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I Synod Diecezji 
Grodzieńskiej

Przez pielgrzymkę  
ku świętości

„Eucharystia stanowi szczyt Bożego dzieła zbawienia”. Papież Franciszek

3

GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

BOŻE CIAŁO
UKRYTE W OŁTARZACH

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa jest jednym z najważniejszych świąt katolickich.
I choć konsekracja towarzyszy wiernym od samego początku chrześcijaństwa, minęło sporo czasu  

przed tym, jak Kościół zaczął w szczególny sposób czcić tę wielką tajemnicę wiary.
 ciąg dalszy na str. 4
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Ks. Jerzy Martinowicz 

W Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej do naszych do-
mów puka sam Chrystus. 
Wychodzi z kościoła, 
gdzie mieszka w taberna-
kulum, przechodzi przez 
ulice, którymi kroczymy 
na co dzień, i woła: „Chcę 
widzieć, gdzie mieszka-
cie, jak żyjecie i o co mam 
prosić Ojca dla was”.  
W ten oto sposób właś-
ciwie najprościej moż-
na ująć najgłębszy sens 
święta Bożego Ciała. 

Jakże więc aktualne 
jest zawołanie św. Jana 
Pawła II: „Nie lękaj-
cie się, otwórzcie drzwi 
Chrystusowi”! Zbawiciel 

zawsze chce od nas cze-
goś konkretnego. Cza-
sem pragnie pojedna-
nia w rodzinie, czasem 
czeka na pomoc sąsia-
dom, modlitwę za zmar- 
łych... Jednak pierwszym 
Jego życzeniem nie-
ustannie jest chęć za-
mieszkania w ludzkim 
sercu. 

Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej to dzień uwiel-
bienia Eucharystii – 
wspaniałego daru pozo-
stania Jezusa wśród nas 
pod postaciami chleba 
i wina. Mimo że oczyma 
widzimy tylko mały ka-
wałek białego chleba, 

niedużą Hostię, która 
mieści się w monstran-
cji, w sercu powtarzamy 
ciągle: to jest Pan mój 
i Bóg mój! Ten sam Je-
zus, który nauczał tłu-
my i czynił cuda, ten 
sam, którego przybito 
do krzyża, ten sam, któ-
ry trzeciego dnia zmar-
twychwstał. Syn Boży, 
Mesjasz i Odkupiciel. 

Święto Bożego Ciała  
to również dzień dzięk-
czynienia Chrystuso-
wi za pokarm naszych 
dusz. Za każdym ra-
zem, gdy kapłan po-
wtarza za Jezusem sło-
wa „To jest moje Ciało! 
To jest moja Krew”, 

czyni to, byśmy żywi-
li się tym Ciałem na co 
dzień. „Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją 
pije, nie umrze na wieki”  
(por. J 6, 54). Przyjęcie  
do serca Ciała Chrystu-
sowego zapewnia ży-
cie wieczne: umierający  
w stanie łaski uświęca-
jącej może być pewien 
swojego zbawienia.

Warto nieustannie 
prosić Pana o umocnie-
nie naszej wiary, gdyż 
bez niej nie ma sensu 
nie tylko uroczystość 
Bożego Ciała, lecz także 
każda Msza św.!

Gość
naszego domu 

Drodzy Czytelnicy!

Zachęcam do wzięcia udziału w procesji eucharystycznej – wielkiej Tajemnicy naszej 
wiary, by po raz kolejny przebywać na uczcie w Wieczerniku wraz z Mistrzem i apostołami. 
Dostrzeżmy, że sam Bóg przychodzi tam, gdzie jest nasz dom, aby pozostać z nami! 

Ks. Jerzy Martinowicz

Tak już jest w życiu, że ciągle ktoś nas odwiedza. Czasem słychać dzwonek 
u drzwi, niekiedy pukanie, a zdarza się, że i głosem gość zapowiada swoje 
nadejście. Reagujemy różnie – w zależności od tego, kto do nas przychodzi. 
Inaczej się wita listonosza, inaczej cygankę, która chce coś sprzedać, ina-
czej sąsiadkę przynoszącą wiązankę plotek, inaczej krewnych, których się nie  
widziało od kilku lat...

SŁOWO REDAKTORA

 
J 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was  
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy 
przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

WSPÓŁPRACOWAĆ
Z TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ    

Chrystus w Ewangelii nieraz mówi o wzajemnej miłości 
między trzema Osobami Bożymi: Ojciec kocha Syna, Syn ko-
cha Ojca, a Duch Święty jest jakby tchnieniem tej wzajemnej 
miłości. Jednak w pełni pojąć relacje, zachodzące w Bogu  
w Trójcy Jedynym, tu na ziemi nie zdołamy, gdyż rozum 
ludzki jest zbyt ograniczony. Tym niemniej wiemy tyle, ile 
potrzeba do zbawienia: że powinniśmy uczynić z naszych 
dusz mieszkanie dla Wszechmocnego, żyć w stanie łaski 
uświęcającej, a także współpracować z Panem. 

Współpraca z Najwyższym polega na włączeniu się  
w działanie Trójcy z miłości do Niej i Jej dzieła. Bóg Ojciec 
człowieka stworzył, Syn odkupił, a Duch Święty oświeca  
i uświęca. Wspólnie z Wszechmogącym Ojcem poprzez sta-
rania, trudy i wysiłki możemy dalej stwarzać świat, gdyż to 
dzieło będzie trwało aż do końca czasów. Wspólnie z Chry-
stusem poprzez dobrowolne zjednoczenie własnego krzyża 
i cierpienia z Jego możemy dalej zbawiać – zarówno siebie, 
jak i innych. Wspólnie z Duchem Świętym poprzez słowa  
i czyny, modlitwę, a przede wszystkim przykład własnego 
życia możemy oświecać  i uświęcać ludzkość. 

Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dziękujmy 
Mu za wszystkie otrzymane łaski i dary! 

 
  

Czy współpracuję z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym?

Jak często zaczynam i kończę różne czynności w ciągu 
dnia „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego?

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Łk 9, 18-24
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim 

uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo 
uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: „Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś 
z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: 
„A wy za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: 
„Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał  
i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: 
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony 
przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. 
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten 
je zachowa”.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

TOWARZYSZYĆ CHRYSTUSOWI   
Pod koniec swej działalności Jezus zadaje apostołom 

dwa – na pierwszy rzut oka – łatwe pytania: „Kim jestem?” 
oraz „Kim jestem dla was?”. W ten sposób urządza uczniom 
swego rodzaju sprawdzian końcowy. O ile pierwsze pytanie 
jest testem z wiedzy, odpowiedź na które ma charakter od-
twórczy, o tyle drugie dotyczy wiary i wymaga indywidu-
alnych przemyśleń: nie wystarczy przytoczyć zasłyszane 
opinie, lecz potrzeba zaangażowania wszystkich zmysłów, 
by najpierw odpowiedzieć sobie samemu. 

Nic dziwnego, że tylko jeden z dwunastu odważył się –  
i to zapewne po dłuższej chwili zastanowienia – udzielić 
odpowiedzi. Jednak mimo że była ona poprawna, „egza-
min” się nie skończył. Po części teoretycznej nastąpiła 
część praktyczna, polegająca na podjęciu decyzji: pójść  
za Zbawicielem, ryzykując życie, czy wrócić do porzuco-
nych obowiązków w świecie. 

Chrześcijanin powinien codziennie podejmować swój 
krzyż i iść za Jezusem, powinien towarzyszyć Mistrzowi 
również w cierpieniu. Droga życia każdego człowieka, nie-
zależnie od jego woli, zawsze prowadzi przez Kalwarię. 

  
 

Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? 

Czy towarzyszę Zbawicielowi w Jego cierpieniu? 

Ks. Jerzy Martinowicz 

Działalność misyjna odnawia Kościół, wzmacnia 
wiarę, entuzjazm i tożsamość chrześcijańską, daje ży-
ciu nowe uzasadnienie. Dlatego jest uważana za jeden 
z kluczowych elementów działalności duszpasterskiej 
zarówno w Kościele lokalnym, jak i powszechnym.

Komisja Synodalna ds. Misji zmierza do wypraco-
wania jednolitego systemu promocji misji w skali die-
cezji, który ma doprowadzić do wzrostu świadomości 
misyjnej wśród diecezjan, pogłębienia duchowości 
misyjnej, rozbudzenia powołań misyjnych, zaangażo-
wania w pomoc misjonarzom i w wyniku do ożywienia 
wspólnot parafialnych.

Członkowie komisji podkreślają, że w kształtowa-
niu świadomości misyjnej ogółu wiernych podstawo-
wą funkcję powinna spełniać posługa katechetyczna. 
Ma obejmować właściwy przekaz nauczania Kościoła  
o pierwszorzędnym znaczeniu misji w jego działalno-
ści, ukazywać misyjne zaangażowanie Kościoła lokal-
nego. Zakładanie i rozwój już istniejących w parafiach 
kół misyjnych to wspaniała możliwość przybliżenia 

obowiązku dzielenia się swoją wiarą z tymi, któ-
rzy jeszcze nie znają Ewangelii, którzy szukają drogi  
do Boga. 

Na patronkę misji została wybrana św. Teresa  
od Dzieciątka Jezus, ponieważ swoją modlitwą nie-
ustannie wspierała misjonarzy, mimo że była za-
mknięta w klasztorze karmelitańskim. Ponieważ dzie-
ło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem Ludu 
Bożego, my także powinniśmy się włączać w prace 
misyjne proponowane przez Kościół. Wszyscy jako 
wyznawcy Chrystusa otrzymaliśmy to samo zadanie: 
„nawracać wszystkie narody” (por. Mt 28, 18-20), „iść  
na cały świat” (por. Mk 16, 15-18), „aż po krańce ziemi”  
(por. Dz 1, 8). A Pan będzie nam  towarzyszył!

Komisja synodalna podkreśla, że każdy chrześcija-
nin może dołączyć do działalności misyjnej  Kościoła.  
Jednak warto sobie uświadamiać, że w ten sposób 
uczestniczymy w wielkim Bożym działaniu, że to Chry-
stus powołuje nas jako swoich najbliższych współpra-
cowników.

Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji Syna i Ducha Świętego, 
zgodnie z zamysłem Boga Ojca. Będąc zatem posłuszny nakazowi Założyciela, głosi Jego Ewan-
gelię wszystkim ludziom, aby mogli osiągnąć zbawczy cel - życie wieczne. Przekazywanie Dobrej 
Nowiny wszelkiemu stworzeniu „nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie albo wyko-
nywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez Pana Jezusa, 
ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi). 

Komisja Synodalna
ds. Misji
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NA DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

Kilka lat temu ujawniły się problemy ze zdrowiem: 
znalazłam na ciele guz podobny do twardego ziarnka 
grochu. Wszyscy radzili mi się zwrócić do lekarza, ale 
ja postanowiłam, że doczekam się lipca i wyruszę  
w pielgrzymkę do Matki Bożej Trokielskiej. Szłam  
z jedną jedyną myślą – o uzdrowieniu.

Przez całą drogę nie wypuszczam z rąk różańca. 
Już bezpośrednio w sanktuarium obeszłam obraz 
Matki Bożej i usiadłam w korytarzu. Niespodziewanie 
poczułam się słabo, pobladłam. Nagle robiło mi się 
gorąco czy zimno. Wzięłam leki i siedziałam całą Mszę.  
A gdy nadszedł moment przyjęcia Komunii św., odczułam 
niezwykłą lekkość. 

Po powrocie do domu nie znalazłam żadnego guza. 
I do dziś czuję się dobrze. Jestem pewna, że to Matka 
Boża mnie uzdrowiła!

