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„Tam, gdzie jest Matka, nie panuje niepokój, nie zwycięża strach”. Papież Franciszek
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W naszym kraju zwyczaje
wiernych świadczą o głębokiej 

pobożności maryjnej.
Ludzie gromadzą się

w kościołach, kapliczkach, 
swoich mieszkaniach,

przy krzyżach przydrożnych
na nabożeństwie majowym. 

Wszędzie rozbrzmiewa
Litania Loretańska, 

jedna z najpiękniejszych
modlitw ku czci

Najświętszej Maryi Panny.
W diecezji grodzieńskiej

w pierwszą niedzielę maja
jest obchodzony też

Dzień Matki na znak tego,
że mamy mają się uczyć

miłości od Niebieskiej Matki.

MARYJA
PRZYKŁADEM 

DLA MATEK
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Ks. Jerzy Martinowicz 

Pierwsze i końcowe 
wezwania litanii odnoszą 
się wprost do Stwórcy,  
a pozostałe do Matki 
Bożej, ukazując różne 
aspekty Jej życia. Mod-
litwa wyraża duchowe 
piękno Maryi, będą-
ce owocem zbawczego 
działania Pana w Jej ży-
ciu. Dlatego jest prze-
de wszystkim modlitwą 
uwielbienia Wszechmoc-
nego, który działa z mocą 
i przemienia stworzenie. 
W tej modlitwie zbiera-
my niejako różnorakie 
określenia, aby wyrazić 
jak najpełniej tajemnicę 
Maryi i chwałę Boga, który 
wielkie rzeczy Jej uczynił, 

a także chcemy prosić 
 o Jej wstawiennictwo.

Najświętsza Maryja 
Panna zajmuje wyjątkowe 
miejsce w życiu wiernych. 
Jako Matka wszystkich lu-
dzi troszczy się o dzieci 
Kościoła w każdej epoce 
i nigdy ich nie opuszcza. 
Widzi ludzkie potrzeby  
i wie, w jaki sposób im 
zaradzić. Jak zauważył  
św. Jan Paweł II, „Mary-
ja otrzymała prawo, by 
wstawiać się za nami  
u swego Syna”. 

Kana Galilejska bardzo 
dobrze pokazuje rolę Naj-
świętszej Panny w życiu 
ludzkości. Bogarodzica za- 
uważa wszelkie duchowe 

niedociągnięcia czło-
wieka, które symbolizu-
je brak weselnego wina, 
jednak sama nie rozwią-
zuje dotyczących tego 
problemów. Wiedząc, że 
pomóc może jedynie Pan, 
zwraca się do Chrystusa. 
Zawsze wskazuje na Syna, 
gdyż wie, że tylko Jezus 
ma moc, by przemieniać –  
smutek w radość, lęk  
w zaufanie, a niepewność 
w niezawodną nadzieję. 
Na tym właśnie polega 
Jej pomoc: prowadzi czło-
wieka do Boga. 

Zadaniem wiernych 
jest nie tylko w tym cza-
sie „umajonych łąk”, lecz 
w ciągu całego życia 

„przynoszenie wody”, czy-
li spełnianie swoich co-
dziennych zadań na cześć 
Wszechmocnego. Na-
pełniamy stągwie wodą, 
gdy dzień rozpoczynamy  
i kończymy modlitwą, re-
gularnie uczestniczymy 
w Eucharystii, uczciwie 
pracujemy, sumiennie 
się uczymy czy studiuje-
my, odważnie wyznajemy 
swoją wiarę, pomagamy 
bliźnim, nie przyzwalamy 
na niemoralność, świad-
czymy miłość, dążymy  
do pokory i prostoty. Je-
zus natomiast ma moc to 
wszystko przemienić, by 
zwykła codzienność stała 
się dla nas „weselem”. 

Wskazuje na Jezusa 

Drodzy Czytelnicy!

Na wzór Maryi bądźmy otwarci na Boże Słowo. Bądźmy ludźmi modlitwy, przede wszyst-
kim modlitwy uwielbienia Pana. Poświęcajmy Stwórcy nasze życie, szczególnie to, co nas 
boli, co nas martwi, co nas kosztuje. Starajmy się wypełniać wolę Bożą tak, jak Ona to czy-
niła. 

W tym szczególnym miesiącu chwyćmy Maryję za rękę i prośmy, by pomogła nam prze-
trwać wszelkie życiowe burze.

Ks. Jerzy Martinowicz

Maryjny miesiąc maj ma w sobie niepowtarzalny klimat. Ziemia jakby 
przywdziewa szatę dla Matki Bożej, drzewa obsypują się kwiatem, ptaki za-
kładają gniazda, świeżość i odcienie zieleni ukazują piękno życia, świata 
stworzonego przez Wszechmocnego. W tym czasie we wszystkich naszych 
kościołach i kaplicach, a także przy krzyżach przydrożnych oraz w domach 
prywatnych wybrzmiewają podniosłe dźwięki Litanii Loretańskiej. Jest to 
jedna z najpiękniejszych modlitw maryjnych skierowana do Boga w Trójcy 
Świętej jedynego. 

SŁOWO REDAKTORA

 
J 21, 1-19

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim.  
A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon 
Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli 
mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale 
tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął  
na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 
A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, macie coś do jedzenia?”. 
Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie 
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc  
i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: 
„To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest 
Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem 
prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali 
uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami.  
Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.  
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście 
jeszcze ryb, które teraz złowiliście”. Poszedł Szymon Piotr 
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie 
rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”. 
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto 
Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, 
wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz 
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: 
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I znowu,  
po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział 
mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz 
Mnie?”. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: 
„Czy kochasz Mnie?”. I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś 
owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś 
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby 
zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy 
to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”.

POZOSTAĆ WIERNYM POWOŁANIU   
Po szczerym żalu i łzach skruchy Piotra Jezus wzywa go 

do wypłynięcia na głębię po raz kolejny, gdyż w pewnym 
momencie apostoł zwątpił w swoje powołanie do głoszenia 
Królestwa Bożego i wrócił do dawnego życia – do łowienia 
ryb. Jednak Chrystus nie ma do niego pretensji, nie czyni 
żadnych wyrzutów. Wyraża natomiast bezbrzeżną miłość, 
nazywając swych uczniów dziećmi. Po trzykrotnym pyta-
niu o miłość Zbawiciel ponownie powołuje apostoła, mó-
wiąc: „Pójdź za Mną!”.

Przykład Piotra pokazuje, że odejście od powołania  
i próba realizacji własnych planów jest bezsensownym 
trudem. Po zrozumieniu tego i wyznaniu szczerej miłości  
do Mistrza apostoł otrzymał od Jezusa władzę pasterską  
i stał się Jego wiernym sługą aż po męczeńską śmierć. 

Na ile jestem wierny powołaniu,
którym obdarzył mnie Bóg?

Jak odpowiedziałbym Chrystusowi
na Jego pytanie o miłość? 

ІІІ NIEDZIELA WIELKANOCNA

J 10, 27-30
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu,  

a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. 
Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec 
mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt 
nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy”.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

BYĆ POSŁUSZNYM BOGU   
Jezus jest Dobrym Pasterzem, który daje życie swoje  

za owce. Chrystus wyraźnie mówi, że do Jego owczarni należą 
ci, którzy Go słuchają. Każdy, kto poznał Słowo Boże, nie może 
pozostać na nie obojętny, lecz powinien przyjąć zaproszenie 
Pana i pójść za Nim. Jeśli nie będzie słuchał głosu Boga, łatwo 
może zbłądzić i zamiast się zbliżać, zacznie się od Niego od-
dalać. 

Zadaniem wiernych jest posłuszeństwo Jezusowi. Ozna-
cza ono bezwarunkowe przyjęcie Jego nauki. Każdy więc czyn 
chrześcijanina powinien ukazywać własną przynależność  
do Chrystusowej owczarni. Owiec, które są posłuszne swemu 
Pasterzowi, nikt nie może wyrwać z ręki Ojca. Powinniśmy 
obrać Jezusa za swego Przewodnika, gdyż tylko On może za-
prowadzić ku wiecznej radości. 

 
Co czynię, aby jeszcze wyraźniej słyszeć

głos Dobrego Pasterza? 

Jakie podejmuję działania, aby bardziej
zbliżyć się do Boga? 

Ks. Jerzy Martinowicz 

Główny cel Komisji Synodalnej ds. Nowej Ewange-
lizacji (Ruchów i Stowarzyszeń) to szukanie nowych 
dróg i sposobów docierania z Ewangelią do wszyst-
kich. Dlatego też jej członkowie zwracają uwagę  
na ważne miejsce, które w życiu Kościoła zajmują 
ruchy i stowarzyszenia kościelne – będąc zorganizo-
waną formą apostolstwa, pomagają one wiernym być 
autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa. Zaanga-
żowane w nie osoby mogą z większą skutecznością 
przepajać współczesną rzeczywistość społeczną, kul-
turalną i polityczną wartościami ewangelicznymi. 

Do Komisji Dekanalnych zwrócono się z zapyta-
niem o funkcjonujących w parafiach ruchach kościel-
nych, wspólnotach i grupach modlitewnych, by zdiag-
nozować bieżącą sytuację w diecezji grodzieńskiej. 
Sporządzono również ankietę dla księży proboszczów 
w celu zbadania liczby grup / wspólnot oraz zaan-
gażowanych osób, charakterystyki form apostolstwa,  
a także potrzeb wiernych. 

Komisja Synodalna ds. Nowej Ewangelizacji oma-
wia możliwą współpracę z liderami i duszpasterzami 
ruchów kościelnych, wspólnot i grup modlitewnych 
działających na terenie diecezji. Jej członkowie pro-
ponują stworzenie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Ka-
tolickich Diecezji Grodzieńskiej, która by stanowiła 
płaszczyznę współdziałania i wymianę doświadczeń 
między ruchami i stowarzyszeniami w lokalnym Koś-
ciele. Opiekę duszpasterską sprawowałby nad nią 
mianowany przez biskupa asystent kościelny. Celem 
tej rady byłoby wspieranie misji i budowanie jednoś-
ci ruchów i stowarzyszeń w diecezji. 

Prośmy o światło Ducha Świętego na dalszą pra-
cę Komisji Synodalnej ds. Nowej Ewangelizacji, przed 
którą stoi teraz ważne zadanie szukania praktycznych 
rozwiązań, by głoszenie Ewangelii w naszej diecezji 
było jeszcze bardziej owocne. 

Ojciec święty Jan Paweł II na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła 
słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji: „Patrzcie w przyszłość, podejmując nową ewangelizację –  
nową w zapale, nową w metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti, 9 marca 1983 r.). Ewangelizacja 
nowa w zapale ma działać w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym 
i prowadzić do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości 
wiary. Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, Jezusa jako jedynego Zbawi-
ciela, Pana i Mesjasza. Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego, 
by Dobra Nowina stała się zrozumiała dla każdego odbiorcy.

Komisja ds. Nowej Ewangelizacji 
(Ruchów i Stowarzyszeń)
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N i e z a l e ż n i e  
o d  t e g o ,  j a k 
bardzo staramy 
się żyć zgodnie 
z  n a u c z a n i e m 
chrześcijańskim, 
zawsze będzie coś 

takiego w naszym życiu,  
z powodu czego powinniśmy 
prosić o przebaczenie. Po-
myślmy o dniach spędzonych  
na lenistwie, o chwilach, kie-
dy nasze serce było ogarnięte 
urazą... Te doświadczenia, 
które nie są niestety rzad-
kie, sprawiają, że błagamy: 
„Panie, Ojcze, odpuść nam 
nasze winy...”.

Nie przypadkiem, Ewan-
gelia św. Mateusza, zaraz  
po przekazaniu tekstu „Ojcze 
nasz” pośród siedmiu uży-
tych wyrażeń skupia się na 
podkreśleniu właśnie tego, 
które dotyczy przebaczenia 
braterskiego: „Jeśli bowiem 
przebaczycie ludziom ich 
przewinienia, i wam prze-
baczy Ojciec wasz niebieski. 
Lecz jeśli nie przebaczycie 
ludziom, i Ojciec wasz nie 
przebaczy wam waszych 
przewinień” (Mt 6, 14-15).

