Gdzie wi-
dziano rekolekcje lub jakąś konfe-
rencję poprowadzoną przez osoby 
świeckie? Chyba że tylko na temat 

rodziny lub seksualności – to jed-
nak bardzo świecka sfera. 

Niektórzy kapłani starali się 
zachęcać świeckich do dzielenia 
się doświadczeniami duchowymi w 
parafi ach (ich świadectwa były na-
prawdę piękne), ale ze strony słu-
chaczy odczuwało się zastrzeżenia 
typu „A kim ty jesteś i czego mnie 
nauczysz?”. Zawsze jest pewien dy-
stans do osoby świeckiej: jesteś taki 
jak ja, co mi powiesz? W naszym 
Kościele osoby świeckie nie mają 
jeszcze odpowiedniego statusu.

– A co z autorami-osobami du-
chownymi? Wydaje mi się, że księ-
ża i siostry u nas piszą więcej, ale 
to i tak nie liczne osoby.

– Patrząc na publikacje lokal-
nych księży, nie można powiedzieć, 
że ich nikt nie czyta. Takie książki 
dobrze się rozchodzą. Ale dlaczego 
nie piszą więcej, nie mogę powie-
dzieć.

– Często można usłyszeć ta-
kie powiedzenie: „Nikt nie czyta, 
wszyscy są w telefonach”. Inni 
twierdzą, że na Białorusi nie ma 
problemów z czytaniem. Myślę, że 
pewna część ludzi (oczywiście nie 
wszyscy!) zawsze czyta. Jak zresztą 
wszędzie. A co z katolikami?

– Z jednej strony trzeba przy-
znać, że ludzie naprawdę trochę 
czytają. Ale z drugiej strony – czy 
cała wina spoczywa tylko na nich? 
Widzę na przykład, że gdy do pa-
rafi i przyjeżdża ksiądz, który prze-
prowadza rekolekcje lub wygłasza 
kazania i doradza jakąś książkę, 
wierni tłumnie idą i ją nabywają. 
Wydaje mi się, że w naszym Koś-
ciele nie poruszono jeszcze kwestii 
stymulowania i rozwijania kultury 
czytania wśród ludzi.

Wydaje się również, że nie ma 
atmosfery do czytania, nie ma ta-
kiego, żeby się omawiało książki. 
Nie ma takiej tradycji, że jest sobie 
jakaś popularna publikacja i wszy-
scy o niej mówią. Ponadto ludzie 
często po prostu nie mają zachęty, 
swego rodzaju reklamy. Na przy-
kład nie ma kiosków z książkami 
przy kościele. Człowiek nie zawsze 
może dostać się do Grodna lub Miń-
ska i kupić literaturę. Na targach w 
Budsławiu i Trokielach właśnie wi-
dzę, że po książki przychodzą prze-
de wszystkim ludzie z prowincji.

Ważne jest, aby mówić wiernym 
o książkach. Dobrze byłoby zrobić 
nawet kazanie na temat jakichś 
publikacji. Ludzie czytaliby chęt-
niej. Jak się mówi: „Apetyt rośnie w 
miarę jedzenia”. Tak i z literaturą. 
Osoba przez miesiąc lub dwa coś 
by czytała, i życie byłoby wypeł-
nione wiedzą, światłem książki, a 
potem odłożyłaby ją – i pojawiła-
by się pustka. Spróbowała jednej 
książki, drugiej – i tak zaczyna się 
wzbudzać głód. Dlatego uważam, 
że trzeba pomagać ludziom. Nie 
wszystko jest takie beznadziejne. 
Problemy są, ale trzeba tylko pod-
jąć wysiłek.

WSPÓŁPRACOWNIK WYDAWNICTWA DIECEZJALNEGO ALEKSANDER KUŹNIECOW :

„TRZEBA OBUDZAĆ W LUDZIACH GŁÓD KSIĄŻKOWY” 
Rozmawiamy o czytaniu i białoruskich katolikach z Aleksandrem Kuźniecowym – wie-

loletnim tłumaczem i współpracownikiem wydawnictwa diecezji grodzieńskiej.
 Artiom Tkaczuk

Aleksander Kuźniecow: tłumacz i współpra-
cownik wydawnictwa diecezji grodzieńskiej 
od 2001 roku. Brał udział w wydaniu ponad 
100 książek. Mąż i ojciec trójki dzieci, członek 
grupy „Mężczyźni św. Józefa”.

TOP 5 KSIĄŻEK GRODZIEŃSKIEGO WYDAWNICTWA OD ALEKSANDRA KUŹNIECOWA
„Будь мужчиной” o. Larry Richards. Zdecydowanie doradziłbym ją mężczyznom. Po przeczytaniu mam odczucie 

jakbym przeżył dobre rekolekcje.
„История одной души” autobiografi a św. Teresy. 
„Руководство к благочестивой жизни” św. Franciszka Salskiego i “О подрожании Христу” traktat To-

masza a Kempis. To utwory podstawowe, które każdy powinien mieć, odwołać się do nich, zastanowić się nad nimi. 
Pierwszą pozycję radziłbym nawet bardziej. “Руководство” jest bardziej praktyczna i napisana dla osób świeckich. 
“О подрожании” została napisana raczej dla mnichów, tam duchowość jest bardziej ascetyczna.