Janina

W kwietniu 2016 roku dowiedziałam się, że mam 
raka sutka. Rodzinie powiedziałam, że będę walczyć 
z tą złośliwą chorobą i wierzyć. Jednak jak każdego 
człowieka opanowywały mnie różne myśli. Czasami 
wątpiłam, że zostanę uzdrowiona. Przyjaciel naszej 
rodziny ks. Artur pokrzepiał mnie na duchu, mówiąc: 
„Pani Anno, najważniejsza jest wiara”.

Z Bogiem przeszłam przez wszystkie doświadczenia. 
Z Nim wytrzymałam chemioterapię, napromieniowanie, 
operację. Na sali razem z sąsiadkami modliłyśmy się  
na różańcu, odmawiałyśmy Koronkę, śpiewałyśmy pieśni.  
Dołączali do nas inni pacjenci. A gdy po operacji już mo- 
głyśmy normalnie się poruszać, chodziłyśmy na Mszę św.  
do kapliczki. Dziękuję Bogu za wspaniałą rodzinę, przy- 
jaciół, kapłanów, lekarzy, pielęgniarki, którzy byli przy mnie.

Po pewnym czasie razem z mężem i towarzyszką 
niedoli po raz pierwszy poszłam do Trokiel. Wyruszyliśmy 
z Lidy. Pielgrzymka bardzo się nam spodobała. Iść  
do Matki Bożej Trokielskiej było łatwo, choć najpierw  
z koleżanką bardzo się niepokoiłyśmy, jak damy radę  
po tym, czego doświadczyłyśmy. Jednak znowu wszystko 
pokonałyśmy z Bogiem.

W ubiegłym roku po raz kolejny wybraliśmy się  
do Trokiel. Ale zaczęłam się niepokoić o szew 
pooperacyjny. USG pokazało nowotwór 25 mm. Jednak 
lekarz zapewnił, że wszystko jest w porządku, więc 
śmiało wyruszyłam do Matki Bożej. Ileż miałam radości, 
gdy wróciłam z pielgrzymki! Na USG zobaczyłam, że 
nowotwór zmniejszył się do 11 mm. Dzięki Bogu i Maryi 
jest dobrze!

Pamiętam, jak po operacji profesor powiedział  
do mnie: „Bóg Panią kocha”. Teraz jestem tego pewna. 
Nieustannie przypominam te słowa, bardzo mi pomagają 
w życiu. Dzielę się tym świadectwem, aby pokrzepić 
na duchu tych, którzy myślą, że Bóg o nich zapomniał. 
Ojciec Niebieski nie może zapomnieć o swoich dzieciach. 
Uwierzcie, Bóg zawsze jest z wami!

Anna

W wieku 40 lat zaczął mi dolegać staw kolanowy. 
Długo się męczyłam: nieustannie cierpiałam na tępy 
ból, który niekiedy się nasilał. Jednak do lekarza nie 
poszłam.

Po pewnym czasie wraz z siostrą postanowiłyśmy 
udać się do trokielskiego sanktuarium. Padał drobny 
deszcz, wiał wiatr, a my z różańcem w ręku i z modlitwą 
na ustach ruszyłyśmy w drogę. Chora noga pozwoliła 
mi pokonać 20 km drogi od Lidy do Trokiel. Po czym 
ból zniknął. Teraz nawet nie pamiętam, która noga mi 
dolegała. Wierzę, że uzdrowienie otrzymałam od Matki 
Bożej Trokielskiej.

Po tym przedsięwzięciu w naszej rodzinie odbyły się 
jeszcze trzy maleńkie cuda. Dziś idziemy do sanktuarium 
nie po to, by prosić, lecz by dziękować.

Zoja

W maju 2011 roku z moim wtedy jeszcze przyszłym 
mężem postanowiliśmy dość nietypowo obchodzić 
pierwszą rocznicę od chwili, gdy się poznaliśmy –  
pojechaliśmy na wycieczkę do najpiękniejszych miejsc 
Białorusi. Gdy znaleźliśmy się w Trokielach, jak zwykli 
turyści weszliśmy do kościoła pw. Nawiedzenia Naj- 
świętszej Maryi Panny. Nie mogliśmy pomyśleć, że 
obraz Matki Bożej Trokielskiej odmieni nasze życie. Po 
nieudanej pierwszej ciąży, nie zmawiając się, zaczęliśmy 
prosić Maryję o dziecko. I dosłownie po miesiącu zaszłam 
w ciążę! Jednak prawdziwy cud czekał na nas później... 

Gdy okres ciąży wyniósł około miesiąca, trafiłam  
do szpitala z tą samą diagnozą, co i za pierwszym razem –  
„zamarła ciąża”. Przez trzy dni dostawałam specjalne 
leki, które miały ją przerwać w sposób farmakologiczny. 
A po ostatnim USG przed operacją okazało się, że... serce 
dziecka bije! Nie da się opisać, co wtedy czułam. Jeste- 
śmy z mężem pewni, że wyłącznie dzięki wtrąceniu się  
Siły Wyższej dziś mamy córkę, którą nazwaliśmy Darią. 
     Niedawno przyjechaliśmy do trokielskiego kościoła 
już całą rodziną i znów odczuliśmy łaskę, schodzącą 
z obrazu. Kto wie, może cud znów zapuka do naszego 
życia...

Alona

W pielgrzymce kro-
czą po to, by przeprosić  
za swoje grzechy, wy-
modlić u Boga potrzebne 
łaski (zdrowie, dar rodzi-
cielstwa itd.) lub podzię-
kować za otrzymane (po-
myślne zakończenie roku 
szkolnego, zdanie egza-
minów, sesji, wyzwolenie  
z nałogu i in.). Ludzie wy-
ruszają do miejsc świętych 
również z chęci uświęce-
nia siebie tzw. drogą na-
wrócenia, najważniejszą 
składową której jest stan 
pokuty. Każda pielgrzym-
ka to również „złapanie 
oddechu” i odpoczynek 
od codziennej monotonii, 
możliwość świadczenia 
chrześcijańskiego brater-
stwa. Do tego wszystkiego 
jest aktem oddania czci 
Bogu.

Pielgrzymka jako prze-
jaw religijności jest znana 
od dawna, z czasów sta-
rożytnego Egiptu, Grecji, 
Rzymu. W kulturze Bli-
skiego Wschodu istniały 
specjalne dnie, w których 
wierni realizowali piesze 
wędrówki o charakterze 
religijnym. 

Ta tradycja wywodzi się 
n a j p r a w d o p o d o b n i e j  
z IV wieku. Rękopis „Iti-
nerarium Burdigalense”, 
datowany 333 rokiem, 
jest najstarszym opi-
sem pielgrzymiej dro-
gi. Jego autor zmierzał 
do współczesnej Ziemi 
Świętej.

Jeśli ktoś uważa, że 
dziś pielgrzymki są „nie-
modne”, bardzo się myli. 
Obecnie mnóstwo ludzi 
chętnie wyrusza w dro-
gę, podczas której może 
się duchowo uboga-
cić. Pieszo, na rowerze, 
autobusem, samocho-
dem. . . Wierni nie boją 
się trudności – wybie-
rają intencję i wzrusze-
ni zmierzają do miejsc 
świętych.

Pielgrzymka może 

być zarówno grupowa, 
jak i indywidualna. Z re-
guły rozpoczyna się  
w świątyni parafialnej czy 
dowolnym miejscu Mszą 
św. , jedną z części Litur-
gii Godzin lub inną mod-
litwą, która kończy się 
specjalnym kapłańskim 
b ł o g o s ł a w i e ń s t w e m .  
W drodze pątnicy się 
modlą, śpiewają pieśni 
religijne, zatrzymują się 
przed świątyniami, które 
napotykają w czasie swej 
wędrówki. Światłem, po-
żywieniem i mocą pod-
czas tej podróży jest 
Słowo Boże. Za moment 
kulminacyjny można

uznać sakrament pojed-
nania. Kończy się szlak 
szczególnymi modlitwa-
mi: dziękczynienia, proś-
by o orędownictwo przez 
świętych.
     Niektórzy wierni jesz-
cze przez dłuższy czas 
żyją wspomnieniami  
z pielgrzymki. Przypomi-
nają o niej kolorowe chu-
sty, dyplomy lub emble-
maty uczestników, karty 
pielgrzyma. Wielu przy-
wozi pamiątki z wizerun-
kiem świątyni, do której 
zmierzano. Najważniej-
szy jednak jest zdobyty  
w drodze owoc duchowy.

Czy dobrze zosta-
nie wykorzystany czas 
pielgrzymki, zawsze za-
leży przede wszystkim  
od samego człowieka,  
od jego nastroju, za-
angażowania, samoor-
ganizacji. Istotną rolę 
odgrywa w tym również 
plan wędrówki religij-
nej, zamierzone wyda-
rzenia. Jeśli pielgrzymka 
miała realny charakter 
modlitwy, wierny po-
dejmuje postanowienie 
zmienić swoje życie, 
natchniony myślą, że 
następnym razem przyj-
dzie znów, przyprowadzi 
ze sobą krewnych, przy-
jaciół, znajomych. Jest 
to pierwszy i najpew-
niejszy dowód na to, że 
pielgrzymka odbyła się 
„na poziomie”. Miejsca 
święte w rzeczywistości 
wtedy tylko żyją, gdy na-
wiedzają je pątnicy. Fala 
wiernych wzrasta, gdy 
odbywają się tam cuda.

Przez pielgrzymkę 
ku świętości

Jeśli świątynia 
jest miejscem mod-
litwy, to pielgrzymka 
jest drogą modlitwy. 
W jej trakcie wędru-
jący ożywiają swoją 
wiarę.

Korzystając z okazji, jako kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin  
w Trokielach zapraszam Was, drodzy Diecezjanie, na uroczystości jubileuszowe,  

które odbędą się 12-13 lipca. Głównej Mszy św. w drugim dniu o godz. 10.00  
będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski na Białorusi abp Gabor Pinter.  

Znajdując się blisko, nie mijajcie sanktuarium – Matka Boża czeka!  
                                                                                                                                   Ks. Jerzy Biegański
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DONOŚNE
ŚWIADECTWO WIARY

Bezpośrenim powodem 
do ustanowienia uroczy-
stości Bożego Ciała były 
objawienia w XIII wieku  
bł. Julianny, przełożonej 
klasztoru sióstr augustia-
nek pod Liège (Belgia). 
Błogosławiona nieraz mia-
ła widzenie pełni księżyca 
z czarną plamą. Zinterpre-
towano to jako znak bra-
ku w kalendarzu liturgicz- 
nym dnia poświęconego 
czci Najświętszego Sakra- 
mentu.

Po objawieniach,  
w 1246 roku miejscowy 
biskup ustanowił święto 
Bożego Ciała dla diecezji 
w Liège. Z biegiem czasu 
stawało się coraz bardziej 
popularne i w 1264 roku 
papież Urban IV nakazał 
obchodzić święto Cor-
pus Christi (Bożego Ciała)  
w całym Kościele.

Dziś ta uroczystość 
kojarzy się przede wszyst-
kim z triumfalną procesją 
ulicami miasta czy wsi. 
Uczestniczą w niej liczni 
wierni, którzy w tych mo-
mentach z dumą głoszą 
Chrystusa każdemu prze-
chodniowi.

Podczas procesji wier-
ni tradycyjnie przystają 
przy czterech specjalnych 
ołtarzach, przed którymi 
czyta się lub śpiewa frag-
menty z Pisma Świętego. 
Liczba wiąże się z cztere-
ma ewangelistami. Każdy  
z nich opisuje tajemnicę 
Eucharystii na swój spo-
sób. Dzięki temu patrzymy 
na Pana, ukrytego w ka-
wałku chleba, oczami apo-
stołów.

