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„Aby spotkać Boga, musimy być na nogach i w drodze”. Papież Franciszek

GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Kalendarz wydarzeń
29 czerwca

Uroczystość śwśw. Piotra i Pawła Apostołów.

30 czerwca
Zakończenie nabożeństwa czerwcowego.

8–9 lipca 
Uroczystość Nawiedzenia NMP w Sanktuarium

Diecezjalnym w Trokielach.

11 lipca
Święto św. Benedykta.

16 lipca
Rocznica męczeńskiej śmierci bł. Marianny Biernackiej, 

kapłanów i mieszkańców Grodna i okolic.

24 lipca
Poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, 

patrona kierowców.

25 lipca 
Święto św. Jakuba.

6 sierpnia
Święto Przemienienia Pańskiego.

SONDA (www.grodnensis.by) 
Czy będziesz brał(a) udział w uroczystości

Matki Bożej Trokielskiej?

 
                         zagłosuj

Programy redakcji katolickiej

 „Głos Ewangelii” 
Rozważania Słowa Bożego.

Ukazuje się na Pierwszym Nacjonalnym Kanale Białoruskiego 
Radia w każdą niedzielę o godz. 8.00 w Grodnie na 96,9 FM,   

w Swisłoczy na 100.8 FM.

„Symbol Wiary”
Program telewizyjny o życiu religijnym diecezji grodzieńskiej. 

Ukazuje się przy współpracy Katolickiego Studium 
Telewizyjnego Diecezji Grodzieńskiej oraz telewizji państwowej 

na kanale telewizyjnym „Bielarus–4”.
Kolejna audycja – 2 sierpnia o godz. 19.45,

powtórzenie – 3 sierpnia o godz. 9.00.

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; o godzinie 20.00 na 
krótkich falach 6185 i 11715 kHz; o godzinie 20.00 i 6.20 

na satelicie „Еutelsat Hotbird 13” na kanale „Radio Vaticana 
Telepace”. W każdą niedzielę o godzinie 8.55 na falach 

Pierwszego Nacjonalnego Kanału Radia Białoruskiego oraz na 
kanale „Kultura” Radia Białoruskiego. W Internecie na stronie 

vatican.by.

Intencje różańcowe
Lipiec

O ludzi starszego pokolenia, aby mieli konieczny szacunek
w naszym społeczeństwie.

O wzrost troski o ludziach porzuconych i chorych. 
O okazanie im możliwej pomocy ze strony ludzi wierzących

i instytucji kościelnych.

Sierpień
O trzeźwość w naszym społeczeństwie.

O rodziny rozbite i zniewolone chorobą alkoholizmu.
O rozwój w parafiach działalności pasterskiej nad ratowaniem 

osób uzależnionych.

Na początku lipca tysiące wiernych z różnych zakątków 
diecezji grodzieńskiej udają się do Trokiel,

aby uczcić cudowny obraz.

 ciąg dalszy na str. 4

tak, przyjdę w pieszej 
pielgrzymce
tak, przyjadę rowerem
tak, przyjadę 
autokarem
tak, przyjadę 
samochodem

nie, nie mam środków 
transportu
nie, brakuje mi czasu
nie, daleka i uciążliwa 
droga
trudno powiedzieć                        
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Przywilej na założenie w 
Lidzie kościoła parafialnego 
został podpisany przez kró-
la Jagiełłę 17 lipca 1387 r. w 
lidzkim zamku. Ale pierwszy 
drewniany kościół zbudowa-
ny na podzamczu spłonął w 
1392 r. podczas ataku krzyża-
ków. Odbudowaną świątynię 
3 czerwca 1397 r. poświęcił 
pod podwójnym tytułem św. 
Franciszka i Świętego Krzyża 
pierwszy biskup wileński An-
drzej Wasiła. Kościołem nadal 
opiekowali się franciszkanie. 
W 1406 r. kościół został po-
nownie spalony podczas ataku 
na miasto smoleńskiego księ-
cia Jerzego Swiętosławowicza, 
a w 1414 r. odbudowany i po-
święcony pod potrójnym tytu-
łem Najświętszej Maryi Panny, 
Wszystkich Świętych i Święte-
go Krzyża. W 1466 r. francisz-
kanie opuścili Lidę.

7 lipca 1616 r. fundusz 

lidzkiej Fary potwierdził król 
Zygmunt I. W czasie „najazdu 
moskiewskiego” starożytna 
świątynia została zniszczona. 
Ostatni drewniany budynek 
Fary został wzniesiony stara-
niem ks. Rebeuta i poświęcony 
w 1674 r. biskupem pomocni-
czym Mikołajem Słupskim. W 
1644 r. przy kościele powstała 
altaria. 

