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Wiadomości z życia 
Diecezji   Listy czytelników  „Z głębi serca”   

J e z u  c i c h y  i  p o k o r n e g o  s e r c a ,  u c z y ń  s e r c a  n a s z e  w e d ł u g  s e r c a  T w e g o !

Uroczystość poświęcenia krzyża i 
placu pod budowę świątyni w gro-
dzieńskiej parafii pw. Ducha Świętego 
odbyła się w dniu 24 maja. Na Mszę 
św. z tej okazji licznie przybyli wierni, 
którzy tworzą wspólnotę parafialną na 
osiedlach Fabryczny i Olszanka, dzie-
ci pierwszokomunijne, księża, siostry 
zakonne, klerycy. Nabożeństwu prze-
wodniczył ks. bp Aleksander Kaszkie-
wicz, w uroczystości również wziął 
udział biskup pomocniczy Diecezji 
Józef Staniewski. Mszę św. uświetnił 
swoim śpiewem chór „Cantate Domi-
no”.

 ciąg dalszy na str. 4

Uroczyste poświęcenie krzyża w miejscu, gdzie będzie zbudowany nowy kościół

Przyjdź, Duchu 
Święty, i odnów 

oblicze tej 
ziemi!

Być mężnymi dla 
Chrystusa

20–21 maja Wyższe Seminarium 
Duchowe w Grodnie odwiedził Jego 
Ekscelencja ksiądz arcybiskup Jorge 
Carlos Patron Wong, sekretarz 
Kongregacji ds. Duchowieństwa w 
Watykanie.

Selfie alumnów z arcybiskupem Jorge

Zapraszamy!

„Symbol Wiary” 
Program katolicki na kanale 
telewizyjnym „Bielarus–2” 
o życiu religijnym Diecezji 

Grodzieńskiej. Kolejna audycja 
ukaże się  

8 czerwca w poniedziałek o 
godz. 18.05  

 przy współpracy Katolickiego 
Studium Telewizyjnego  
Diecezji Grodzieńskiej  

oraz telewizji państwowej.

Kalendarz wydarzeń

1 czerwca
rozpoczęcie nabożeństwa 

czerwcowego.
Dzień Dziecka.

4 czerwca
uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pana Jezusa 

(Boże Ciało). 

7 czerwca
Dzień Ojca w Diecezji.

12 czerwca
uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Światowy 
dzień modlitw o uświęcenie 

kapłanów.

10–11 lipca
uroczystość Nawiedzenia 

NMP w Sanktuarium 
diecezjalnym w Trokielach. 

 ciąg dalszy na str. 5
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Rodzaje zaiteresowania się 
sprawami swojej parafii:

ofiara na tacę

ofiara na remonty i zakupy

udział w akcjach 
miłosierdzia

osobista praca przy 
kościele

inne

trudno powiedzieć

            zagłosuj

Drodzy Czytelnicy! 
W związku z urlopem 
kolejny numer gazety 

ukaże się 12 lipca.
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Mt 28, 16–20

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł 
do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Wsłuchując się w słowa Zbawiciela, znów zdumiewa ich 
moc i owocność. Kilka wersetów, parę zdań powiedzianych 
przed blisko dwoma tysiącami lat były przez stulecia i dalej 
pozostają nie tylko aktualne, ale i skuteczne! Obietnica Je-
zusa pozostania ze swymi uczniami aż do skończenia świa-
ta dotyczyła oczywiście nie tylko Apostołów. Jego obecno-
ści doświadcza Kościół po dziś dzień w swoich radościach 
głoszenia Ewangelii, dzielenia się owocami zmartwych-
wstania. Chrystus jest w zwycięstwach i sukcesach dzi-
siejszych uczniów Jezusa. Jest też w ich trudnych doświad-
czeniach. A nawet i w klęskach, aby nie czuli się pokonani 
przez grzech i zło. 

Kościół nie zawsze w historii znajdował dla swego na-
uczania pojętnych uczniów. Co więcej – często zdarzały się 
okresy kontestacji, sprzeciwu wobec Chrystusa i Jego zbaw-
czego dzieła. A jednak nigdy nie brakło serc otwartych na 
słowo Boże, Dobrą Nowinę. Chrześcijanie budowali świat, 
tworzyli kulturę, uczestniczyli w jego rozwoju, pomnażali 
zdobycze nauki. 

Gdzie tkwi tajemnica tych procesów przenikania świata 
Ewangelią? „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na zie-
mi” – powiedział Jezus Apostołom. Kościół tę prawdę przy-
pomina nam każdej niedzieli przy sprawowaniu pamiątki 
zmartwychwstania. Abyśmy nigdy nie stracili nadziei, że 
ostateczne zwycięstwo jest zagwarantowane słowem Zba-
wiciela.

Ks. Paweł Sołobuda

SŁOWO
REDAKTORA

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

DEKANAT
IWIE

Według archiwum  
diecezji Grodzieńskiej

 
Mk 3, 20–35

Potem Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się 
zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to 
posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 
Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. Natomiast 
uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: 
„Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe 
duchy”. 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w 
przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? 
Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie 
królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie 
jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 
Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie 
jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. 
Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu 
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy 
dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie 
grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, 
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw 
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, 
lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: 
„Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego 
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, 
gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze 
pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest Moją 
matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących 
dokoła Niego rzekł: „Oto Moja matka i Moi bracia. Bo kto 
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto skutki głoszenia Dobrej Nowiny: podejrzenie o po-
stradanie zmysłów, zarzuty konszachtów ze złym duchem. 
Nic dziwnego, że w takiej sytuacji najbliżsi Jezusowi: Jego 
Matka i krewni pragnęli Go jakoś uchronić od oskarżeń i 
niebezpieczeństw. Ale i w tym przypadku ich gest życzli-
wości spotkał się ze strony Jezusa ze zdumiewającą reak-
cją. Czy zatroskana o Niego Maryja zrozumiała odpowiedź 
Syna? Szukanie tego zrozumienia najbardziej bolało pod 
krzyżem...

SŁOWO ZMENIAJĄCE
NASZ ŚWIAT 

X NIEDZIELA ZWYKŁA

Wnętrza świątyni

Nieustannie poszu-
kujemy drogi do lep-
szego życia. Ale niestety 
nawet nastawione na 
życiowy cel GPS zawo-
dzą nas nie jeden raz, 
a w mapach naszego 
życia możemy niejed-
nokrotnie pogubić się. 
Wielu z nas kilkakrotnie 
zastanawiali się nad py-
taniem: którędy biegną 
drogi do dobrego życia? 
Człowiek zawsze szuka 
różnych argumentów, 
aby zrozumieć swoje 
życie. Jedni mówią, że 
życie mądre jest zarów-
no dobre, natomiast ży-
cie dobre niekoniecznie 
musi być mądre. Nikomu 
jeszcze nie udawało się 
podliczyć, ile jest spo-
sobów na dobre życie, 
ale na pewno sposo-
bów na życie mądre jest 

znacznie mniej. Życie 
dobre i mądre to życie z 
Bogiem. Ale jak w naszej 
codzienności możemy 
odnaleźć drogę do życia 
z Bogiem?

W czerwcu cały Koś-
ciół zwraca się w mod-
litewnym powiewie do 
Serca Jezusowego. W 
modlitwach czerwco-
wych chyba że nie je-
den raz będziemy prosić 
o to, aby i nasze serce 
było podobne do Ser-
ca Jego. Właśnie ten, 
największy wzór Serca 
staje się dla nas podpo-
wiedzią, jak możemy do-
brze i mądrze żyć tu na 
ziemi. W Starym Testa-
mencie najczęściej ter-
min „serce” używa się w 
znaczeniu przenośnym 
i ma sens teologiczny. 
Serce wyraża centrum 

życia duchowego i naj-
głębsze wnętrza czło-
wieka. Jest to obszar, 
gdzie Bóg spotyka się z 
człowiekiem, i od tego 
spotkania bardzo wiele 
zależy. Serce może stać 
się siedliskiem dobrego 
życia, siedliskiem uczuć, 
myśli i woli. Serce Jezu-
sowe staje się ludzkim 
skarbem na ziemi. Przy-
pomnijmy sobie jedną z 
obietnic Chrystusa daną 
św. Małgorzacie: w Ser-
cu Jezusa „znajdą wszel-
ką pomoc potrzebną w 
ich stanie. . .”. Pan Jezus 
pobudza każdego z nas 
czcić i miłować Jego Bo-
skie Serce. 

Dzisiejszy czas przy-
nosi nam wiele „serco-
wych” chorób. Najgroź-
niejszą jest ta, która nie 
pozwala nam spotkać 

się z Bogiem. Grzech i 
działanie szatańskie za-
grażają sercu każdego z 
nas. Warto więc otwo-
rzyć się na Boga, aby już 
tu na ziemi nasze życie 
było dobre i mądre, żeby 
było przez Boga pobło-
gosławione. 

Na zaczynający się 
okres wakacji dla 
dzieci i młodzieży 
oraz urlopów dla do-
rosłych chciałbym 
życzyć Wam, drodzy 
Czytelnicy, aby nie 
zapomnieliście o 
tym, że w sercu czło-
wieka zawsze może 
być Bóg obecny. A 
człowiek o takim 
sercu zawsze będzie 
miał dobre i mądre 
życie. 

Droga do dobrego 
życia

Iwie
Kościół święt ych 
Apostołów Piotra i  Pawła 

Ołtarz główny 

 ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Wnętrze świątyni, podzie-
lone czterema potężnymi ko-
lumnami na trzy nawy i kryte 
sklepieniami krzyżowymi na 
podwójnych podprężnych 
łukach, jak i wcześniej upięk-
szają siedem ołtarzy. Ołtarz 
główny w kształcie triforium, 
gdzie potężne Ukrzyżowa-
nie otaczają figury świętych 
Piotra i Pawła, dzieli prez-
biterium na część ołtarzową 
i chór zakonny. Część cen-
tralna ołtarza nad gzymsem 
jest uwieńczona frontonem 
barokowym z płaskorzeźbą 
wypukłą Zstąpienia Ducha 
Świętego oraz chusty św. 
Weroniki w otoczeniu dwu 
aniołów ze złotymi skrzydła-
mi. Lewy boczny ołtarz jest 
poświęcony Matce Bożej 
Anielskiej i św. Franciszkowi, 
prawy – Ofiarowaniu Matki 
Bożej. Od strony północnej 
do kościoła jest dołączona 

kaplica Matki Bożej Śnieżnej 
z ołtarzem Jej poświęconym 
(wcześniej obraz był otoczo-
ny licznymi wotami). Jeszcze 
trzy ołtarze są ustalone przy 
ścianach sali modlitewnej: z 
lewej strony – św. Antonie-
go, z prawej – św. Franciszka 
(możliwie autorstwa słynne-
go malarza Czechowicza) i 
św. Anny.

Od strony północnej do 
kościoła był dołączony, two-
rząc klaustrum, piętrowy 
klasztor o skomplikowanej 
figuracji. Korpusy klasztorne 
były przykryte dachami czte-
rospadowymi. Przy klasztorze 
funkcjonowały szpital i szko-
ła, istniała duża biblioteka 
na 500 tomów. Działał także 
szpital parafialny, ufundowa-
ny przez Leona Kiszkę.

Po drodze do Sobotni-
ków bernardyni zbudowali w 
XVIII w. przydrożną kapliczkę 
słupek – trzykondygnacyjne 
otynkowane zbudowanie z 

cegły w stylu barokowym 
uwieńczone krzyżem. Nieste-
ty, kapliczka nie zachowała 
się do dnia dzisiejszego. Ist-
niała wtedy także kaplica na 
terenie siedziby Ogińskich, 
ówczesnych właścicieli Iwia. 
Galeria łączyła kaplicę z mu-
rowanym skarbcem, w ołta-
rzu znajdowała się rzeźbiona 
pozłocona figura Matki Bożej.

W 1857 r. klasztor ber-
nardyński w Iwiu został 
zamknięty, a zakonników 
wysłano. Kościół został 
przeniesiony do rangi para-
fialnych, a w murach klasz-
tornych otwarto szkołę para-
fialną i zrobiono plebanię.

W ХІХ w. do parafii iwiej-
skiej należały kościół filialny 
w Dudach, kaplice na miej-
scowym cmentarzu i we wsi 
Jatowtowicze (ostatnia jest 
teraz dołączona do parafii Ju-
raciszki). Kaplica na cmenta-
rzu pod tytułem św. Barbary 
była zbudowana ze środków 
hrabiny Zamojskiej w pierw-
szej połowie ХІХ w. Jest to 
kaplica w stylu klasycznym 
z kamienia i cegły na planie 
prostokąta z półcyrklową 
częścią ołtarzową, przykry-
ta dachem dwuspadowym 

z walmami nad ołtarzem. 
Fasada główna w kształcie 
czterokolumnowego porty-
ka. Wnętrze jest kryte skle-
pieniowym sufitem z desek. 
Chóry, które nad wejściem 
były oparte na dwóch cegla-
nych słupach, zostały roze-
brane podczas rekonstrukcji 
lat 1970. 