„Веруешь ли ты в Сына Божия?”. Tworzył ją ks. Tadeusz Krisztopik. Korzystał z różnych źródeł. To dobry 
katechizm. Książka zawiera odpowiedzi na różne pytania odnośnie wiary. 
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Maj to nie tylko czas, w którym Koś-
ciół szczególnie czci Najświętszą 
Maryję Pannę, ale również mie-

siąc zaczynający się od święta św. Józefa 
Rzemieślnika. Może być on pociągającym 
wzorem dla nas, którzy dążymy do balan-
su między wymaganiami zawodowymi i 
powołaniem do stworzenia bezpiecznego 
i spokojnego domu, pełnego radości i wia-
ry – prawdziwego „domowego kościoła”. 
Tym bardziej, że w chwili obecnej przeży-
wamy Rok Św. Józefa, który ogłosił Ojciec 
Święty Franciszek. 

RODZINA – WZOREM PRACY 
Święty Józef otrzymał jedyne w swoim 

rodzaju powołanie do bycia mężem Maryi i 
ziemskim ojcem dla Jezusa. Bóg wybrał go, 
by stał się opiekunem i strażnikiem Świętej 
Rodziny i zapewniał im utrzymanie dzięki 

swojej pracy jako cieśla. Czego o swo-
im powołaniu mogą nauczyć się ojcowie 

od tego człowieka, którego żadnego słowa 
nie odnotowano w Piśmie Świętym?

Podczas swojej inauguracyjnej homi-
lii 19 marca 2013 roku papież Franciszek 
zadał pytanie: „Jak Józef wypełnia swoją 
funkcję opiekuna? Z dyskrecją, z poko-
rą, w milczeniu, ale poprzez nieustanną 

obecność i całkowitą wierność, także wów-
czas, gdy trudno mu zrozumieć”. Dodał, że 
Józef „jest u boku Maryi w każdej chwili z 
troską i miłością: podczas podróży do Bet-
lejem na spis ludności, a także w pełnej nie-
pokoju i radości chwili narodzin Jezusa; w 
czasie dramatycznej ucieczki do Egiptu i go-
rączkowego poszukiwania Syna w Świątyni; 
następnie w życiu codziennym w Nazarecie, 
w warsztacie, gdzie uczył Jezusa zawodu”.

PRACOWAĆ W HARMONII
Jezus jako dziecko widział swoich cięż-

ko pracujących rodziców i sam również w 
tej pracy pomagał. Jak pisał św. Jan Paweł II 
w swojej adhortacji o św. Józefi e, „Ten, 
o którym mówiono, że jest «synem cieśli», 
uczył się pracy od swego domniemanego 
ojca. Jeżeli Rodzina z Nazaretu jest w po-
rządku zbawienia i świętości przykładem i 
wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i 
praca Jezusa przy boku Józefa – cieśli”.

Papież pisał dalej, że „wraz z człowie-
czeństwem Syna Bożego również praca 
została włączona do tajemnicy Wcielenia. 
Została też w szczególny sposób odkupio-
na. Józef z Nazaretu przez swój warsztat, 
przy którym pracował razem z Jezusem, 
przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odku-
pienia” (Redemptoris Custos, 22).

Na co wskazuje nam przykład św. Józefa 
i Świętej Rodziny? Józef i Maryja pracowali 
dużo i ciężko, jednak praca nie pochłaniała 

ich całkowicie. Wręcz przeciwnie, angażo-
wali się w nią, pełniąc Bożą wolę, która po-
legała na tworzeniu kochającej i bezpiecz-
nej rodziny dla ich Syna. Pracowali ciężko 
nie tylko po to, by przeżyć. Podkreślali w 
ten sposób postawę służby wobec Boga i 
siebie nawzajem. Byli też dalecy od pracy 

w odosobnieniu. Dzielili się obowiązkami, 
pracowali w harmonii, w codzienne domowe 
obowiązki włączając także Jezusa.

Papież Franciszek, rozważając następnie 
rolę św. Józefa jako strażnika Świętej Rodzi-
ny, wezwał nas do bycia strażnikami swoich 
rodzin, co oznacza „troskę jedni o drugich: 
małżonkowie wzajemnie opiekują się sobą, 
następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, 
a z biegiem czasu dzieci stają się opiekunami 
rodziców. To szczere przeżywanie przyjaźni, 
w której opiekujemy się sobą wzajemnie peł-
ni dobra, zaufania i szacunku”.

PRACA ŚRODKIEM UŚWIĘCENIA
Jakże inny to sposób podejścia do co-

dziennej pracy! W rodzinie powinna się ona 
stać częścią ciągłego i wzajemnego ofi aro-
wania się sobie małżonków dla ich wspól-
nego dobra i dobra ich dzieci. Nie chodzi tu 
o odnoszenie sukcesów ani o przetrwanie, 
ale raczej o wyraz miłości, troski, opieki 
i wdzięczności dla Boga. W ostatecznym 
rozrachunku naszej codziennej pracy po-
winno przewodzić dążenie do świętości i 
zbawienia.

Jeśli nasze rodziny mają prawdziwie stać 
się „domowymi kościołami”, powinniśmy 
postawić sobie pytanie, jak podchodzimy 
do codziennych obowiązków, zarówno tych 
w miejscu pracy, jak również związanych 
z opieką nad dziećmi czy rutynowymi pra-
cami domowymi.

Czy w naszej pracy przejawia się miłość? 
Czy jest podejmowana dla dobra współ-
małżonka i dzieci, czy raczej stanowi 
ucieczkę od nieszczęśliwego życia rodzin-
nego? Czy istnieje równowaga między 
czasem spędzanym w pracy a tym poświę-
canym bliskim? Czy mężowie i żony dzielą 
się obowiązkami i wymagają stosownej po-
mocy również od dzieci? Czy rodziny pracu-
ją jedynie dla osiągnięcia własnego dobro-
bytu czy wychodzą naprzeciw potrzebom 
innych? Czy praca przybliża nas czy oddala 
od osobistego uświęcenia?