Kościół pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Święte-
go, który działa do dziś, został 
zbudowany w stylu dojrzałego 
baroku biskupem Tomaszem 
Zieńkowiczem ze środków 
ofiarowanych na ten cel bisku-
pem Michałem Zieńkowiczem, 
jego wujem. Budowę rozpo-
częto w 1765 r. i ukończono w 
1770 r. Wzniesiono świątynię 
w centrum miasta, nieco dalej 
od miejsca, gdzie stał drewnia-
ny kościół, przy centralnej uli-
cy Wileńskiej (dziś ul. Sowie-

cka). Stary drewniany kościół 
na rozkaz lidzkiego starosty i 
podstolnika WKŁ pana Scypio-
na rozebrano na materiał do 
miejskiego kościoła unickiego. 

Jest to trzynawowa świą-
tynia na rzucie prostokąta z 
kwadratową absydą, flanko-
waną dwoma niskimi zakry-
stiami (dołączone później, 
wraz z gankiem). Świątynia 
bezwieżowa, ponieważ trzy-
kondygnacyjne wieże zostały 

rozebrane po pożarze w 1821 r.  
Główna fasada zwieńczona 
klasycznym trójkątnym fronto-
nem z „Glorią”. Ściana ołtarzo-
wa absydy dzieli się pilastrami 
na trzy części, przy czym środ-
kowa ma segmentowy kształt. 
Kościół przykryty wysokim 
dachem z dachówki ze skrzyd-
łami nad prezbiterium, zakoń-
czonymi niewielką sygnaturką. 

 

 

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

 

Ks. Paweł Sołobuda

SŁOWO REDAKTORA

Matka Boża przez całe 
swoje życie kroczyła za Je-
zusem, zawsze i wszędzie. 
Dzisiaj człowiek sam wy-
biera sobie różne drogi, a 
życiowy GPS niestety czę-
sto staje się zależny od rea-
liów współczesnego świata, 
który nie zawsze pamięta o 
swoich korzeniach chrześ-
cijańskich. Jeżeli świat 
przestaje słuchać głosu Je-

zusa, zaczyna się tragedia. 
Na takiej drodze człowiek 
przeżywa różnego rodzaju 
katastrofy. Maryja uczy nas 
i zachęca słuchać Jezusa, 
rozpoznawać Jego głos w 
świecie dzisiejszym, naśla-
dować Jego. Dzięki temu 
stajemy się lepsi, kształ-
tujemy swoją osobowość i 
odnawiamy miłość do Boga 
i bliźniego. Maryja pozwala 

nam uwolnić się od ślepoty 
serca, od ciężarów dzisiej-
szego czasu.

W tym roku wybierając 
się na spotkanie z Maryją 
możemy przeżyć Drogę Mi-
łosierdzia. W Roku Jubile-
uszowym warto w sposób 
szczególny zadbać o czyste 
sumienie, które przybliża 
nas do przyjaźni z Bogiem. 
Tomasz a Kempis dobrze 

radzi każdemu z nas: „Kto 
obejmuje miłością Jezusa, 
utwierdza siebie na wieki. 
Jego kochaj, Jego wybierz 
za przyjaciela. On, gdy 
wszyscy cię opuszczą, zo-
stanie przy tobie i na koniec 
nie da ci zginąć”. Na pewno 
Maryja, nasza Matka, o nas 
się zatroszczy, aby nikt w 
tym życiu nie zginął.

Spotkanie z Matką
Przeżywamy w życiu różne spotkania. Niektóre pozostają nam w pamięci na długo, na-

tomiast inne chcemy z niej jak najszybciej zetrzeć. Spotkania przynoszące radość i dobrą 
nowinę są dla nas najbardziej chciane. Natomiast nikt by nie chciał spotkań, podczas których 
poznał by złe wiadomości. Spotkanie z Maryją, naszą Matką, zawsze jest chciane. Małe dzie-
cko nieustannie pragnie przebywać z mamą. Młody i starszy człowiek też pamięta o swojej 
matce, do której zawsze może przyjść. Bóg daje nam Maryję, która czeka na nas. Okres letni 
jest takim wyjątkowym spotkaniem z Nią w Budsławiu, Trokielach, Brasławiu, Łogiszynie i 
w innych sanktuariach naszego kraju. Warto wykorzystać okazję i udać się na spotkanie z 
Maryją. 