Za czasów polskich do 
parafii iwiejskiej była dołą-
czona kaplica we wsi Urcisz-
ki, kościół w Dudach został 
centrum oddzielnej parafii. 
Przed II wojną światową ilość 
wiernych parafii przekroczała 
10600 osób. 

Kościoł świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła przetrwał 
wszystkie burzliwe wydarze-
nia XX w., funkcjonował nie-
ustannie. Funkcjonuje także 
dzisiaj, jest włączony na listę 
zabytków architektury o zna-
czeniu republikańskim. Od 
korpusu klasztornego pozo-
stały jedynie linia zachodnia 
i część dołączona do prez-
biterium kościoła. Kilka lat 
temu tu jeszcze były pokoje 
mieszkalne, ale dzisiaj bu-
dynek całkowicie zwrócono 
parafii. 

TRUDNE PYTANIA WIARY
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M u s i m y 
trwać w Chry-
s tus ie  Zmar-
twychwstałym i 
w Jego miłości, 

jak nam to przypomniał 
Pierwszy List św. Jana: 
„Kto trwa w miłości, trwa 
w Bogu, a Bóg trwa w 
nim” (1 J 4, 16). Jezus 
powtórzył to z naciskiem 
swoim uczniom: „Wy-
trwajcie we Mnie [...] Wy-
trwajcie w miłości Mojej” 
(J 15, 4.9). To jest tajem-
nica świętych: przebywać 
w Chrystusie, zjednoczeni 
z Nim, jak latorośl z krze-
wem winnym, aby przy-
nieść owoc obfity (por.: J 
15, 1–8). A tym owocem 
jest nic innego jak miłość. 

R e l a c j a  z  J e z u s e m 
Zmartwychwstałym jest 
„atmosferą”, w jakiej żyje 
chrześcijanin i w której 
odnajduje siłę, by pozo-
stać wiernym Ewangelii, 
nawet pośród trudności i 
nieporozumień. 

Fragment homilii Ojca 
Świętego podczas 

kanonizacji czterech sióstr 
zakonnych

Papież Franciszek

N i e k t ó -
r z y  m y ś l ą , 
ż e  m o d l i t w a 
jest daremną 
stratą czasu, 
k tóry  można 

wykorzystać dla pracy 
lub odpoczynku.

Potrzebujemy zarów-
no modlitwy, jak i pracy, 
i  odpoczynku. Przypo-
mnijmy, co powiedział 
Jezus Marcie, która usłu-
giwała Mu wtedy, kie-
dy Maria słuchała Jego 
nauki: „Marto, Marto, 
troszczysz się i niepo-
koisz o wiele rzeczy, a 
potrzeba tylko jednego. 
Maria obrała najlepszą 
cząstkę, której nie będzie 
pozbawiona”. 

Kiedy się nie modlimy, 
w nasze życie przychodzi 
pustka i nie czujemy się 
szczęśl iwi .  Statystyka 
samobójs tw  świadczy 
o tym, że także bardzo 
bogate i rozwinięte kra-
j e  n ie  są  pozbawione 
takich tragedii. Jest to 
znak tego, że samo boga-
ctwo nie jest gwarancją 
szczęścia. 

Fragment homilii na
VII Niedzielę Wielka-

nocną

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

Aktywne życie
parafialne
Siostra Jeremia urodziła się 

w Grodnie. Pochodzi z rodziny 
robotnika i księgowej. Rodzice 
mieli dwójkę dzieci: dziew-
czynkę i młodszego chłopczy-
ka. 

W każdą niedzielę cała ro-
dzina szła do kościoła pober-
nardyńskiego. W dni powsze-
dnie dzieci odwiedzały zajęcia 
z religii. W wieku 8 lat dziew-
czynka przystąpiła do Pierw-
szej Komunii św.

“Póki żyła jeszcze babcia, za-
wsze byliśmy w kościele, – wspo-
mina siostra Jeremia – byliśmy 
blisko ołtarza. A później zaczęłam 

chodzić do kościoła samodziel-
nie... Dołączyłam do członków 
ruchu „Światło-Życie”, którzy się 
gromadzili dla rozważania nad 
Pismem Świętym. A przez pe-
wien czas w parafii uformował 
się trzon aktywnej młodzieży, do 
którego należałam także ja”.

Młodzi ludzie jeździli na 
spotkanie z Papieżem Janem 
Pawłem II do Częstochowy, 
spotykali się z ojcami salezja-
nami, przyjmowali różaniec, 
który peregrynował po całym 
Związku Radzieckim.

„Zawsze byliśmy tam, gdzie 
tylko można było być. Przyjaź-
niliśmy się, pomagaliśmy so-
bie nawzajem w nauce. Raz w 
tygodniu spotykaliśmy się na 
katechezie z siostrą i niemalże 
codziennie przychodziliśmy do 
kościoła”.

Zaręczyny z Bogiem
W kolejną rocznicę rozstrza-

łu 11 sióstr nazaretanek w 
1991 roku dziewczyna została 
przyjęta do postulatu. Wraz 
z nią były jeszcze trzy przyja-
ciółki z trzonu parafialnego.

„Siostry nas znały. Cieszyły się 

bardzo”.
Od roku 1993 – nowicjat, w 

1995 – pierwsze śluby. Uro-
czystość złożenia ślubów wie-
czystych odbyła się w kościele 
pobernardyńskim 19 sierpnia 
2000 roku.

„Byłyśmy pierwszymi na Bia-
łorusi nazaretankami, które 
przyszły do zgromadzenia zaraz 
po szkole”.

Pomóc duchowo
Na początku siostra praco-

wała w kościele pobernardyń-
skim, jeździła do Putryszek, 
Wiercieliszek, Poniemunia, 
prowadziła katechezę dla 
przedszkolaków. Później przez 
3 lata pracowała z dziećmi w 
lidzkiej Farze. Następnie w 
ciągu 10 lat służyła w opłat-
karni w Nowogródku. Od 2012 
roku siostra Jeremia pracuje w 
sklepiku diecezjalnym w Grod-
nie.

„Ludzie przychodzą tu ze swo-
imi potrzebami. Często szukają 
nie tylko czegoś do upiększe-
nia wnętrz, ale rady duchowej. 
Konsultują się, jak zrobić lepiej. 
Czasem muszę przekonywać ko-
goś, że świeca nie uratuje. Nie 
może być takiego, że ktoś po-
łożył obrazek do portmonetki i 
wszystko w życiu będzie dobrze. 
Wyjaśniam istotę rzeczy ducho-
wych”.

Dzięki radom matki jeszcze 

przed postulatem siostra mia-
ła skończone kursy języka pol-
skiego oraz zawód sprzedaw-
cy. Oczywiście dzisiaj jest to 
jak najlepiej wykorzystywano 
przez siostrę w życiu zakon-
nym.

Dzięki Bogu
„Z czasem rozumiem: to dzię-

ki Bogu stałam się taka, jaką 
dziś jestem. Nawet przychodzę 
do wniosku, że przywołując do 
siebie Pan Bóg ostrzega nas od 
czegoś”. 

Siostra jest pewna, że na 
Boga zawsze można liczyć. On 
daje tyle, ile człowiek może 
znieść.

„Żyję w klasztorze i mam bli-
ski kontakt z Najwyższym, mogę 
rozmawiać z Nim na różne te-
maty. I im bliższe są relacje z 
Bogiem, tym odważniej możemy 
zwracać się do Niego nawet z 
banalnymi problemami”.

W rozmowie siostra przy-
znaje się, że wieczorem na 

modlitwie wspomina wszyst-
kich ludzi, których spotkała w 
ciągu dnia. Uważa ona to za 
jedną z zalet życia zakonnego: 
znajdując się bliżej Boga, sio-
stra pragnie pomóc ludziom, 
którzy ją otaczają.

Angelina Pokaczajło

Dzisiaj swoją historią dzieli 
się z czytelnikami siostra 
Jeremia ze Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu.

Pierwsza Komunia św. w Kozłowiczach, 26 maja 1996 r.

Na Boga zawsze można liczyć

Przeżywając miesiąc czerwiec, w sposób szczególny jesteśmy wpatrzeni w Najświętsze 
Serce Jezusa. Ukazuje ono najrozmaitsze wymiary miłości. Jest to Serce zranione, przebite, 
napełnione zelżywością i bólem, ale równocześnie – życie i zmartwychwstanie, zbawienie 
ufających i źródło wszelkiej pociechy. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa składa 
się z 33 wezwań dla upamiętnienia tradycyjnie przyjmowanych 33 lat życia Jezusa Chry-
stusa. Ich treść wyraża zbawczy plan miłości Boga względem człowieka.

Źródło życia i świętości

Na przestrzeni wie-
ków wielu Papieży uczy-
ło, że kult Najświętszego 
Serca Pana Jezusa nie 
jest tylko jednym z wie-
lu nabożeństw, ale obok 
Eucharystii stanowi szczy-
tową formę pobożności i 
streszczenie całej religii 
chrześcijańskiej. Żeby le-
piej zrozumieć sens tego 
nabożeństwa, warto przy-
toczyć wypowiedzi o nim 
niektórych następców 
św. Piotra. Leon XIII wi-
dział w nim symbol i żywy 
obraz nieskończonej mi-
łości Jezusa do wiernych 
oraz najbardziej wypró-
bowaną formę religijno-
ści. Pius XI widział w tej 
formie pobożności sumę, 
treść naszej religii i normę 

 

doskonalszego życia, gdyż 
ona najlepiej prowadzi do 
doskonalszego poznania 
Chrystusa Pana, do głęb-
szego umiłowania Chry-
stusa i Jego naśladowania. 
Ojciec Święty Benedykt 
XVI mówił o tym, że „każ-
dy człowiek potrzebuje 
jakiegoś «centrum» życia, 
źródła prawdy i dobroci, 
z którego można czerpać 
w zmieniających się, róż-
nych sytuacjach i w tru-
dach codzienności. Każdy 
z nas, kiedy przystaje w 
ciszy, potrzebuje poczuć 
nie tylko bicie własnego 
serca, ale – jeszcze głębiej 
w swoim wnętrzu – pulso-
wanie niezawodnej obec-
ności, wyczuwalnej zmy-
słami wiary, lecz o wiele 

bardziej realnej: obecności 
Chrystusa, serca świata”.

Serce Jezusa ukrzy-
żowanego i zmartwych-
wstałego jest niewyczer-
panym źródłem łask. Jest 

ono przepełnione miłoś-
cią Boga Ojca, na którego 
można zawsze liczyć. W 
nabożeństwie do Serca 
Pana Jezusa Kościół z jed-
nej strony widzi znak mi-
łości Boga ku ludziom, z 
drugiej zaś – chce równo-
cześnie obudzić w sercach 
ludzkich wzajemną miłość 
ku Bogu. Szczególnie w 
dzisiejszych czasach, kie-
dy ogromną rolę odgrywa 
świadectwo żywej wiary 
wszystkich członków Koś-
cioła – zarówno świeckich, 
jak i duchownych – trzeba 
nam nieustannie wpatry-
wać się w Serce Zbawicie-
la. Właśnie ono jest sym-
bolem najdoskonalszej 
miłości, bezinteresownej, 
gotowej do ofiar i po-
dejmującej wyrzeczenia. 

Dopiero taka prawdziwa 
miłość uzdalnia człowie-
ka do wiary, która wyraża 
się w konkretnych uczyn-
kach. Prowadzi również do 
przemiany serca człowieka 

oraz ukształtowania go na 
wzór Serca Bożego.

W poszukiwaniu le-
karstwa na kryzys wiary 
we współczesnym świe-
cie arcybiskup Andre 
Leonard, prymas Belgii, 
zachęcił do powrotu do 
centrum, do Serca. Pisze 
on, że „punktem, w którym 
wszystko jest skondenso-
wane, punktem, z którego 
wszystko wypływa, goreją-
cym ogniem całego życia 
chrześcijańskiego i życia 
Kościoła jest Serce Chry-
stusa. Tylko wtedy, gdy 
na nowo zanurzymy się w 
źródle, będziemy mieć siły 
niezbędne, aby z jednej 
strony konfrontować się ze 
światem współczesnym, a 
z drugiej do niego się do-
stosować”.

Pielęgnowanie kultu 
Najświętszego Serca Je-
zusowego pozwala czło-
wiekowi odkryć rzeczywi-
ste oblicze miłującego go 
Boga oraz Boga godnego 
miłości. Przyczynia się 
również do uświęcenia 
człowieka i jego zjedno-
czenia z Bogiem. Równo-
cześnie daje mu możliwość 
odkrycia daru dzielenia się 
miłością z innymi. Dzięki 
temu staniemy się bardziej 
wrażliwi na grzech i jakby 
przynagleni w imię miło-
ści do walki z grzechem 
i wynagradzania za tych, 
którzy ranią Serce Boże; 
poczujemy wzajemną od-
powiedzialność za każde-
go z nas.