W tym majowym miesiącu, który wkrót-
ce się rozpocznie, zwróćmy się do św. Jó-
zefa i Maryi z prośbą o prowadzenie nas 
do Chrystusa, tak w naszej pracy, jak i w na-
szych rodzinach.

Najczęściej jest to dojrzały mężczy-
zna w staromodnym, ale zgrabnym 
garniturze, na który zakłada komżę. 

Od wieków nazywany jest dozorcą, kościel-
nym, recepcjonistą, klucznikiem, dzwon-
nikiem, a nawet „aniołem stróżem”. Ale 
najczęstszą nazwą jest zakrystian. 

TRZYMAJĄC OBRONĘ
W czasach sowieckiego ateizmu, gdy 

w kościele farnym w Grodnie nie było ani 
proboszcza, ani wikariusza, zakrystian 
przygotowywał przestrzeń sakralną: kładł 
ornat na ołtarzu jako symbol obecności 
księdza, przynosił niezbędne księgi litur-
giczne i pilnował porządku. Obecni czytali 
fragmenty Ewangelii, modlili się, śpiewali, a 
przyjmować Komunię św. chodzili do pobli-
skiego kościoła – pobernardyńskiego.

O posłudze zakrystiana w okresie so-
wieckim opowiada pan Stefan Jodkowski, 
dozorca z 25-letnim stażem przy kościele 
pobrygidzkim w Grodnie. „Gdy przyjecha-
łem zamieszkać w mieście, zainspirowałem 
się pomysłem uzyskania od władz zgody na 
wznowienie działalności pobrygidzkiego 
kościoła . Tej sprawy podjęliśmy się razem 
z moją siostrą, która w tym czasie była 
przełożoną sióstr nazaretanek. Kontakto-
waliśmy się z lokalnym Komitetem Wyko-
nawczym, miesiącami czekaliśmy na swoją 

kolej, aby dostać się z wizytą do kierowni-
ctwa w Mińsku. Później całą parafi ą zbie-
raliśmy pieniądze mi na bilet do Moskwy, 
aby poprosić o pozwolenie, ale wszędzie 
wskazywali mi drzwi” – wspomina zakry-
stian.

Trzy lata obijania progów „wielkich 
szefów” – i wszystko na marne. Pozostał 
tylko modlitewny szturm. „Prawie co-
dziennie zaczęliśmy się gromadzić grupą 
około stu osób w budynku Komitetu Wy-
konawczego i ... odmawiać Różaniec. Kto 
na korytarzu stał, kto na klatce schodo-
wej – i wszyscy z koralikami w dłoniach 
i cichą modlitwą na ustach” – mówi pan 
Stefan. A po kilku tygodniach zdarzył się 
cud: został wezwany do biura i odczytano 
decyzję – zwrócić kościół parafi anom.

ZAWSZE NA STRAŻY
Dzięki Bogu dzisiaj kościoły są peł-

ne zarówno podczas nabożeństw, jak i po 
nich. Ktoś biegnie w wolnej chwili, aby 
podać swoją intencję. A kogoś boli dusza i 
musi natychmiast dostać się do domu Bo-
żego, aby otworzyć się na Najwyższego. 

Dlatego za-
krystian nie 
o p u s z c z a 
świątyni tak-
że po Mszy 
świętej – czeka na odwiedzających. 

„Zdarza się, że pijany zajrzy. Nie od-
pędzam go. Pogadam z nim, przytulę, 
pocieszę. Nie bez powodu przyszedł do 
Boga pijany: najwyraźniej coś się stało. 
A potem zapraszam do ponownego od-
wiedzenia kościoła, tylko radzę nie pić 
wcześniej” – zauważa rozmówca.

Jednym z głównych zajęć zakrystiana 
jest przygotowanie niezbędnych rzeczy 
liturgicznych przed rozpoczęciem Mszy 
świętej. Wszystko należy przewidzieć w 
najdrobniejszych szczegółach: umieścić 
wstążki w książkach, aby kapłan szybko 
mógł się orientować skąd czytać Ewan-
gelię, a skąd śpiewać psalm. Konieczne 
jest również innego rodzaju wsparcie 
związane z celebrowaniem, na przykład 
podczas ubierania kapłana przed litur-
gią. „Jeśli ksiądz jest młody, to sam so-
bie poradzi, a jak starszy, to pasa sam 

nie przewiąże, trzeba pomagać” – doda-
je z uśmiechem pan Stefan.

UNIWERSALNY 
ŻOŁNIERZ

Często zakrystian musi jednocześnie 
pełnić obowiązki dozorcy, elektryka, ślu-
sarza, stolarza i dekoratora. Na przykład 
w grodzieńskiej katedrze przez pewien 
czas opiekę nad kościołem sprawował 
tylko jeden człowiek. Przychodził on do 
katedry o 6 rano, a wracał do domu około 
9 wieczorem. 

I to nie jest zaskakujące. W jednym z 
okresów w bazylice mniejszej św. Fran-
ciszka Ksawerego odprawiano do 12 Mszy 
świętych codziennie. Taki wzrost aktyw-
ności religijnej naszych wiernych impo-
nuje, ale wymaga jednocześnie większe-
go poświęcenia ze strony sług Chrystusa. 
Zakrystian musiał być obecny w kościele, 
nie mając dni wolnych. Można jednak 
przypuszczać, że taki oddany stosunek 
wiernych do miejscowego Kościoła przy-
czynił się do tego, że diecezja obchodzi 
kolejny jubileusz i szczyci się licznymi 
osiągnięciami.