NAJWAŻNIEJSZY
JEST PRZEKAZ, 

A NIE DEKORACJE

Wcześniej przydrożne 
ołtarze miały różne for-
my. W dalekich czasach 
śpiewano przy nich pieś-
ni adoracyjne, recytowa-
no wiersze, pokazywano 
przedstawienia, których 
bohaterami były postacie 
biblijne. Wszystko to przy-
bliżało obecnym prawdy 
wiary. W okresie komuny 
natomiast ołtarze wyglą-
dały prawie niezauważal-
nie: w oknie tego czy in-
nego domu umieszczano 
obraz, przy którym zapala-
no świecę. 

„Jeszcze nie tak dawno 
wszystkie ozdoby ołtarza 
trzeba było robić ręcznie. 

Wykorzystywaliśmy kolo-
rowy papier, farby, tekturę. 
Kombinowaliśmy z tego, co 
mieliśmy pod ręką” – opo-
wiada Helena Chorolska. 
Dziewczyna od czasów 
założenia duszpasterstwa 
młodzieży „OPEN” jest jed-
nym z dekoratorów ołtarza, 
przy którym zatrzymuje 
się procesja Bożego Ciała  
w Grodnie. „Dziś przy-
gotowania stały się dużo 
prostsze. Potrzebną grafikę 
można znaleźć w interne-
cie i wydrukować. Wcześ-
niej ilustracji trzeba było 
szukać wśród obrazków lub 
w książkach i przemalowy-
wać” – dodaje.

Helena zaznacza, że 
najtrudniejsza jest część 
techniczna. Wymyślić moż-
na sporo wszystkiego, a 
realizować niestety wielu 
rzeczy się nie da. „Do tego 
w zabieganiu różnie się zda-
rza. Pewnego razu do gó- 
ry nogami przykleiłam li- 
terę „E” w wyrazie „Eucha-
rystia”. Błąd zauważono, 
gdy ołtarz już był gotowy” –  
z uśmiechem wspomina 

dziewczyna.
Według Heleny głów-

nym celem podczas two-
rzenia dekoracji jest ewan-
gelizacja. „Mieliśmy dużo 
ciekawych projektów. Pew-
nego razu zrobiliśmy deko-
racje z napisem «Dziel się 
wiarą jak chlebem». Chcie-
liśmy uświadomić, że Słowo 
Boże jest potrzebne dzieciom 
Najwyższego nie mniej niż 
jedzenie. Oprócz tego utkwił 
w pamięci ubiegłoroczny po-
mysł – «Eucharystia – serce 
Kościoła». Często chrześcija-
nin zapomina, że Eucharystia 
jest centrum naszej wiary. 
Robi się przykro, gdy poło-
wa zgromadzonych na Mszy 
nie przystępuje do Komunii 
św. Jak Bóg może działać 
w ich życiu, jeśli Go tam nie 
wpuszczają?” – rozważa de-
korator. Jest pewna, że ołtarz 
powinien zawierać pew-
ne przesłanie adresowane  
do każdego człowieka. 

DROGA DO PANA
WYSŁANA KWIATAMI

Nieodłącznym elemen-

tem dekoracji ołtarzy są 
kwiaty. Najczęściej wybór 
pada na białe lub żółte, 
kolor których jest symbo-
liczny – kojarzy się z Ho-
stią i chlebem.

W Iwiu w ciągu ostat-
nich pięciu lat przyjęło 
się robienie dywanów  
z kwiatów. „Wcześniej przy 
ołtarzach ścieliliśmy ko-
bierce, przynoszone przez 
ludzi ze swoich mieszkań. 
Jednak szybko stwierdzili-
śmy, że brakuje w tym este-
tyki – opowiada s. Irena 
Buczyńska, która co roku 
bierze udział w sporzą-
dzaniu kwiatowych dy-
wanów. – Zaczęliśmy się 
zastanawiać, czym można 
je zamienić. Tak powstał 
pomysł, by miejsce przy oł-
tarzu wyścielać płatkami”. 

Dzień przed uroczy-
stością lokalni parafianie 
zaczynają zbierać papro-
cie, łubin, jaśmin, bez, pi-
wonie, lilie – w zależności 
od sezonu, w którym przy-
pada święto Bożego Ciała. 
Zwykle na jeden ołtarz 
przywozi się dwa busiki 

wypełnione roślinami. 
„Gdy są potrzebne kwia-

ty, które można znaleźć tyl-
ko w ogródku, zwracamy się 
do ludzi z prośbą, by się nimi 
podzielili. Zaglądamy do każ- 
dego domu, przy którym 
dostrzegamy duże klomby. 
Miło, że kwiaty ofiarują nie 
tylko katolicy, lecz także 
prawosławni i muzułmanie. 
W takich chwilach jesteśmy 
szczególnie dumni z naszej 
ekumenicznej iwiejskiej 
wspólnoty” – mówi s. Irena.

Kwiaty są ścielone  
na asfalcie, czasami pod-
kłada się pod nie cera-
tę. Jednak płatki nie są  
w żaden sposób przymo-
cowywane. W ciągu kilku 
lat istnienia tradycji nie-
pogoda cudem ani razu 
nie  zniszczyła wzoru. 

„Gdy dopiero zaczy-
naliśmy ukorzeniać ten 
zwyczaj, udawały się nam 
niezbyt ładne dywany –  
z uśmiechem przyznaje 
się zakonnica. – Potrze-
ba spojrzenia artysty, aby 
ułożyć z płatków piękną 
symbolikę eucharystyczną. 
Jednak dzięki wspólnym 
staraniom wprawiliśmy się: 
rysujemy wzór kredą na 
asfalcie, wykorzystujemy 
trafarety”.

W dniu uroczystości 
odpowiedzialni za de-
koracje wstają o 5 rano  
i zaczynają układać dy-
wan. Po zakończeniu pra-
cy przy kompozycji zosta-
je kilku mężczyzn, którzy 
w ciągu dnia podlewają 
kwiaty, dbają o świeżość 
ich wyglądu. Gdy nabo-
żeństwo dobiega końca, 
płatki, nadające się do wy-
korzystania w przyszłości, 
są suszone.

ZJEDNOCZENI WOKÓŁ 
OŁTARZA PANA

W Iwiu w ozdabianiu 
ołtarzy uczestniczy cała 
parafia. Proboszcz dzieli 
wiernych na grupy po 30-
40 osób i wyznacza dla każ- 
dej z nich osobę duchow-
ną. Jednym ołtarzem zaj-
mują się rodzice dzieci 
pierwszokomunijnych, 
drugim „Legion Maryi” itd. 
Ludzie wspólnie omawia-
ją pomysły, razem sporzą-
dzają dekoracje. Jest miej-
sce nawet na towarzyską 
rywalizację – każda grupa 
stara się wykonać swoje 
zadanie najlepiej, „ofiaro-
wać Bogu godny tron”.

W duszpasterstwie 
„OPEN” przygotowaniem 
ołtarza również zajmuje 
się cała drużyna. „Trady-
cyjnie robimy ogłoszenie 
na portalach społecznoś-
ciowych. Cieszy, że zgłasza 
się dużo chętnych. Niektó-
rzy wszystko czynią nie-
śmiało, boją się, że wyjdzie 
niechlujnie. Jednak dużo 
ważniejsza jest nie dosko-
nałość w sporządzeniu oł-
tarza, lecz piękno ludzkiego 
serca, które wyraziło chęć 
pomocy” – podsumowuje 
Helena.

Angelina Marciszewska

 � Papież Franciszek usta-
nowił delegata dla opieki 
nad pielgrzymami w Lourdes 
(Francja). Został nim biskup 
pomocniczy archidiecezji w Lil-
le Antoine Hérouard. Według 
niego Ojciec Święty stara się 
zrozumieć, „jakie dodatkowe 
formy pasterstwa, oprócz wie-
lu już istniejących, mogłyby 
pomóc, by ośrodek kultu ma-
ryjnego w Lourdes stawał się  
w coraz większym stopniu miej-
scem modlitwy i chrześcijań-
skiego świadectwa”. Mandat  
bp. Hérouarda, który zacho-
wuje swe dotychczasowe sta-
nowisko w archidiecezji Lille, 
jest ograniczony wyłącznie  
do samego sanktuarium. 

 � Sesja poświęcona obro-
nie praw społecznych odby-
ła się w Watykanie. Wzięło  
w niej udział około 100 sędziów  
z Ameryki Południowej, Cen-
tralnej i Północnej. Podczas 
wykładów uczestnicy spotkania 
dzielili się doświadczeniem  
z pracy w sferze obrony spo-
łecznej, praw ekonomicznych  
i kulturowych, w której opie-
rano się na nauce społecznej 
Kościoła, a także wystąpili 
z propozycjami dotyczącymi 
działalności sędziów. Waty-
kańska sesja została powoła-
na do pomocy w stworzeniu 
Stałej Panamerykańskiej Rady 
Sędziów ds. Obrony Praw Spo-
łecznych. Jednym z celów zjed-
noczenia będzie przeprowa-
dzenie światowego spotkania 
kompetentnych osób na temat 
praw społecznych i nauczania 
papieża Franciszka.

 � W ramach obchodów  
40. rocznicy pierwszej piel-
grzymki papieża Jana Pawła 
II do Polski Instytut Pamięci 
Narodowej przygotował portal 
poświęcony pierwszej wizycie 
Ojca Świętego  w swoim oj-
czystym kraju w 1979 roku. 
Tam znajdziemy kopie doku-
mentów, fotografie, grafiki, 
mapy i inne ciekawe pamiątki 
podróży apostolskiej. Z myślą 
o czytelnikach zagranicznych 
opracowano wersję tekstów  
w języku angielskim.

 � We Francji coraz częściej 
dochodzi do profanacji ka-
tolickich miejsc kultu. Tylko  
w samej diecezji Poitiers  
w ostatnich trzech miesiącach 
doszło do kilkunastu włamań 
do kościołów. Za każdym ra-
zem celem było tabernakulum 
i profanacja Najświętszego 
Sakramentu. Miejscowy arcy-
biskup Pascal Wintzer podkre-
śla, że cyboria, w których prze-
trzymywane są konsekrowane 
hostie nie mają żadnej war-
tości, ale „agresorzy ugodzili  
w to, co w każdym kościele jest 
najcenniejsze”. Motywy tego 
działania nie są znane. Nie 
wyklucza się, że złoczyńcom 
chodzi o wymazanie z kraju 
chrześcijańskiej obecności. 

 � Amerykańska wytwórnia 
filmowa „Netflix” opowiada się 
za aborcją. Zagroziła władzom 
stanu Georgia, że zaprzestanie 
swoich produkcji, jeśli wejdzie 
w życie nowa ustawa zakazu- 
jąca przerywania ciąży od mo- 
mentu, w którym zostanie 
wykryte bicie serca dziecka, 
czyli od szóstego tygodnia. 
Kierownicy firmy uważają że 
„przez tę ustawę są drastycznie 
ograniczone prawa kobiet”. 
Chcą przez szantaż wymusić na 
państwie poluźnienie ustawy. 

vaticannews.va; ekai.pl; 
credo.pro

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

BOŻE CIAŁO UKRYTE 
W OŁTARZACH

 ciąg dalszy ze str. 1
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„Istniejemy!”
Około 200 osób, które po-
rzuciły praktyki homosek-
sualne i żyją w czystości, 
wzięło udział w Marszu 
Wolności ulicami Wa-
szyngtonu (USA).
„Patrzcie! To niesamowite! 