Z miłości Bożej istnieje 
cały wszechświat i rodzaj 
ludzki. Jest ona źródłem, 
z którego wszystko bierze 
swój początek i z którego 
wciąż na nowo czerpie siły 
do życia. Powinniśmy czer-
pać z tego źródła nieskoń-
czonej i doskonałej miło-
ści, aby stawać się coraz 
lepszymi ludźmi. Powin-
niśmy uciekać się do Ser-
ca Bożego we wszystkich 
swoich potrzebach, zawie-
rzać różne swoje sprawy, 
przepraszać za grzechy i 
niedoskonałości i dzięko-
wać za bogactwo otrzyma-
nych darów i łask.

Tatiana Radziuk

„Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku lu-
dziom, że nie może dłużej utrzymać tych pło-
mieni gorejących, zamkniętych w Moim łonie. 
Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem 
i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami”. „W 
nim znajdą wszystko, czegokolwiek będzie im 
potrzeba dla uratowania swych dusz z przepaści 
zguby”.

Słowa Pana Jezusa podczas pierwszego objawienia 
(27 grudnia 1673 r.) Marii Małgorzacie Alacoque
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 � Znany włoski socjolog 
prof. Massimo Introvignew 
w swym przemówieniu pod-
czas otwarcia w Wiedniu II 
Międzynarodowej Konfe-
rencji Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w 
Europie (OBWE) poświęconej 
zapobieganiu i zwalczaniu 
nietolerancji wobec chrześci-
jan, powiedział, że w Europie 
wciąż wzrasta chrześcijano-
fobia, czyli prześladowanie 
wyznawców Chrystusa. Prof. 
Introvignew udowadnia, że 
prześladowanie wyznawców 
Chrystusa na naszym konty-
nencie jest faktem. Statystyki 
pokazują, że w Europie mają 
miejsce napady, bezczesz-
czenie kościołów, obalanie 
lub niszczenie pomników. 
Dane potwierdzają także, że 
przestępstw popełnianych z 
nienawiści do chrześcijan jest 
każdego roku coraz więcej.

 � Rada Konferencji Bisku-
pich Europy (CCEE) zorgani-
zowała spotkanie poświęcone 
tematowi dialogu Chrześci-
jaństwa z Islamem, w którym 
uczestniczyli biskupi i dele-
gaci konferencji episkopatów 
państw Europy ds. kontaktów 
z Islamem. Podczas kolejnego 
spotkania było powiedziane, 
że dialog chrześcijańsko-
-muzułmański jest nie tylko 
konieczny dla zaprowadzenia 
pokoju, ale jest imperatywem 
naszej wiary.

 � W Rosji, w Uralu, władze 
zakazały katolickiej parafii 
prowadzenia „okna życia”. 
W raporcie tłumaczącym tę 
sytuację podano, że w Fede-
racji Rosyjskiej obowiązuje 
kodeks rodzinny, który jasno 
określa, że porzuconymi i 
pozostawionymi bez opieki 
niemowlętami mogą zaj-
mować się wyłącznie odpo-
wiednio przeszkolone służby 
medyczno-sanitarne. W Rosji 
działa obecnie 16 okien życia  
(„baby-box”). Statystyki po-
dają, że od roku 2011 zosta-
wiono w nich 17 niemowląt. 
Kilkoro trafiło z powrotem 
do swoich rodziców. Niektóre 
działają przy prawosławnych 
cerkwiach i nikt nie myśli o 
ich likwidacji.

 � W Rzymie,  w hotelu 
„Columbus” w zwiazku ze 
zbliżającym się synodem od-
była się konferencja prasowa 
na temat nowej publikacji 
broniącej katolickiego na-
uczania o rodzinie. Książkę 
przygotowali biskupi z Bra-
zylii, Stanów Zjednoczonych 
i Kazachstanu. Autorami tej 
książki są trzej biskupi: abp 
Aldo di Cillo Pagotto z Bra-
zylii, bp Robert Francis Vasa 
ze Stanów Zjednoczonych 
oraz bp Athanasius Schnei-
der z Kazachstanu. Autorzy 
sprzeciwiają się propozy-
cjom, które promują daleko 
idącą zmianę w życiu Koś-
cioła. Biskupi podkreślają, 
że duszpasterstwa nigdy nie 
można oddzielać od naucza-
nia. Hierarchowie zauwa-
żają, że pomimo zapewnień 
o pozostawieniu doktryny 
w stanie nienaruszonym, w 
praktyce „duszpasterska” 
zmiana oznacza także zmia-
nę katolickiego rozumienia 
małżeństwa.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Кs. Jan Romanowski

pch24.pl; Gosc.pl; katolik.ru; 
niedziela.pl

Przed rozpoczęciem Mszy 
św. miejscowi wierni, których 
bez wątpienia można nazwać 
prawdziwą wspólnotą pa-
rafialną, gdyż nawzajem się 
znają, łączy ich wspólnie od-
mawiana modlitwa, wspólne 
uwielbienie Boga, wzajemny 
szacunek i gotowość do po-
mocy, przywitali przybyłych 
na uroczystość gości. Następ-
nie ks. Walery Bykowski przy-
pomniał zebranym historię 
powstania parafii. 

Potem rozpoczęła się 
pierwsza uroczysta Msza św. 
na placu, gdzie w przyszłości 
zostanie wybudowany nowy 
kościół. Wygłaszając homilię, 
ks. bp Aleksander Kaszkie-
wicz zwrócił uwagę na to, że 
uroczystość zesłania Ducha 
Świętego jest wielkim świę-
tem Kościoła. Jezus Chrystus 
zesłał Ducha na Kościół, po-
nieważ z Jego przyjściem wią-
zał wielkie nadzieje. Podczas 
Ostatniej Wieczerzy w obliczu 
zbliżającej się Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania powie-
dział do swoich uczniów: „Po-
żyteczne jest dla was Moje 
odejście, bo jeśli nie odejdę, 
Pocieszyciel nie przyjdzie do 
was. [...] Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy” (J 16, 
7.13). 

„Z tych słów Jezusa wyni-
ka, że Duch Święty jest nam 
potrzebny przede wszystkim 
jako Pocieszyciel, który umocni 
naszą wiarę, wzbogaci nas w 
nadprzyrodzone życie, rozjaśni 
horyzonty naszego myślenia, 
jakże często bardzo ziemskie-
go, pełnego lęku i niepewno-
ści – mówił duszpasterz. – I 
oto po pięćdziesięciu dniach 
po wniebowstąpieniu Jezusa 
obietnica się spełnia: Duch 

Święty zstępuje na Apostołów i 
całkowicie odmienia ich serca. 
Ta garstka zalęknionych i nie-
pewnych siebie uczniów nag-
le pozbawia się lęku, otwiera 
drzwi wieczernika i wychodzi 
na zewnątrz, zaczyna z odwa-
gą głosić nowinę o Chrystusie 
Zmartwychwstałym. Razem z 
Duchem Świętym w serca Apo-
stołów wstąpiła moc Chrystu-
sa, która pozwoliła im stać się 
Jego świadkami, głosicielami 
Jego nauki. Nie ma apostol-
skiej pracy tam, gdzie nie ma 
wiary w jej skuteczność. Takiej 
przemiany Duch dokonał w 
uczniach Jezusa w dniu Pięć-
dziesiątnicy” – podkreślił ks. 
bp Aleksander.

Hierarcha także zaznaczył, 
że święto Zesłania Ducha 
Świętego jest nie tylko wspo-
mnieniem Pięćdziesiątnicy, 
która się stała jakby dniem 
narodzin Kościoła, dniem roz-
poczęcia jego misji głoszenia 
Słowa Bożego i świadczenia 
o Chrystusie. To święto jest 
przede wszystkim przypo-
mnieniem, że Duch Świę-
ty przychodzi także do nas, 
kiedy Go wzywamy, abyśmy 
mogli świadczyć o Chrystusie. 
On dodaje nam odwagi i mę-
stwa do głoszenia Ewangelii i 
do życia nią na co dzień. Cze-
go nie potrafimy zdziałać o 
własnych siłach, to wszystko 
spełniamy przy pomocy Du-
cha Świętego. 

„Także nie jest przypadkiem, 
że Chrystus daje uczniom Du-
cha Świętego w wieczerniku, 
w miejscu, gdzie umył im nogi, 
nakarmił swoim Ciałem, napoił 
swoją Krwią, gdzie ustanowił 
sakrament kapłaństwa. Pan 
Jezus uczynił to po to, aby Apo-
stołowie i ich następcy zrozu-
mieli, że wszystko, co jest dro-

gie dla chrześcijanina, wzięło 
swój początek w wieczerniku” 
– powiedział ksiądz biskup.

Duszpasterz także akcento-
wał uwagę wiernych na tym, 
że kościół, który powstanie w 
parafii pw. Ducha Świętego, 
również stanie się parafial-
nym wieczernikiem, dokąd 
będą przychodzić wierni, 
żeby otrzymać od Chrystusa 
łaski, Jego zbawcze Słowo i 
Ciało Najświętsze. W tym koś-
ciele można będzie doświad-
czyć mocy Bożej w świętych 
sakramentach.

„Będziecie przychodzić do 
tego kościoła całymi rodzina-
mi, żeby one były umocniome 
Bogiem, żeby odczuć, że jeste-
ście członkami innej, jeszcze 
większej rodziny – parafii. W 
tym wieczerniku parafialnym 
będziecie uczyć się spotykać Je-
zusa w innym człowieku, przy-
chodzić do niego z pomocą, 
dzielić się z nim radością wia-
ry. Jak Apostołowie, zebrani w 
wieczerniku w oczekiwaniu na 
przyjście Ducha Świętego, bę-
dziecie wspólnie prosić Chry-
stusa o wytrwanie w wierze dla 
siebie i dla swoich bliskich, a 

także o dar wiary dla tych, któ-
rzy jeszcze jej nie mają” – pod-
kreślił hierarcha. Zaapelował 
także, by wierni nie obawiali 
się wyzwania związanego z 
budową nowego kościoła, 
choć jest to wielkie i cieżkie 
zadanie, które potrzebuje 
dużo sił, pracy i ofiary. 

„Wierzę, że z Bożą pomocą 
dacie rady, że Duch Święty, 
Patron waszej parafii, obdarzy 
każdego z was swiatłem, mę-
stwem, nadzieją. Jak niegdyś 
Apostołowie, tak i my dzi-
siaj zmierzamy się z wieloma 
problemami, często nam grozi 
rozpacz, brak odwagi, niepew-
ność. W takie chwile trzeba 
przypomnieć sobie, że nie zwa-
żając na to, że jesteśmy słabi, 
za pomocą Ducha Świętego 
możemy się wzmocnić. On po-
mnoży nasze siły, trzeba tylko 
otworzyć się na Niego. Przyjdź, 
Duchu Święty, i odnów oblicze 
tej ziemi!” – podsumował ks. 
bp Aleksander.

Następnie ordynariusz Die-
cezji wraz z ks. bp. Józefem 
Staniewskim dokonali po-
święcenia krzyża i placu pod 
budowę kościoła.

Warto także zaznaczyć, że 
podczas Mszy św. wierni od-
dali swoją parafię pod opie-
kę Ducha Świętego. Symbo-
licznym gestem tego stało 
wypuszczenie przez ks. bpa 
Aleksandra trzech białych go-
łębi.

Na zakończenie nabożeń-
stwa proboszcz parafii ks. Pa-
weł Sołobuda wyraził nadzie-
ję, że kościół, który stanie na 
poświęconym placu, będzie 
stanowił centrum życia nowej 
parafii. Ks. Paweł również po-
dziękował wiernym za to, że 
przez długi czas modląc się 
przy starej kaplicy pod ot-
wartym niebem byli żywymi 
świadkami Chrystusa, a także 
skierował słowa podziękowa-
nia do ojców franciszkanów, 
którzy wcześniej opiekowali 
się kaplicą, oraz podziękował 
osobom zaangażowanym w 
przygotowanie uroczystości i 
wszystkim wiernym, przyby-
łym na Mszę św.

Finałowym akordem uro-
czystości stał się koncert se-
minaryjnego zespołu „AVE”.

Kinga Krasicka

Przyjdź, Duchu Święty,
i odnów oblicze tej ziemi!