Tyle czasu w świątyni spędzał i pan 
Stefan. „Czasami musiałem nocować na 
miejscu, w piwnicy kościoła – wspomi-
na. – Zbyt wiele obowiązków miałem: i 
podłogę myłem, i kwiaty hodowałem, i 
jedzenie gotowałem – nakrywałem stół 
dla gości, i sklep trzymałem z dewo-
cjonaliami”. A w sklepie sprzedawał on 
między innymi świece. Najpierw kupował 
je hurtowo w Wilnie, a potem podpatrzył 
proces produkcji i sam zaczął wytapiać 
świece z parafi ny i ogarków – „po co, 
żeby coś się marnowało?”.

Liczba obowiązków zakrystiana zale-
ży w dużej mierze od charakteru świąty-
ni, którą się opiekuje. Ale w każdym razie 
kościelny musi pozostać pracowitym słu-
gą i człowiekiem modlitwy, który, podob-
nie jak pan Stefan, ofi arował swoje serce, 
umysł i pracę na ołtarzu Chrystusa.

Zakrystian może być odbiciem każde-
go świeckiego człowieka, który z odpo-
wiedzialnością traktuje swoją parafi ę. A 
jeśli każdy z nas będzie nie niedzielnym 
gościem świątyni, ale wiernym, który 
idzie do kościoła jak do swojego domu, 
to powody do świętowania urodzin die-
cezji znajdziemy nie co dziesięć lat, ale 
co roku.

30-LECIE DIECEZJI:
ZAKRYSTIAN NA PLACU CHRYSTUSA WTEDY I TERAZ

W tym roku 13 kwietnia obchodzi-
my 30-lecie diecezji grodzieńskiej, dro-
ga do powstania której była ciernista, 
ale dlatego, być może, bardziej owoc-
na. Wierni Grodzieńszczyzny musieli 
przejść trudny okres nacisku „czerwo-
nego” systemu na Kościół: ludzie po-
zostawali bez świątyń, bez kapłanów. 
Wiara nie została jednak utracona, 
o czym świadczy 30-letnie doświadcze-
nie duchowego odrodzenia. A kto może 
być najlepszym świadkiem zarówno 
jednego, jak i drugiego okresu, jak nie 
ten, który zawsze stoi skromnie z boku 
ołtarza, uważnie obserwując tajemnicę 
tego, co dzieje się dwa kroki od niego?   

 Angelina Marciszewska według grodnensis.by

Medal papieski „Benemerenti” (Dobrze zasłużonym). 
Otrzymują go ludzie, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój 
Kościoła. Wyróżnienie to ma również pan Stefan Jodkowski
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1 maja Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Jó-
zefa Rzemieślnika, patrona robotników. Święto ustano-
wił papież Pius XII w 1955 roku – w ten sposób nadał 
religijne znaczenie obchodzonemu od 1892 roku świe-
ckiemu Świętu Pracy.

WZÓR PRACOWITOŚCI I POKORY
Większość naszego czasu spędza-

my w pracy, a także jadąc do niej lub 
wracając do domu. Badania wskazują 
jednak, że choć ludzie pracują więcej, 
to czerpią z tego coraz mniej radości. 
Można z tego wyciągać różne wnioski, 
ale jedno wydaje się oczywiste: co-
dzienna praca jest dla wielu ludzi po-
zbawiona głębszego sensu.

Ponadto długie godziny spędzane 
w pracy mogą być przyczyną niezgody 
w domu – kłótnie między małżonkami 
i poczucie zaniedbania doświadcza-
nego przez dzieci. Po drugiej stronie 
medalu mamy jednak trudne doświad-
czenie braku bezpieczeństwa � nanso-
wego, gdy rodzice są bezrobotni lub 
zmuszeni pracować w kilku miejscach, 
by związać koniec z końcem. Nie ma 
wątpliwości, że utrzymywanie równo-
wagi między pracą i domem nie jest 
łatwym wyzwaniem.
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  Ks. Jerzy Martinowicz

     ciąg dalszy ze str. 1
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     Ks. Jerzy Martinowicz

25 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna
J 10, 11-18

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje 
za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnoś-
cią, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i roz-
prasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak 
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, 
które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i 
nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie 
moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je 
oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem 
od mojego Ojca”.

Słuchać Boga 
Jezus był wysłany przez Ojca, który jest w Niebie, po to, by być Pasterzem ludu. 

W Jego słowach, odczuwamy pasterską troskę o owce, także, a może przede wszyst-
kim, te zabłąkane. Zależy Jezusowi na tym, aby żadna z owiec nie zginęła, lecz miała 
życie. Dlatego każdemu człowiekowi ofi aruje bardzo wiele i zapewnia nas o swojej 
miłości i opiece. 

Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały ofi arowuje nam swoją miłość i swoje 
nieśmiertelne życie. Trzeba tylko nam usłyszeć Jego głos, przyjąć propozycje samego 
Boga, chwycić Go za rękę, aby zaprowadził nas do życia wiecznego. Słuchać głosu 
Chrystusa, to znaczy wziąć do serca Bożą naukę i według niej postępować w swo-
im życiu, to znaczy naśladować Go. To znaczy również, żeby uświadomić sobie, że 
do Boga nie idzie się w pojedynkę, ale we wspólnocie: wraz z innymi osobami – owca-
mi, dążącymi do jednego celu – do zbawienia.

Jezus Dobry Pasterz jest zawsze z każdym z nas. Jest po to, aby nas wspomagać 
swoją łaską w ziemskim pielgrzymowaniu do wieczności. Pozwólmy się Mu prowa-
dzić, ponieważ tak wiele osób nie pozwala. Idźmy za Pasterzem, realizując program 
przez Niego nakreślony, aby u kresu swego życia móc powiedzieć „Tobie Panie zaufa-
łem, nie zawstydzę się na wieki”.