B ó g  d a j e  k a ż d e m u 
chrześcijaninowi łaskę, by 
napisać historię dobra w 
życiu swoich braci, zwłasz-
cza tych, którzy uczynili coś 
przykrego i błędnego. Sło-
wem, uściskiem, uśmiechem 
możemy przekazać innym to, 
co otrzymaliśmy najcenniej-
szego. A co jest tym czymś 
cennym, co otrzymaliśmy? 
Przebaczenie, zdolność do 
obdarzenia innych również 
przebaczeniem.
 
Fragment przemówienia podczas 

audiencji ogólnej w Watykanie, 
24.04.2019

Papież Franciszek

M i ł o s i e r n y 
Bóg pragnie oka-
zać swe miłosier-
dzie całej ludzko-
ści i wszystkich 
doprowadzić do 
zbawienia. Dla-

tego wybrał młodą, prostą 
zakonnicę  Faustynę Ko-
walską, aby przypomniała 
o tym ludziom. Nazywana 
jest często sekretarką lub 
ambasadorką Miłosierdzia 
Bożego, podobnie jak jej kie-
rownik duchowy bł. Michał 
Sopoćko oraz wielki czciciel 
Bożego Miłosierdzia św. Jan 
Paweł II. Dzięki tym osobom 
prawda o Bogu bogatym  
w miłosierdzie w naszych 
czasach jakby zajaśniała no-
wym blaskiem i przemówiła 
na nowo do serc milionów 
ludzi na całym świecie.

Sama w sobie prawda 
wiary o Bożym Miłosierdziu 
nie jest niczym nowym – zo-
stała objawiona na kartach 
Pisma Świętego, w dziejach 
narodu wybranego, a szcze-
gólnie w osobie i czynach 
Syna Bożego Jezusa Chrystu-
sa. […] Być może objawienia 
s. Faustynie były swoistym 
duchowym przygotowaniem 
ludzkości na okrucieństwa 
XX wieku,  aby  cz łowiek 
nie zagubił się ostatecznie  
w bezmiarze zła, nie zwątpił 
w Boga, który jest Ojcem mi-
łosierdzia, nie pozwolił, aby 
grzech i nienawiść odniosły 
zwycięstwo w jego duszy.

Fragment homilii wygłoszonej 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego  

w kościele pw. Michała  
Archanioła w Oszmianie, 

28.04.2019

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

NA DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

W rozważaniu o modlitwie nadal znajdujemy się u jej progu. Jednak czyż nie 
jest to próg rodzinnego domu, gdzie czeka na nas ktoś bardzo bliski? Być może  
po długiej przerwie w praktykowaniu modlitwy wracamy do tego „progu” jak syn 
marnotrawny,  z opuszczoną głową?  Samo zaś spotkanie ze Stwórcą, jak mówi Je-
zus, oznacza przyjęcie i przebaczenie. Nawet gdy trudno to odczuć, warto przynaj-
mniej pamiętać, że Bóg na nas czeka.

Każdego razu wracamy nieco inni, niż byliśmy przedtem. Z czym przychodzimy, 
czego pragniemy, czego oczekujemy? Wyrażamy to w swoich intencjach modlitew-
nych. Jednak również w tym można popaść w skrajność, a mianowicie pobłażliwość 
lub „opętanie” swoimi prośbami. 

Pierwsze może się przytrafić z powodu braku czasu, uwagi czy skupienia jako 
usprawiedliwienie, że „Bóg i tak o wszystkim wie jeszcze przed moją prośbą”. Sens 
jednak tkwi w tym, że prośba do Pana – dobrze uświadomiona i niezapomniana 
przez nas – da nam możliwość zauważenia i uszanowania tego daru, innymi sło-
wy, odczucia konkretnej radosnej, serdecznej wdzięczności, a także uwierzenia, że 
Bóg pragnie naszego szczęścia i pełni życia. W przyszłości Wszechmocny pozwoli 
z większym zaufaniem i nadzieją prosić nawet o niemożliwe z ludzkiego punktu 
widzenia rzeczy.

O drugim skrajnym przypadku opowiem z własnego doświadczenia. Kiedyś my-
ślałam, że trzeba trzymać w głowie intencję w ciągu całej modlitwy. Dziś wydaje 
mi się to śmieszne, jak gdyby Bóg jest tak roztargniony, że może natychmiast za-
pomnieć o mojej prośbie i skupić się na czym innym, więc muszę nieustannie Mu 
przypominać o sobie. Jednak w rzeczywistości jest odwrotnie. Modlitwa to zbawien-
ne przeniesienie uwagi z siebie na Boga. Przedstawiona przed Nim prośba, intencja, 
dziękczynienie od tej chwili znajduje się w niezawodnym miejscu, nie zgubi się, 
nie utonie w morzu „cudzych” próśb. Można – i trzeba – wypuścić ją z rąk, gdyż Pan 
pragnie zabrać mój ciężar. Nie tylko piękny jak śpiew chwały, lecz także brudny jak 
grzech, z którym przystępuję do spowiedzi. Jeśli uświadomię sobie to „oddaję Tobie”, 
Bożą akceptację, nieobojętność, uwagę, wtedy uda mi się nareszcie posłuchać Jego, 
a nie wyłącznie siebie: w Piśmie Świętym, w rozważaniach, w pouczeniu kapłana 
przy konfesjonale, który również stara się słuchać Boga.

Co dalej? Szukanie wewnętrznej ciszy, uświadomienie Bożej obecności, przynie-
sienie intencji stają się sposobami na spowolnienie prędkości, z którą lecimy przez 
życie. Podczas modlitwy rzeczywiście możemy jechać autobusem lub iść w tłumie –  
ważna jest postawa serca.

Zatrzymujemy się w skupionej modlitwie, by kochać i sławić Boga swymi czy-
nami. Jednak przyjrzyjmy się, jak istotne znaczenie mają przerwy uczynione w swo-
im czasie. Trzeba umieć przystanąć, by porozmawiać z ludźmi, spojrzeć z miłością  
w oczy swemu dziecku, by dokonać przemyślanego, nie impulsywnego, wyboru,  

by podziękować, a także uświadomić swój błąd i znaleźć sposób go naprawić,  
po prostu by przebywać sam na sam z naturą. Takie przystanki mogą nam podpo-
wiedzieć, jak robić przerwy w trakcie modlitwy. Jednak może też być odwrotnie: 
modlitwa nauczy nas lepszego wykorzystywania pauz w swoim życiu.

Weźmy na przykład niedzielę, którą przykazanie kościelne nakazuje święcić 
przez uczestniczenie we Mszy św. i odpoczynek od pracy. Zaczynając od pierwszych 
rozdziałów Księgi Rodzaju, w Biblii mówi się o ważkości dnia poświęconego Panu. 
Jak wiele głębokich i natchnionych rozważań ubogaca nasze rozumienie sensu tej 
w istocie błogosławionej przerwy w codziennym biegu! Chwile ciszy podczas ce-
lebracji Mszy św. powinny pomóc lepiej przeżyć udział w Eucharystii. Tak, oprócz 
bezpośredniego przygotowania się do Mszy św., krótkie milczenie ma miejsce przed 
wyznaniem grzechów, podczas adoracji konsekrowanej Hostii i wina, a także w ciszy 
po Komunii św.

Wracając do indywidualnej modlitwy, nie da się ominąć przerw, którymi jest 
wypełniona modlitwa Pismem Świętym, Różaniec, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
rachunek sumienia i in. Jednak mowa o nich będzie następnym razem, gdyż nad-
szedł czas na przerwę również w tych rozważaniach.

Na koniec chciałabym się podzielić jedną głęboką modlitwą w duchu  
ignacjańskim:

Otwórz moje serce jak płatki kwiatu;
z głębi dążę do Ciebie, Panie.
Niech wszystko, czym jestem,
i wszystko, co czynię, 
wychwala Ciebie.
Pąk rozwija się jedynie ogrzany słonecznymi promieniami. Próba otworzenia go 

może tylko zaszkodzić kwiatu. Ten obraz przyrody jest nam bliski, ponieważ serce 
odpowiada wyłącznie na miłość. Jeśli kwiat się rozwinie, możemy zobaczyć jego 
wnętrze, jego środek. Czy pozwalamy Bogu na spojrzenie w nasze serce? Czy też 
odwrotnie, zamykamy się na samą myśl o całkowitej otwartości przed Jego oczyma? 
Może uważamy, że lepiej, by patrzył przez „płatki”, stał za drzwiami i nie wymagał 
zbyt wiele? W rzeczywistości Wszechmocny nigdy nie będzie wymagał – to nasze 
serce pragnie Boga. Spróbujmy więc umożliwić Bożej miłości ogrzanie nas.

Przyszedł bardzo odpowiedni czas, by nauczyć się od majowych kwiatów nie tyl-
ko kwitnienia, lecz także pokory rozwinięcia tam, gdzie zostały posadzone: przy dro-
dze, na klombach – czy też na pustkowiu zupełnie niepielęgnowane. Nie czekając 
na szczególne warunki, kwitną pod słońcem, usiłując być zgodne z zamiarem Boga.

Teresa Klimowicz

„Proście, a będzie
                wam dane”

Moja kochana!

Już niedługo nadejdzie dzień, gdy po raz pierwszy przyjmiesz w Komunii św. Jezusa 

Chrystusa. Wiem, że czekasz
 na to. Uwierz, On również czeka...

Chcę cię zapewnić, że ten dzień na zawsze zmieni twoje życie. Ju
ż nigdy nie pozosta-

niesz sama – duszę będzie grzała B
oża obecność. Twoje zadanie natomiast polega na pod-

trzymywaniu tego ognia. Znajduj czas dla Pana Jezusa – On dla ciebie ma czas zawsze. 

W zabieganiu codzienności staraj 
się odszukać przynajmniej kilka chwil, by trwać sam  

na sam z Chrystusem. Rozmawiaj z Nim – swoimi słowami! Dziel się sukc
esami, zmar-

twieniami, wątpliwościami, smutkami. Jezus powinien zostać ci najlepszym Przyjacielem
. 

Z czasem zrozumiesz, że jest 
to Przyjaciel, kt

óry nigdy nie zdradzi – Przyjaciel na zawsze. 

Im mocniejsze relacj
e z Nim zbudujesz, tym pewniejszy fundament będziesz odczuwała 

przez całe ży
cie.

A życie nie jest łatwe... Będzie i gorzko,
 i słodko. Nie da się w nim obejść bez w

sparcia. 

Pamiętaj, że Jez
us w każdej chwili jest gotów

 wyciągnąć pomocną dłoń – musisz tylko 

w potrzebie zw
rócić się do Niego. Nie upadaj na duchu, jeśli wyda ci się, że C

hrystus nie 

odpowiada na twoją prośbę. Oznacza to, że 
ma wobec ciebie i

nny plan. Ani na chwilę nie 

poddawaj w wątpliwość, że jest 
lepszy niż to, o co t

eraz prosisz w modlitwie.

Ufaj Jezusow
i! Dokładnie wie, co jest d

la ciebie lep
sze. Jak nikt inny czuje cię, 

troszczy 

się i broni. Nie zapominaj co dnia dziękować Mu za rodziców, których dla ciebie wybrał, 

oraz za Anioła Stróża, który
 ci towarzyszy. Całe to „wojsko” codziennie broni cię przed 

złem, abyś mogła żyć szc
zęśliwie.