Na uroczystość licznie przybyli księża z różnych parafii, w tym ordynariusz diecezji Grodzieńskiej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz oraz biskup pomocniczy Józef Staniewski

Podczas procesji z darami wierni wręczyli cegłę z murów starej kapliczki

Poświęcenie Krzyża i placu pod budowę nowego koś-
cioła katolickiego w mieście nad Niemnem odbywało się 
w bardzo symboliczny dla parafii pw. Ducha Świętego 
dzień – w pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pań-
skim, czyli w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 ciąg dalszy ze str. 1
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Kinga Krasicka

Kościół ma cztery
nowe święte

Z  udz ia ł em t y s i ę cy 
wiernych z całego świa-
ta podczas Mszy św. na 
placu św. Piotra Papież 
Franciszek ogłosił świę-
tymi cztery zakonnice, 
które żyły w XIX i na 
początku XX wieku.

Są to dwie Palestynki: 
Maria (Mariam) Bauardi – 
karmelitanka bosa, i Maria 
Alfonsyna Danil Ghattas 
oraz Francuzka Joanna Emi-
lia de Villeneuve i Włoszka 
Maria Krystyna Brando. 
Poza Bouardi  pozostałe 
siostry były założycielkami 
żeńskich zgromadzeń zakon-
nych. Portrety całej czwórki 
wisiały na frontonie bazyliki 
św. Piotra.

Międzynarodowa piel-
grzymka wojskowych

12 tysięcy osób z 40 
krajów wzięło tym ra-
zem udział w między-
narodowej pielgrzymce 
żołnierzy i służb mun-
durowych do Lourdes.
Zorganizowane już po 

raz 57. doroczne wydarzenie 
zebrało pątników w mundu-
rach, w tym chorych bądź 
rannych. W czasie pobytu w 
Lourdes 42 dorosłych przyjęło 
Chrzest, a 70 Bierzmowanie. 
Całość zakończyła międzyna-
rodowa Msza odprawiona w 
sanktuarium.

Zakrwawioną sutannę 
św. Jana Pawła II prze-

kazano do Krakowa 

W 34. rocznicę zama-
chu na życie Papieża 
Jana Pawła II jego oso-
bisty sekretarz kard. 
S t a n i s ł a w  D z i w i s z 
przekazał do Sanktua-
rium św. Jana Pawła II 
w Krakowie bezcenną 
relikwię. 

Jest to zakrwawiona su-
tanna, którą miał na sobie 
św. Jan Paweł II 13 maja 
1981 roku. W tym dniu pod-
czas audiencji generalnej 
na placu św. Piotra zabójca 
Mehmet Ali Agca spróbował 
zabić Papieża.

„Być mężnymi dla Chrystu-
sa, żeby spełniać Jego wolę – 
oto jest to, do czego jesteśmy 
powołani” – podkreślił arcy-
biskup podczas Mszy św. w 
kaplicy seminaryjnej. „Jedność 
naszego powołania oraz słu-
żenie Bogu i ludziom powinno 
być głównym celem naszej for-
macji”, – dodał hierarcha.

Podczas swojej wizyty 
ksiądz arcybiskup wziął udział 
w nabożeństwie majowym 
w kaplicy seminaryjnej, we 
Mszy św., a także dwukrotnie 
się spotkał z wychowawcami 
i klerykami w sali konferen-
cyjnej. Podejmowane pod-
czas spotkań pytania były 
różne, lecz dotyczyły jednego 
tematu – formacji kleryków 
w seminarium grodzieńskim. 

Alumni WSD w Grodnie 
bardzo ciepło spotkali posła 
Watykanu a nawet przygoto-
wali dla niego pieśń w języku 
hiszpańskim. Także podczas 
pożegnania arcybiskupa na 
podwórku seminaryjnym nie 
milkły dźwięki gitary i śpiew.

Jak się okazało, arcybiskup 
Jorge jest bardzo współczes-

ną osobą: ma własny account 
w Instagramie, Facebooku i 
Twitterze, a także robi selfie 
(zdjęcia od pierwszej osoby) 
z alumnami z całego świata. 
Tak w ciągu miesiąca maja 
ksiądz arcybiskup odwiedził 
cztery kontynenty.

„Chcę, żebyście pamiętali, 
że nie jesteście samotni. Na 
przestrzeni całego świata spo-
tykam kleryków z różnych se-
minariów – w Afryce, Australii, 
USA, Europie, Ameryce Łaciń-
skiej. Wszystkich was jednoczy 
wspólna misja – radosne słu-
żenie Chrystusowi i głoszenie 
Jego Ewangelii” – powiedział 
arcybiskup podczas ogólnego 
spotkania z klerykami.

Wkrótce po odjeździe Jego 
Ekscelencji pojawił się zapis 
w Twitterze, gdzie ksiądz 
arcybiskup szczerze dzięko-
wał za otwartość oraz dobry 
i radosny nastrój, stworzony 
przez kleryków naszego se-
minarium.

Kl. Wadzim Kautaniuk

Być mężnymi dla Chrystusa

Zdjęcie i zapis w Twitterze arcybiskupa

Jubileuszowe uroczystości z okazji 25-lecia seminarium grodzieńskiego
17 czerwca odbędą się jubileuszowe uroczystości z okazji 25-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.
Program:
9.30 – powitanie gości i słowo wstępne (rektor WSD ks. Roman Raczko);
 •krótkie sprawozdanie z działalności seminarium w ciągu 25 lat (prefekt ks. Witalij Sidorko);
 •śpiew chóru;
 •przemówienie biskupa Grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza;
 •przemówienia przyjaciół i dobroczyńców WSD w Grodnie;
12.00 – Msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (pobernardyński);
13.45 – obiad;
15.00 – poświęcenie i otwarcie tablicy pamiątkowej (sala św. Jana Pawła II);
 •wręczenie książek pamiątkowych oraz dyplomów dobroczyńcom WSD;
 •koncert zespołu muzycznego „AVE” oraz świąteczna kawa;
 •zakończenie.
Do udziału w uroczystościach są zaproszeni kapłani, którzy skończyli WSD w Grodnie.

16 maja w Mostach w kościele Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbyły się rekolekcje dla mężczyzn, których 

organizatorem został ks. Wiktor Chańko, opiekun duchowy Międzynarodowego ruchu „Mężczyźni św. Józefa” w 

diecezji Grodzieńskiej. Zgromadzonych mężczyzn nie było dużo, 18 osób, ale byli to ci mężczyźni, którzy rzeczy-

wiście szukają Boga, szukają relacji z Nim, pragną i uczą się żyć w miłości Bożej, którzy nie chcą więcej bawić się 

w religię, ale dążą do życia prawdziwą wiarą i bycia świadkami Jezusa Chrystusa.

Pierwotnie temat rekolekcji brzmiał: „Pan każdego dnia”. Faktycznie taki on i otrzymał się. Ale ciekawy jest 

fakt, że podstawą została tematyka miłości. Ks. Wiktor poprowadził dwie konferencje, a później także ja otrzy-

małem możliwość przemówić. Nie umawialiśmy się, o czym będziemy opowiadać, lecz Pan ponownie uczynił 

według swojej woli. On tylko postawił przed nami jednakowy cel. Też mówiłem o miłości, a raczej dawałem świa-

dectwo o tym, jak Bóg działał w moim życiu w ciągu ostatnich dni i jakie pytanie podjął w moich rozważaniach.

Ks. Wiktor także przytoczył przykład naszych stosunków z Bogiem i zaufania do Niego na podstawie postaci 

Abrahama. Wydawało się, że Abraham codziennie był z Bogiem i Pan go wybrał. Ale Abraham nie zawsze ufał Panu, 

podobnie jak było to w przypadku przyjścia do Egiptu, kiedy Abraham przez lęk i brak zaufania do Pana poprosił swoją żonę Sarę przedstawić się jego 

siostrą. 
Wszystko zostało doskonale wytłumaczone, i nawet to, co często umyka naszej uwadze podczas czytania Pisma, ks. Wiktor doskonale nam wytłu-

maczył. Więc powinniśmy się nauczyć nie tylko słuchać i słyszeć Pana, ale także ufać Mu we wszystkich aspektach naszego życia.

Podczas rekolekcji usłyszeliśmy dużo świadectw. Osobiste świadectwa zawsze głębiej przenikają do naszych serc. Przecież nie na próżno Papież 

Franciszek powtarza niejednokrotnie, że Kościół potrzebuje nie nauczycieli, ale właśnie świadków wiary. Świadkami wiary są dzisiaj nie tylko kapłani, 

ale też osoby świeckie – my z wami. Czasem to nie najlepiej nam idzie, lecz kiedy nie będziemy nadal doskonalić się i przestaniemy być świadkami Jezusa, 

nasze pójście raz na tydzień na Mszę św. stanie się po prostu zabawą – zabawą w religię. A Jezus wzywał nas do dawania świadectwa: „Ale gdy Duch 

Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Jeżeli przyjęliśmy Ducha Świętego, realizacja 

drugiej części wersu staje się naszym obowiązkiem. Nie powinniśmy bać świadczyć o tym, jak Pan działa w naszym życiu. Powinniśmy więcej chwalić Go 

psalmami i pieśniami, więcej studiować Pismo Święte, w którym możemy odnaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, powinniśmy umacniać swój duch 

przez post i modlitwę i wreszcie żyć w miłości Bożej.

Po świadectwach czekał na nas bardzo smaczny wspólny obiad (dziękujemy Oldze za jej poświęcenie), a później odbyła się konferencja w kształcie 

pytań i odpowiedzi, podczas której każdy obecny mógł zadać pytanie i otrzymać na niego odpowiedź. Po konferencji nastąpiła adoracja z rozważaniami, 

podziękowaniem i uwielbieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na koniec spotkania odbyła się modlitwa. Podzieliwszy się na grupy, myśmy się modlili 

za siebie nawzajem. Był to wspaniały czas, kiedy staliśmy przed Chrystusem na kolanach, odczuwaliśmy mocne braterskie ręce na swoich ramionach 

i uświadamialiśmy sobie ogromną siłę jedności modlitwy męskiej. Po modlitwie ks. Wiktor błogosławił nas Najświętszym Sakramentem i nastąpiła 

krótka przerwa przede Mszą św. Podzczas tej przerwy mieliśmy możliwość przystąpić do sakramentu spowiedzi, z której wielu skorzystali. A następnie 

nastał moment kulminacyjny dnia sobotniego – Msza św. – liturgia słowa i Eucharystia.

Chciałbym także zaakcentować uwagę na brzmieniu pieśni uwielbienia: męskie głosy, unoszące się pod sklepieniami kościoła – oto jest to, co pozo-

stawia szczególne wrażenie i czego tak brakuje w naszych świątyniach.

Pan Bóg wezwał mężczyzn do bycia kapłanami w swoich domach. Czy jesteśmy tacy? Czy uświadamiamy ten fakt? W Mostach zobaczyłem 18 

mężczyzn, idących w kierunku poznania i realizacji woli Bożej w ich życiu: bycia świadkami Pana, ludźmi wiary, kapłanami w rodzinach, kochającymi 

mężami i ojcami.
Drodzy Przyjaciele, my, mężczyźni św. Józefa, zapraszamy was na nasze spotkania, które odbywają się w trzech parafiach naszego miasta: 

na osiedlach Dziewiatówka i Południowy oraz w kościele katedralnym. Także spotkania odbywają się w Farze lidzkiej.

Mężczyźni św. Józefa składają wyrazy ogromnej wdzięczności dla ks. Wiktora Chańko za jego opiekę nad nami, za jego starania i organi-

zację rekolekcji. Czekamy na nowe wyjazdy, nowe tematy i nowe świadectwa.

Anatol Kanarski, 
Grodno

 ciąg dalszy ze str. 1
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Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe:  grodnensis.by, catholic.by

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:
  1 czerwca 1964 r. – ks. Franciszek Kafarski, prob. Iwie;
  8 czerwca 1981 r. – ks. Józef-Marian Marsanger SJ, prob. Soły;
10 czerwca 1998 r. – ks. prałat Michał Woroniecki CM, wik. gen., pierwszy ojciec
                                             duchowny WSD w Grodnie.

KOMENTARZ EKSPERTA

WYNIKI SONDY

Kolejna sonda ukazuje nam, że nasi wierni dbają o swoje wychowanie 
religijne. W miesiącu maju oraz czerwcu księża biskupi udzielają sakramentu 
Bierzmowania w różnych zakątkach naszej Diecezji. Wśród bierzmowanych 
najczęściej spotykamy młodych ludzi, ale są też osoby starsze. Bardzo dobrze, 
że chcemy zaprosić Ducha Świętego do swojego życia. Warto zapamiętać, że 
bez pomocy Ducha Świętego nie możemy się modlić, ani żyć według Ewangelii. 
Jesteśmy członkami Kościoła, a więc prośmy o dary Ducha Świętego oraz 
nieustannie się módlmy o umocnienie naszej wiary.

Czy przyjąłeś
sakrament Bierzmowania?