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, pomagaj mi nieustannie kroczyć za Tobą, ponieważ 
Ty jesteś moją Drogą, Prawdą i Życiem! 

18 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
Łk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy ła-
maniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 
„Pokój wam!”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On 
rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i 
przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych 
słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzy-
li i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali 
Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To 
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi 
się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i 
w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: 
„Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

Być świadkiem Zmartwychwstania    
Doświadczenia apostołów związane z przeżyciami Wielkiego Piątku mocno ich przy-

gnębiły, a nawet załamały ich wiarę w to, co przeżyli w ciągu trzech lat trwania przy 
Jezusie. Lecz Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nich, aby na nowo uwierzyli. 
Przynosi im pokój, usuwa wszelkie lęki i obawy. Chce sprawić, aby silni Jego zwycię-
stwem poszli w świat, aby zdobyć go dla Niego – Pana i Zwycięzcy.

Coś podobnego ma nieraz miejsce w naszym życiu. Lęk, niepokój, wewnętrzna roz-
terka, różnego rodzaju obawy i niepewność przesłaniają nam Chrystusa i rodzą wątpli-
wości. Ale Jezus mimo wszystko jest zawsze obok, ciągle nas podtrzymuje w istnieniu. 
On chce, abyśmy we wszystkich naszych kłopotach i zmartwieniach zaufali Mu. Abyśmy 
zawsze byli przekonani, że On jest z nami, tak jak był po swoim zmartwychwstaniu 
z Piotrem i innymi apostołami. On chce oświecić nasze umysły i serca, abyśmy również 
my mogli być świadkami Jego zmartwychwstania w naszych obecnych trudnych cza-
sach. Abyśmy mogli poprzez przykład własnego życia – nie tylko od święta i niedzieli, 
ale na co dzień – świadczyć, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. 

Panie Jezu Chryste, spraw, abym zawsze mógł odczuwać Twoją obecność i świad-
czyć innym ludziom o Twoim zmartwychwstaniu! 

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

 Z głębi serca

ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN 

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Walentemu 
Chwiedukowi życzymy Bożego wsparcia w posłudze Koś-
ciołowi, aby dzięki Tobie ludzie stawali się coraz to lepsi i 
przybliżali się do Boga. Niech Pan wynagrodzi wszelkimi 
łaskami, obdarzy zdrowiem, szczęściem i pomyślnością.

Wierni parafii św. Jerzego w Bielicy

ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN

Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi Jerzemu Martino-
wiczowi życzymy zdrowia, sił i pokoju serca. Niech Duch 
Święty wspiera Księdza swoimi darami, a święty patron 
zawsze się opiekuje.

Redakcja „Słowo Życia”

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jasiewiczowi życzymy, 
aby Bóg Wszechmogący i Maryja Panna zawsze mieli Cie-
bie w swojej opiece, Duch Święty obdarzał obfitymi da-
rami, a święty patron mocno trzymał za rękę i pomagał 
w trudnych sytuacjach życiowych.

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym
i Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich

Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi życzymy 
mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech Jezus króluje 
w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron 
zawsze będzie obok.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Fiedukowi życzymy, 
aby Chrystus błogosławił każdy Twój dzień, Matka Boża 
otaczała swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomagał 
godnie spełniać posługę kapłańską. 

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Różanki

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Żegarynowi życzymy 
mocnego zdrowia, siły, pomyślności i codziennej radości. 
Niech Twe serce zawsze będzie napełnione pokojem i mi-
łością.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowogródka i Lubczy

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie życzymy do-
brego zdrowia, spokoju serca, życzliwości od ludzi, nie-
gasnącego zapału wiary, nieustającej opieki Matki Bożej 
i św. Jerzego. Niech światło Chrystusa oświeca kapłańską 
drogę, a Duch Święty prowadzi przez życie.

Rodzice i rodzeństwo z rodzinami 

Czcigodnym Księżom Jerzemu Bartoszewiczowi i Je-
rzemu Jasiewiczowi życzymy mocy w niesieniu posługi 
kapłańskiej, nieustającej gorliwości w pełnieniu woli Bo-
żej i wspaniałych owoców na niwie Pańskiej.

Apostolat „Margaretka” i parafianie z Bieniakoń 

ŻYCZENIA Z OKAZJI
DNIA KAPŁANA I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi, Księżom Kanonikowi Zdzisławowi 

Wederowi, Proboszczowi Pawłowi Szczerbickiemu, 
Arturowi Leszniewskiemu, Aleksandrowi Mietlickie-
mu, Władysławowi Surwile, Olegowi Korolowowi, 
Olegowi Żurawskiemu, Siostrom Marii Stasiewicz, 
Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Walentynie Kot, 
Julii Klewiec, Mariannie Oleszczyk, Filotei Cichono-
wicz, Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek i Aleksandrze 
Oreszko życzę zdrowia, wytrwałości w posłudze, opieki 
Matki Bożej i wszystkich potrzebnych łask od Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Niech Bóg obdarzy Was miłością i 
błogosławieństwem.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Księżom 
Janowi Romanowskiemu, Jerzemu Martinowiczowi, 
Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Witale-
mu Walukowi, Dymitrowi Urbanowiczowi, Witale-
mu Cybulskiemu, Jerzemu Jodzikowi, Aleksandrowi 
Worobjowowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi 
Janowiczowi i Siostrze Magdalinie Kułaj życzymy bło-
gosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, darów 
Ducha Świętego i mocnego zdrowia. Niech promienie 
Miłosierdzia Bożego oświecają Waszą drogę życiową, a 
światło Waszej wiary prowadzi ku nawróceniu tych, któ-
rzy jeszcze nie znają Boga.