A mówią, że nie istniejemy!” –  
stwierdziła współorganiza-
torka demonstracji, reżyser  
i producent filmów dokumen-
talnych M.J. Nixon.

Uczestnicy spotkania do-
świadczyli zmiany życia nie 
na skutek tzw. terapii repara-
tywnej, lecz dzięki nawróceniu 
duchowemu. Twierdzą, że 
tożsamość nie leży w sek-
sualności człowieka, tylko  
w Jezusie Chrystusie.

Prezydent Polski
u neoprezbitera

Andrzej Duda odwiedził 
w warszawskim szpitalu 
31-letniego nieuleczalnie 
chorego kapłana, który 
udzielił głowie państwa 
błogosławieństwa prymi-
cyjnego. 
U ks. Michała Łosa zdiag-

nozowano zaawansowaną 
chorobę nowotworową. Na-
tychmiast podjęto leczenie, 
ale niestety rokowania lekarzy 
są złe. Mężczyzna dostał spe-
cjalną dyspensę od papieża 
Franciszka, by mógł otrzymać 
święcenia kapłańskie – ma-
rzył przynajmniej raz w życiu 
odprawić Mszę św.

Długo oczekiwane wydarze-
nie odbyło się na oddziale on-
kologicznym 24 maja. Kapłan 
już wielokrotnie koncelebrował 
ze swojego szpitalnego łóżka 
sakrament Eucharystii.

Najstarszy kościół w Egipcie
P o d c z a s  w y k o p a l i s k  
w okolicach Aleksandrii 
archeolodzy znaleźli kościół  
z poł. IV wieku. Zdaniem 
odkrywców, jest to jedna 
z najstarszych znanych  
do tej pory chrześcijańskich 
świątyń w Egipcie.
Znajduje się ona na terenie 

antycznej Marei, powstałej 
ponad 2 tys. lat temu. Trój-
nawowy kościół (miał 24  
na 15 m) został odkryty w ca-
łości pod zbudowaną później 
monumentalną bazyliką, która 
zawaliła się w wyniku trzę-
sienia ziemi. Wśród zabytków 
odnaleziono amfory, służące 
zapewne do przechowywania 
wina, lampki oliwne do oświet-
lania świątyni, potłuczone, 
miniaturowe flasze, w których 
znajdowały się pachnidła.

Marea to miasto założone 
jeszcze w czasach Aleksandra 
Wielkiego. Był to port, w którym 
towary z głębi Egiptu, dowożone 
przez odnogę Nilu i jezioro, 
były przeładowywane na statki 
morskie.

RODZINA
SZKOŁĄ WIARY

Dostojny jubilat pochodzi 
z Grodna. Wychował się wraz  
z dwiema swymi siostrami 
Łucją i Marią w polskiej kato-
lickiej rodzinie Jana i Janiny 
Łozowickich. 

Mówiąc o czasach swego 
dzieciństwa, ks. Witold wspo-
mina wspólnie spędzany przez 
członków rodziny czas: to była 
radość bycia ze sobą, posiłek 
przy jednym stole, spokojna 
rozmowa, wspólna modlitwa, 
przeżywanie wydarzeń religij-
nych. 

„Terytorialnie należeliśmy 
do parafii katedralnej. Ale nie 
było tam wtedy kapłana, więc  
na Mszę św. chodziliśmy  
do świątyni pobernardyńskiej, 
gdzie posługiwał ks. infułat Mi-
chał Aronowicz – opowiada  
ks. Witold. – Właśnie tam przy-
stąpiłem do I Spowiedzi i Ko- 
munii Świętej. Oczywiście,  

działo się to potajemnie. Było  
nas dziesięcioro dzieci: sześć 
dziewczynek i czterech chłop-
ców. Każdy w zakrystii ubrał się 
świątecznie, po czym dostał ma-
leńką świecę i przy zamkniętych 
drzwiach świątyni przystąpił  
do sakramentów świętych”.

W rodzinie zawsze prak-
tykowano modlitwę: pacierz 
poranny każdy odmawiał sam, 
a wieczorny wszyscy razem. 
W niedzielę chodzono do 
kościoła dwa razy: najpierw 
na Mszę św. do pobernardyń-
skiego, a potem do katedry  
na nabożeństwo, podczas któ-
rego na ołtarzu kładziono or-
nat, a zamiast Komunii św. była 
cisza eucharystyczna. „Wraz  
z innymi mieszkańcami Grodna 
przychodziliśmy do świątyni, aby 
pokazać lokalnym władzom, że 
kościół nie jest pusty. W przeciw-
nym razie mógł zostać zamknię-
ty” – mówi kapłan.

Ks. Witold wspomina, że  
w pierwsze niedziele miesią-
ca w katedrze odbywała się 
procesja, w której uczestniczy-
ły jego siostry. Pewnego razu 
rozpoznano je, rodziców we-
zwano do szkoły. „Ojciec wtedy  

powiedział: «Szanuję szkołę, na-
uczycieli, ale wy uczcie fizyki, che-
mii, historii, matematyki, języka,  
a wychowywać dzieci to my  
z żoną będziemy»” – opowiada 
kapłan, podkreślając, że w tam-
tych czasach komunistycznych 
mimo prześladowań ludzie 
starali się bronić swojej wiary. 
Oczywiście, niektórzy bali się 
chodzić do kościoła, zwłasz-
cza jeśli zajmowali w pracy 
wysokie stanowisko. Rodzice  
ks. Witolda byli prostymi ludź-
mi: ojciec pracował jako ślu-
sarz, a matka jako sprzątaczka. 
Rodzina żyła z pracy swoich rąk, 
więc nie musieli przed nikim 
się chować.

DROGA
DO KAPŁAŃSTWA

Mówiąc o swoim powo-
łaniu, ksiądz prałat od razu 
akcentuje, że była to dosyć 
długa, a zarazem ciekawa dro-
ga. „Skończyłem szkołę średnią,  

do wojska zostawało mi półtora 
roku – wspomina kapłan. – Oj-
ciec wtedy powiedział, że nie ma 
co się obijać, więc udałem się  
na studia do technikum che-
miczno-technologicznego w Gro- 
dnie na kierunek Gazownictwo. 
Potem na dwa lata poszedłem 
do wojska. W tym okresie na-
uczyłem się praktycznego my-
ślenia. Powołania do kapłaństwa 
wtedy jeszcze nie odkryłem”.

Po wojsku ks. Witold pra-
cował w służbie gazownictwa 
na fabryce wałów napędo-
wych. Miał tam dobre wyna-
grodzenie, proponowano mu 
też wstąpić do partii, pojechać 
na studia do Mińska, aby do-
stać potem wyższe stanowi-
sko, ale młody mężczyzna czuł, 
że nie jest to jego miejsce. 

W tym samym czasie za-
czął posługiwać do Mszy św. 
w kościele franciszkańskim. 
Tam zaprzyjaźnił się z ks. pra-
łatem Józefem Trubowiczem. 
Stopniowo odkrywał w sobie 
powołanie do kapłaństwa –  
tajemnicę spotkania dwóch 
wolności: Boga, który powołu-
je, oraz człowieka, który na to 
powołanie odpowiada.

„Ponad półtora roku roz-
ważałem decyzję pójścia do se- 
minarium. Rodzice mówili: 
«Uważaj, to twój krok, sam po-
winieneś podjąć decyzję»” –  
opowiada kapłan. Wspomina 
także, że później dowiedział 
się, że zanim postanowił po-
święcić swoje życie służbie 
Chrystusowi, jego babcia, 
która w 1956 roku wyjechała 
do Polski, modliła się, by ktoś  
z wnuków został kapłanem. 
Co prawda, bardziej myślała 
o jego kuzynie Andrzeju, któ-
ry mieszkał w Białymstoku, 
ale Bóg pokierował inaczej.  
W październiku 1979 roku  
do seminarium w Rydze (Ło-
twa) udał się Witold. 

„Na początku przyglądano 
się mnie, dziwiono, dlaczego 
zostawiłem dobrą pracę i zdecy-
dowałem się zostać kapłanem –  
dzieli się ks. Witold. – Po la-
tach nauki i formacji duchowej 
3 czerwca 1984 roku nastąpił 

najbardziej odpowiedzialny 
moment – święcenia kapłań-
skie. Odbywały się w ryskiej 
katedrze. Była to tzw. między-
narodówka: jeden Łotysz, trzech 
Polaków i dwóch Ukraińców.  
Do mnie przyjechały z Grodna 
dwa autobusy: krewni, znajomi. 
Gdy zobaczyli biskupa, rekto-
ra seminarium, zaczęli klękać 
przed nim i całować w rękę. 
Wszyscy płakali. Ekscelencja za-
pytał, skąd są ci ludzie i dlacze-
go się tak zachowują. I usłyszał 
odpowiedź: «Przyjechaliśmy  
z Grodna. Ostatni raz widziano 
u nas biskupa w 1937 roku»”. 

TRUDNE POCZĄTKI
Po święceniach kapłań-

skich młody ksiądz na krótko 
trafił jako wikariusz do gro-
dzieńskiej parafii franciszkań-
skiej. Potem objął parafie Łab-
no, Hołynka, Perstuń, Teolin 
(Sopoćkinie). W tym czasie 
starał się o otworzenie koś-
cioła w Hołynce. Następnie re-
montował kościół w Perstuniu, 
gdzie zawalił się dach, wzno-
sił kaplicę w Kaletach. Będąc 
proboszczem w Sopoćki-
niach, dużo starań dołożył, by  

zbudować tam plebanię i wie-
że kościelne. Sprowadził z Ro-
sji trzy dzwony: do Sopoćkiń, 
Hołynki i Łabna. 

Nie zaniedbywał też ka-
techizacji dzieci i młodzieży.  
„W 1992 roku czyniłem stara-
nia o przybycie katechetek do 
parafii w Sopoćkiniach – opo-
wiada ks. Witold. – Pojechałem 
do Polski. Odwiedziłem około  
15 zgromadzeń, ale wszędzie 
słyszałem, że nie ma zakonnic  
do pomocy. Musiałem więc pro-
wadzić lekcje religii sam, nie mia-
łem innego wyjścia. Trudno było 
łączyć prace w  parafii, remonty  
i katechezy. Wszystko robiliśmy 
potajemnie. Po przyjściu dzieci  
z rodzicami do kościoła zamy-
kaliśmy świątynię, trwała mod-
litwa, a następnie lekcja religii. 
Dwa razy dostałem mandat, po-
nieważ według tamtych zasad 
rodzice powinni byli uczyć swo-
ich synów i córki samodzielnie, 
a dopiero potem prowadzić do 
kościoła, by ksiądz ich przepytał. 
A jeśli gromadziło się przynaj-
mniej pięciu młodych, była to 
już katechizacja, której zabro-
niono. Mimo to ryzykowaliśmy 
i robiliśmy swoje”. Aż Bóg wy-
słuchał ks. Witolda i w marcu 
1993 roku do parafii przybyły 
siostry serafitki, które pracują 
w Sopoćkiniach po dzień dzi-
siejszy.

„Początki zawsze są trud-
ne. Moja posługa duszpaster-
ska nie jest wyjątkiem – mówi 
ks. Witold. – Dobrze, jak  
po święceniach młody kapłan 
jest przy starszym. Ja byłem  
przy ks. Józefie Trubowiczu nie 
więcej jak trzy miesiące. Więc 
kiedy przeniosłem się do parafii  
w Sopoćkiniach często uda-
wałem się do niego po radę. 
Dużo mi pomagał również  
ks. Kazimierz Orłowski z sąsied-
niej parafii w Adamowiczach. 
Jednak sporo musiałem też robić 
sam. Stare przysłowie głosi: 
«Ptak rodzi się do śpiewania i 
latania, a człowiek do modlitwy 
i pracy». Więc i ja nieustannie 
się modliłem, miałem jakieś pla-
ny i starałem się je realizować”.