Ołtarz główny

Wygląd zewnętrzny świątyni

DEKANAT
LIDA

Według archiwum  
diecezji grodzieńskiej

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W GRODNIE CZEKA NA NOWYCH KANDYDATÓW!
Przyjmowanie dokumentów odbywa się w rektoracie seminarium każdego dnia (oprócz niedziel i uroczystości) po uprzednim zapisie. 

Adres Wyższego Seminarium Duchownego: Białoruś, Grodno, 230025, ul. Paryskiej Komuny 1;
e-mail: wsd@grodnensis.by; tel: (8-0152) 77-02-34.

Seminarium informuje o tym, że w tym roku egzaminy wstępne odbędą się w dwóch turach: 12 lipca i 16 sierpnia.
Egzaminy rozpoczną się rano o godzinie 10.00. Podczas egzaminów kandydaci powinni wykazać się wiedzą podstawowych

tematów z katechizmu i aktualnego życia Kościoła katolickiego.

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do seminarium z motywacją swojej decyzji
• własnoręcznie napisany życiorys
• świadectwo ukończenia szkoły średniej albo innej uczelni
• metrykę chrztu
• metrykę bierzmowania
• świadectwo ukończenia nauki religii
• opinię proboszcza
• zaświadczenie lekarskie
• dowód osobisty i jego ksero (strony 31–33)
• książeczkę wojskową (dowód rejestracyjny) i jej ksero
• 4 zdjęcia (3x4 cm).

Więcej informacji o życiu seminarium można odnaleźć na oficjalnej stronie WSD
w Internecie pod adresem wsd.grodnensis.by.

Przeżywając 25-lecie diecezji oraz Rok Miłosierdzia, stajemy się uczestnikami wielkich wydarzeń. Niech 
Matka Najświętsza zawsze nas trzyma przy sobie, niech pomaga znaleźć drogę do Chrystusa. Z Maryją 
kroczymy przez życie, pamiętając o swojej duszy, o jej zbawieniu. Być blisko Matki Bożej i wraz z Nią 

naśladować Chrystusa – najlepsza droga do zbawienia, droga do domu Ojca Niebieskiego.

Łk 9, 51–62

Gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa z tego 
świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał 
przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i 
przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 
by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 
ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, 
uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a 
powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. 
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do 
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział 
do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”. 
Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”. Do innego 
rzekł: „Pójdź za Mną!”. Ten zaś odpowiedział: 
„Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego 
ojca!”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich 
umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!” Jeszcze 
inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi 
najpierw pożegnać się z moimi w domu!” Jezus mu 
odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, 
a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego”.

„Pozwól mi pochować mojego ojca”. Niektórzy eg-
zegeci tłumaczą: „pozwól mi dochować ojca, opieko-
wać się nim do śmierci”. Następny warunek jest już 
mniej bezwzględny. Ale i tu odpowiedź nie pozosta-
wia wątpliwości: w głoszeniu królestwa Bożego chodzi 
o sprawę najważniejszą i nie cierpiącą zwłoki. Jeśli kto 
ją zrozumie, to wszystkie siły, całego siebie włączy w 
jej realizację. Ręka przyłożona do pługa musi angażo-
wać także wzrok. Ma on być zwrócony w przyszłość, 
ogarnięty nadzieją. Przeszłość już nie może być punk-
tem odniesienia. Pójście za Jezusem i włączenie się w 
głoszenie Jego królestwa nie przewiduje żadnych wy-
jątków i wahań.

WIARA I WOLNOŚĆ

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 10, 1–12, 17–20

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu 
dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego 
miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, 
oto was posyłam jak owce między wilki. Nie 
noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i 
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego 
domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu 
domowi!». Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, 
wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 
was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, 
co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta 
wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 
Przybliżyło się do was królestwo Boże. (…) Wróciło 
siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, 
przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się 
poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana, 
spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam 
władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej 
potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 
Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane 
są w niebie”.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Już od początku zweryfikowały się obietnice zwią-
zane z głoszeniem Dobrej Nowiny. Uczniowie są zdu-
mieni skutecznością swych słów wspartych imieniem 
Zbawiciela: „Nawet złe duchy nam się poddają!”. Dla-
czego więc Pan Jezus „wystudzał” zapał uczniów: „nie 
z tego się cieszcie...”? Jezus podpowiada, jak ważne 
stają się imiona głosicieli Ewangelii: pamięć o nich 
sięga nieba! Innymi słowy: ważniejszą od zwycięstwa 
nad szatanem jest nasza przynależność do Chrystusa, 
bo z niej płynie owa przeogromna moc.