W kolejnej sondzie ciekawi 
b y l i ś m y  p y t a n i a ,  c z y 
dbacie o swoje religijne 
wychowanie i rozwój duchowy. 
Sakrament Bierzmowania 
jest sakramentem duchowej 
d o j r za ł o ś c i . N a j w i ę ce j 
respondentów stwierdzili, 
że sakrament Bierzmowania 
już przyjęli. Najważniejsze 
– pamiętać o darach Ducha 
Świętego, które człowiek 
otrzymuje podczas tego 
sakramentu i dzięki którym 
staje się bliżej Boga. 

Kolejne wyniki komentuje
ks. Paweł Sołobuda,
redaktor naczelny.

tak

Ks. Paweł
Sołobuda

nie

przygotowuję się 

nie, brakuje mi lat

trudno powiedzieć

INFORMACJA 

Biskup grodzieński 
Aleksander Kaszkiewicz 
udzielił sakramentu Bierz-
mowania 40 wiernym pa-
rafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Grodnie. Do sa-
kramentu wierni przystąpili 
w szczególny czas – czas 
oczekiwania na uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego.

Sakrament Bierzmo-
wania jest w równym 
stopniu ważny, jak i inne 
sakramenty. Przystępują 
do niego w wieku doro-
słym dlatego, by człowiek 
stawał się prawdziwym 
wyznawcą Jezusa Chrystu-
sa i mógł zawsze stać w 
obronie wiary. O obowiąz-
ku głoszenia Ewangelii 

Chrystusowej przypomniał 
bp Aleksander w swojej 
homilii.

Hierarcha także życzył 
kandydatom całym swym 
sercem ufać Jezusowi i 
„podążać za Nim do tego, 
co jest dobre, piękne i 

wzniosłe”.
Na koniec Eucharystii 

wierni podziękowali hie-
rarchowi i kapłanom, któ-
rzy przygotowywali ich do 
tego dnia, a także swoim 
krewnym, których nazwali 
swoimi świadkami wiary.

24 maja w grodzień-
skiej parafii św. Fran-
ciszka Ksawerego biskup 
pomocniczy diecezji 
Grodzieńskiej Józef Sta-
niewski podczas Mszy 
św. udzielił sakramentu 
Bierzmowania wiernym 
parafii oraz studentom z 
Nigerii.

W słowach skiero-
wanych do kandydatów 
biskup, mówiąc o uroczy-
stości Zstąpienia Ducha 
Świętego, którą obcho-
dzono w tym dniu, pod-
kreślił moc działania Sło-

wa Bożego na człowieka. 
Także hierarcha zachęcił 
wiernych pamiętać o 
modlitwie, o szczerym 
dialogu z Bogiem, któ-
ry zawsze wydaje swoje 
owoce.

Na koniec nabożeń-
stwa bp Józef i ks. Jan 
Kuczyński podziękowa-
li wszystkim obecnym, 
szczególnie rodzicom za 
trud w wychowaniu dzie-
ci i troskę o ich rozwój 
duchowy.

Ks. bp Józef Staniewski udzielił sakramentu Bierzmowania w Grodnie

„Zostać dla innych światłem, które umocni ich w wierze”

Podczas spotkania był 
podsumowany 2014–2015 
rok katechetyczny w Die-
cezji. Dla katechetów była 
to możliwość wymiany 
doświadczeń, otrzyma-
nych podczas katechizacji 
dzieci i młodzieży, a także 
czas do zastanowienia się 
nad pokonanym okresem.

Na spotkanie przy-
było ok. 50 kapłanów, 
sióstr zakonnych i świe-
ckich katechetów, którzy 
codziennie służą wśród 
dzieci i młodzieży, zaj-
mując się ich naucza-
niem i wychowaniem 
religijnym. Katechetów 
przywitał o. dr Andrzej 
Szczupał CSsR – dyrek-
tor Wydziału Nauczania 
i Wychowania Kurii Gro-
dzieńskiej. W swoim sło-
wie kapłan podkreślił, 
na ile wielka jest dzisiaj 
rola katechety, głównym 
zadaniem którego jest 

prowadzenie człowieka 
na spotkanie z Panem.

Także uczestnicy 
spotkania posłuchali 
dwu referatów. Pierwszy 
wygłosił o. Jan Osipowicz 
SP, opowiadając o peda-
gogice św. Józefa Kala-
sancjusza. Charyzmatem 
ojców pijarów jest praca 
z dziećmi i młodzieżą, 
którzy są przyszłością 
każdego narodu i całego 
Kościoła. Drugi referat 

wygłosiła s. Alicja Sza-
durska SSND, która mó-
wiła o ważności wycho-
wania chrześcijańskiego 
w wieku najmłodszym. 

Spotkanie kateche-
tów skończyło się Mszą 
św. w kościele rektoral-
nym Zwiastowania NMP, 
której przewodniczył 
biskup grodzieński Alek-
sander Kaszkiewicz. 

Odbyło się spotkanie katechetów diecezji Grodzieńskiej 

Setka dzieci z parafii szczuczyńskiej przystąpiła do Pierwszej Komunii
Uroczystości pierwszo-

komunijnej przewodniczył 
proboszcz parafii o. Witold 
Petelczyc SP. Kapłan przypo-
mniał dzieciom o wielkim da-
rze, którego Chrystus udzielił 
im w tym dniu, i zachęcił do 
częstego przyjęcia Komunii 
św.

Do Pierwszej Komu-
nii św. dzieci z par. św. 
Teresy z Avila w Szczu-
czynie przygotowywały 
się w ciągu dwóch lat. 
Przygotowanie odbywa-
ło się nie tylko poprzez 
cotygodniowe katechezy, 
ale także dzięki różnego 
rodzaju nabożeństwom i 

rekolekcjom w ciągu roku 
szkolnego. Po ukończe-
niu zajęć katechetycz-
nych na kandydatów do 

Pierwszej Komunii św. 
czekał także mały egza-
min z katechizmu. 

Ojcowie rodzin są zaproszeni w pielgrzymkę z 
Grodna do sanktuarium w Kopciówce

Już tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca w diecezji Grodzieńskiej jest 
obchodzony Dzień Ojca. W tym dniu wszystkich wiernych zachęcamy do modlitwy w 

intencji ojców rodzin.
Jedną z form wyrażenia pamięci modlitewnej o ojcach jest piesza pielgrzymka z 

Grodna do sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej na Wzgórzu Nadziei w Kopciówce, 
która w tym roku odbędzie się 7 czerwca. Do udziału w pielgrzymce są zaproszeni 

szczególnie ojcowie rodzin wraz ze swymi rodzinami.

Program
Diecezjalnego Dnia Ojca:

07.00 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki w grodzieńskim kościele
            Matki Bożej Anielskiej (franciszkański);
08.00 – wyruszenie pielgrzymki;
12.00 – powitanie pielgrzymów przez
             kustosza sanktuarium na 
             Wzgórzu Nadziei w Kopciówce;
12.00–13.00 – odpoczynek i herbata;
13.00 – Koronka do Miłosierdzia
             Bożego;
13.15 – konferencja;
14.00 – Droga Krzyżowa;
15.00 – Msza św.;
16.30 – odjazd autobusami do Grodna.

Do udziału w pielgrzymce i w uroczystościach serdecznie zaprasza kustosz 
sanktuarium w Kopciówce ks. Michał Łastowski.

Rodzinna parafia Metropolity 
Tadeusza Kondrusiewicza będzie 

obchodzić jubileusz
12–13 czerwca parafia Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny w Odelsku będzie obchodzić 
jubileusz 525-lecia.

12 czerwca o godz. 22.00 w parafii odbędzie się Msza 
św. w wigilię uroczystości.

13 czerwca odbędą się uroczyste Msze o godz. 9.00
i 12.00 (Msza główna). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach!

Serdecznie zapraszamy!
13 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 odbędzie się uroczystość konsekracji kościoła 

pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku. 
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Święty Paweł Apostoł mówi: 
„Lecz powie ktoś: A jak zmar-
twychwstają umarli? W jakim 
ukazują się ciele? O, niemądry! 
Przecież to, co siejesz, nie ożyje, 
jeżeli wprzód nie obumrze. To, 
co zasiewasz, nie jest od razu 
ciałem, którym ma się stać po-
tem, lecz zwykłym ziarnem, na 
przykład pszenicznym lub jakimś 
innym. Bóg zaś takie daje mu 
ciało, jakie zechciał; każdemu z 
nasion właściwe” (15, 35–38). I 
jeszcze: „Podobnie rzecz się ma 
ze zmartwychwstaniem. Zasiewa 
się zniszczalne – powstaje zaś 
niezniszczalne; sieje się niechwa-
lebne – powstaje chwalebne; sieje 
się słabe – powstaje mocne” (15, 
42–43). „Jaki ów ziemski, tacy 
i ziemscy; jaki Ten niebieski, 
tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy 
obraz ziemskiego człowieka, 
tak też nosić będziemy obraz 
człowieka niebieskiego. Zapew-
niam was, bracia, że ciało i krew 
nie mogą posiąść Królestwa 
Bożego, i że to, co zniszczal-
ne, nie może mieć dziedzictwa 
w tym, co niezniszczalne. Oto 
ogłaszam wam tajemnicę: nie 
wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy 
będziemy odmienieni. W jednym 
momencie, w mgnieniu oka, na 
dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi 
bowiem trąba – umarli powstaną 
nienaruszeni, a my będziemy 
odmienieni. Trzeba, ażeby to, 
co zniszczalne, przyodziało się 
w niezniszczalność, a to, co 
śmiertelne, przyodziało się w 
nieśmiertelność” (15, 48–53).

Przeczytaliśmy stwierdzenia 
Pawła Apostoła, napisane pod 
natchnieniem Ducha Świętego. 
Stwierdzenia, ale nie opis. Jed-
nak odpowiedź podana w Pismie 
Świętym, jest zrozumiała: ciało 
nasze zmartwychwstanie i będzie 
chwalebne. A to znaczy, że nie 
będzie więcej podporządkowane 
potrzebom biologicznym i gra-
nicom czasowo-przestrzennym.

W tym zaś, co dotyczy iden-
tyczności naszego ciala, będzie 
ono takie same jak teraz. Jak 
pisał św. Tomasz z Akwinu, 
jeżeliby nie było takie same, nie 
można byłoby mówić o „zmar-
twychwstaniu”.

Sam Jezus Zmartwychwstały 
pozwolił siebie dotknąć. Święty 
Tomasz w związku z tym mówi: 
„Zgodnie z jego naturą, ciała 
uwielbionego można dotknąć, 
jednak z racji właściwości nad-
przyrodzonych, nie może jego 
dotknąć ciało nieuwielbione”. 
Dlatego święty Grzegorz twierdzi: 
„Pan pokazał uczniom, że mogą 
dotknąć Jego ciała, kiedy przy-
szedł przez drzwi zamknięte, żeby 
pokazać: po zmartwychwstaniu 
Jego ciało jest takie same według 
swojej natury, jednak nie takie 
według swojej chwały”.

Radio Watykańskie

Odpowiedź na pytanie o 
naszym zmartwychwstaniu 
można odnaleźć w Pierw-
szym Liście do Koryntian: 
„Chrystus zmartwychwstał 
jako pierwszy spośród tych, 
co pomarli” (15, 20). Bę-
dziemy mieli ciało, podobne 
do Jego ciała, to znaczy, 
że więcej nie będzie pod-
porządkowane potrzebom 
tego świata doczesnego, ale 
ciało uwielbione i przemie-
nione – dla życia w chwale, 
życia wiecznego.

Jak 
zmartwychwstaniemy? 
Czy będzie nasze ciało 

takie jak dzisiaj?

12 kroków dla prawdziwego mężczyzny
Pewnego razu jeden starszy kapłan powiedział, że parafia zachowa się wtedy, kiedy będą w niej mężczyźni. W naszych 

czasach zostaje ich coraz mniej.
Ktoś przeżywa kryzys wiary i opuszcza mury kościelne. Ktoś na tyle przejmuje się skandalami wokół Kościoła katolickiego, 

że wraz z wodą wylewa także dziecko. I wreszcie są ci, którzy nadal stale uczestniczą w nabożeństwach, w miarę sił i moż-
liwości angażują się w życie parafialne, a jednocześnie ze względu na swój światopogląd i porządek życia katolikami już od 
dawna nie są.

Więc co ma robić prawdziwy mężczyzna – mocny, wierny i szczery jak Rycerz Okrągłego Stołu?

Krok 7. Regularnie módl się na różańcu i bierz go ze sobą 
Tylko 40% katolików modlą się Różańcem. I tylko jeden z dziesięciu 

zawsze bierze różaniec ze sobą. A przecież ta niesamowita modlitwa, 
która przyszła do nas z głębi wieków, przybliża nas do świętych. Oprócz 
tego, dyscyplinuje ona nasz rozum i serce. Modlitwa ta jest dobra także 
tym, że można ją modlić się w każdym miejscu i w każdy czas.