35 LAT
JAK JEDEN DZIEŃ

Po 26 latach posługi  
ks. Witold Łozowicki opuścił pa-
rafię Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny i św. Jozafata 
Kuncewicza w Sopoćkiniach. 
Półtora roku posługiwał w gro-
dzieńskiej parafii Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, a następne sześć lat  
w parafii Matki Bożej Różańco- 
wej w Raduniu. Obecnie jest 
proboszczem w parafii Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny  
w Zareczance (Bala Kościelna). 

„Te 35 lat minęły jak jeden 
dzień – podsumowuje kapłan. –  
Przez cały czas swego duszpa-
sterzowania odczuwałem, że 
Pan Bóg mi pomaga. Jedno-
cześnie starałem się zwracać 
uwagę tylko na dobro, które 
działo się wokół mnie, a o smut-
kach i niepowodzeniach wola-
łem jak najszybciej zapomnieć.  

Na pierwszym miejscu zawsze 
była i jest służba Bogu i ludziom, 
życie sakramentalne, modlitwa 
oraz codzienna Eucharystia”.

Mówiąc o wyzwaniach, 
z którymi musi się zmierzać, 
ks. Witold zaznacza, że we 
współczesnym świecie każdy 
kapłan powinien wychodzić 
do ludzi, uczyć ich trzymania 
się fundamentu, którym jest 
wiara, pokazywać, że moż-
na korzystać dla dobra ma-
terialnego i godnego życia 
z postępów cywilizacji, ale 
jednocześnie nie zapominać, 
że głównym celem jest zba-
wienie. 

„Ludzie w zamęcie in-
formacyjnym zapominają, że 
wszyscy jesteśmy na ziemi 
jakby w delegacji, gdyż na-
sza prawdziwa ojczyzna jest  
w Niebie. Trzeba zdawać sobie 
sprawę, że człowiek żyje nie sa-
mym chlebem, lecz potrzebuje 
też modlitwy, która utrzymuje  
w jedności z Bogiem. Jestem 
także pewien, że serce ludzkie 
można zdobyć miłością i praw-
dą, ponieważ każdy bez wyjąt-
ku ma w sobie ziarenko dobra. 
Może jest zakurzone grzechem, 
ale da się je oczyścić. Staram 
się robić wszystko, co mogę. 
Wiem, że Pan Bóg poprawi to, 
co się nie uda, gdyż stworzył 
świat z ludzi słabych i grzesz-
nych, aby dorastali do święto-
ści”.

RADOŚĆ ZE SPEŁNIENIA 
OBIETNIC

Ksiądz prałat zaznacza, że 
jubileusze i okrągłe rocznice 
święceń kapłańskich zawsze 
skłaniają do wspomnień: gdzie 
został posłany, gdzie posługi-
wał, przez ile lat, ile wygłosił 
kazań, rekolekcji, ilu udzielił 
chrztów, ślubów, rozgrzeszeń, 
odprawił pogrzebów... 

„Było tego rzeczywiście nie-
mało, gdyż są to składowe co- 
dziennego trudu kapłań-
skiego. Ale  statystyki, choć  
po ludzku zrozumiałe, nie są 
głównym, najważniejszym po- 
wodem do radości z perspekty-
wy wiary – tłumaczy jubilat. –  
Głównym powodem do rado-
ści są owoce posługi kapłań- 
skiej. Innymi słowy, jeśli 
udało ci się realizować jako 
głosiciel Słowa Bożego i świa- 
dek Ewangelii, szafarz sakra-
mentów św., katecheta, prze-
wodnik wspólnoty parafialnej, 
ten, który kieruje ku Chrystuso-
wi, jedynemu Zbawicielowi”. 

Ks. Witold Łozowicki pod-
kreśla, że radość jubileuszu to 
radość dojrzałego plonu: już 
nie z obietnic, lecz ze spełnie-
nia. Radość, wynikająca z wier-
ności Bogu, z tego, że pozwolił 
Mu się prowadzić, że mimo 
trudności nie zwątpił w Niego, 
i przez ofiarowanie  swojego 
trudu, umysłu, rąk i pracy, stał 
się narzędziem, przez które 
Bóg mógł obdarzać ludzi swo-
imi łaskami.

Kinga Krasicka

Prowadzić 
wiernych 

drogą 
wiary

35 lat temu ks. prałat Witold Łozowicki przyjął święcenia kapłańskie i został posłany do winnicy Pańskiej, aby współ-
pracować z Bogiem w najpiękniejszym i najważniejszym dziele, którym jest zbawienie dusz. Od momentu, gdy Chrystus 
uczynił go rybakiem ludzkich serc, i do dnia dzisiejszego pełni powierzone mu zadanie: dzieli się Dobrą Nowiną i zasiewa 
Słowo Boże, ufając, że wyda ono plon stokrotny.

Ks. Witold Łozowicki przy pomniku  
pomordowanym 15 czerwca 1944 roku 
mieszkańcom Sopoćkiń

Młodzi wierni parafii składają  
ks. Witoldowi życzenia jubileuszowe

http://code-industry.net/
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„A ja wam powiadam:  
Każdy, kto oddala swoją żonę –  
poza wypadkiem nierządu – 
naraża ją na cudzołóstwo;  
a kto by oddaloną wziął za żonę, 
dopuszcza się cudzołóstwa”  
(Mt 5, 32). Czytając podany cy-
tat z Ewangelii, można odnieść 
wrażenie, że niewierność kobiety 
jest nieuchronnie karana przez 
oddalenie, rozwód. Podobny 
wniosek człowiek wyciąga, jeśli 
dosłownie traktuje Boże słowa, 
nie zważając na hermeneutykę 
tekstów Ewangelii, czyli jeśli nie 
bierze pod uwagę okoliczności 
społecznych, kultury, specyfiki 
relacji małżeńskich tamtego 
okresu.

Patrząc z perspektywy cza-
su, można śmiało stwierdzić, 
że sprawa małżeństwa jest 
dla Kościoła i społeczeństwa 
priorytetowa. Aby dokładniej 
naświetlić niuanse dotyczące 
tej sprawy, warto przeprowadzić 
trochę inną równoległą moral-
ną. Przecież jeśli chrześcijanin 
grzeszy, nawet jeśli dopuszcza 
się poważnego zła, Kościół nie 
likwiduje sakramentu chrztu, 
dzięki któremu człowiek dołą-
czył do wspólnoty wiernych. Na 
odwrót, przebacza grzesznikowi  
i daje możliwość, by się po-
prawił. Podobnie przebaczenie 
powinno być kluczowym ogni-
wem również w małżeństwie. 
Czy miałyby jakikolwiek sens 
przyrzeczenia ślubne, gdyby 
nie brały pod uwagę takiej 
trudności, jak zdrada? Uczy-
nek niewierności małżeńskiej 
nie powinien być powodem  
do rozwodu i oddalenia swojego 
wybranka.

Ks. Maksym Boczarnikow
Według grodnensis.by

Czy zdradę  
małżeńską można 
uznać za powód  
do rozwodu? 

NA TRWAŁYM  
FUNDAMENCIE

Rodziny nie zamienią 
ani największe pieniądze, ani 
kariera, ani przyjaciele. Jest 
to miejsce, gdzie rozumie się 
bez słów, wspiera się nawza-
jem w każdej sytuacji, gdzie 
można się ukryć przed świa-
tem, gdzie nie ma zazdrości, 
rywalizacji, gdzie szczęście 
to po prostu być... Być mimo 

wszelkich zrządzeń losu. 
Aby zbudować szczęśli-

wą rodzinę, potrzeba dobre-
go fundamentu. A jego trwa-
łość zależy przede wszystkim 
bezpośrednio od małżonków.  
Od początku postanowiliśmy, 
że dom naszego życia zbu-
dujemy na wierze w Boga.  
Bez Niego nie zrobimy ani 
kroku. Określiwszy kierunek, 
dokładamy wszelkich starań, 
by „nie zboczyć z drogi”.

 

SERCEM
RODZINY – BÓG 

Razem się modlimy rano 
i wieczorem w swoim domo-
wym „sanktuarium”. Na święta 
oraz w niedziele obowiąz-
kowo idziemy do kościoła. 
Nawet po przyjściu na świat 
młodszych dzieci staramy 
się nie opuszczać Mszy św., 
własnym przykładem poka-
zując starszym, że nie istnieją 

przeszkody, aby spotkać się  
z Bogiem.

W ogóle przykład rodzi-
ców w wychowaniu dzieci, 
w tym też religijnym, jest 
decydujący. Duży wpływ na 
młodsze pokolenie wywiera 
to, jak rozmawiamy z innymi 
ludźmi, jak spotykamy radości 
i kłopoty, jak okazujemy jeden 
drugiemu pomoc. Staramy się 
razem chodzić w pielgrzymki, 
uczestniczyć w rekolekcjach. 
Co miesiąc z przyjemnością 
udajemy się na spotkanie ro-
dzin, które pogłębia i rozwija 
naszą wiarę. 

Na najważniejsze święta –  
Wielkanoc, Boże Narodzenie –  
dekorujemy dom. Tłumaczy-
my dzieciom ważne znaczenie 
przygotowania na spotkanie  
z Panem. Zwracamy uwa-
gę nawet na takie, zda-
wałoby się drobiazgi, jak  
na przykład w co się ubrać 
do kościoła. Naszym zdaniem 
powinno to być najlepsze 
ubranie, nie zwykłe dżinsy  
i trampki. Poprzez godny strój 
wyrażamy przed kochającym 
Ojcem swoją postawę pełną 
szacunku. I niech tak się dzie-
je nie tylko w dniu I Komunii 
Świętej, sakramentu bierzmo-
wania, ślubu...

W różnorodnych okolicz-
nościach dążymy do tego, by 
pokazać dzieciom, jak trzeba 
się zachowywać, uświadamia-
my im, co o tym mówił Jezus. 
Przed snem czytamy Biblię. 
Gdy się żegnamy, zawsze bło-
gosławimy siebie nawzajem, 

robiąc znak krzyża na czole. 
Czynimy to zarówno my, jak  
i nasze dzieci.

TYLKO
Z MODLITWĄ

Co jest najważniejsze  
w życiu rodzinnym? Wiadomo, 
miłość. I modlitwa! Bez niej nie 
da się zbudować fundamentu, 
na którym powinien wytrwać 
związek małżeński, niezależ-
nie od mocy miłości. W ży-
ciu tyle się zdarza... W ciągu  
15 lat swego małżeństwa 
przetrwaliśmy wiele do-
świadczeń. I zawsze kołem ra-
tunkowym służyła modlitwa. 
Jeśli wcześniej zwracaliśmy 
się do Boga z prośbami, to 
dziś jest to najczęściej mod-
litwa dziękczynna. Wyrażamy 
wdzięczność za wszelkie łaski, 
którymi nas obdarzył Wszech-
mocny, oraz za cuda, które  
z Jego woli dziś obserwujemy 
w życiu.

Rodzina to nieustanna 
i wymagająca praca, przede 
wszystkim nad sobą. Prze-
cież nikt nie jest doskona-
ły. Warto codziennie pro- 
sić Pana o cierpliwość, 
pokój, czułość, wyrozu- 
miałość... I dziękować. 
Dziękować za każdy dzień 
oraz za to, co w nim wyda-
rzyło się i jeszcze wydarzy.