Apostolat „Margaretka”, Legion Maryi,
Kółko Różańcowe i wierni parafi i św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jasiewi-
czowi i Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu życzymy zdro-
wia, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpaster-
skiej, niegasnącej miłości, wiary oraz życzliwych ludzi 
obok. Niech Bóg zawsze Wam błogosławi!

Wierni i Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena ze Staniewicz 

Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu ży-
czymy mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi i 
ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa rozjaśnia 
drogę, a Miłosierdzie Boże i opieka Maryi Panny dodają 
sił i cierpliwości. 

Parafianie kościoła pw. Serca Pana Jezusa w Rędzinowszczyźnie

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi życzymy, 
aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał swoimi łaskami, 
prawdziwą radością i pokojem, Maryja napełniała serce 
miłością, a Duch Święty obficie zsyłał swe dary.

Wierni parafii Hoża

Czcigodnym Księżom Pawłowi Skubie i Wiktorowi Za-
charzewskiemu życzymy zdrowia, radości, siły, optymi-
zmu, wytrwałości i zapału w realizacji planów. Niech Wa-
sza droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona 
przez Pana, a mądre kazania cieszą ludzkie dusze i serca.

Parafianie kościoła pw. Bożego Ciała w Dworcu

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Spiry-
donowi życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na 
drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty zsyła na Ciebie 
swe obfite łaski, Chrystus obdarza miłosierdziem, a Ma-
ryja Panna otacza opieką.

Wierni kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy 
bezgranicznych łask od Chrystusa Zmartwychwstałe-
go, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki 
Matki Najświętszej.
Z okazji urodzin i imienin życzymy również mocnego 
zdrowia, pomyślności w posłudze kapłańskiej i życzli-
wych ludzi obok.

Parafianie kaplic
Wierabiejki i Wierdomicze

Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi 
i Siostrze Annie Nosiewicz życzymy, aby Zmartwych-
wstały Jezus Chrystus obficie wynagrodził Was dobrym 
zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niech Wasza droga słu-
żenia Bogu będzie długa, szczęśliwa i owocna.

Wierni kaplicy Lipiczno

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pi-
kule życzymy, aby droga, na którą Cię powołał Chrystus, 
była drogą do świętości. Kochaj swe kapłaństwo i umiej 
rozpoznać w nim ewangeliczny skarb, za który warto oddać 
wszystko. 

Komitet Kościelny i parafianie
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyń-
skiemu życzymy mocnego zdrowia na długie lata i wszelkich 
łask Bożych. Niech każdy dzień będzie pełen ciepła i radości, 
pomyślnie realizują się wszystkie plany, a Chrystus Zmar-
twychwstały zawsze błogosławi.

Pracownicy katedry grodzieńskiej

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Skubie i 
Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy, aby Zmartwych-
wstały Chrystus był źródłem radości i pokoju, obdarzał 
zdrowiem, cierpliwością i potrzebnymi łaskami, błogosławił 
w posłudze i towarzyszył na drodze do świętości. 

Wierni parafi i Rohotna

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Barto-
szewiczowi życzymy mocnego zdrowia na długie lata, bło-
gosławieństwa Bożego na każdy dzień, opieki Matki Bożej. 
Dziękujemy za czułe serce i cierpliwość. Pamiętamy w swo-
ich modlitwach.

Parafianie kościoła w Żyrmunach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusz-
nickiemu życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na 
drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty zsyła na Ciebie swe 
obfi te łaski, a Chrystus obdarza miłosierdziem oraz będzie 
źródłem miłości i pokoju w Twym sercu.

Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe
i wierni parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława

biskupa w Korobczycach

Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi życzymy po-
gody ducha, mocnego zdrowia i niegasnącego zapału w gło-
szeniu Słowa Bożego. Niech Chrystus Zmartwychwstały ob-
darzy Cię swoim błogosławieństwem, a Duch Święty oświeca 
drogę kapłańską.

Wierni parafii
Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu

ciąg dalszy na stronie  8
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 Z głębi serca

Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi ży-
czymy zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, 
opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały zawsze Ci błogosławi. 

Parafianie z Niemnowa

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi 
Hulajowi, Pawłowi Bezlapowiczowi i Romanowi Woj-
ciechowiczowi oraz Siostrom Halinie i Annie życzymy 
mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, darów Du-
cha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech światło Chrystusa 
Zmartwychwstałego oświeca drogę, a Miłosierdzie Boże do-
daje sił i cierpliwości.

Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Marianowi Chamie-
ni i Piotrowi Wiszniewskiemu życzymy zdrowia, pogody 
ducha, życzliwych ludzi, opieki Najświętszej Maryi Panny 
oraz obfi tych łask Bożych. 

Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach 

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Waleremu Spiry-
donowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskie-
mu życzymy dużo sił i wytrwałości w kroczeniu wybraną 
drogą, owocnej posługi na niwie Pana, obfi tych łask i błogo-
sławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wierni parafii Mścibów

Czcigodnemu Księdzu Janowi Sareło życzymy wiele łask 
Bożych. Niech Pan Bóg pomaga w posłudze duszpaster-
skiej, Matka Najświętsza otacza swoją miłością, a Duch 
Święty obficie udziela swych darów.

Stanisława Sidorowicz, Lucja Łabecka,
Maryna Skorb i Maria Wiszniewska z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzy-
my, aby miłosierny Bóg obdarzał Cię swoimi łaskami, 
droga życiowa była błogosławiona, a posługa przynosiła 
radość, satysfakcję i obfite owoce.

Andrzej Słonimiec i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej

Czcigodnym Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowi-
ckiemu i Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi życzymy 
mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i pomyślno-
ści. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi, Duch 
Święty zsyła hojne dary, a Matka Najświętsza otacza 
swoją miłością i opieką.