Pozwolisz, że podzielę się z to
bą tajemnicą szczęścia

? Polega na tym, by odpowiedzieć 

życiem na Boże powołanie. Wszyscy zosta
liśmy do czegoś powołani, Bóg dla każdego ma 

szczególny plan. I nawet jeszcze p
rzed twoim przyjściem na ten świat wiedział, jakiego

 

koloru będziesz miała oczy i k
im zostaniesz, gdy dorośniesz. Więc by długo się nie błąkać  

po życiu, szuk
ając szczęśc

ia, nie bój się pytać Go, co przygotował dla ciebie. Możesz otrzy-

mać odpowiedź nie od razu. Nigdy jednak nie ustawaj w zadawaniu tego pytania! Z cza-

sem zauważysz, jak B
óg stopniowo na nie odpowiada.

Pragnę ci udzielić drobnego napomnienia na dalszą drogę. Jeśli b
ędziesz miała w życiu 

wątpliwości, co masz czynić w pewnej sytuacji, 
postępuj tak, by n

ie było ci w
styd przed 

sobą samą. W twojej duszy niedługo zamieszka Pan Jezus – potrzeba, by 
zawsze było tam

 

czysto, przytulnie. Nie poddawaj się pokusom! Czasami niełatwo jest się w
yrzec czego

ś 

„niedozwolonego” (na przykład zaniechać odpowiedzi złem za zło, gdy cię skrzyw
dzono), 

ale powinnaś się starać
. Uwierz, Bóg dał ludziom przykazania z miłości. W ten sposób za-

troszczył się
 o nas. Zbudował granice, przekraczają

c które, czło
wiek nigdy nie będzie mógł 

osiągnąć prawdziwe szczęście.

Życzę ci szcze
rości w relacjach z Panem Jezusem! Nie ustawaj powtarzać, jak 

mocno Go 

kochasz. Sprawisz Chrystusowi przyjemność, jeśli sw
oją miłość będziesz okazyw

ała przez 

bliźniego: słowem, uczynkiem, modlitwą. A największą ranę Mu zadasz, wstydząc się swojej 

wiary. Zachowuj ją, pogłębiaj i się
 nią szczyć! Je

st ona twoją najpiękniejszą ozdobą. W niej 

twoja siła i moc. W niej zawsze znajdziesz pociechę.

„Ty tylko mnie poprowadź,

Tobie powierzam mą drogę.

Ty tylko mnie poprowadź,

Panie mój...”.

               
               

               
         Zawsze jestem przy tobie.

               
               

            Z miłością, twoja chrzestna

Z Bogiem
przez codzienność

Matka chrzestnа
 do chrześnicy

.
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 � W Poniedziałek Wiel-
kanocny w Iłukszcie (Łotwa) 
poświęcono figurę „Regina 
Terrae Marianae” („Królowa 
Ziemi Maryjnej”). Umieszcze-
nie wykonanej z brązu figury 
Maryi autorstwa łotewskiego 
artysty Tālivalda Muzikanta 
na miejskim skwerze dokonało 
się z inicjatywy władz samo-
rządowych. Na uroczystość 
poświęcenia przybyło trzech 
katolickich biskupów, w tym 
abp Zbigniew Stankiewicz  
z Rygi.  Obecny z okazji uro-
czystości mer Iłukszty Stefans 
Rāzna zaznaczył, że „Łotwa 
od ponad 800 lat jest ziemią 
Maryi”. 

 � W sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewni-
kach (Polska) powstała Droga 
Miłosierdzia. Prowadzi ona 
pasażem od Domu Duszpa-
sterskiego do bazyliki. No-
wością są filmiki dołączone  
do każdej z 21 stacji. Można je 
obejrzeć dzięki zeskanowaniu 
umieszczonych na tablicach 
kodów QR. Z czasem, gdy 
zakończą się prace związane  
z budową trasy, Droga Miło-
sierdzia połączy dwa sank-
tuaria: Bożego Miłosierdzia  
i św. Jana Pawła II.

 � Znana оbrończyni życia 
Mary Wagner została areszto-
wana na terenie kliniki abor-
cyjnej Everywoman’s Health 
Center w Vancouver (Kanada). 
Rozdawała na terenie pla-
cówki róże z kopią cudownego 
medalika oraz krótką wiado-
mością dla matek. Próbowała 
też rozmawiać z kobietami 
oczekującymi w klinice i pro-
ponować im alternatywę dla 
aborcji. Ostatecznie Wagner 
została zatrzymana przez po-
licję, siłą wyniesiona i przewie-
ziona do aresztu. Oskarżono 
ją o utrudnianie korzystania 
z mienia zgodnie z jego prze-
znaczeniem i pozostawiona  
w areszcie. Odmówiła wyjścia 
za kaucją i deklaracji, że nie 
będzie się zbliżać do klinik 
aborcyjnych.

 � W ubiegłym roku na świe-
cie zginęło ponad 4,3 tys. 
chrześcijan. Ponad 1,8 tys. 
świątyń zostało zniszczonych 
lub przynajmniej zaatakowa-
nych. Obecnie ponad 327 mln 
wyznawców Chrystusa miesz-
ka w krajach, w których docho-
dzi do prześladowań lub dys-
kryminacji na tle religijnym. 
61 proc. ludności świata żyje 
w warunkach, które uniemożli-
wiają w pełni swobodnie wyra-
żać swej wiary. Za większością 
przypadków łamania wolności 
stoją radykalizm islamski, 
państwa autorytarne i skrajne 
nacjonalizmy. Dane podane 
przez oddział papieskiego sto-
warzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie.

 � Ukraiński Kościół gre-
kokatolicki stworzył aplikację 
mobilną, w której można zna-
leźć informacje o parafiach  
i działających wspólnotach  
w kraju i za granicą. Jest w niej 
dostępna funkcja uniwersalne-
go poszukiwania na podsta-
wie bazowych charakterystyk. 
Można wybrać pewne parafie 
lub wspólnoty, by otrzymywać 
powiadomienia o odświeżeniu 
informacji o nich. Aplikacja 
jest bezpłatna i już dostępna 
do pobrania w systemach iOS 
і Android.

credo.pro; wiara.pl; 
niedziela.pl
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ZAUFANIE
ZAWSZE SIĘ
SPRAWDZA

Wielodzietna matka 
Elwira Prawko, wycho-
wująca dwóch synów  
i dwie córki, przyzna-
je się, że duża rodzina 
wymaga cierpliwości, 
której, zdarza się, braku-
je. „W takich sytuacjach 
uciekam się po pomoc  
do Matki Bożej – mówi 
kobieta. – Do Maryi zwra-
całam się też podczas 
każdej kolejnej ciąży. Ona 
jako Matka Jezusa rozu-
mie wszelki trud noszenia 
pod sercem dziecka i nie 
zwleka ze wsparciem”.

Szczególnej pomocy 
kobieta potrzebowała, 
gdy po raz trzeci przy-
gotowywała się do tego, 
by zostać matką. Lekarz 
podczas USG zauważył 
pewne odejście od nor- 
my w rozwoju płodu  
i radził dokonać aborcji. 
Pani Elwira na to się nie 
zgodziła i dalej się mod-
liła o szczęśliwe przyj-
ście na świat dziecka. 
„Wierzę, że z Niebieską 
pomocą każda sytuacja 
może wyjść na lepsze. Sy-
nek Paweł rzeczywiście 
urodził się z «anomalią» –  
jest hiper aktywny. Pew-
ne problemy zdrowotne 
nie pozwalają mu poważ-
nie zająć się sportem, by  
w ten sposób wyzbywać 
się energii, jednak zna-
leźliśmy inne rozwiąza-
nie – teraz «rwie» bajan –  
z uśmiechem zaznacza 

kobieta. – Niedawno za-
jął drugie miejsce w ob-
wodowym konkursie mu-
zycznym”.

Innym dzieciom rów-
nież nie zabrakło talen-
tów: starsza – Maria –  
maluje, średni – Jerzy – 
śpiewa i gra na skrzyp-
cach, a maleńka Alicja 
działa w orkiestrze swe-
go przedszkola.

TWORZĄC ATMO-
SFERĘ DO WZROSTU 

DUCHOWEGO

Przyjeżdżając w maju 
na wieś do babci, dziew-
częta i chłopcy trady-

cyjnie zbierają kwiaty  
w ogródku i stawiają 
przy obrazie Maryi, mod-
lą się Litanią Loretańską. 
„Gdy odmawiam Różaniec, 
dzieci same dołączają  
do mnie. I stopniowo mod-
litwa zmienia się w śpiew –  
Jurek każdego razu pro-
ponuje zanucić «Zdrowaś 
Maryjo»” – opowiada 
matka. Dodaje, że zawsze 
wspólnie czytają historie 
biblijne, a przed snem 
wszystkie otrzymują  
od niej błogosławieństwo 
przez krzyżyk na czo-
le. Na post dzieci biorą 
sobie postanowienia,  

a w święta chętnie 
uczestniczą w uroczy-
stych procesjach.

Pani Elwira jest pew-
na, że praktyka wiary 
przynosi swój owoc. Jak 
w każdej rodzinie dzie-
ci się ze sobą kłócą, 
czasem obrażają rodzi-
ców, ale później zawsze 
uświadamiają zło swe-
go uczynku. Nigdy nie  

odkładają na potem 
przeprosin mamy z tatą 
lub rodzeństwa.

„Widzę, że mimo wie-
ku każdy z nich nawiązał 
osobistą relację z Wszech-
mocnym. Chłopcy przed 
konkursami muzyczny-
mi zawsze proszą Boga  
o pomoc. Maria z głębo-
kim wzruszeniem adoruje 
Najświętszy Sakrament – 
powierza Panu wszystkie 
swe nastolatkowe zmar-
twienia” – przyznaje się 
kobieta.

Wielodzietna matka 
jest pewna, że do wycho-
wania w dzieciach wartości 

chrześcijańskich potrzeba 
przede wszystkim osobi-
ście wzrastać i rozwijać się  
w wierze. Będąc nastolat-
ką, pani Elwira regularnie 
uczestniczyła w rekolek-
cjach. Po pewnym czasie 
skończyła koledż kateche-
tyczny. Dziś, mając obowiąz- 
ki w pracy i w domu, zawsze  
znajduje czas, by poznawać 
coś nowego i umacniać 

się duchowo. „Niedawno 
zaczęłam uczęszczać na 
forum «Nowe Życie». Mod-
limy się przez wstawien-
nictwo Matki Bożej o po-
trzebne dary i odnowienie  
w Duchu Świętym. Podczas 
spotkań czytamy Pismo 
Święte, rozważamy, notu-
jemy swe myśli, a potem 
w grupach szczegółowo je 
omawiamy. W Biblii są od-
powiedzi na każde pyta-
nie życiowe, więc warto nie 
ustawać w jej zgłębianiu” – 
stwierdza kobieta.

PRZEZ MARYJĘ
BUDOWAĆ ŻYCIE  

ZGODNE Z WOLĄ PANA

Przed zamążpójściem  
krewni pani Elwiry oraz  
znajome zakonnice wróżyli 
jej życie w klasztorze. Sama 
też o tym myślała. Zdecydo-
wała za przykładem Maryi 
przyjąć wolę Bożą, jaką by 
nie była.

Wkrótce spotkała chło-
paka, z którym zapragnęła 
założyć rodzinę. Kobieta się 
przyznaje, że nigdy z mę-
żem nie planowali zostać 
rodziną wielodzietną, tyl-
ko każdą kolejną radosną 
nowinę o ciąży traktowali 
jako bezcenny dar.

„Pamiętam, jak w dzie-
ciństwie uwielbiałam słu-
chać opowiadania o Matce 
Bożej i trzech pastuszkach 
z Fatimy. Tak się zeszło, że 
będąc dzieckiem również 
pasłam krowy. Często, znaj-
dując się na pastwisku, od-
mawiałam Różaniec z myślą 
o tym, że również chciała-
bym doświadczyć jakiegoś 
cudu. I usilnie prosiłam o to 
Maryję. Dziś uświadamiam 
sobie, że Najświętsza Matka 
mnie wysłuchała – otrzyma-
łam aż cztery cuda” – pod-
sumowuje pani Elwira. 