Ks. Jerzy Martinowicz

Dzieciom towarzyszyli kapłani, sio-
stry zakonne, rodzice i opiekunowie. 
Ponad 100 wolontariuszy i animato-
rów starało się urozmaicić święto, aby 
wszyscy jego uczestnicy zdobyli nie-
zapomniane wrażenia. Między innymi 
swoje zdolności demonstrowali iluzjo-
niści, artyści teatru lalek. Na teryto-
rium przy kościele działały trampoliny 
i zjeżdżalnie dmuchane, salon fryzjer-
ski, laboratorium fizyko-chemiczne, 
warsztat artystyczny. Dzieci miały moż-
liwość zagrać na różnych instrumen-
tach muzycznych, a także posiedzieć 
na prawdziwym motocyklu. Najodważ-
niejsi mogli się znaleźć pod sztucz-
nym deszczem, który podczas wodne-
go show organizowali przedstawiciele 
straży pożarnej.

Zwracając uwagę na hasło wydarze-
nia – „Rodzina jest domem miłości” –  
główny organizator Diecezjalnego 
Dnia Dziecka ks. Jerzy Martinowicz za-
znaczył, że „rodzina to pierwsza szko-
ła miłości”. Jak trafnie! Miłość tkwi  
w człowieku od początku, należy  
do jego istoty. Nie może on działać  
na przekór swojej naturze. Rola rodzi-
ców jako pierwszych nauczycieli pole-
ga na tym, by uświadomić tę prawdę swoim dzieciom, za wychowanie których ponoszą 
odpowiedzialność. . .

Najważniejszym punktem wydarzenia była Msza św. celebrowana przez biskupa gro-
dzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. Uczestnicy DDD otoczyli modlitwą wszystkich 
chłopców i dziewczęta, którzy „z różnych powodów są smutni”. Na świecie jest tyle dzieci, 
które nie mogą doświadczyć prawdziwej radości dzieciństwa! Dotkliwie boli, gdy się my-
śli o tych, którzy nie mają rodziców, chorują, są wychowywani w warunkach, w których 

brakuje podstawowych dóbr. Przypomi-
nając dzieciom o takich rówieśnikach, 
uczymy je szanować wszystko, co mają. 
Modlitwa w tym wypadku jest wyciąg-
niętą ręką pomocy nieszczęśnikom. 

„Dziś na świecie jest sporo rzeczy, 
które uniemożliwiają człowiekowi spot-
kanie z Bogiem” – zauważył podczas 
homilii prefekt Wyższego Seminarium 
Duchownego w Grodnie ks. Jan Roma-
nowski. Dzieci same się przyznały, że 
czasem przeszkadza im internet, gry  
i zabawy. Warto uświadomić sobie, że 
nawet dobra sprawa może stać się ba-
rierą w relacjach z Panem. Wszystko za-
leży od tego, jak do niej podchodzimy.

Pod koniec biskup pomocniczy 
diecezji grodzieńskiej Józef Staniew-
ski udzielił uczestnikom święta bło-
gosławieństwa na szczęśliwy powrót 
do domu i zachęcił dzieci nigdy nie 
urządzać wakacji od Boga, modlitwy  
i Kościoła. Serce człowieka jako Bożego 
stworzenia nie może mieć odpoczynku 
od swojego Stwórcy: bije w piersiach  
z woli Ojca. Im wcześniej każdy z nas 
to zrozumie, tym łatwiej w dobry sposób 
pobuduje swe życie.

Dokładnie tak samo, jak się uczy-
my chodzić i rozmawiać, uczymy się godnego zachowania i prawdziwych wartości.  
Od dzieciństwa. Od rodziców. Według słów biskupa Aleksandra „rodzina, Bogiem  
mocna, jest naszą przyszłością”. Innymi słowy, od wartości wszczepianych dziecku  
od kołyski zależy los następnych pokoleń. Dziś zależy on od nas, jutro – od naszych 
dzieci.

Angelina Pokaczajło

Kilka myśli o Dniu Dziecka

Rodzina – jedność, 
czyli my i Bóg

1 czerwca w grodzieńskiej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbył się IX Diecezjalny Dzień Dziecka.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 2,5 tys. chłopców i dziewcząt z różnych zakątków diecezji grodzieńskiej,

a także z archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

Rok Rodziny
w Kościele

na Białorusi

Witalij i Ina Biełoocy z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Grodnie przez kilka lat czekali na dziecko. Bóg okazał małżonkom łaskę i hojnie 
obdarzył potomstwem. Dziś są rodzicami 10-letniego Augustyna, 8-letniego Domini-
ka, 6-letniego Jana i 1-rocznej Marii.

Mąż i żona od małego wychowują dzieci w wierze. Są stanowczo pewni, że  
w rodzinie koniecznie musi być miejsce dla Boga. Na łamach „Słowa Życia” małżon- 
kowie opowiadają o swojej codzienności oraz rozważają o tym, co pomaga im w byciu 
jednym.

Rodzice (po lewej), rodzeństwo i chrzestni (po prawej) 
towarzyszą Dominikowi podczas jego I Komunii Świętej

http://code-industry.net/
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WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

  

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

DIECEZJALNY DZIEŃ OJCA  
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca w diecezji grodzieńskiej jest obchodzo-

ny Dzień Ojca. Wierni modlą się za wszystkich ojców, a dla zmarłych proszą o wiecznie 
szczęście w Niebie.

Główne uroczystości w tym roku odbyły się w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszycielki Strapionych w Borunach (dekanat Oszmiana). Na święto przybyła piesza 
pielgrzymka z Oszmiany, w której wzięło udział ponad 100 osób. Wyróżniała się ona tym, 
że składała się z samych mężczyzn. Pielgrzymowali w intencji ojców rodzin, by każdy  
z nich był przykładem dla swojej rodziny. Uroczystej Mszy św. w sanktuarium przewod-
niczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Hierarcha podziękował mężczyznom 
za świadectwo wiary i podkreślił, że „rodzina jest pierwszą szkoła życia, gdyż właśnie 
tam realizuje się wychowanie nowych pokoleń, zdolnych zmienić oblicze ziemi i całego 
społeczeństwa”.

Na modlitwie w intencji ojców zgromadzili się również wierni w Diecezjalnym Sank-
tuarium Matki Bożej Jasnogórskiej Cierpliwie Słuchającej na Wzgórzu Nadziei w Kop-
ciówce (dekanat Grodno-Zachód). Przybyli wysłuchali konferencji o osobie św. Józefa jako 
wzoru dla współczesnych ojców, po czym wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. 
Kulminacją spotkania modlitewnego stała się uroczysta Msza św. w intencji wszystkich 
ojców diecezji grodzieńskiej. 

Biskup Grodzieński Aleksander Kaszkiewicz wziął udział w uroczystościach 
dziękczynnych za dar beatyfikacji Michała Giedroycia, która odbyła się w Kościele 
Mariackim w Krakowie (Polska). Przewodniczył im prefekt Kongregacji ds. Kano- 
nizacji kard. Angelo Becciu.

W kościele pw. św. Józefa Kalasancjusza w Lidzie bp Aleksander celebrował Mszę św., 
podczas której poświęcił nowe organy. Z okazji odpustowej uroczystości Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny hierarcha odwiedził świątynię parafialną w Trokielach (dekanat 
Raduń), gdzie poświęcił nowy ołtarz.

W Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach od-
było się spotkanie grupy modlitewnej Legion Maryi, na które przybyli członkowie apostol-
stwa z Lidy i Iwia. Poprowadził je kustosz sanktuarium ks. Jerzy Biegański. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka alumni Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Grodnie na czele z prefektem ks. Andrzejem Liszką odwiedzili dom dziecka  
w Gołowiczpolu, gdzie mieszkają dzieci niepełnosprawne. Seminarzyści organizowali  
dla chłopców i dziewcząt improwizowany program i radośnie spędzili z nimi czas.

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej dla kleryków rozpoczęły się wakacje. W tym czasie 
alumni biorą udział w rozmaitych akcjach duszpasterskich realizowanych na terenie die-
cezji,  pomagają przy rodzinnych parafiach, odbywają praktyki duszpastersko-liturgiczne 
w wyznaczonych wspólnotach, a także uczestniczą w pieszych pielgrzymkach. Oprócz 
tego otrzymują też możliwość odpoczynku w domu rodzinnym. 

• Dzień Dziecka w Iwiu obchodzono poprzez wycieczkę rowerową. • Spotka-
nie pijarskiego duszpasterstwa nauczycieli odbyło się w Szczuczynie. • Wniesienie 
relikwii św. Jana Pawła II miało miejsce w Smorgoniach. • Relikwie bł. Jerzego Po-
piełuszki wniesiono do kościoła pobernardyńskiego w Grodnie, a także do świątyń  
w Zareczance (dekanat Sopoćkinie) i Brzozówce (dekanat Nowogródek). • Dzieci 
pierwszokomunijne z parafii św. Józefa w Grodnie oraz parafii Przemienienia Pańskie-
go w Brzostowicy Wielkiej odbyły pielgrzymkę dziękczynną do Trokiel. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń
17 czerwca

Wspomnienie św. Alberta 
Chmielowskiego,

zakonnika. 

20 czerwca
Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało). 

21 czerwca
Wspomnienie 

św. Alojzego Gonzagi, 
zakonnika. 

24 czerwca
Uroczystość Narodzenia

św. Jana Chrzciciela. 

28 czerwca
Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
Światowy Dzień Modlitw 
o uświęcenie kapłanów. 

W tym dniu nie obowiązuje 
post od pokarmów 

mięsnych. 

29 czerwca
Uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła. 

Zachęcamy do udziału 
w nabożeństwach 

czerwcowych. 

Intencje
różańcowe

Czerwiec
O Boże błogosławieństwo 
dla wspólnot parafialnych 

naszej diecezji, które 
budują nowe świątynie. 
O obfite owoce duchowe  
I 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.

JEDNYM WERSEM

18 czerwca 1954 r. – ks. kan. Antoni Kuryłłowicz, wik. gen., prob. Grodno;

19 czerwca 1942 r. – ks. Piotr Orański, prob. Holszany; 

19 czerwca 1955 r. – ks. abp Romuald Jałbrzykowski, Metropolita Wileński;

21 czerwca 1941 r. – ks. Stanisław Staszelis, prob. Surwiliszki;

22 czerwca 1941 r. – ks. Stanisław Zubkowicz, prob. Traby;

25 czerwca 1939 r. – ks. Tomasz Kaliński, prob. Międzyrzecze;

30 czerwca 1994 r. – ks. Stanisław Pietrasz SchP, prob. Krzemienica.

WIZYTY BISKUPIE 

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

PIESZE PIELGRZYMKI DO TROKIEL
Grodno – Trokiele

Trasa:
Grodno – Jeziory – Ostryna – Zabłoć – Pohorodno – Trokiele.

Rozpoczęcie pielgrzymki: 8 lipca o godz. 9.00
(Msza św. w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego).

Odpowiedzialny: ks. Paweł Sołobuda, (8-029) 637-07-17.

Nowogródek – Trokiele
Trasa:

Nowogródek – Brzozówka – Jodki – Trokiele. 
Rozpoczęcie pielgrzymki: 10 lipca o godz. 9.00
(Msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła).

Odpowiedzialny: ks. Jerzy Żegaryn, (8-044) 552-21-99.

Iwie – Trokiele
Trasa:

Surwiliszki – Ejgierdy – Juraciszki – Łazduny – Dudy – Iwie  
– Lipniszki – Subotniki – Gieraniony – Trokiele.