Mieszkańcy wsi Szembielowce

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Olegowi Jano-
wiczowi, Leonowi Liszykowi i Janowi Sareło życzymy 
prawdziwej radości z pełnienia posługi kapłańskiej, op-
tymizmu, dobrego zdrowia, mocy, darów Ducha Święte-
go oraz wszelkich łask i błogosławieństw od Chrystusa 
Zmartwychwstałego.

Kółko Różańcowe MB Nieustającej
Pomocy i wierni parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko życzymy, 
abyś rozpalił w sobie na nowo charyzmat Boży, otrzy-
many przez włożenie rąk, i jeszcze żarliwiej przeżywał 
radość z wyłącznego oddania się Chrystusowi. Niech 
trud trwania przy Nim zostanie wynagrodzony radością 
Zmartwychwstania.

Przyjaciele

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Czesławowi Paw-
lukiewiczowi, Eugeniuszowi Cichonowi, Dymitrowi Po-
pieniukowi i Andrzejowi Radziewiczowi oraz wszyst-
kim Kapłanom i Rekolekcjonistom, którzy posługiwali 
w naszej parafi i, życzymy tej świętości, która wyraża się 
w gorliwości i poświęceniu, by wspierała Was zawsze 
moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii, abyście 
starali się być wiarygodnymi świadkami Chrystusa we 
współczesnym świecie.

Parafianie z Rosi

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyń-
skiemu życzymy błogosławieństwa Bożego, potrzebnych 
łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, nieustannej 
opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego, ra-
dości i mocnego zdrowia. 

Grupa modlitewna MB Kongregackiej

Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi życzy-
my zawsze być wiernym Chrystusowi. Niech On obdarza 
Cię potrzebnymi łaskami, by jeszcze pełniej mogłeś rea-
lizować powołanie kapłańskie.

Parafianie z Hniezna

Czcigodnemu Księdzu Denisowi Brazińskiemu życzymy, 
aby Bóg Miłosierny wynagrodził Cię mocnym zdrowiem, 
wytrwałością, łaskawością i ciepłem swojego serca. 
Niech Ci towarzyszy bliskość Pana, aby rytm Twojego 
serca bił rytmem miłości Serca Jezusa.

Wierni kaplicy
MB Ostrobramskiej w Urciszkach

Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksientiewowi 
życzymy, aby życie było wypełnione tylko dobrymi czy-
nami, Chrystus Zmartwychwstały obdarzał zdrowiem, 
siłą i cierpliwością, a Matka Najświętsza otulała bez-
graniczną miłością.

Wierni ze wsi Jewłasze, Bogdany,
Dołgaja parafii Lack

Czcigodni Księża Proboszczu Janie Puzyna, Aleksan-
drze Pietrowicz, Janie Woroniecki i Jerzy Sadowski! 
Matka Boża powierzyła Syna w Wasze ręce. Niech ota-
cza Was swoją opieką, a Jezus niech błogosławi posługę 
kapłańską! Dziękujemy za cierpliwość, troskę i szacunek 
do nas.

Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie 

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Andrzejowi Agielo-
wi, Janowi Osipowiczowi, Witalemu Słuce, Witoldowi 
Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi, Klerykowi 
Andrzejowi, Bratu Wiktorowi, Organistkom Ludmile i 
Natalii życzymy mocnego zdrowia i radości. Niech Chry-
stus Zmartwychwstały oświeca drogę Waszego życia, 
a Matka Boża otacza swoją opieką. Dziękujemy za Wa-
sze modlitwy i dobroć. 

Kółko Żywego Różańca św. Maksymiliana ze Szczuczyna

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu ży-
czymy, by Bóg Miłosierny obdarzył zdrowiem na długie 
lata, abyś mógł pracować na chwałę Bożą i dla przemie-
nienia ludzkich serc. Składamy stokrotne „Bóg zapłać!” 
za wygłoszone Słowo Boże podczas rekolekcji. Niech 
Matka Boża czuwa nad każdą chwilą Twego życia.

Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, 
Aleksandrowi Fiedotowowi, Aleksemu i Witalemu 
Więckowiczom oraz Siostrom Aleksandrze i Doro-
cie życzymy radości, pomyślności w realizacji planów i 
zamiarów, mocnego zdrowia, darów Ducha Świętego i 
wszelkich potrzebnych łask Bożych.

Komitet Kościelny i parafianie kościoła
pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Ruszni-
ckiemu życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, do-
brych i życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą 
w każdej chwili. Niech Duch Święty oświeca każdy dzień 
Twej posługi, a Maryja otacza płaszczem miłości.

Parafianie z Korobczyc

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Szczer-
bickiemu, Arturowi Leszniewskiemu, Kanonikowi 
Zdzisławowi Wederowi, Siostrom Irenie Barcewicz, 
Weronice Bliźniuk i Walentynie Kot życzymy mocnego 
zdrowia, życzliwych ludzi obok i obfitych łask Bożych. 
Niech wszystkie dobre zamiary się realizują, a Chrystus 
Zmartwychwstały obdarzy swoim miłosierdziem.

Dzieci, młodzież, kandydaci i ministranci, parafianie
kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi i Jerze-
mu Martinowiczowi życzymy mocnego zdrowia i czu-
łych ludzkich serc. Niech Jezus Zmartwychwstały będzie 
Źródłem pokoju i radości oraz błogosławi Was codzien-
nie w pracy duszpasterskiej.