Angelina Marciszewska

MARYJA PRZYKŁADEM 
DLA MATEK
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„Sztafeta dla nadziei”

Pod taką nazwą w Wa-
tykanie zakończył się 
4-dniowy maraton chary-
tatywny, który startował 
w Padwie (Włochy).
Uczestnicy wyścigu poko-

nali ponad 500 kilometrów, 
by zwrócić uwagę społeczeń-
stwa na badania nauko-
we w dziedzinie medycyny,  
w szczególności dotyczące 
ciężkich chorób dziecięcych 
jak białaczka, nowotwory i in.

Maraton organizowała 
fundacja „Miasto Nadziei”. 
Pomysł jego przeprowadzenia 
należy do dziadka 4-letniego 
chłopczyka, który został wyle-
czony z ciężkiego schorzenia.

Potrzeba nieobojętnych 
młodych!

Do przygotowania i prze-
prowadzenia spotkania 
młodzieży w Iwieńcu (ar-
chidiecezja mińsko-mohy-
lewska) tworzy się komitet 
organizacyjny oraz grupę 
animatorów. Dołączyć  
do nich mogą wszyscy 
chętni chłopcy i dziewczęta 
w wieku od 16 lat.     
Ochotnicy muszą się zareje-

strować przez internet. Pyta-
nia można kierować pod nu-
merem: (8 029) 357-15-86 –  
ks. Andrzej Burak.

Diecezjalne Dni Młodzieży 
w Iwieńcu odbędą się w dniach 
26-28 lipca na temat „Echo 
Synodu: Młodzież. Wiara. 
Powołanie”.

Dlaczego płonęło
Notre-Dame?

Zbyt późne powiadomie-
nie straży pożarnej, ro-
botnicy palący papierosy  
na rusztowaniu wokół igli-
cy, kable elektryczne pro-
wadzące przez poddasze 
do dzwonów – to niektóre 
z tropów podejmowanych 
w śledztwie w sprawie 
pożaru w katedrze Notre- 
Dame w Paryżu.   
Francuskie media sugerują, 

że skala pożaru, który wybuchł 
w świątyni 15 kwietnia, mogła 
wynikać z serii ludzkich błędów 
i nieroztropnych decyzji.  Oka-
zało się na przykład, że straż 
pożarna została powiadomio-
na dopiero po 35 minutach  
od pierwszego alarmu prze-
ciwpożarowego. Na miejscu 
tragedii znaleziono także sie-
dem niedopałków. Oprócz tego 
wskazuje się na słabość ochro-
ny katedry. Odkryto również, że 
na poddaszu świątyni były kab-
le elektryczne, doprowadzające 
prąd do małych dzwonów, znaj-
dujących się w iglicy.  Zwarcie 
elektryczne w nich mogło być 
przyczyną wybuchu pożaru. 
Obecnie ostatnia wersja jest 
najbardziej wiarygodna.

RZEŹBIENIE
W DREWNIE JAKO

TRYB ŻYCIA

Powiadają, że zawód 
rzeźbiarza w drewnie 
mogą przyswoić wyłącz-
nie osoby, które zostały 
obdarzone wyjątkowym 
talentem, gdyż tylko 
one są w stanie uczynić  
ze zwykłego drewniane-
go pnia prawdziwe dzieło 
sztuki, odzwierciedlają-
ce piękno otaczającego 
świata. Pytam pana Mi-
kołaja, czy się zgadza  
z tymi słowami. Mistrz  
w zamyśleniu wpatruje się 
w wiosenne niebo i zaczy-
na rozważać. „Rzeźbienie 
w drewnie to nie tyle za-
wód, ile raczej stan duszy, a 
dla kogoś, być może, nawet 
sens istnienia. Zacząłem 
majstrować jeszcze w szko-
le. Potem opanowałem 

podstawy pracy z drewnem, 
zacząłem się zajmować 
rzeźbą i już nie potrafiłem 
się zatrzymać – opowiada 
pan Mikołaj. – Oczywiście, 
w twórczym zawodzie duże 
znaczenie mają zdolności 
naturalne, ale z samym ta-
lentem daleko nie dotrzesz. 
Nie wolno zapominać też  
o żmudnej pracy, bez któ-
rej nie da się rozwijać i 
doskonalić. Trzeba też 

mieć ogromną chęć, pociąg  
do tego rzemiosła, a dalej –  
praktyka”.

Na moje kolejne pyta-
nie o to, skąd i kiedy się 
pojawiła miłość do twór-
czości, adresat wzrusza 
ramionami i z uśmiechem 
tłumaczy, że twórczość 
jest dość skomplikowa-
nym pojęciem, więc okre-
ślić konkretną datę czy 
powód raczej się nie da. 
„W ogóle, stanięcie na twór-
czej drodze to jak pokochać 
człowieka – zaznacza rzeź-
biarz. – Jeśli kogoś kochasz, 
podoba ci się w tej osobie 
wszystko: jak rozmawia, 
jak się uśmiecha, jak sia-
da na fotelu itd. A gdy się 
mówi coś konkretnego  
w stylu «kocham człowieka 
za śmieszny nos, za kręco-
ne włosy», brzmi to jak ab-
surd. Jeśli kochasz, kochasz 
wszystko w stu procentach. 

Tak też jest z twórczością – 
jeśli zacząłeś, stopniowo za 
nurzasz się w żywiole cał-
kowicie”. 

Opowiadając o szczegó-
łach zawodu, pan Mikołaj 
podkreśla, że z drewnem 
nie trzeba „się umawiać”, 
trzeba je kochać, wtedy 
się odwzajemni. Jeśli nato-
miast ma się do surowca, 
z którym się pracuje, podej-
ście chamskie i traktuje się 
go wyłącznie konsumpcyj-
nie, będzie się sprzeciwiał.

„Ludzie są zachwyceni, 
gdy obserwują ruchy rzeź-
biarza, który pracuje z ży-
wym, pachnącym surowcem. 
Jest to rzeczywiście cieka-
wy zawód, jednak niełatwy, 
wymagający sporo wiedzy, 
umiejętności i koniecznie 
natchnienia – opowiada 
mistrz. – Każde dzieło to 
zawsze nowy sens, nowe 
tchnienie, nowe życie. Naj-
pierw trzeba sobie wyob-
razić, co konkretnie chcesz 

wyrzeźbić, potem wszyst-
ko dokładnie obmyślić i 
dopiero wtedy zaczynać 
urzeczywistnienie zamysłu.  

Ale i z tym nie ma lekko.  
Przed rzeźbiarzem stoi po- 
ważne zadanie: za pomocą 
instrumentu ożywić kawałek 
drewna, obdarzyć go charak- 
terem i indywidualnością, 
tchnąć życie. Przy tym nie 
zapomnieć, że jednym nie-
opatrznym ruchem można 
wszystko zepsuć”.

DRZEWO
OŻYWA

Mikołaj Sklar mówi, że 
w jego warsztacie rzadko 

gaśnie światło, a dźwię-
ki pilarki, siekiery oraz 
innych narzędzi stały 
się dla sąsiedzi powsze-
dnim tłem. Sam również 
nie wyobraża już swego  

życia bez pracy z drewnem. 
„Jest to jak dla zwykłego 
człowieka oddychanie czy 
spożywanie jedzenia” –  
podkreśla mistrz.

Zapoznawszy się  
z pracami pana Mikołaja, 
zwracam uwagę na to, że 
wszystkie zostały wyko-
nane z różnego gatun-
ku drewna. Pytam więc,  
w jaki sposób dobiera się 
surowiec i czy ma rzeź-
biarz pewnych „fawory-
tów”. „Można użyć każdego 
drewna: starego, suchego 
lub dopiero co ściętego,  
z konarami, pęknięciami, 
pogryzione przez szkodniki 

lub nietknięte przez długie 
lata – odpowiada artysta. –  
Warto spojrzeć na suro- 
wiec – i od razu zrozumiesz, 
co może się udać, a co nie.  
I oczywiście wszystko za-
leży od idei i zadań, które 
stawia sobie mistrz”.

Pan Mikołaj twierdzi, 
że do rzeźb ulicznych naj-
lepiej pasuje dąb. Drewno 
tego twardego i piękne-
go drzewa najrzadziej 
pęka. Można też rzeźbić 
w surowcu z topoli, sosny, 
buku, grabu. Natomiast 
prace, które mają zdobić 
wystrój wnętrza, są wy-
konywane przeważnie  
z lipy. Jest to bardzo mięk-
ki i podatny surowiec, 
który można zatonować  
w potrzebnym kolorze. 
Krótko mówiąc, każde 
drzewo ma swoje prze-
znaczenie i zalety.

SZTUKA
SAKRALNA

Tematyka drewnia-
nych rzeźb Mikołaja Skla-
ra jest niezwykle rozległa: 
bohaterzy z bajek, istoty 
mityczne, postacie histo-
ryczne, kosiarze, muzycy, 
zwierzęta, ptaki...

Warto zaznaczyć, że 
szczególnym wyróżni-
kiem mistrza stały się 
anioły, których spod jego 
ręki wyszło ponad kilka-
dziesiąt. Każdy z nich jest 
niepowtarzalny. Jeden się 
uśmiecha, drugi się smuci, 
trzeci wstydliwie chowa 
spojrzenie, czwarty pod-
nosi krzyż, piąty zamarł  
w postawie modlitwy. 
A oto złożywszy skrzyd-
ła, siedzą na żerdzi inne 
aniołki, zupełnie jak ptaki 
przed odlotem do ciep- 
łych krajów. Odzwiercied-
la to też nazwa dzieła –  
„Do ciepłych krajów”.

„Każdy człowiek jest 
inny, dlaczego więc anioły 
powinny być takie same? –  
pyta się autor. – Czasa-
mi w ich oczach można 
odczytać pewne emocje. 
Jednak nieraz zaledwie 
szkicuję twarz. Pamiętam, 
na jednej z wystaw po-
deszła do mnie kobieta i 
powiedziała: «Jak fajnie, 
że te anioły nie mają wy-
razu twarzy. Mogę sama 
go sobie wymyślić». Tak 
osoba nabywająca figurkę 
później wyobraża sobie ją 
taką, jaką pragnie, w ten 
sposób stając się współ- 
autorem dzieła”.

Wspominając o in-
nych rzeźbach sakralnych 
autorstwa pana Miko-
łaja, nie można ominąć 
figury i popiersia Jana 
Pawła II, Matki Bożej 
Bolesnej, Jezusa Fra-
sobliwego, Krucyfiksu,  
a także rzeźby Trzech 
Króli, św. Józefa i Maryi  
z narodzonym Chrystu-
sem.

Patrząc na te dzieła, 
rozumiesz, że w utalen-
towanych rękach mistrza 
drewno może nie tylko 
zmienić się w piękną wy-
kwintną rzecz, lecz także 
napełnić się sensem, za-
cząć oddychać, a nawet 
stać się świętą.

Kinga Krasicka

MISTRZ UCAŁOWANY PRZEZ BOGA

Prace rzeźbiarza Mikołaja Sklara, który mieszka  
i tworzy w mieście nad Niemnem, urzekają swym pięk-
nem i niepowtarzalnością. Zachwycają się nimi nie tylko 
amatorzy drewnianych rzeźb, lecz także zwykli obywa-
tele, którym przynajmniej raz udało się zetknąć ze sztu-
ką rodzącą się z drewna. W ręku mistrza grube kłody 
zmieniają się w arcydzieła, by później ozdabiać podwór-
ka, majątki, miejskie ulice i terytoria przykościelne.
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WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

  

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

KLIMAT ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

Wśród wiernych nadal panuje atmosfera paschalnych uroczystości. W So-
poćkiniach miało miejsce przedstawienie wielkanocne pod tytułem „Bądźmy 
uczniami Chrystusa”, a w Smorgoniach odbył się świąteczny koncert pod na-
zwą „Bóg nie umarł”. Prawdziwie radosny nastrój, Boży optymizm i melodie re-
ligijnych pieśni stały się niepowtarzalnym świadectwem tego, że nasz Pan żyje. 
Zmartwychwstał!