Spokojne powtórzenie “Zdrowaś Maryjo” i rozważanie tajemnic nasze-
go Zbawienia uratuje od wszelkich stresów i depresji lepiej od różnych 
leków i treningów. W dodatku do tego jest to skuteczna broń przeciw 
szatanowi i jego intrygom. Więc pamiętaj, że prawdziwy mężczyzna nie 
chodzi bez różańca! 

Krok 8. Dowiedz się o swoich świętych patronach
Często więź z Kościołem ulega zerwaniu z przyczyny tego, że niczego 

nie wiemy o naszej własnej historii. Człowiek, który traci korzenie, nie 
zdoła długo przetrwać na silnym wietrze życiowym. Warto zacząć od 
zapoznania się z życiorysem świętego, imieniem którego jesteś nazwany. 
Jego przykład może pobudzić cię do wielkich czynów. Historia twojej 
parafii lub wspólnoty też może dać ci dużo do zastanowienia się. Więc 
prawdziwy katolik nie może nie znać swych korzeni.

Krok 9. Czytaj Pismo Święte codziennie w ciągu 15 minut 
Czytając Ewangelię, spotykasz się z Jezusem twarzą w twarz. I nie 

jest to frazeologizm! Pan przychodzi przez swoje Słowo i prypomina ci 
o tym, jakim powinien być prawdziwy mężczyzna. Daje ci Siebie jako 
przykład, wskazuje na swoich apostołów i przyjaciół. Prorokowie Starego 
Testamentu kierują do nas słowa demaskujące i zachęcające. Spotkanie z 
Pismem Świętym wymaga męstwa. Ale właśnie ono pozwala ci przybliżyć 
się ku Jezusowi i zapoznać się z Nim rozważając Jego Słowo.

Krok 10. Bądź kapłanem, prorokiem i królem w swojej rodzinie
Współczesne społeczeństwo wypaczyło wszystkie te pojęcia. Jeżeli 

chodzi o pojęcie „król w rodzinie”, może się wydawać, że chodzi tu o 
tyranię. Lecz w rzeczywistości mówimy o świadectwie męstwa wobec 
trudności życiowych. Musisz stać się dla swojej rodziny podobny do 
Chrystusa. Nie powinieneś się bać zrezygnować ze swoich pragnień i 
względów na rzecz swojej żony i dzieci. Musisz być prorokiem, wzywając 
ich do pójścia za Chrystusem, w tym także własnym przykładem, chociaż 
to zawsze jest trudne. Być królem, broniąc swojej rodziny i kierując ją, 
przypominając o potrzebie bycia wiernym swojej wierze i swojemu 
Kościołowi.

Krok 11. Buduj relacje braterskie w swojej parafii, wspólnocie
Dzieje Apostolskie mówią nam o tym, jak powinna wyglądać wspól-

nota chrześcijańska, która umie żyć w miłości i zgodzie (Dz 2, 46). Dla 
współczesnego świata, dotkniętego epidemią samotności, która obej-
muje przede wszystkim mężczyzn, jest to prawdziwe wezwanie. Jak 
być jednomyślnymi? Jak budować mosty do innego człowieka, żeby nie 
tylko dzielić z nim ławkę w jednej świątyni? Jak po prostu być razem? 
Odpowiedzi na te pytania potrzebują męstwa, mądrości i siły woli.

Krok 12. Bądź liderem
Naucz się nie tylko brać, ale też dawać. Bierz udział w inicjatywach 

parafialnych i zaproponuj coś sam. „Idź i nauczaj wszystkie narody”. 
Słowa te są skierowane także do ciebie. Szukaj, w jaki sposób możesz 
pomóc. Nie zapominaj też o dziesięcinie. Pojęcie to jest dzisiaj prawie 
zapomniane. Ale w tych 10% krwią i potem zarobionych pieniędzy także 
jest wyrażona nasza wierność naszemu Królowi. Ofiaruj to co możesz: 
swoje zdolności, idee, wspaniałomyślność i dobrotliwość. Nie stój na 
miejscu! Szukaj nowych dróg! I pamiętaj, że prawdziwy katolik, praw-
dziwy mężczyzna nigdy nie boi się zrobić pierwszy krok.

Źródło: tauspb

 ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Zrób pierwszy krok dzisiaj! Zdecyduj się na to, by zostać PRAWDZIWYM!
Prawdziwym mężczyzną i prawdziwym chrześcijaninem! Wstąp na drogę świętości i modlitwy!

Z głębi serca
Jego Ekscelencji Księdzu Bisku-
powi Antoniemu Dziemiance z 
okazji nadchodzących Imienin 
z całego serca życzymy wszyst-
kich łask Bożych i nieustannej 

opieki św. Patrona. Niech każdy 
dzień życia Ekscelencji będzie 

szczęśliwy i błogosławiony, 
a obok niech będą życzliwi 

ludzie. Niech posługa przynosi 
obfite owoce i nigdy nie gaśnie 
płomeń miłości Bożej w sercu.

III Zakon św. Franciszka, Kółka Ży-
wego Różańca oraz chór parafialny

z par. Teolin

Czcigodnemu Księdzu Redak-
torowi Pawłowi Sołobudzie z 

okazji 11. rocznicy święceń ka-
płańskich oraz nadchodzących 

Imienin składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń moc-
nego zdrowia, sił i cierpliwości 

w posłudze kapłańskiej i w 
pełnieniu codziennych obo-
wiązków. Niech Matka Boża 
i Patron św. nieustannie się 
Księdzem opiekują, a miło-

sierny Bóg obdarza wszystkimi 
darami.
Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Romanowskiemu z okazji 3. 

rocznicy święceń kapłańskich 
oraz nadchodzących Imienin z 

całego serca życzymy wszelkich 
łask Bożych. Niech każdy dzień 

życia i posługi kapłańskiej 
będzie napełniony radością, 

światłem, dobrocią, spokojem, 
szczęściem, miłością, nadzieją 

i wiarą, z twarzy nie schodzi 
uśmiech, a obok będą życzliwi 

ludzie i wierni przyjaciele.
Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Aleksandrowi Szemetowi 
z okazji kolejnej rocznicy świę-
ceń kapłańskich z całego serca 

życzymy mocnego zdrowia, 
pogody ducha, codziennej ra-
dości, wytrwałości i cierpliwo-
ści w posłudze oraz życzliwych 

ludzi obok. Niech wszystkie 
Twe plany realizują się, a Pan 

Bóg wspiera i umacnia Cię 
swoimi łaskami. 

Parafianie z Augustówka

Czcigodnemu Księdzu Igorowi 
Antoniemu Anisimowowi z 

okazji nadchodzących Imienin 
składamy serdeczne życzenia 

mocnego zdrowia, pogody 
ducha, optymizmu i nadziei 
na każdy dzień. Niech do-

bry Bóg obficie obdarza Cię 
swoimi łaskami, a Anioł Stróż 
nieustannie się Tobą opiekuje. 

Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca z Sielawicz

Czcigodnemu Księdzu An-
drzejowi Roubie z okazji 10. 

rocznicy święceń kapłańskich 
składamy wiązankę najpięk-
niejszych życzeń. Niech Bóg 
wszechmogący codziennie Ci 

błogosławi, Matka Najświętsza 
nieustannie się opiekuje Tobą, 
a Duch Święty zsyła swe obfite 
dary. Życzymy także mocnego 
zdrowia na długie lata życia, 
optymizmu, niegasnącej na-

dziei i mocy do dalszej posługi 
Bogu i ludziom.

Komitet kościelny z par. Wawiórka

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Martinowiczowi z okazji 

Urodzin składamy najserdecz-
niejsze życzenia. Niech dobry 
Bóg obdarza Cię wszystkimi 

łaskami, a św. Patron modli się 
za Tobą przed tronem Bożym. 
Niech marzenia się spełniają, 
uśmiech zawsze gości na Twej 

twarzy, a obok będą dobrzy 
ludzie. Niech praca na rzecz 
Boga i ludzi przynosi obfite 
owoce, Anioł Stróż pomaga 
w niełatwej posłudze, a Bóg 

obficie wynagradza rodziców za 
syna kapłana. 
„Margaretka” z kapl. Suraż

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Martinowiczowi z okazji 

Urodzin z całego serca życzymy 
wszystkiego najlepszego. 

Niech każdy Twój dzień będzie 
szczęśliwy i błogosławiony, 
obok będą dobrzy ludzie, a 

praca kapłańska przynosi obfite 
owoce. Niech Matka Boża otula 
Cię płaszczem swej macierzyń-
skiej opieki, a Bóg wszechmo-
gący nieustannie obdarowuje 

swoimi darami.
Wierni z kapl. Suraż

Czcigodnemu Księdzu Anto-
niemu Filipczykowi z okazji 

nadchodzących Imienin składa-
my wiązankę najpiękniejszych 

życzeń mocnego zdrowia, 
pogody ducha, pomyślności w 
pracy kapłańskiej, optymizmu, 
dobroci i życzliwości od ludzi 

obok, a także nieustannej opie-
ki Matki Bożej i św. Patrona na 

każdy dzień.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Wołkowyska

Czcigodnemu Księdzu Micha-
łowi Łastowskiemu z okazji 

nadchodzących Urodzin z całe-
go serca życzymy obfitych łask 
Bożych na każdy dzień i darów 
Ducha Świętego. Niech każdy 

Twój dzień mija w radości i 
spokoju, wszystkie zamiary re-
alizują się, a obok będą dobrzy i 
życzliwi ludzie. Życzymy także 
mocnego zdrowia i cierpliwości 

na drodze kapłańskiej.
Parafianie z Kopciówki

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Sarele z okazji Imienin życzy-
my mocnego zdrowia, opieki 

Matki Bożej, darów Ducha 
Świętego, wszystkich łask Bo-
żych oraz pomocy św. Patrona. 
Zawsze wspominamy o Tobie 

dobrym słowem.
Wdzięczni parafianie z Różanki

Czcigodnemu Księdzu Probosz-

czowi Witalijowi Czurganowi z 
okazji nadchodzących Urodzin 

życzymy mocnego zdrowia, 
pogody ducha, sił i wytrwałości 
na każdy dzień posługi kapłań-

skiej, obfitych darów Ducha 
Świętego i opieki Matki Bożej. 
Niech każda chwila Twojego 

życia będzie radosna, słonecz-
na i szczęśliwa.

Chrześniaki Eugeniusz i Jegor
wraz z rodzicami

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Witalijowi Czurganowi z 
okazji nadchodzących Urodzin 
składamy wiązankę najpięk-
niejszych życzeń. Ciesz się z 

każdego przeżytego dnia, nigdy 
nie upadaj na duchu i zawsze 

pokładaj nadzieję w Panu. 
Niech zdrowie nie słabnie, z 

twarzy nie schodzi uśmiech, a 
praca kapłańska przynosi obfite 

owoce. Szczęść Boże!
Parafianie ze w. Gierduszki

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Gaweckiemu z okazji nad-

chodzących Imienin z całego 
serca życzymy wszelkich łask 
Bożych na każdy dzień, obfi-

tych darów Ducha Świętego, a 
także nieustannej opieki Matki 

Najświętszej i św. Patrona. 
Niech dobry Bóg obdarza Cię 
wszystkim, co jest niezbędne 

dla szczęścia.
Z pamięcia w modlitwie członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Iwia

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Pyszyńskiemu z 

okazji 5-lecia posługi kapłań-
skiej składamy najpiękniejsze 
życzenia szczęścia, spełnienia 

wszystkich marzeń, zado-
wolenia i radości z posługi 

duszpasterskiej. Niech Jezus 
króluje w Twym sercu, a Duch 
Święty pomaga we wszystkich 

sprawach, praca przynosi obfite 
owoce, a dobry Bóg błogosławi 
w posłudze kapłańskiej i darzy 

zdrowiem na 100 lat życia. 
Szczerze dziękujemy za ofiarną 
posługę i wielką ludzką dobroć. 