Apostolat „Margaretka”
i wierni kaplicy Suraż

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi, Wikto-
rowi Sawickiemu i Jerzemu Martinowiczowi życzymy 
mocnego zdrowia, siły, niezachwianej wiary i nadziei. 
Niech dobry Bóg obdarza Was obfitymi łaskami, a święci 
patronowie nieustannie modlą się za Was przed Bożym 
tronem. 

Wierni kaplicy Wincuki

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy, 
aby Dobry Pasterz prowadził Cię przez życie, udzielając 
potrzebnych łask do realizowania powołania, a Matka 
Boża opiekowała się Tobą.
Z okazji urodzin i imienin życzymy również mocnego 
zdrowia, sił i pogody ducha.

Parafianie z Porozowa

Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi i wiernym 
parafi i Nowa Ruda życzymy wszelkich łask Bożych, 
opieki Maryi Panny, błogosławieństwa od Zmartwych-
wstałego Zbawiciela oraz mocnego zdrowia na każdy 
dzień życia.

Rodziny Zając i Pieszkun

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimo-
wowi życzymy zdrowia, roztropności i pogody ducha. 
Niech Chrystus Zmartwychwstały doda Ci sił, aby poko-
nać wszelkie trudności, i obdarzy łaską swojego zmar-
twychwstania.

Grupa modlitewna i parafianie kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu

Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Szemetowi, Ole-
gowi Kuderce i Arturowi Małafi ejowi życzymy błogo-
sławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki 
Matki Bożej, mocnego zdrowia, pogody ducha i niezbęd-
nych sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. 

Wierni parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Ro-
manowskiemu, Ernestowi Mikołajczykowi i Andrzejo-
wi Zajko życzymy, aby Matka Boża, która powierzyła 
swego Syna w Wasze ręce, zawsze miała Was w swojej 
opiece, a Jezus błogosławił posługę kapłańską. Dzięku-
jemy za prawdziwy wzór godności i pobożności.

Parafianie kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy, by 
Pan Bóg obdarzył Cię swoimi łaskami i pokojem, Matka 
Boża zawsze Tobą się opiekowała i każdy dzień był bło-
gosławiony. 
Z okazji urodzin i imienin życzymy również mocnego 
zdrowia i szczęścia.

Parafianie ze Studzienik

Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi życzy-
my mocnego zdrowia, wytrwałości na każdy dzień oraz 
ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświetla 
drogę kapłańską, a Miłosierdzie Boże i opieka Matki 
Najświętszej dodają sił i cierpliwości.

Parafianie kościoła pw. św. Andrzeja
Boboli i wspólnota Świętej Rodziny

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi życzymy moc-
nego zdrowia, sił i cierpliwości na drodze kapłańskiej. 
Niech Duch Święty nieustannie zsyła na Ciebie swe dary, 
światło zmartwychwstania Chrystusa oświeca posługę, 
a miłosierdzie Boże i opieka Maryi dodają sił.

Parafianie i apostolat „Margaretka” z Repli

Czcigodnemu Księdzu Arturowi Wołczkiewiczowi ży-
czymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze dusz-
pasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech 
Jezus Chrystus obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka 
Boża prowadzi najpiękniejszą ścieżką do świętości. 

Przyjaciele 

Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczo-
wi życzymy, aby Pan Bóg obdarzył Cię swoimi łaskami, 
mocnym zdrowiem, pokojem, mądrością i pomyślnością 
w posłudze duszpasterskiej. Niech Duch Święty oświeca 
Twą drogę życiową, a Matka Boża niesie ciepło swojego 
serca.

Komitet Kościelny i wierni parafii Dudy

Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi życzy-
my spokojnych dni w łasce Bożej. Niech Chrystus zawsze 
będzie Ojca Przyjacielem, a posługa na rzecz Boga i lu-
dzi przynosi zadowolenie i obfite owoce.

Walery, Weronika i Jana

Czcigodny Księże Jerzy Kuźmicz! Powołanie jest darem 
Bożym, tajemnicą, która rodzi się w duszy, aby za nas 
mogłeś modlić się Bogu i z Jego łaską służyć Kościołowi. 
Przyjmij dzisiaj nasze życzenia i niski ukłon wdzięczno-
ści. Życzymy zdrowia i błogosławieństw od Pana, opieki 
Matki Bożej oraz ciepła. Jesteśmy wdzięczni Bogu i To-
bie za 11 lat posługi w naszej parafii.
Z okazji imienin życzymy również wszelkich łask Bożych 
i opieki świętego patrona.

Wierni, młodzież, Kółka Żywego Różańca,
apostolat „Margaretka” i Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom 

Czyśćcowym z Nowego Dworu

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko życzymy, aby 
Chrystus Zmartwychwstały Cię błogosławił i bronił, a 
Maryja Panna nieustannie troszczyła się o Ciebie. Zdro-
wia na długie lata, pogody ducha, radości, uśmiechu i 
wspaniałych owoców na niwie Pana.

Parafianie z Mostów

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Nie-
ścierowi życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obda-
rzył Cię mocnym zdrowiem, Matka Najświętsza otacza-
ła swoją opieką, a Duch Święty był hojny na swe dary. 
Niech każdy dzień przynosi radość i obfite owoce.

Komitet Kościelny parafii św. Mikołaja w Gieranionach

Czcigodnym Księżom Walentemu Chwiedukowi i Wik-
torowi Zacharzewskiemu życzymy, aby Jezus Zmar-
twychwstały otaczał swoją opieką, Duch Święty obda-
rzał potrzebnymi darami, a Maryja Panna zawsze nad 
Wami czuwała.
Z okazji urodzin życzymy również mocnego zdrowia, 
siły, pogody ducha i dużo radości. 

Parafianie ze wsi Mociewicze

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i łączenia życzeń.