Podczas Oktawy Wielkanocnej we wszystkich parafiach diecezji odprawiano 
nowennę z okazji zbliżającego się święta Miłosierdzia Bożego, które obchodzi 
się w pierwszą niedzielę po Dniu Zmartwychwstania. Odmawiając każdego dnia 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, wierni prosili Wszechmocnego, aby okazał im  
i całemu światu swoje miłosierdzie i łaskę. 

Z okazji święta w bazylice katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego w Grod-
nie już tradycyjnie odbyło się nocne czuwanie. Spotkanie modlitewne popro-
wadzili wierni ze wszystkich parafii miasta. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego  
biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski odprawił Mszę św.  
w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Woronowie (dekanat Raduń). Na modlitwie 
zgromadzili się parafianie, a także pielgrzymi, którzy przybyli z różnych zakąt-
ków dekanatu oraz sąsiedniej Litwy. Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz  
w tym dniu celebrował uroczystą Mszę św. w kościele pw. św. Michała Archanio-
ła w Oszmianie. Jak co roku wierni z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza w Sopoćkiniach realizowali pielgrzymkę  
do kaplicy parafialnej w Świacku, by pomodlić się przed obrazem „Jezu, ufam 
Tobie”.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz nawiedził świątynię parafialną 
pw. św. Jerzego w Wornianach (dekanat Ostrowiec) z racji 250-lecia jej konsekra-
cji. W czasie uroczystej Mszy św. dziękczynnej za dar kościoła hierarcha udzielił 
grupie wiernych sakramentu bierzmowania. 

W wigilię święta Miłosierdzia Bożego ordynariusz zawitał do wspólnoty pa-
rafialnej św. Michała Archanioła w Nowogródku. Podczas Mszy św. udzielił grupie 
młodych ludzi sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. W ramach wyjazdu hie-
rarcha nawiedził budowlę nowej świątyni w Lubczy (dekanat Nowogródek), która 
zostanie poświęcona pod koniec czerwca. 

Sakrament bierzmowania z rąk biskupa przyjęli wierni parafii św. Michała 
Archanioła w Oszmianie, Najświętszego Odkupiciela w Grodnie, św. Józefa Rze-
mieślnika w Skidlu (dekanat Grodno-Wschód). 

W grodzieńskim WSD na drugim ogólnobiałoruskim spotkaniu seminarzy-
stów zgromadzili się klerycy i wychowawcy katolickich seminariów duchownych  
z Pińska i Mińska. W planie wydarzenia były udział w Eucharystii, rozgrywki spor-
towe, spotkanie braterskie. Podobne przedsięwzięcia sprzyjają bliższemu pozna-
niu się alumnów, a także przynoszą dobre owoce w ich przyszłej współpracy już 
jako kapłanów. 

• W Grodnie modlono się za ofiary aktów terrorystycznych na Sri Lance. 
• W sanktuarium diecezjalnym Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Tro-
kielach (dekanat Raduń) miały miejsce 3-dniowe rekolekcje dla kapłanów.  
• W ramach X Zlotu Samochodowego „Nekla-Mińsk” kolumna z 28 legendar-
nych samochodów przejechała ulicami Grodna i zatrzymała się przy klaszto-
rze pobrygidzkim. • Wydarzenie kończące projekt „Dzieci w internecie” orga-
nizowany przez Narodowe Caritas odbyło się w oratorium św. Jana Bosko przy 
parafii Michała Archanioła w Smorgoniach. • Wolontariusze Diecezjalnego 
Dnia Dziecka rozpoczęli przygotowania do święta, które będzie miało miej-
sce w Grodnie 1 czerwca. • Dzień skupienia dla kapłanów i sióstr zakonnych 
posługujących w diecezji odbył się w Grodnie. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń

5 maja
Diecezjalny
Dzień Matki. 

Módlmy się w intencji 
żyjących i zmarłych matek. 

6 maja
Święto świętych

Filipa i Jakuba Apostołów.

8 maja
Wspomnienie

św. Stanisława, Biskupa
i Męczennika. 

9 maja
Dzień modlitwy za ofiary 
II wojny światowej oraz 

o pokój na całym świecie.

14 maja
Święto św. Macieja 

Apostoła. 

16 maja
Wspomnienie

św. Andrzeja Boboli, 
Prezbitera i Męczennika.

Intencje
różańcowe

Maj
O Boże błogosławieństwo 

i gorliwość apostolską 
w kierowaniu diecezją 
dla Pasterzy Kościoła 

grodzieńskiego.
O obfite owoce duchowe 
Synodu Diecezjalnego.

 „Głos Ewangelii” 
Rozważania

nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym 

Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia 

w każdą niedzielę o godz. 
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,  
w Świsłoczy na 100.8 FM.

 
Wiadomości z Watykanu 

w języku białoruskim
Transmisja radiowa  

ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie 
22.10 na 98,1 FM –  

w Grodnie, Wołkowysku, 
Szczuczynie,  

Lidzie, Mostach i obok tych 
miast; na 99,2 FM –  

w Brześciu i obok niego.  
W każdą niedzielę  

o godzinie 8.55 
na falach Pierwszego 

Krajowego Programu Radia 
Białoruskiego oraz 

w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy 
diecezji grodzieńskiej 

grodnensis.by 
Naświetla wydarzenia  

z życia Kościoła  
na Grodzieńszczyźnie.  
Są dostępne materiały 
fotograficzne i filmowe.

IX DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

Wydarzenie będzie miało miejsce 1 czerwca w parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (osiedle 

Południowy) pod hasłem „Rodzina – dom miłości”. 

Organizatorzy proponują ciekawy i bogaty program 
(zabawy, gry, konkursy), a przede wszystkim modlitwę, 

Eucharystię, której będzie przewodniczył biskup.  
Do przygotowywania planu spotkania zaprasza się 

wszystkich chętnych. Wszyscy pragnący pokazać  
przedstawienie, zaśpiewać na scenie lub mający inne  

propozycje, które mogłyby ubogacić wydarzenie,  
są proszeni o uprzedni kontakt z organizatorami.

Na spotkanie są zaproszone dzieci z diecezji  
grodzieńskiej, a także z innych zakątków Białorusi, aby 

na modlitwie i zabawie razem spędzić czas. Liczba 
uczestników jest nieograniczona. Organizatorzy  
zapewniają każdemu wyżywienie w ciągu dnia.

O chęci udziału trzeba powiadomić do 26 maja
ks. Jerzego Martinowicza, organizatora i odpowiedzialnego 

za Diecezjalny Dzień Dziecka, mailowo sakralna@op.pl  
lub przez telefon (8 029) 784-05-72.

WIZYTY BISKUPIE 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

JEDNYM WERSEM

  4 maja 1967 r. – ks. Jan Winażendis, prob. Nacza;
  7 maja 1944 r. – ks. Jarosław Wojdag, prob. Lipniszki;
  7 maja  1996 r. – ks. infułat Stanisław Kuczyński, rektor WSD, wik. gen. Grodno;
12 maja 1977 r. – ks. Klemens Piwowarun, prob. Wasiliszki;
13 maja 1948 r. – ks. Walerian Holak, prob. Oszmiana;
18 maja 1987 r. – ks. prałat Kazimierz Orłowski, prob. Adamowicze.

PARAFIA W KOROBCZYCACH ZAPRASZA  
NA PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO POLSKI

Wyjazd organizowany przez parafię św. Maksymiliana
Kolbego i św. Stanisława Biskupa odbędzie się 16-19 maja.

Uczestnicy zwiedzą Kalisz, Wrocław, Częstochowę, wezmą 
udział we Mszy św. w sanktuarium św. Józefa oraz kaplicy 

cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Zapisać się, a także otrzymać więcej informacji można
pod numerami: (8 0152) 67-47-24,  

(8 029) 583-07-02, (8 029) 887-10-24.

XI DIECEZJALNA PARAFIADA DZIECI
I MŁODZIEŻY ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

Hasło tegorocznego wydarzenia –
„Rodzina drogą Kościoła”.

Parafiada będzie miała miejsce w dniach 11-14 czerwca 
w parafiach Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny (Grodno-Południowy), Najświętszego Odkupiciela 
(Grodno-Dziewiatówka), a także na stadionie CKS „Nie-

men”. Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwatero-
wanie i wyżywienie, program wychowawczo- 

religijny, kulturowy i sportowy.
Do udziału są zaproszone dzieci i młodzież w wieku  
od 10 do 19 lat z całej Białorusi. Maksymalna liczba 

uczestników z jednej parafii – 15 osób + opiekun  
(grupa może być mniejsza).

Potwierdzić udział w Parafiadzie trzeba do 1 czerwca
pod numerem: (8 033) 624-35-22  

lub (8 029) 319-54-56 – ks. Artur Małafiej.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ORGANIZUJE 
PIELGRZYMKĘ DO MEDZIUGORIE

W ramach podróży, która odbędzie się w dniach  
19-25 sierpnia, zaplanowano zwiedzenie Budapesztu 
(Węgry) i Mostaru (Bośnia i Hercegowina), a w drodze 

powrotnej Dubrownika i Splitu (Chorwacja).

Więcej informacji szczegółowych można uzyskać
u ks. kanonika Olega Dula, proboszcza parafii św. Stanisława 

Kostki w Wołkowysku, pod numerem: (8 029) 313-65-64.

SZANOWNI CZYTELNICY! 
W redakcji gazety „Słowo Życia” pojawił się  

dodatkowy numer telefonu: 

(8 029) 571-30-77 (MTS). 

Dzięki temu jest teraz możliwe także  
wysyłanie powiadomień SMS lub przez Viber. 

O kontakt z redakcją prosimy w godzinach: 09.00-17.00.
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Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Alek-
sandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia: zdro-
wia, wytrwałości, radości, 

Bożej pomocy we wszystkich 
trudach posługi duszpa-
sterskiej, a także opieki 

Matki Najświętszej i obfitych 
darów Ducha Świętego.

Redakcja „Słowa Życia”

Ich Ekscelencjom Księdzu 
Arcybiskupowi Tadeu-

szowi Kondrusiewiczowi, 
Księżom Biskupom Alek-
sandrowi Kaszkiewiczowi, 
Józefowi Staniewskiemu, 

Antoniemu Dziemian-
ce, czcigodnym Księżom 

proboszczowi Janowi 
Kuczyńskiemu, Pawłowi 

Bezlapowiczowi, Aleksan-
drowi Siemińskiemu, Alek-
sandrowi Mackiewiczowi, 
Olegowi Kononowiczowi, 
Andrzejowi Kowszukowi, 
Andrzejowi Honczarowi, 

Rusłanowi Mazanowi, Wi-
talemu Dobrołowiczowi, 

Ojcu Kazimierzowi Żyliso-
wi oraz wszystkim Kapła-
nom i Siostrom diecezji 

grodzieńskiej, Rektorowi  
i Klerykom grodzieńskiego 
seminarium duchownego

z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych 

życzymy szczęścia na każdy 
dzień, wielu życzliwych serc 
gotowych przyjść z pomocą 
w głoszeniu Dobrej Nowiny. 

Niech Najwyższy Kapłan 
zawsze Wam błogosławi  

w działalności apostolskiej  
i będzie źródłem radości 
oraz spełnienia marzeń,  

a Maryja Panna nieustannie 
się Wami opiekuje.

Apostolat „Margaretka”
z parafii św. Franciszka

Ksawerego w Grodnie

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
z okazji Imienin składam 

wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech droga, którą 

codziennie podążasz, będzie 
szczęśliwa i błogosławiona, 
zdrowie – mocne, a radość 
– niegasnąca. Niech Matka 
Boża nieustannie się Tobą 

opiekuje, a Opatrzność Boża 
czuwa nad Tobą.

Przełożona Generalna Sióstr 
Wspomożycielek Dusz Czyśćco-

wych Irena Złotkowska

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych i Imienin życzymy 

opieki Matki Bożej i darów 
Ducha Świętego. Niech do-
bry Bóg oświeca drogę Twe-
go życia, wzmacnia rozum i 
serce, by słowa wychodzące 

z Twych ust stawały się 
pokrzepieniem dla naszej 
wiary. Niech Ciało i Krew 

Zbawiciela mocno Cię złączą 
z Bogiem, a nasze gorące 
modlitwy będą wsparciem  
w realizacji Twych planów.

Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń

Ich Ekscelencjom Księżom 
Biskupom Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi, Józefowi 
Staniewskiemu i Antonie-
mu Dziemiance, czcigod-

nym Księżom Proboszczo-
wi Witalemu Cybulskiemu 

i Jerzemu Żegarynowi, 
wszystkim Kapłanom i Sio-
strom, którzy posługiwali 

w naszej parafii,
z okazji Wielkiego Czwartku 
i Świąt Wielkanocnych ży-

czymy mocnego zdrowia i sił 
na każdy dzień. Niech wiara, 
nadzieja i miłość nigdy nie 
zgasną w Waszych sercach, 
Jezus Chrystus obdarza ła-

skami i mocą, Maryja Panna 
otacza macierzyńską opieką, 
a Duch Święty oświeca drogę 

życiową. Dziękujemy za 
wspaniały przykład wiary  

i pobożności, mądre słowa, 
skromność, troskę o ludzi  

i czułe serce. 
Parafianie z kościoła

pw. św. Kazimierza  
we Wsielubiu

Czcigodnemu Ojcu
Witalemu Jurkiewiczowi

z okazji Imienin przesyłamy 
serdeczne życzenia. Niech 

Bóg, któremu zaufałeś, 
błogosławi każdy dzień 

posługi kapłańskiej, a Matka 
Najświętsza otacza swoją 
opieką zawsze i wszędzie. 

Życzymy prawdziwej radości 
i pokoju. Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

ze Słonimia

Czcigodnemu Księdzu
Marianowi Chamieni

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocnego 

zdrowia, dużo sił, radości, 
pięknych owoców na niwie 

Bożej. Niech Pan Jezus 
obdarzy Cię swoim błogosła-

wieństwem i miłością,  
a Maryja przytuli do serca.

Członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

z Szydłowic

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Walentemu 

Chwiedukowi
z okazji Urodzin i Świąt 

Wielkanocnych serdecznie 
życzymy wszelkich łask 

Bożych na długie lata. Niech 
Chrystus z miłością przytuli 
Cię do swego Serca za to, że 
głosisz Jego naukę i przeba-
czasz w Jego Imieniu. Dzię-
kujemy za oddaną posługę 
Bogu i ludziom, za dobre 

serce, miłość i cierpliwość.
Parafianie z Mociewicz

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu

z okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Wielkanocnych i Urodzin 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Duch Święty 
zawsze oświeca Twoją dro-
gę, zmartwychwstały Jezus 
obdarza mocnym zdrowiem 
i napełnia pokojem, a Matka 
Boża otacza macierzyńską 
miłością i opieką. Długich  
i szczęśliwych kapłańskich 
lat życia oraz życzliwych

ludzi obok.
Wierni z Mociewicz

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Henrykowi Jabłońskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
dużo sił, cierpliwości, nie-

ustannej nadziei, niegasną-
cego zapału do pracy,  

a nade wszystko – obfitych 
łask od zmartwychwstałego 

Chrystusa.
Parafianie z Zabłoci

Czcigodnemu Księdzu 
Jackowi Markielowi

z okazji Świąt Wielkanoc-
nych przesyłamy najser-

deczniejsze życzenia. Niech 
każdy dzień będzie wypeł-
niony światłem, radością  

i nadzieją. Niech się realizu-
ją wszystkie plany, zmar-

twychwstały Chrystus hojnie 
błogosławi, a Najświętsza 

Matka prowadzi
szczęśliwą drogą.

Byli parafianie z Zelwy: rodziny 
Trubiej i Romańczuk

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi

z okazji Dnia Kapłana i 
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego życzymy zdrowia, 
szczęścia, pomyślności, 

wielu łask Bożych, radości 
na każdy dzień posługi 

kapłańskiej, opieki Matki 
Najświętszej. Niech Jezus 
Zmartwychwstały obdarza 

Cię swoją miłością.
Byli parafianie z Nowijanki 

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi 

Bakłażcowi, Siostrom Ma-
rynie Sakacz, Augustynie  

Biełogrywej, Dorocie 
Biełogrywej i Aleksandrze 

Staszkiewicz
z okazji Świąt Wielkanoc-

nych życzymy dużo radości, 
hojnych łask Bożych  

i pokoju. Niech Najświętsza 
Maryja Panna przytula Was 

do swego serca i pomaga  
w trudnych chwilach życia.

Rodzina Douksza 
z Wiejszycz

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi

z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego pragnie-
my złożyć najserdeczniejsze 

życzenia: obfitych łask 
Bożych, błogosławień-

stwa i samych radosnych 
chwil. Niech Jezus Chrystus 

Zmartwychwstały będzie 
przewodnikiem na drodze 
życia, a Matka Najświętsza 

pociesza i obdarza pokojem.
Wierni z parafii Hołynka

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

mocnego zdrowia, natchnie-
nia i wytrwałości na długie 
lata, hojnych łask i błogo-

sławieństwa od zmartwych-
wstałego Chrystusa, darów 

Ducha Świętego, opieki 
Najświętszej Maryi Panny  
i wspaniałych owoców na 
Bożej niwie. Niech Jezus 

króluje w Twym sercu, dnie 
mijają szczęśliwie  

w otoczeniu dobrych i życz-
liwych ludzi, a światło Pana 

oświeca drogę życiową.
Byli parafianie  

z Rędzinowszczyzny

Czcigodnym Księżom
Czesławowi Pawlukie-

wiczowi, Dymitrowi 
Popieniukowi, Andrze-

jowi Radziewiczowi oraz 
wszystkim Rekolekcjoni-

stom, którzy służyli
w naszej parafii,

z okazji Wielkiego Czwartku 
składamy serdeczne życze-
nia. Dziękujemy Chrystuso-
wi za to, że włączył Was w 
swoje kapłaństwo, uczynił  

szafarzami Eucharystii i Bo-
żego przebaczenia, sługami 
Ludu Nowego Przymierza. 

Niech Duch Pocieszyciel bę-
dzie z Wami poprzez święte 
swoje dary, a Maryja Panna 

pomoże odnowić i zachować 
pierwotną miłość do Boga  

i Kościoła, którą były napeł-
nione Wasze serca w dniu 

święceń. 
Parafianie z Rosi 

Czcigodny Księże
Wiktorze Chańko!

Z okazji Dnia Kapłana 
życzymy, abyś zawsze 

pozostawał wierny Chrystu-
sowi. Niech On obdarza Cię 
potrzebnymi łaskami, abyś 
jeszcze pełniej realizował 
powołanie kapłańskie, a 

trud trwania przy Nim niech 
zostanie wynagrodzony 

radością Zmartwychwsta-
nia. Dziękujemy za to, że 

odkrywasz przed nami dar 
Eucharystii jako źródła 

siły, mocy i światła w życiu 
codziennym, oraz za każdy 

dzień, w którym przez Twoje 
ręce są udzielane sakramen-

ty święte. 
Przyjaciele

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Waleremu Spirydonowi
z okazji Dnia Kapłana z 

całego serca życzymy dużo 
sił, wytrwałości, pięknych 
owoców w pracy na niwie 

Pańskiej oraz najobfitszych 
łask i błogosławieństw

od Chrystusa Zmartwych-
wstałego.

Wierni z parafii Mścibów

Czcigodnym Księżom
Jerzemu Konopielce

i Andrzejowi Pyszyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
wielu łask, mocy i błogosła-

wieństwa od zmartwych-
wstałego Pana oraz prawdzi-

wej radości, szczęścia  
i pokoju.

Wierni z parafii Mścibów

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Dymitrowi 

Nieścierowi, Jerzemu
Martinowiczowi

i Wiktorowi Sawickiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego ser-
ca życzymy zdrowia, pogody 

ducha, życzliwych ludzi 
obok, nieustannej radości na 
co dzień. Niech życie będzie 
szczęśliwe i błogosławione, 
a Bóg obdarza Was wszelki-

mi łaskami.
Wierni z kaplicy Wincuki 

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi 

Lebiedziewiczowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt 

Wielkanocnych i Imienin 
życzymy zdrowia, sukcesów 
w posłudze duszpasterskiej, 
radości i wytrwałości na każ-
dy dzień. Niech Bóg obdarza 

Cię potrzebnymi łaskami, 
Najświętsza Matka otacza 

swoją opieką, a Duch Święty 
oświeca drogę i wypełnia 
pokojem całe Twe życie.
Kółka Żywego Różańca ze wsi 

Sobotniki

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
hojnych łask Bożych, mocy 
Ducha Świętego, nieustan-

nej opieki Najświętszej 
Matki, sukcesów w pracy 
duszpasterskiej, dobre-
go zdrowia, szczerych i 

życzliwych ludzi na drodze 
życiowej. Niech każdy nowy 
dzień przynosi same dobre 
wieści, serca nie dotykają 
trwogi i smutek, a posługa 

przynosi satysfakcję.
Parafianie z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Rusznickiemu

z okazji Świąt Wielkanoc-
nych składamy serdeczne 
życzenia. Niech posługa 

duszpasterska będzie jaskra-
wa i owocna, a Jezus Zmar-
twychwstały mocno trzyma 

za rękę na drodze życia. 
Niech dobry Bóg błogosła-
wi Ci i obdarza swą łaską, 
a Maryja nieustannie się 

Tobą opiekuje. Dziękujemy 
za światło Ducha Świętego, 
które poprzez Ciebie rozjaś-

nia nam Słowo Boże.
Kółko Różańcowe MB Anielskiej

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Biegańskiemu

z okazji Świąt Wielkanoc-
nych oraz w dziękczynieniu 
za przeprowadzone w naszej 
parafii rekolekcje przesyła-
my najpiękniejsze życzenia. 

Niech dobry i miłosierny 
Bóg obdarza Cię mocnym 

zdrowiem, cierpliwością, po-
kojem i wszelkimi potrzeb-
nymi łaskami, Matka Boża 

otacza swą opieką  
i miłością, a Duch Święty 

nieustannie udziela swych 
darów i wspiera w posłudze 

kapłańskiej.
Wierni z parafii Korobczyce

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Szańczukowi,

Ignatowi Saniucie,
Witalemu Czebotarowi,

Stanisławowi Maciukiewi-
czowi, Pawłowi Urbanowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

mocnego zdrowia, pogody 
ducha, Bożego błogosła-
wieństwa, wytrwałości w 

niełatwej posłudze kapłań-
skiej, darów Ducha Święte-
go, opieki Matki Bożej na co 
dzień i ludzkiej życzliwości. 

Niech zmartwychwstały 
Jezus Wami się opiekuje  

i wypełnia serce miłością, 

dodaje pewności i staje się 
źródłem pokoju i wyrozu-

miałości.
Wierni z parafii MB Szkaplerz-

nej, w. Przewałka

Czcigodni Ojcowie
Proboszczu Andrzeju 

Agiel, Aleksandrze Mach-
nacz oraz wszyscy
Ojcowie Pijarzy!

Z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych 

życzymy mocnego zdrowia, 
sił i cierpliwości w posłudze 
duszpasterskiej. Niech każdy 

Wasz dzień będzie szczęś-
liwy i błogosławiony, serce 
wypełniają miłość i nadzie-

ja, w duszy zadomowi się 
pokój, a z twarzy nie schodzi 
uśmiech. Niech Najświętsza 
Matka niestrudzenie modli 

się za Was.
Wierni z parafii  

Lida-Industrialny

Czcigodni Księże
Proboszczu Witalij 

Czurgan i Siostro Zofio 
Śmietanka!