Życzymy, by Pan pomnożył 
energię i dał Ci potrzebne łaski 
dla dalszej drogi kapłańskiej, 
a Matka Najświętsza otoczyła 

swą nieustanną opieką.
Parafianie z kośc. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Rędzinowszczyźnie

Czcigodnemu Księdzu Olegowi 
Szpieniowi z okazji nadcho-
dzących Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia 
pogody ducha i ciepła, dużo 
sił i wytrwałości, by kroczyć 
niełatwą drogą kapłańską. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, 
że skierował Ciebie na drogę 
kapłańską, Twym rodzicom 
– za dobrego syna, a także 
wszystkim, kto przyczynił 
się do Twojego nauczania i 

wychowania, duchowieństwu 
i wszystkim dobrym ludziom, 
którzy wspierają Cię w Twych 

inicjatywach. Życzymy mocne-
go zdrowia, opieki Najświętszej 
Maryi Panny, błogosławieństwa 

Bożego i pomocy w dalszym 
odrodzeniu naszej parafii.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni

z kościoła Opieki NMP

Czcigodnemu Księdzu Eu-
geniuszowi Uczkuronisowi z 
okazji 11. rocznicy święceń 

kapłańskich życzymy błogo-
sławieństwa Bożego, opieki 

Najświętszej Maryi Panny na 
dalszą posługę duszpasterską, 
gorącej wiary, czystej nadziei 
i wielkiej miłości do Boga. Ży-
czymy także dużo sił, by dawać 
parafianom przykład ofiarności 

i pobożności.
Jesteśmy niezmiernie wdzięcz-
ni Ci za tą miłość i szczerość, 
którymi nas obdarzasz, i za 
serce, które uczy miłować 

każdego.
Wdzięczni parafianie z kośc.  

w Dereczynie

 ciąg dalszy na str. 8
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Słowo Życia 

Z głębi serca

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Załodze z okazji nadchodzą-

cych Imienin życzymy spełnie-
nia wszystkich szlachetnych 
planów, wytrwałości i cierp-
liwości na drodze życiowej, 

spokoju w sercu i słonecznego 
nieba nad głową. Niech zdrowie 
nie słabnie, a obok będą dobrzy 
i życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Janowi Gaweckiemu z 

okazji 25-lecia święceń kapłań-
skich z całego serca składamy 

życzenia zdrowia, sił, błogosła-
wieństwa Bożego, darów Ducha 
Świętego, a także dużo rados-

nych chwil na trudnej, lecz 
najpiękniejszej drodze, którą 
dla Ciebie przygotował Bóg. 

Dziękujemy Ci za ofiarną pracę 
i głoszenie słowa Bożego. Niech 
Twój przykład wiary, szczerości 

i ofiarności będzie pięknym 
wzorem do naśladowania.

Z modlitwą członkowie „Margaretki”

Czcigodnemu Księdzu Wale-
remu Lisowskiemu z okazji 

Urodzin z całego serca życzymy 
wszystkiego, co najlepsze: 

mocnego zdrowia na długie lata 
życia, pomyślności w posłudze 

kapłańskiej, pogody ducha, 
codziennej radości, niegasną-
cej nadziei i wiary. Niech Bóg 
obdarza Cię wszelkimi swoimi 
darami i błogosławieństwem, 
a Matka Boża mocno trzyma 

za rękę i prowadzi do swojego 
Syna. Dziękujemy Ci za dobroć 
i życzliwość do nas, za otwarte 
serce i troskę o naszą parafię.

Z szacunkiem parafianie 

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Dymitrowi Urbanowiczo-

wi z okazji Urodzin składamy 
moc najpiękniejszych życzeń: 

zdrowia, pogody ducha, cierpli-
wości, mocnej wiary, nadziei, a 
także życzliwości i szacunku od 
ludzi. Niech Bóg, który wskazał 

Ci drogę do kapłaństwa, po-
maga w realizacji powołania, w 
głoszeniu Słowa Bożego oraz 

w szerzeniu Królestwa Bożego 
na ziemi.

Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni 
parafianie oraz białoruskojęzyczne 

Kółko Różańcowe z par. św. Jana 
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Etelowi z okazji nadchodzących 
Imienin z całego serca życzymy 

błogosławieństwa Bożego na 
każdy dzień życia i posługi ka-
płańskiej, pogody ducha, mocy 
i wsparcia Ducha Świętego oraz 
obfitych łask Bożych. Niech św. 

Patron zawsze się Księdzem 
opiekuje i nieustannie towarzy-

szy w drodze do Pana.
Z pamięcią w modlitwie członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca z par. Grodno-Wiśniowiec

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Rejszelowi z okazji Urodzin 
składamy wiązankę najpięk-

niejszych życzeń. Niech każdy 
Twój dzień będzie oświecony 
promieniami Bożej miłości i 
miłosierdzia, w sercu niech 
zawsze żyją spokój i radość, 
a obok będą życzliwi ludzie, 
gotowi przyjść z pomocą w 

trudnej chwili. Życzymy także 
wszystkich łask Bożych i obfi-
tych darów Ducha Świętego na 

każdy dzień.
Mieszkańcy Żołudka

Czcigodny Księże Zdzisławie 
Pikuło! Z okazji nadchodzą-
cych Urodzin składamy Ci 

niski ukłon i słowa serdecznej 
wdzięczności za dobroć i wielką 

życzliwość, którą okazywa-
łeś nam w ciągu długich lat 

pracy w naszej parafii. Niech 
dobry Bóg obdarzy Cię swoimi 
łaskami, mocnym zdrowiem i 

radością na każdy dzień życia i 
posługi kapłańskiej. Swoją ser-
deczną wdzięczność wyrażamy 

w codziennej modlitwie.
Z szacunkiem byli parafianie z kośc. 

św. Jerzego w Wornianach

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Astukiewiczowi z okazji 15. 

rocznicy święceń kapłańskich 
składamy serdeczne życzenia. 
Niech każdy dzień życia i po-

sługi kapłańskiej będzie szczęś-
liwy i błogosławiony. Niech 
Bóg obdarzy długim życiem 

w zdrowiu i zawsze wspiera w 
trudnościach życia kapłańskie-

go, a Matka Boża niech otacza 
swoją macierzyńską miłością i 
opieką. Za pośrednictwem św. 
Pawła Apostoła doświadczaj 

radości w codzienym apostoło-
waniu i ciesz się z owoców swej 

pracy duszpasterskiej.
Z szacunkiem wierni z Wołkowyska

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Rejszelowi z okazji nadchodzą-
cych Imienin z całego serca ży-
czymy wszystkich łask Bożych 
na każdy dzień życia i posługi 

kapłańskiej, pomyślności w 
pracy na rzecz Boga i ludzi, 

codziennej radości i życzliwości 
od ludzi obok. Niech Matka 

Boża i sw. Patron nieustannie 
się Tobą opiekują, a Bóg miło-

sierny obdarza swoim błogosła-
wieństwem. 

Z modlitwą członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żołudka

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Piotrowi Kubelowi 
z okazji 21. rocznicy święceń 

kapłańskich składamy serdecz-
ne życzenia mocnego zdro-
wia, darów Ducha Świętego, 

nieustannej opieki Najświętszej 
Maryi Panny, Matki kapłanów, 
a także wytrwałości w kapłań-

stwie. Niech dobry Bóg obdarzy 
Cię swym nieskończonym 

miłosierdziem. Dziękujemy za 
posługę kapłańską, głoszenie 
Słowa Bożego i dobre serce. 

Pamiętamy o Tobie w naszych 
codziennych modlitwach.

Wdzięczni parafianie z Krupowa

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Gaweckiemu z okazji  25-lecia 
święceń kapłańskich życzymy 

naprawdę duchowego przeżycia 
Jubileuszu. Niech dobry Bóg 
obdarzy Cię swoimi łaskami: 
mocnym zdrowiem, radością, 
szczęściem, pokojem w sercu 
i niegasnącym optymizmem. 
Szczerze Księdzu dziękujemy 
za dobre serce. Szczęść Boże!
Psycho-neurologiczny pensjonat dla 
osób starszych i niepełnosprawnych

w Nowogródku

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Walentemu Chwieduko-
wi w dniu 15. rocznicy święceń 

kapłańskich z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 

radości, długich lat życia oraz 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny. Niech promienie miło-
sierdzia Bożego oświecają Twą 
drogę kapłańską, Duch Święty 

niech obdarza wszystkimi 
darami, Bóg Ojciec nieustannie 
błogosławi, a Anioł Stróż czuwa 

nad Tobą zawsze i wszędzie 
przez całe życie.

Z szacunkiem i modlitwą rodziny 
Połubok, Amieljańczyk i Chwieduk

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Koleśnikowi z okazji nadcho-

dzących Imienin z całego serca 
życzymy mocy na każdy dzień, 

radości, dobrego zdrowia, 
pomyślności w posłudze ka-

płańskiej oraz życzliwych ludzi 
obok. Niech wszystkie plany się 
realizują, a praca na niwie Pana 

wydaje obfite owoce.
Szczęść Boże!

Z pamięcią w modlitwie członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 

Czyśćca z Żodziszek

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Gaweckiemu z okazji 25-lecia 

kapłaństwa z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata, cierpliwości i 
wytrwałości w posłudze, co-

dziennej radości, optymizmu i 
wszystkich łask od miłosierne-
go Pana. Niech Twe serce nadal 
zawsze będzie otwarte na ludzi, 

a w duszy nie gaśnie płomień 
miłości i nadziei. Szczęść Boże!

Iwiejska filia „Caritas”

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Martinowiczowi z okazji 5-lecia 

kapłanstwa oraz 30. Urodzin 
życzymy Bożego błogosławień-

stwa, światła i mocy Ducha 
Świętego w posłudze kapłań-
skiej, dobrego zdrowia i sił w 

pokonywaniu codziennych trud-
ności. Niech Matka Najświętsza 
zawsze zwraca ku Tobie swoje 

spojrzenie i otacza macierzyńską 
opieką. Niech prowadzi drogą do 
świętości, w trudnych chwilach 

wzmacnia nadzieję i dodaje 
wiary, a także niech wstawia się 
za Tobą u Boga na dalsze lata. 

Z modlitwą organizatorzy DDD 
oraz rodziny Bielenik, Awianowicz i 

Marculewicz

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Lucjanowi Dąbrowskie-
mu składamy wyrazy szczerej 
wdzięczności za przeprowa-

dzenie cyrymonii pogrzebowej 
śp. Edwarda Adachowskiego. 
Dziękujemy dobremu Bogu za 
to, że w tym dniu przysłał nam 

właśnie Ciebie. Dziękujemy 
za wspólną modlitwę, szczere 
i dobre słowa oraz wsparcie w 

tych trudnych dla nas chwilach. 
Niech Bóg miłosierny błogosła-
wi Ci każdego dnia i nieustan-

nie wspiera.
Rodzina Adachowskich

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Astukiewiczowi z okazji nad-

chodzących Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń. Niech zdrowie każdego 
dnia krzepnie, pokój napełnia 

serce, oczy lśnią ze szczęścia, a 
z twarzy nie schodzi uśmiech. 
Niech Pan Bóg obficie obdarza 
Cię swym błogosławieństwem, 

a św. Patron opiekuje się w 
ciągu całego życia. 

Z modlitwą członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Indury

Czcigodnemu Księdzu Mikoła-
jowi Cichonowiczowi z okazji 

Urodzin i kolejnej rocznicy 
święceń kapłańskich z całego 

serca życzymy niezłomnej 
mocnej wiary, obfitych darów 
Ducha Świętego, nieustannej 
opieki Matki Bożej i św. Miko-
łaja. Niech Bóg wszechmogący 
błogosławi Twą drogę kapłań-
ską i daje wszystkie potrzebne 

łaski, by służyć Bogu i ludziom. 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Czcigodnemu Księdzu Kazi-
mierzowi Murawie z okazji 28. 
rocznicy kapłaństwa serdecz-
nie życzymy wszystkich łask 

Bożych na drodze kapłańskiej, 
wytrwałości w posłudze Bogu 
i ludziom, zdrowia na długie 
lata, sił, radości, uśmiechu, 

dobrych i życzliwych ludzi obok, 
nieustannej opieki Najświętszej 

Maryi Panny, darów Ducha 
Świętego, a także pięknych i 

obfitych owoców we wszystkich 
sprawach Bożych. Szczęść Boże!

Z wdzięcznością byli parafianie

Czcigodnemu Ojcu Piotrowi 
Morcińcowi z okazji nadcho-

dzących Imienin z całego serca 
życzymy obfitych łask Bożych 
na każdy dzień, nieustannej 

opieki Maryi Panny i św. Patro-
na, a także wszystkich darów 
Ducha Świętego. Niech Ojciec 
zawsze zostaje dobrym, szcze-
rym i otwartym człowiekiem! 

Szczęść Boże! 
Z pamięcią modlitewną członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca z Jezior

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Antoniemu Obuchow-

skiemu z okazji Urodzin i 
Imienin życzymy w ciągu całe-
go życia z ufnością i nadzieją 
podążac za Panem. Wszystko, 
co robisz, rób z młodzieńczą 

pasją, ciesz się światem i ludź-
mi, których spotykasz, a Twe 
serce niech napełnia miłość, 

którą się podzielisz z tymi, kto 
jej potrzebuje. Staraj się więcej 
słuchać Pana, a On pokaże Ci 

prawdę i obdarzy swoim błogo-
sławieństwem. 