Rozpoczęcie pielgrzymki: 8 lipca o godz. 9.00
(Msza św. w kościele pw. Narodzenia NMP).

Odpowiedzialny: ks. Jan Gawecki, (8-029) 632-21-79.

Oszmiana – Trokiele 
Trasa:

Oszmiana – Holszany – Żemosław – Iwie – Trokiele. 
Rozpoczęcie pielgrzymki: 9 lipca o godz. 7.30

(Msza św. w kościele pw. świętych Piotra i Pawła
w Borunach o godz. 14.00).

Odpowiedzialny: ks. Jerzy Sadowski, (8 033) 344-40-20.

Wołkowysk – Trokiele 
Trasa:

Wołkowysk – Mosty Prawe – Żołudek – Tarnowo  
– Lida – Trokiele. 

Rozpoczęcie pielgrzymki: 8 lipca o godz. 8.00
(Msza św. w kościele pw. św. Wacława).

Odpowiedzialny: ks. Witalij Pietkiewicz, (8 029) 889-92-03. 

Uroczystości w diecezjalnym sanktuarium
Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach 

odbędą się w dniach 12-13 lipca.

V PIESZA PIELGRZYMKA WYRUSZY
Z LIDY DO BUDSŁAWIA

Pielgrzymi udadzą się w drogę 27 czerwca po Mszy św.  
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (fara)  

o godz. 9.00. W trakcie wędrówki będzie im towarzyszyło 
hasło „Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8, 11).

W tym roku uroczystości w Narodowym Sanktuarium Matki 
Bożej w Budsławiu odbędą się  w dniach 5-6 lipca i po raz 

pierwszy będą obchodzone jako uznana przez UNESCO 
część niematerialnego dziedzictwa ludzkości.

Hasło tegorocznego budsławskiego festu „Królowo Rodzin, 
módl się za nami” nawiązuje do roku duszpasterskiego, 
ogłoszonego przez Konferencję Katolickich Biskupów  

Białorusi: „Rodzina – źródłem radości i nadziei młodzieży”. 

Zapisy oraz informacje szczegółowe pod numerem:
(8 029) 121-10-82 – ks. Denis Braziński.

PIESZA PIELGRZYMKA GUDOGAJE –  
BUDSŁAW STARTUJE PO RAZ DZIEWIĄTY
Pielgrzymi wyruszą w drogę do Matki Bożej z kościoła  

pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  
29 czerwca po Mszy św. o godz. 7 rano. 

Zapisać się w pielgrzymkę można bezpośrednio w kościele 
parafialnym w Gudogajach lub telefonicznie:

(8 029) 656-19-25, (8 029) 787-63-04 –  
o. Kazimierz Morawski OCD. 

XX SALEZJAŃSKA PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY 
UDA SIĘ DO BUDSŁAWIA

Pielgrzymi pod hasłem „Świętość jest też dla ciebie”
wyruszą 30 czerwca z parafii Michała Archanioła

w Smorgoniach. 

W ciągu sześciu dni pokonają 105 kilometrów drogi.
Do udziału są zaproszeni wszyscy chętni  

w wieku od 14 do 35 lat.

Informacje szczegółowe można uzyskać  
od ks. Pawła Szczerbickiego SDB pod numerem:

(8 029) 389-76-69.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Z głębi serca
Czcigodnemu

Ojcu Proboszczowi 
Antoniemu Porzeckiemu 
z okazji Imienin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia: 

mocnego zdrowia i rado-
ści na każdy dzień. Niech 
święty Patron codziennie 

Ci towarzyszy w drodze do 
świętości i do ludzkich serc, 
wszechmogący Bóg otacza 

swoim błogosławieństwem, 
a Matka Najświętsza nie-

ustannie się Tobą opiekuje, 
przytula do siebie i broni  

od wszelkiego zła.
Rycerstwo Niepokalanej

i Krąg Adoracji

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Antoniemu 

Filipczykowi 
z okazji Imienin z całego 
serca życzymy wszelkich 

łask Bożych na każdy 
dzień. Niech zdrowie bę-
dzie mocne, pokój zawsze 
gości w sercu, radość nie 
opuszcza, a moc nie słab-
nie. Niech święty Patron 
nieustannie czuwa nad 
Księdzem, a Matka Naj-

świętsza otula płaszczem 
macierzyńskiej miłości  

i prowadzi drogą do swoje-
go Syna Jezusa Chrystusa.

Z modlitwą członkowie Apostol-
skiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

z Wołkowyska

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Antoniemu Chańce 
z okazji Imienin życzymy 
wszelkich łask Bożych na 
każdy dzień. Niech życie 

będzie szczęśliwe i błogo-
sławione, obok zawsze będą 

życzliwi ludzie, a w sercu 
gości radość, dobroć, miłość 

i nadzieja. Niech zdrowie 
dopisuje, moc nigdy nie słab-
nie, Jezus Chrystus wspiera  

w każdej sprawie,  
a święty Patron zawsze  

czuwa nad Tobą.
Parafianie z Żołudka

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Gaweckiemu

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

optymizmu, sił i wytrwało-
ści w posłudze kapłańskiej, 
dobra i ludzkiej życzliwości 
oraz Bożego błogosławień-
stwa na każdy dzień. Niech 

Cię zawsze otacza swoją 
miłością Matka Najświęt-
sza, a święty Patron nie-

ustannie się opiekuje  
i prowadzi drogą  

do zbawienia.
Z pamięcią w modlitwie członko-
wie Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z Iwia

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Załodze

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 

wszelkich łask Bożych, 
mocnego zdrowia na długie 
lata, szczęścia, optymizmu, 
sił i wytrwałości na drodze 

życiowej oraz obfitych 
darów Ducha Świętego  

i nieustannej opieki święte-
go Patrona na każdy dzień.

Z pamięcią w modlitwie członko-
wie Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu 
Kanonikowi Janowi  

Rejszelowi
z okazji Imienin składa-
my życzenia: mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 
pomyślności w posłudze 

duszpasterskiej, niegasną-
cej miłości i wiary, a także 
życzliwych ludzi na drodze 

kapłańskiej. Niech Pan 
błogosławi Ci zawsze  

i wszędzie! Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członko-
wie Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z Żołudka

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Etelowi

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Duch Święty opromie-
nia swym światłem każdy 

dzień Twojej posługi kapłań-
skiej, Maryja otacza swym 
macierzyńskim płaszczem, 
a święty Patron zawsze się 
opiekuje i mocno trzyma  
za rękę, prowadząc przez 

życie. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członko-
wie Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z parafii  
Grodno-Wiszniowiec

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Antoniemu 

Kozłowskiemu
z okazji Imienin przesyłamy 

najpiękniejsze życzenia. 
Niech dobry Bóg oświeca 

Twoją drogę życiową i obda-
rza wytrwałością, zdrowiem 
oraz cierpliwością. Jesteśmy 

wdzięczni za to, że jesteś  
z nami, że prowadzisz nas  
do źródła dobra, że umiesz 
rozpalić w sercach ogień 
miłości do Jezusa i Matki 

Najświętszej. Szczęść Boże!
Wierni ze wsi Malinowa

Kochany
Księże Proboszczu
Antoni Filipczyk! 

Składamy Księdzu serdeczne 
życzenia z okazji Imienin  

oraz Urodzin. 
Niechaj dobry Pan  

Bóg z Nieba
z Panną Świętą, Matką Bożą
da Ci wszystko, co potrzeba,

nade wszystko zdrowie.
Niechaj wszelkie dary Ducha

dziś na Tobie spoczywają,
byś posługą swą na ziemi

sięgnął szczęścia  
w blaskach Nieba.

Żyj 100 lat, albo i dłużej,
swoim słowem  
serca zmieniaj.

Niech Ci będzie Bóg miłością,
a Maryja wspomożeniem.

Wdzięczne rodziny z parafii
św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Witalemu Czurganowi

z okazji Urodzin serdecznie 
życzymy mocnego zdrowia  

i pomyślności we wszystkich 
sprawach. Niech Pan Bóg 
błogosławi za nieustanną 

pracę i modlitwę, a Najświęt-
sza Maryja Panna opiekuje 
się Tobą przez całe życie.
Kółko Różańcowe NMP Trokiel-

skiej i parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Włodzimierzowi Hulajowi
 z okazji Urodzin życzymy 
mocnego zdrowia, radości, 

potrzebnych łask Bożych, ob-
fitych darów Ducha Świętego 

i nieustannej opieki Naj-
świętszej Maryi Panny. Niech 

każdy Twój dzień będzie 
oświecony promieniami 

miłosierdzia Bożego, niech 
nigdy nie zabraknie sił do 

realizacji planów i zamiarów, 
niech obok będą życzliwi lu-
dzie. Serdecznie dziękujemy 
za ofiarną posługę duszpa-
sterską, otwarte na każdego 
człowieka serce oraz mądre  

i pouczające kazania.
Komitet Kościelny i parafianie

z Lidy-Fary

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Antoniemu Filipczykowi
z okazji Imienin życzymy 
dobrego zdrowia na każdy 

dzień, radości, sił, po-
trzebnych w służbie Panu, 
nieustannej opieki Matki 
Bożej i świętego Patrona 

oraz obfitych darów Ducha 
Świętego. Szczęść Boże!
Franciszkański Zakon Świeckich

z Wołkowyska

Czcigodnym Księdzu 
Antoniemu Obuchow-

skiemu, Ojcu Antoniemu 
Porzeckiemu, Siostrom 
Julicie Pietrowej i Pauli 

Radziwiłko
z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy Wasz 
dzień będzie wypełniony 

Bożym błogosławieństwem, 
darami Ducha Świętego  

i opieką Matki Najświętszej. 
Niech zdrowie będzie mocne, 
optymizm nie gaśnie, a wia-
ra, nadzieja i miłość zawsze 

goszczą w sercu. 
Wierni z parafii Teolin

Czcigodnej Siostrze 
Antonii Szejgierewicz
z okazji Imienin z całego 
serca życzymy wielu łask 

Bożych, nieustannej opieki 
Najświętszej Maryi Panny 
i świętego Patrona, darów 
Ducha Świętego, dobrych  
i życzliwych ludzi obok. 

Niech każdy dzień będzie 
wypełniony mocą, miłością, 
wiarą i nadzieją na lepsze.

Wierni z parafii Porozowo

Czcigodnemu 
Księdzu Proboszczowi 

Zdzisławowi Pikule
z okazji Urodzin składamy 

serdeczne życzenia: mocne-
go zdrowia, sił, pogody ducha 

oraz błogosławieństwa Bo-
żego na każdy dzień. Pan dał 
Ci mądrość i prostotę, miłość 
i swoją opiekę. Darzysz ludzi 
światłem i nadzieją, nawra-
casz do wiary. Jesteśmy Ci 
wdzięczni za nieustanną 

posługę duszpasterską, gło-
szenie Słowa Bożego, opiekę 
duchową, odpowiedzialność, 
troskę, miłość i szacunek do 
każdego. Nisko się kłaniamy 
za szczerą modlitwę, bezgra-

niczną cierpliwość, dobroć  
i zrozumienie.