Z okazji Świąt Wielkanoc-
nych z serca życzymy, by 
zmartwychwstały Jezus 
obdarzył Was mocnym 

zdrowiem, cierpliwością, 
wytrwałością, pogodą ducha 

i wszelkimi potrzebnymi 
łaskami. Niech na drodze, 

którą wskazał Wam Pan, za-
wsze towarzyszą Jezus i Jego 
Matka, a żywy ogień Ducha 

Świętego, który płonie  
w Waszych sercach, nigdy 
nie osłabnie. Dziękujemy 

za szczere modlitwy, mądre 
kazania, uwagę, życzliwość  

i cierpliwość do nas.
Dzieci i młodzież, Kółko Żywego 

Różańca MB Trokielskiej oraz 
członkowie Apostolstwa Pomocy 

Duszom Czyśćcowym z parafii 
Przemienienia Pańskiego  

w Juraciszkach 

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
 z okazji Wielkiego Czwart-
ku i Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia i podziękowania. 

Niech droga, na którą zapro-
sił Cię Chrystus, będzie szla-

kiem ku świętości. Kochaj 
Twe kapłaństwo, umiej w 

nim dostrzec ewangeliczny 
skarb, za który warto oddać 
wszystko. Życzymy też do-
świadczania Bożej miłości, 
radości, pokoju i obecności 

Trójcy Przenajświętszej  
w każdym momencie oraz 

nieustannej opieki  
Maryi Panny.

Apostolat „Margaretka” i para-
fianie z kościoła pw. św. Michała 

Archanioła w Gnieźnie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi

Aleksandrowi Roma-
nowskiemu, Prałatowi 

Józefowi Trubowiczowi, 
Ernestowi Mikołajczykowi 

i Andrzejowi Zajko
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych składamy 
serdeczne życzenia. Bóg 
wśród setek rąk wybrał 

Wasze, dał im błogosławień-
stwo, a słowom dał siłę og-

nia. Darzycie ludzi światłem, 
dobrem i nadzieją. Dziękuje-
my za cierpliwość, odpowie-
dzialność, miłość i szacunek 

do każdego z nas. Niech 
Matka Boża otula Was swoją 
miłością, a Jezus błogosławi 

Wasz trud kapłański.
Wierni z parafii Niepokalanego 

Poczęcia NMP,  
Grodno-Południowy

Czcigodnym Księżom 
Arturowi Małafiejowi i 

Michałowi Łastowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
obfitych łask Bożych. Niech 
każdy dzień posługi duszpa-
sterskiej będzie wypełniony 

radością i pokojem,  
a posługa na rzecz Boga  

i ludzi przynosi obfite owo-
ce. Życzymy mocnego  

zdrowia, optymizmu, 
nadziei, sił do realizacji 

wszystkich planów. Jesteśmy 
wdzięczni Wam za ofiarną 

służbę, głoszenie Słowa 
Bożego, wspaniały przykład 

wiary i mądrości, otwarte 
serce i troskę o każdego 

 z nas.
Wierni z parafii

Grodno-Augustówek 

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Eugeniuszo-
wi Uczkuronisowi, Olego-
wi Janowiczowi i Siostrze 

Magdalenie Kułaj
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzymy, by dobry 
Bóg był dla Was źródłem 
sił i radości w pełnionej 
posłudze, Duch Świę-

ty otaczał promieniami 
światła, a Maryja przytula-
ła do swego serca. Dzięku-
jemy za oddaną posługę, 

dobre serce, miłość i 
cierpliwość do nas. Niech 
zmartwychwstały Jezus 

wynagrodzi Wam  
za wszystkie modlitwy, 

mądre kazania i przykład 
pobożności. 

Wierni z parafii św. Jana Pawła 
II w Smorgoniach

Czcigodnym Księżom 
Dymitrowi

Urbanowiczowi, Arturowi 
Wołczkiewiczowi,

Jerzemu Jodzikowi,
Witalemu Cybulskiemu

i Aleksandrowi
Worobiowowi

z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzymy błogosła-
wieństwa Bożego, moc-
nego zdrowia, szczęścia, 

długich lat życia, dobrych  
i czułych ludzi obok. Niech 

Pan nieustannie obdarza 
Was swoimi łaskami,  

a Najświętsza Matka przy-
tula do swego serca  

w trudnych chwilach życia. 
Byli parafianie z kaplicy

pw. św. Jana Pawła II 
w Smorgoniach

Czcigodnym Ojcom Jerze-
mu Sakowiczowi, Onufre-

mu Olchowikowi  
i Leonardowi Aduszkie-

wiczowi, Braciom Sergiu-
szowi Kalucie, Włodzimie-
rzowi Łopuchowi, Igorowi 

Filipinowi i Zbyszkowi 
Karpowiczowi

z okazji Dnia Kapłana  
i Świąt Wielkanocnych 
życzymy pogody ducha  
i ciepła, dużo sił i wy-
trwałości do kroczenia 

niełatwą drogą kapłańską. 
Niech na tym szlaku za-

wsze towarzyszy Wam Je-
zus i Maryja, a żywy ogień 
Ducha Świętego płonący  

w Waszych sercach poma-
ga ludziom znaleźć drogę  

do wiary i Kościoła.
Wierni z Korelicz i Worony

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Cierebiejowi
z okazji Świąt Wielka-
nocnych oraz Imienin 

serdecznie życzymy opieki 
Najświętszej Matki i świę-
tego Orędownika na każdy 
dzień życia, światła Ducha 

Świętego, wszystkich 
potrzebnych łask Bożych, 

mocnego zdrowia, sił,  
a także błogosławionego 

owocu na niwie  
duszpasterskiej.

Szczęść Boże!
Wierni z Borun

Czcigodnemu Księdzu 
Stanisławowi Łabanowi 

z okazji Imienin życzymy 
mocnego zdrowia, długich 
lat życia, pokoju w sercu 
oraz wszystkiego, co jest 
potrzebne do szczęścia. 
Niech dobry Bóg wyna-

grodzi za dobroć, a Matka 
Boża nieustannie się  
o Księdza troszczy.

Członkowie Apostolskiego Dzie-
ła Pomocy dla Czyśćca  

z Bieniakoń

Z głębi serca

ciąg dalszy na str. 8
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
Czcigodnym Księżom 

Kanonikowi Zdzisławowi 
Wederowi, Proboszczowi 
Olegowi Żurawskiemu, 
Olegowi Korolowowi, 

Józefowi Bogdziewiczowi, 
Wiktorowi Zacharzew-
skiemu, Aleksandrowi 
Mietlickiemu, Pawłowi 
Romanowskiemu, Alek-
sandrowi Pietrowiczowi 
oraz Ojcu Kazimierzowi 

Morawskiemu
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych serdecznie życzymy 

zdrowia na długie lata. 
Niech Jezus Zmartwych-

wstały obdarza Was 
obfitymi łaskami, codzien-

nie pokrzepia miłością 
i nadzieją, a Matka Naj-
świętsza nieustannie się 

Wami opiekuje.
Alicja i Witalij

Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnym Siostrom 
Marii Stasiewicz, Weronice 
Bliźniuk, Irene Barcewicz, 
Walentynie Kot, Marian-

nie Aleszczyk, Filotei 
Cichonowicz, Aleksandrze 
Oreszko, Agacie Smolskiej 

i Klarze Wołczek
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych składamy serdeczne 

życzenia. Niech życie 
będzie wypełnione świat-
łem i miłością, a Zbawiciel 

prowadzi piękną drogą, 
obdarza zdrowiem i cierp-

liwością. 
Alicja i Witalij

Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnym Księżom An-
toniemu Obuchowskiemu, 
Jerzemu Powajbie, Jerze-

mu Swisłockiemu, Jerzemu 
Martinowiczowi, Witoldo-
wi Łozowickiemu, Józefowi 
Hańczycowi, Aleksandrowi 
Sewastianowiczowi, Ojcu 
Kazimierzowi Jędrzejcza-

kowi, Siostrom Goretti 
Milenkiewicz, Eucharii 

Hulbój, Pauli Radziwiłko, 
Julicie Pietrowej

i Serafimie Gapiejewej
z okazji Wielkiego Czwart-
ku i Świąt Wielkanocnych 

życzymy mocnego zdrowia, 
sił, błogosławieństwa Bo-

żego, opieki Matki Naj-
świętszej, obfitych darów 
Ducha Świętego. Niech 

Chrystus Zmartwychwstały 
obdarzy Was swoimi łaska-

mi, miłością i pokojem. 
Wierni z Teolina

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Rusłanowi 

Mazanowi
oraz Kapłanom dekanatu 

Brzostowica Wielka  
z okazji Wielkiego Czwart-
ku i Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniej-
sze życzenia. Niech Jezus 

Chrystus Zmartwychwstały 
obdarzy swoimi łaskami, 

radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich 

z Ejsmontów Wielkich 

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Wiktorowi 

Wieliwisowi i Eugeniuszo-
wi Cichonowi oraz Siostrze 

Jadwidze Miecielicy
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń. 
Niech Wszechmogący do-
daje mocy i zdrowia, Jezus 
Chrystus błogosławi każdy 

dzień, Matka Boża otula 
swą miłością i opieką,  
a Duch Święty obficie 
udziela swych darów.

Parafianie z kościoła pw.  
św. Kazimierza w Putryszkach

Czcigodnej Siostrze
Jadwidze Miecielicy

z okazji Urodzin życzymy 
zdrowia, powodzenia w 

każdej sprawie, życzliwych 
ludzi obok, pogody ducha 
i nieustannej radości na co 

dzień. Niech Matka Boża 

otula Cię swym płaszczem  
i opiekuje się na co dzień.

Parafianie z kościoła
pw. św. Kazimierza

w Putryszkach

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi
Rudziewiczowi

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

na długie lata, szczęścia, 
radości, sukcesów w posłu-
dze, wszelkich łask Bożych 

na drodze kapłańskiej. 
Niech każdy dzień będzie 

wypełniony ciepłem, ludzką 
życzliwością i pokojem,  

a zmartwychwstały Chrystus 
zawsze się Tobą opiekuje.

Parafianie ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi
Uczkuronisowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
mocnego zdrowia, radości, 

światła, natchnienia i sił  
w posłudze duszpasterskiej,  

a także Bożego błogosła-
wieństwa. Niech wszystkie 
marzenia i plany się reali-
zują, a obok będą życzliwi 

ludzie.
Byli parafianie ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi Ru-

słanowi Mazanowi
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzymy mocnego 

zdrowia, długich lat życia  
i życzliwych ludzi obok. 
Niech wszystkie dobre 

zamiary się realizują, każdy 
dzień będzie napełniony 
Bożą radością i światłem,  

a Chrystus dodaje sił  
i cierpliwości.

Komitet Kościelny i parafianie
z Ejsmontów Wielkich 

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

mocnego zdrowia, radości na 
co dzień, błogosławieństwa 
Bożego, nieustannej opieki 
Maryi Panny i darów Ducha 
Świętego. Niech dobry Bóg 

zawsze Ci pomaga i obdarza 
swoimi łaskami. Dziękujemy 

za otwarte serce i ofiarną 
posługę na rzecz Boga i ludzi, 
a Twojej mamie – za wycho-

wanie syna.
Komitet Kościelny i parafianie

z Gieranion

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi

z okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Wielkanocnych oraz Imie-

nin składamy serdeczne 
życzenia: mocnego zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego, 

darów Ducha Świętego, opie-
ki Matki Najświętszej. Niech 
święty Patron codziennie Ci 
pomaga w życiu i posłudze.

Komitet Kościelny i parafianie
z Gieranion

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 
zdrowia, radości, pogody 

ducha, sił w posłudze dusz-
pasterskiej. Niech Pan Bóg 

błogosławi każdy Twój dzień, 
Najświętsza Matka otacza 

swoją opieką zawsze i wszę-
dzie, a Duch Święty hojnie 
obdarza swoimi łaskami.

Członkowie Apostolstwa Pomocy 
Duszom Czyśćcowym ze wsi Dudy

Czcigodnemu Księdzu 
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

dobrego zdrowia, radosnych 
dni, pogody ducha i hojnych 
owoców w każdej sprawie. 

Niech dobry Bóg nieustannie 
Ci błogosławi, Maryja Panna 

wyprasza u swego Syna 
potrzebne łaski, a święty 

Orędownik zawsze  
towarzyszy.