Wdzięczni parafianie z ul. Nowej

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Janowi Rejszelowi z 
okazji Urodzin życzymy moc-
nego zdrowia, pogody ducha, 
radości, licznych łask Bożych, 

życzliwych ludzi, zawsze 
gotowych przyjść z pomocą, a 
także sił i wytrwałości w po-

słudze duszpasterskiej. Niech 
Matka Boża opiekuje się Tobą 
w każdej chwili życia, a dobry 
Bóg obdarza swoimi łaskami i 

ojcowskim błogosławieństwem.
Z pamięcią w modlitwie parafianie

z Mociewicz

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Szańczukowi z okazji nadcho-

dzących Imienin składamy wią-
zankę najpiękniejszych życzeń: 
mocnego zdrowia, pomyślności 
w pracy na rzecz Boga i ludzi, 
codziennej radości, pogody 
ducha i jasnego nieba nad 

głową. Niech Bóg wszechmogą-
cy codziennie Ci błogosławi, a 

obok będą życzliwi ludzie.
Z pamięcią w modlitwie członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca z Hoży 

Czcigodnemu Księdzu An-
toniemu Obuchowskiemu z 

okazji Imienin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia, pogody ducha i 
wszystkich łask Bożych na 

każdy dzień. Niech Matka Naj-
świętsza i Patron św. opiekują 
się Tobą codziennie, a Anioł 

Stróż wspiera w trudnych 
chwilach.

III Zakon św. Franciszka, Kółka 
Żywego Różańca oraz chór parafialny 

z par. Teolin

Szanownej Siostrze Paule 
Radziwiłko z okazji nadcho-
dzących Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń mocnego zdrowia na 
długie lata życia, radości, 

pokoju w duszy, niegasnącej 
nadziei na lepsze oraz życzli-
wych ludzi obok. Niech każdy 
Twój dzień będzie szczęśliwy i 

błogosławiony.
III Zakon św. Franciszka, Kółka 

Żywego Różańca oraz chór parafialny 
z par. Teolin

Szanownym Paniom: Celinie 
Łukowskiej, Czesławie Krzy-
wickiej i Leonardzie Jarmusik 

z okazji Urodzin składamy 
najpiękniejsze życzenia. Niech 
dobry Bóg codziennie obdarza 

Was swoim miłosierdziem i 
miłością, Matka Boża nie-

ustannie się opiekuje, a Duch 
Święty zsyła swe obfite dary. 
Życzymy także optymizmu 

na każdy dzień, pomyślności 
we wszystkich sprawach oraz 

wszelkich łask Bożych.
III Zakon św. Franciszka, Kółka 

Żywego Różańca oraz chór parafialny 
z par. Teolin

Szanownym Solenizantom o 
imieniu Jan, Piotr i Paweł z 
par. Teolin z okazji nadcho-

dzących Imienin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 
radości, spełnienia marzeń, 
ciepła i miłości w rodzinach 
oraz nieustannej opieki św. 

Patronów.
III Zakon św. Franciszka, Kółka 

Żywego Różańca oraz chór parafialny 
z par. Teolin

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Białonosowi z okazji nad-

chodzących Imienin z całego 
serca życzymy obfitych łask od 
wszechmogącego Pana. Niech 

każdy kolejny dzień będzie 
lepszy od poprzedniego, siły i 
zdrowie niech tylko krzepną, a 
serce będzie napełnione radoś-

cią z każdej przeżytej chwili. 
Szczęść Boże!

Z modlitwą członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

z Makarowiec

Drogiemu Księdzu Igorowi 
Anisimowowi z okazji nad-

chodzących Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych ży-
czeń: mocnego zdrowia, mocy 
i wytrwałości na każdy dzień, 
niezachwianej wiary i nadziei, 
a także codziennego optymi-
zmu i spokoju w sercu. Niech 
Bóg wszechmogący wzmacnia 
Cię i obdarza swoim błogosła-
wieństwem, a Matka Najświęt-

sza zawsze się opiekuje.
Mama i krewni

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Waleremu 

Lisowskiemu z okazji Urodzin 
składamy wiązankę najser-

deczniejszych życzeń. Niech 
Cię zawsze otaczają promienie 

miłosierdzia Bożego i moc 
Ducha Świętego. Niech Matka 
Najświętsza otula Cię swym 

płaszczem, przynosząc pokój w 
serce i uśmiech na twarz, moc-
no trzyma za rękę i prowadzi 

prostą i najpiękniejszą ścieżką 
do Pana. Życzymy także świę-
tości, wytrwałości i życzliwych 

ludzi obok.
Z modlitwą i wdzięcznością Apostolat 

Miłosierdzia Bożego z Wierejek

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Stwołowi z okazji 10-lecia 

święceń kapłańskich życzymy 
nieustannej opieki Matki Bożej 

i wszystkich darów Ducha 
Świętego. Niech każdy Twój 
dzień będzie pełen słońca, 

radości i szczęścia. Jesteśmy 
wdzięczni Panu Bogu za do-

brego kapłana.
Parafianie z Repli 

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Łazowskiemu z okazji nadcho-

dzących Imienin życzymy nie 
ustawać w głoszeniu Słowa 

Bożego, zawsze być otwartym 
na Boga i ludzi, cieszyć się z 

każdej przeżytej chwili i łatwo 
pokonywać wszelkie trudności. 
Niech Opatrzność Boża w tym 

Ci pomaga! Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca ze Strubnicy

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Szańczukowi z okazji nadcho-

dzących Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych ży-
czeń. Niech każdy Twój dzień 
będzie napełniony promienia-

mi Bożej miłości i miłosier-
dzia. Niech posługa kapłańska 
przynosi obfite owoce, a plany 

się realizują. Niech Pan Bog 
obdarza Cię wszystkimi swoimi 

łaskami i codziennie błogo-
sławi.

Wdzięczni parafianie z Hoży

Czcigodnemu Księdzu Piotrowi 
Wiśniewskiemu z okazji 10. 

rocznicy kapłaństwa składamy 
serdeczne życzenia wszyst-

kiego, co najlepsze: mocnego 
zdrowia, radości na każdy 

dzień, nieustanności w głosze-
niu Królestwa Bożego swym 

słowem i życiem, sił i cierpli-
wości w posłudze kapłańskiej 
oraz nieustannej opieki Matki 
Bożej i obfitych darów Ducha 

Świętego.
Parafianie z Subocz i Kosino

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Andrzejowi 

Znosce w dniu 10-lecia posługi 
kapłańskiej z całego serca ży-
czymy zdrowia, szczęścia, sił, 

wytrwałości w posłudze Bogu i 
ludziom oraz pomyślności we 
wszystkich sprawach. Niech 

promienie miłosierdzia Bożego 
oświecają Twoją drogę, a Duch 

Świety obdarza wszystkimi 
darami, Bóg Ojciec niech nie-
ustannie błogosławi, a Matka 

Boża otula płaszczem swej ma-
cierzyńskiej opieki i miłością 

swojego Niepokalanego Serca. 
Niech każdy Twój dzień będzie 

napełniony radością Bożą, a 
posługa kapłańska przynosi 

obfite owoce.
Z szacunkiem wierni z par. Miłosier-

dzia Bożego, Lida-Mołodziożny 

Czcigodnym Księżom: Wik-
torowi Chańko z okazji 8. 

rocznicy święceń kapłańskich 
oraz Jerzemu Jodzikowi z oka-
zji 5. rocznicy z całego serca 

życzymy bezgranicznych łask 
Bożych na każdy dzien życia i 
posługi kapłańskiej, radości, 
optymizmu, obfitych darów 

Ducha Świętego i nieustannej 
opieki Matki Najświętszej. 

Niech każdy Wasz dzień będzie 
szczęśliwy i błogosławiony, 

a obok będą dobrzy i życzliwi 
ludzie.

Młodzież z par. św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu Witale-
mu Cybulskiemu z okazji 12. 

rocznicy kapłaństwa składamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy dzień 

będzie napełniony światłem, 
radością, mocą, dobrocią, 

nadzieją, niezachwianą wiarą, 
a także szczerą Bożą miłością i 
miłosierdziem. Ciesz się z każ-
dej przeżytej chwili i nigdy nie 
ustawaj w drodze do świętości.

Starsza młodzież z par. św. Teresy
z Avila w Szczuczynie

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Jerzemu Jodzikowi 
przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia z okazji 5. rocznicy 

święceń kapłańskich. Według 
słów św. Jana Marii Vianeya, 

kiedy widzimy kapłana, powin-
niśmy mówić: „Jest to ten, kto 
uczynił nas dziećmi Bożymi, 
otworzył nam drogę do Nieba 
przez Chrzest, oczyścił nas z 

grzechów, dał pożytek duszom 
naszym i nas błogosławił”. 

Wszystkie te słowa całkowicie 
Ci odpowiadają, kiedy wspomi-
namy czas Twej posługi w ka-
tedrze grodzieńskiej. Życzymy 
łaski Bożej i błogosławieństw 
na wszystkich drogach życia. 

Niech dobry Bóg we wszystkich 
sprawach idzie Ci naprzeciw. 

Wdzięczni Bogu za dar Twojego 
kapłaństwa członkowie Apostolatu 

„Margaretka”

Czcigodnemu Księdzu 

Andrzejowi Jodkowskiemu 
z okazji Urodzin z całego 

serca życzymy wszystkich łask 
Bożych. Niech Ksiądz nie traci 

optymizmu i nadziei, cieszy 
się z każdej przeżytej chwili, 
każdą sprawę zawierza Bogu 
i będzie szczęśliwy z owoców 
swych trudów i Jego miłości 
i miłosierdzia. Życzymy też 

zdrowia, pogody ducha, mocy, 
by pokonać wszelkie trudno-
ści, oraz opieki Matki Bożej 
i wszystkich darów Ducha 
Świętego na każdy dzień.

Wierni z par. Przemienienia
Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej

Szanownej Siostrze Antoninie 
z okazji nadchodzących Imie-
nin i Urodzin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 
optymizmu, pogody ducha i 

wszystkich łask Bożych. Niech 
nigdy nie gaśnie płomień 

wiary w sercu, a Twoja dobroć, 
otwartość, entuzjazm i miłość 
do wszystkich będą Ci pomocą 
w drodze do Pana. Szczerze Ci 
dziękujemy za troskę o kościół, 

nauczanie naszych dzieci i 
oddanie się posłudze na rzecz 

Boga i ludzi.
Wierni z par. Przemienienia

Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu Piotrowi 
Kubelowi z okazji nadchodzą-

cych Imienin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata życia, radości 
i pogody ducha. Niech dobry 

Bóg obficie obdarza Cię swoimi 
łaskami i wspiera codziennie, a 
św. Patron niech tawarzyszy Ci 

w drodze do świętości.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krupowa 
i Wołdaciszek

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Jodzikowi z okazji 5-lecia po-
sługi kapłańskiej przesyłamy 
serdeczne życzenia mocnego 

zdrowia na długie lata, radości 
i cierpliwości w niełatwej 

posłudze, łaski Bożej i nie-
ustannej opieki Maryi Panny 

na drodze służenia Bogu i 
ludziom. Życzymy mocnej jak 

największy diament wiary, 
niegasnącej jak gorące letnie 
słońce nadziei oraz bezgra-

nicznej jak cały Wszechświat 
miłości Bożej.

„Margaretka”, Kółka Żywego
Różańca, „Legion Maryi” oraz wierni 

ze Smorgoń

Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi 
Szczupałowi z okazji kolejnej 
rocznicy święceń kapłańskich 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia mocnego zdrowia na 
długie lata, mocy do dalszej 

posługi Bogu i ludzim, a także 
codziennej radości i pogo-

dy ducha. Ciesz się z każdej 
przeżytej chwili, a źródłem 

energii niech będzie dla Ciebie 
Najświętszy Sakrament. Jeste-
śmy wdzięczni Ci za dobroć i 

troskę, którymi nas codziennie 
obdarzasz, a także za mądre 

rady, głoszenie Słowa Bożego i 
otwartość na każdego.

Parafianie z Nowej Rudy

Czcigodnemu Ojcu Jerzemu 
Sakowiczowi z okazji 12. 

rocznicy życia kapłańskiego 
składamy serdeczne życzenia. 
Były to 12 lat modlitwy, pracy 

i cierpliwego kroczenia za 
Chrystusem. Życzymy Ci w 

posłudze kapłańskiej zawsze 
czerpać moc ze źródła Bożego. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, 
że wybrał Ciebie z wielu, oraz 
za to, że posłał na naszą drogę 
takiego wspaniałego kapłana 

i prawdziwego gospodarza 
naszego kościoła.
Wierni z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Ojcu Romanowi 
Cieślakowi w kolejną rocznicę 

święceń kapłańskich życzy-
my ufności w podążaniu za 
Bożym wezwaniem, radości 
z powołania i miłości Chry-

stusowej. Niech Ojcu zawsze 
towarzyszy łaska Boża, światło 
Ducha Świętego i wstawienni-
ctwo Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Dziękujemy Bogu 
za powołanie Ojca, posługę, 
przykład oraz za to, że jesteś 

pośród nas.
Z modlitwą „Margaretka” i wdzięczni 

parafianie z Porzecza

 ciąg dalszy ze str. 7