Z modlitwą i szacunkiem Komitet 
Kościelny i parafianie z kościoła 

pw. Wniebowzięcia NMP  
w Dziatłowie

Czcigodnemu Księdzu
Antoniemu Gremzie

z okazji Imienin życzymy 
mocnego zdrowia na długie 
lata, sił, radości i pogody du-
cha. Dziękujemy za dobroć, 
życzliwość i wyrozumiałość, 
którymi darzysz ludzi. Niech 
Bóg Ci błogosławi i udziela 
swoich łask, a Matka Boża, 
święty Patron i Anioł Stróż 

wspierają w pełnieniu posłu-
gi duszpasterskiej i nieustan-

nie mają w swojej opiece.
Grupa modlitewna „Różaniec 

rodziców za dzieci”

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu

z okazji Urodzin, Imienin  
i jubileuszu święceń kapłań-
skich przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń: 

zdrowia, pogody ducha, po-
myślności w każdej sprawie 
życiowej, życzliwych ludzi 

obok oraz wytrwania w nie-
łatwej posłudze. Dziękujemy 
Ci za złote ręce, za wszystko, 
co zostało zrobione w naszej 

świątyni w ciągu tych lat 
Twojej posługi. Niech Pan 
Bóg obdarza Cię mocnym 

zdrowiem, Matka Najświęt-
sza ma w swojej opiece, Duch 
Święty wspiera potrzebnymi 

łaskami, a święty Patron 
zawsze czuwa nad Tobą.

Z modlitwą i szacunkiem
wdzięczne parafianki z katedry 

grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu 
Romanowi Jałowczykowi
 z okazji Urodzin przesyłamy 

wiązankę najserdeczniej-
szych życzeń. Niech posługa 

na niwie Pana przynosi 
satysfakcję i obfite owoce,  

a obok zawsze będą życzliwi 
ludzie. Życzymy też mocne-
go zdrowia, pogody ducha, 

wszelkich darów Ducha 
Świętego oraz błogosławień-
stwa Bożego na każdy dzień.
Z modlitwą apostolat „Margaret-
ka” i parafianie z kościoła pw. św. 

Michała Archanioła w Gnieźnie

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Radziukowi

z okazji Imienin życzymy 
dużo sił, mocnego zdrowia, 

niegasnącego zapału do pra-
cy, nadziei oraz opieki świę-
tego Patrona. Niech Matka 
Boża wraz ze swoim Synem 
prowadzą Cię przez życie, 

dodając sił i wyrozumiałości 
do kształcenia młodych księ-
ży. Niech przykład Twojego 
kapłaństwa przyczyni się do 

licznych powołań.
Z pamięcią w modlitwie wierni
z parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Janowi Etelowi
z okazji Imienin życzymy 
zdrowia, pogody ducha, 

radości i obfitych owoców we 
wszystkich sprawach. Niech 
każdy dzień będzie bogaty 
na wiarę, nadzieję i miłość, 
którymi hojnie się dzielisz  
z wiernymi. Niech dobry 

Bóg nieustannie błogosławi, 
Maryja wyprasza u Syna po-

trzebne łaski, a święty Patron 
zawsze będzie obok. Dzięku-
jemy za ofiarną posługę na 

rzecz Boga i ludzi, za troskę o 
parafian, dobre słowa i czyny.

Z szacunkiem i wdzięcznością 
Legion Maryi i grupa modlitewna 

Dobrego Pasterza z parafii  
Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Romanowskiemu

w dniu Imienin życzymy 
mocnego zdrowia, pogody 

ducha, błogosławień-
stwa Bożego oraz ludzkiej 
życzliwości. Niech Duch 

Święty oświeca Twą drogę 
przez wszystkie lata posługi 
duszpasterskiej, Matka Boża 

dodaje sił, cierpliwości  
i wytrwałości na wybranej 

drodze, a Anioł Stróż opieku-
je się przez całe życie. Niech 

każdy dzień służby Bogu  
i ludziom przynosi radość  

i satysfakcję.
Kółka Różańcowe, członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca, Apostolat Wieczystej 

Modlitwy za Kapłanów „Marga-
retka” oraz wierni z Radunia

Czcigodnemu Ojcu 
Antoniemu Porzeckiemu
z okazji Imienin serdecznie 

życzymy wszelkich łask 
Bożych, zdrowia, pokoju, 

radości, rozsądności, mocy 
w pełnieniu posługi kapłań-

skiej, dobroci i nadziei  
w sercu. Niech Matka Boża 
i święty Patron nieustannie 
czuwają nad Tobą, a obok 

zawsze będą życzliwi ludzie. 
Parafianki z kościoła  

pw. MB Anielskiej w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Igorowi Anisimowowi
z okazji Imienin składamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
mocnego zdrowia, sił  

na długie lata, cierpliwości  
i błogosławieństwa Bożego. 
Niech Twoja droga będzie 

ogrzana Bogiem!
Dziś Twoje święto – Imieniny

Tyś dobry jest, 
Ty wspierasz nas; 

Staliśmy się sobie krewnymi:
Dziecięctwo Boże 
w każdym trwa.

Zawsze pomożesz 
i podpowiesz

Tym, którzy wierzą w moc 
Twych słów,

Miłością Pana wypełniony,
Gdyż wspiera Cię nasz 

wierny Bóg!
Twoim rodzicom  

dziękujemy, 
Że godnie wychowali Cię,

Że wszelkich błędów  
uniknęli,

Co budzą w młodym  
sercu lęk,

Kapłańską drogę  
gdy wybiera…

Przykładem Twoje życie jest,
Jak żyć uczciwie,

w cnocie, w wierze,
Jak grzechom swym

położyć kres!
Raisa Woronik i parafianie

ze Słonimia

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Witalemu Czurganowi

 z okazji Urodzin życzymy 
mocnego zdrowia, optymi-
zmu, niegasnącego zapału 

w posłudze duszpasterskiej, 
dużo wspaniałych chwil na 
drodze życia. Niech Jezus 

Chrystus błogosławi każdy 
Twój dzień, Matka Boża ota-
cza swoją miłością i opieką,  

a Duch Święty obficie  
udziela swych darów.

Z wdzięcznością rodziny
Szczockich i Kasperowicz

 
Czcigodnemu

Księdzu Proboszczowi 
Janowi Etelowi

z okazji Imienin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech św. Jan Chrzciciel – 

Twój patron w Niebie – wy-
prasza dla Ciebie u Pana dużo 

sił, cierpliwości, zdrowia  
i długich lat życia. Niech Bóg 

Ci błogosławi, obdarza szczęś-
ciem, pomyślnością i pozwala 

cieszyć się z owoców pracy 
kapłańskiej. Obfitych darów 
i mocy Ducha Świętego, sza-
cunku, dobrych i życzliwych 

ludzi na drodze życiowej!
Komitet Kościelny i wierni z parafii 

Miłosierdzia Bożego w Grodnie 

Czcigodny
Księże Proboszczu
Antoni Filipczyk!

Z okazji Imienin i Jubileu-
szu Urodzin życzymy dużo 

radości, zdrowia, niesłabną-
cego żaru ducha w trudnej 

kapłańskiej posłudze. Niech 
Najświętsza Panna otacza 

Księdza matczyną miłością i 
opieką, zwłaszcza w trudnych 
chwilach, i wyprasza u swo-

jego Syna wszelkie potrzebne 
łaski, a podejmowany trud 

zmagania się z codziennością 
uskrzydla i pozwala dostrze-

gać piękno i głębię życia.
Z wyrazami szacunku chór  

kościelny i parafianie z kościoła  
pw. św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Olegowi

Żurawskiemu 
i Zdzisławowi Wederowi

z okazji rocznicy święceń ka-
płańskich życzymy mocnego 
zdrowia, radości i pomyślno-
ści w posłudze duszpaster-
skiej. Niech Jezus Chrystus 

we wszystkim Wam pomaga, 
Matka Boża otacza miłością  

i opieką, a Duch Święty 
udziela obfitych darów. 

Podążajcie za Panem z wiarą 
i nadzieją, a Wasze serca  

niech wypełni miłość.
Młodzież, dzieci, ministranci, 

zakrystian Zdzisław, parafianie  
z kościoła pw. św. Michała Archa-

nioła w Smorgoniach

Czcigodnemu 
Księdzu Arturowi
Leszniewskiemu

z okazji święceń kapłańskich 
składamy wiązankę serdecz-

nych życzeń. Kapłaństwo 
jest niezwykłym cudem,  

niewyczerpalną siłą, jasną  
i trwałą zasłoną. Bóg obda-

rzył Cię prostotą, cierpliwoś-
cią, miłością i swoją opieką. 
Życzymy mocnego zdrowia, 

radości i pomyślności  

na drodze, którą wyznaczył 
dla Ciebie Pan, a która dopiero 
się rozpoczyna. Niech Matka 
Boża, która powierzyła swego 

Syna w Twoje ręce, zawsze 
otula miłością, a Jezus błogo-

sławi posługę kapłańską.
Młodzież, ministranci, dzieci, 

zakrystian Zdzisław, parafianie  
z kościoła pw. św. Michała Archa-

nioła w Smorgoniach

Czcigodny Księże 
Aleksandrze Siemiński!
Z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy Ci, aby Pan 
Bóg codziennie obdarzał 
swoimi łaskami: mocnym 
zdrowiem, pogodą ducha, 
mądrością i pomyślnością 

w posłudze duszpasterskiej. 
Niech posługa na niwie Pana 
przynosi zadowolenie i obfite 
owoce, a obok zawsze będą 

życzliwi ludzie.
Z modlitwą apostolat „Marga-
retka” z parafii św. Franciszka 

Ksawerego w Grodnie

Czcigodny Księże
Proboszczu Janie Gawecki!
Z okazji Imienin serdecznie 

życzymy, aby wszechmogący 
Bóg nieustannie obdarzał Cię 

ciepłem i łaską, zdrowiem 
i siłą na długie lata oraz 

wszelkimi darami. Życzymy 
zawsze słyszeć tylko słowa 
wdzięczności za Twoje za-

sługi przed Bogiem i ludźmi. 
Niech Maryja otula Cię swoją 

opieką i prowadzi wierną 
drogą życiową. Tyś naszym 
kapłanem, naszą nadzieją  

i wsparciem. Zawsze pamię-
tamy o Tobie w modlitwie. 
Wierni z parafii świętych aposto-

łów Piotra i Pawła w Iwiu

Drogiemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi

 z okazji szóstej rocznicy świę-
ceń kapłańskich oraz nadcho-
dzących Imienin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia 

połączone z modlitwą: błogo-
sławieństwa Bożego, opieki 

Maryi Panny i świętego Patro-
na, dobrego zdrowia na długie 

lata, dużo sił i wytrwałości, 
radości w sercu oraz obfitych 
darów Ducha Świętego. Niech 

każdy Twój dzień będzie 
oświecony promieniami  

Miłosierdzia Bożego.
Kochający rodzice

oraz brat z rodziną

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Janowi 

Puzynie i Janowi
Woronieckiemu

z okazji Imienin serdecznie 
życzymy mocnego zdrowia, 

sił i wytrwałości  
w posłudze na rzecz Boga  

i ludzi, szczerych i wiernych 
przyjaciół, pomyślności w 

realizacji wszystkich planów 
i zamiarów. Niech miłosierny 
Bóg obdarza Was wszelkimi 

potrzebnymi łaskami,  
a Najświętsza Maryja Panna 
oświeca drogę promieniami 

swojej miłości. Jesteśmy 
Wam bardzo wdzięczni 

za oddaną pracę na niwie 
Pańskiej, opiekę duchową, 
troskę i uwagę do każdego, 

kto szuka wsparcia.
Z szacunkiem parafianie

z Oszmiany

Czcigodnym  
Ojcu Waleremu  

i Siostrze Antonii 
Szejgierewiczom

 w związku ze śmier-
cią mamy przesyłamy 

wyrazy szczerego 
żalu i współczucia. 

Niech miłosierny Bóg 
jak najszybciej przyj-
mie duszę zmarłej do 
swojego Królestwa.

Wierni z parafii Porozowo 
i Tatiana z Mińska
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