Komitet Kościelny i parafianie
z kościoła pw. Narodzenia NMP, 

Dudy

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi

z okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Wielkanocnych oraz Imienin 
przesyłamy najserdeczniej-

sze życzenia.
Do Panny Maryi  

modlitwy wznosimy,
Za każdy Twój dzień  

Jezusa prosimy:
Niech będą miłość,  

pokój i zdrowie,
By życie było  

ciekawe i dobre!
Drogi szczęśliwej  
i sprawy udanej,

By w domu matuchna  
zawsze czekała.

Niech żadne trudności  
nie będą Ci straszne,

Lecz z Bożą pomocą je  
zwalczaj odważnie!
Wierni z parafii Nowy Dwór,

ul. Zareczna

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Andrzejowi 

Zujowi i Witoldowi
Żelwetro

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

mocnego zdrowia na długie 
lata życia, pogody ducha, 

radości i niegasnącego 
zapału w sercu. Dziękujemy 
za głoszenie Słowa Bożego, 

zrozumienie, dobroć, a także 
gorliwą posługę w naszej 

parafii.
Wierni z parafii św. Kazimierza  

w Lipniszkach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi

Rusznickiemu
z okazji Dnia Kapłana prze-
syłamy wiązankę najpięk-
niejszych życzeń: zdrowia, 
pomyślności, życzliwych 
ludzi obok, pogody ducha 
i nieustannej radości na co 
dzień. Niech Matka Boża 

otuli Cię swym płaszczem, 
żebyś mógł szczęśliwie peł-
nić swoją posługę i cieszyć 

wszystkich swoim
uśmiechem.

Rodzina Steckiewiczów
i Wasiljewych

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi 

Rusznickiemu
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych przesyłamy podzię-
kowania i najpiękniejsze 

życzenia. Niech Zmartwych-
wstanie Pana sprawi, że  

w sercu każdego z nas obudzi 
się iskra, która rozbudzi cie-
pło duszy. Niech dobry Bóg 

towarzyszy Księdzu każdego 
dnia i strzeże przed wszel-
kim złem, a każdą trudność 

pomoże rozwiązać.
Parafianie z Korobczyc

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Jerzemu 

Ignatowiczowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Wielkanocnych oraz Imienin 
życzymy dobrego zdrowia, 
mocy Bożej, pocieszenia  

w trudnych chwilach, wy-
trwałości w znoszeniu udręk 
tego świata oraz nieustające-
go zapału na obranej drodze 

posługi na rzecz
Boga i ludzi.

Parafianie

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Jodzikowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Wielkanocnych oraz Imienin 
życzymy błogosławieństwa 

Bożego na każdy dzień 
posługi kapłańskiej, długich 
lat życia, mocnego zdrowia, 

radości, wiernych przyjaciół 
oraz ludzi o otwartej duszy  

i czułym sercu dokoła. Niech 
zmartwychwstały Chrystus 

zawsze króluje w Twoim 
sercu, dodaje sił, zapału  

i nowych pomysłów, a Anioł 
Stróż czuwa nad Tobą.

Parafianie z Cudzieniszek

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzy-

my hojnych łask Bożych, 
zdrowia, pogody ducha, 

bogatych owoców w posłu-
dze kapłańskiej. Niech Matka 
Boża każdego dnia otacza Cię 
płaszczem swej macierzyń-

skiej opieki.
Wierni z m. Mosty

Czcigodnym Księżom 
Jerzemu Grycko i Igorowi 

Anisimowowi
z okazji Świąt Wielkanoc-

nych przesyłamy najserdecz-
niejsze życzenia: wszelkich 
łask od zmartwychwstałego 
Jezusa, mocnego zdrowia  

i dużo sił na drodze  
kapłańskiej.

Wierni z parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego we wsi Pierwo-

majskaja i kaplicy pw. Miłosierdzia 
Bożego we wsi Chodziłonie

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi 

Adamowiczowi
z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia. Niech 

zdrowie będzie mocne, 
w sercu zawsze goszczą 
radość i pokój, a energia 
towarzyszy przez długie 
lata. Niech święty Patron 
opiekuje się Tobą, a Jezus 

Chrystus i Jego Najświętsza 
Matka darzą bezgraniczną 
miłością i oświecają każdy 

dzień Twojego życia.
Wierni z parafii Miłosierdzia 

Bożego, Dociszki

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Wiktorowi 

Wieliwisowi 
 Eugeniuszowi Cichonowi

z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych 

życzymy dobrego zdrowia 
na długie lata, sił, pogody 
ducha, nieustannej opieki 
Matki Najświętszej, sza-

cunku, mocy i wytrwałości 
w posłudze na rzecz Boga 
i ludzi. Niech zmartwych-
wstały Zbawiciel nieustan-

nie obdarza Was swoimi 
łaskami, błogosławi na co 
dzień i wspiera na drodze 

duszpasterskiej.
Parafianie

z kościoła pw. św. Rocha 

Szanownej Siostrze
Jadwidze Miecielicy

z okazji Urodzin i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 
mocnego zdrowia, nie-

ustannej radości, pogody 
ducha, optymizmu, pomyśl-

ności w posłudze na rzecz 
Boga i ludzi. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały codzien-

nie udziela Ci swojego 
błogosławieństwa.

Parafianie z kościoła  
pw. św. Rocha 

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Borysiewiczowi 

z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego życzymy 
potrzebnych łask Bożych, 
nieustannej opieki Maryi 

Panny, niegasnącego zapału 
do głoszenia Słowa Bożego, 
życzliwych ludzi na drodze 

kapłańskiej, zdrowia i pogo-
dy ducha.
Parafianie z Nowojelni

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Zdzisławowi Pikule
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych serdecznie życzymy 

mocnego zdrowia, sił, 

ludzkiej życzliwości, radości, 
pogody ducha oraz hojnych 

owoców na niwie Pana. 
Dziękujemy za to, że uczysz 

nas prawdziwej miłości  
do Kościoła i człowieka. 

Jesteśmy z Ciebie dumni, 
ogromnie szanujemy Twe 

wielkie oddanie Bogu. Niech 
miłosierny Ojciec wynagro-

dzi Ci za to.
Komitet Kościelny i parafianie  
z kościoła pw. Wniebowzięcia 

NMP w Dziatłowie

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi 

Rudziewiczowi
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych przesyłamy szczere 

życzenia złączone z modli-
twą: potrzebnych łask  

od Wszechmocnego i opieki 
Maryi Panny na długie lata, 
pokoju, mocnego zdrowia, 
pomyślności w posłudze  
na niwie Bożej, a także 
życzliwych ludzi obok.

Wierni parafii trokielskiej

Czcigodnym Księżom Ma-
rianowi Chamieni, Piotrowi 
Wiśniewskiemu i Henryko-

wi Jabłońskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
mocnego zdrowia na długie 
lata życia, dużo sił, wytrwa-
łości i satysfakcji z pełnionej 

posługi. Niech dobry Bóg 
wynagrodzi i umocni, aby 
życie było wypełnione mi-
łością, dobrocią i nadzieją.

Wierni ze wsi Subacze i Kosino

Czcigodnemu Ojcu Kazi-
mierzowi Jędrzejczakowi
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzymy błogosła-

wieństwa Bożego na każdy 
dzień życia, opieki Matki 

Najświętszej, obfitych darów 
Ducha Świętego. Niech Jezus 

Zmartwychwstały pomaga  
w realizacji wszystkich pla-

nów i zamiarów.
Jana, Walery, Weronika

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi

Andrzejowi Agielowi
z okazji Urodzin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech miłosierny Bóg obda-
rza Cię mocnym zdrowiem, 

cierpliwością, pokojem i 
wszelkimi potrzebnymi 

łaskami, Matka Boża otacza 
opieką i miłością, a Duch 

Święty nieustannie obsypuje 
swymi darami i wspiera  

w posłudze duszpasterskiej. 
Życzymy szczerych  

i życzliwych ludzi na drodze 
życiowej, radości i obfitych 

owoców w służbie Bogu  
i ludziom. 

Wierni z parafii Lida-Industrialny

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z serca ży-

czymy dużo radości i dobra, 
mocnego zdrowia, optymi-
zmu, sukcesów w posłudze 

duszpasterskiej, Bożego 
błogosławieństwa, obfitych 
darów Ducha Świętego oraz 

nieustannej opieki Matki 
Bożej. Niech zmartwych-
wstały Chrystus przynosi 

odnowę duchową, napełnia 
pokojem i wiarą, daje siły do 

pokonywania trudności  
i możliwość z pewnością pa-
trzeć w przyszłość. Dzięku-
jemy za czułość, szczerość, 
życzliwość, wsparcie oraz 
za to, że zawsze się za nas 

modlisz.
Grupa Modlitewna
MB Kongregackiej

Czcigodnemu Księdzu  
Aleksandrowi

Romanowskiemu
z okazji Imienin życzymy, 

aby Pan Jezus obdarzał 

mocnym zdrowiem, radoś-
cią, wytrwałością w posłudze 

kapłańskiej, Duch Święty 
zsyłał swe obfite łaski, Mary-
ja przytulała do swego serca 
i udziela błogosławieństwa 

jako Matka Chrystusa.
Parafianie oraz członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Bakłażcowi
z okazji Imienin życzymy 
mocnego zdrowia, długich 

i szczęśliwych lat życia, 
wszelkich łask Bożych, do-
brych i życzliwych parafian. 

Niech Jezus Chrystus Ci 
błogosławi, Duch Święty 
oświeca drogę kapłańską,  

a Najświętsza Maryja Panna 
zawsze będzie obok.

Członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca  

z Krzemienicy

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi

 z okazji Urodzin życzymy 
mocnego zdrowia, pogody 
ducha, dobrych ludzi obok, 
hojnych łask Bożych, dużo 

radości z posługi dusz-
pasterskiej oraz samych 

szczęśliwych chwil. Niech 
Bóg zsyła na Ciebie swe 

dary, a Najświętsza Matka 
otacza swą macierzyńską 

miłością i opieką.
Wierni z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi  
Suszyńskiemu

z okazji Imienin życzymy 
długich lat życia w dobrym 
zdrowiu, szczęścia, cierpli-
wości oraz obfitych darów 

Ducha Świętego. Niech obok 
zawsze będą życzliwi i do-
brzy ludzie, a trud na niwie 

Pańskiej przynosi obfite 
owoce.

Członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca z Herma-

niszek

Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Małafiejowi

z okazji 13. rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 
szczęścia i jak najwięcej 
radosnych chwil w ciągu 
całego życia. Niech mi-

łosierny Bóg przez nasze 
modlitwy wynagrodzi Ci 

mocnym zdrowiem, mocą, 
wytrwałością, niegasnącym 
zapałem w szczerej i gorli-
wej służbie Jemu i ludziom. 
Niech Matka Boża otuli Cię 
swoim płaszczem, otoczy 

miłością i dobrocią, a Duch 
Święty oświeci drogę, którą 

kroczymy razem z Tobą. 
Dziękujemy za Słowo Boże, 

które pielęgnujesz  
w naszych sercach, za życz-
liwość, modlitwę i cierpli-

wość do nas.
Wierni

z parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu
Stanisławowi Pytelowi

z okazji Imienin życzymy 
mocnego zdrowia, rados-
nych dni życia i pogody 

ducha. Niech miłosierny Bóg 
obdarza Cię łaską i pokojem, 
Matka Boża i święty Patron 

codziennie opiekują się 
Tobą, a Duch Święty roz-
jaśnia Twą drogę i zawsze 

będzie obok.
Członkowie Apostolskiego

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Wasiliszek

Czcigodnej Siostrze
Mariannie Aleszczyk

z okazji Imienin życzymy 
dobrego zdrowia na każdy 
dzień, radości i sił potrzeb-

nych w służbie Panu, a także 
darów Ducha Świętego  

i nieustannej opieki  
świętego Patrona.

Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń
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