EWANGELIA PEŁNA MOCY

Lida

Kościół farny
Podwyższenia Krzyża Świętego
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W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

Ks. Jerzy
Jasiewicz

Jak że powinna wyglądać modlitwa za innego człowieka? Najwięk-
szym darem jest Eucharystia Święta, gdzie Chrystus ofiaruje siebie za 
konkretną osobę, ludzi. Przydatne są także tradycyjne modlitwy (Ró-
żaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie i in.). Przynoszą one 
człowiekowi spokój i szczęście. Zarówno jak i modlitwa swoimi sło-
wami, która płynie z serca. Ważne jest, aby każda modlitwa była świa-
doma. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpust (darowanie kary 
doczesnej za grzechy). Ofiarując go za inną osobę należy być w stanie 
łaski, wolnym od wszelkiego przywiązania do grzechu. Starajmy się 
zawsze pamiętać o tym, że poprzez modlitwę za bliźniego przybliżamy 
mu szczęście!

5 przyczyn, aby popełnić uczynek miłosierdzia:
1. Modlitewna posługa miłosierdzia jest obowiązkiem
   każdego wierzącego.
2. Modlitwa tworzy duchową przestrzeń bezpieczeństwa, 
   akceptacji, nadziei.
3. Modlitwa przynosi pomoc w sytuacjach trudnych, po ludzku
   często beznadziejnych.
4. Poprzez modlitwę człowiek oddaje „kontrolę nad sytuacją” 
   w ręce Boga.
5. Żadna modlitwa nie jest niewysłuchana: Bóg odpowiada  

     na nie w najlepszy z możliwych sposobów.

Angelina Pokaczajło

Szczęście, które-
go każdy pragnie, 
może się wyrażać 
na wiele sposobów 
i może zostać osiąg-
nięte tylko wtedy, 
gdy jesteśmy w sta-

nie kochać. Jak wiele osób nie-
pełnosprawnych i cierpiących 
otwiera się ponownie na życie, 
skoro tylko odkrywają, że są 
kochani! I jak wiele miłości może 
wypływać z serca nawet choćby 
przez jeden uśmiech! Wówczas 
sama słabość może stać się po-
cieszeniem i wsparciem dla na-
szej samotności. Jezus w swojej 
męce umiłował nas aż do końca 
(por. J 13, 1). Na krzyżu objawił 
Miłość, która daje siebie bez 
granic. Cóż moglibyśmy zarzucić 
Bogu z powodu naszych słabości 
i cierpienia, czego nie byłoby 
już wyrytego na obliczu Jego 
ukrzyżowanego Syna? Do Jego 
cierpienia fizycznego dołączyły 
się wyszydzenie, usunięcie na 
margines i politowanie, a On 
odpowiada miłosierdziem, które 
akceptuje każdego i wybacza 
wszystkim. „W Jego ranach 
jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5;                
1 P 2, 24). Jezus jest lekarzem, 
który leczy lekarstwem miłości, 
bo bierze na siebie nasze cier-
pienie i zbawia. Wiemy, że Bóg 
potrafi zrozumieć nasze słabo-
ści, bo On sam ich doświadczył 
osobiście (por. Hbr 4, 15).
Sposób, w jaki przeżywamy 
chorobę i niepełnosprawność 
jest wskaźnikiem miłości, jaką 
jesteśmy gotowi ofiarować. 
Sposób, w jaki radzimy sobie 
z cierpieniem i ograniczeniami 
jest kryterium naszej wolności, 
by nadać sens doświadczeniom 
życia, nawet wtedy, gdy jawią 
się nam jako absurdalne i nie 
zasłużone. Nie ulegajmy zatem 
niepokojowi z powodu tych 
ucisków. 

 Fragment homilii wygłoszonej 
podczas Jubileuszu Chorych i 

Niepełnosprawnych

Papież Franciszek

Ewangelia opo-
wiada o statku 
owiec i  paste-
rzu. Jeśli pasterz 
zauważa, że na 
noc nie wróciła 

jedna owca, to idzie i szuka 
jej. Znalazłszy, bierze na 
swoje ramiona i z radością 
niesie do domu. Co więcej, 
cieszy się z innymi, bo owca, 
która zginęła, znalazła się. 
Owca – zwierzę społeczne, 
i tylko będąc we wspólnocie 
czuje się szczęśliwa i bez-
pieczna. Podobnie jak z czło-
wiekiem: jest on społecznym 
Bożym stworzeniem, i tylko 
we wspólnocie z innymi – 
bezpieczny i szczęśliwy. 
Pasterz z Ewangelii to Je-
zus, który kocha każdego. 
Zabłąkana owca – człowiek 
grzeszny. Jezus nie pozosta-
wia go samego, a szuka, aby 
pomóc. On również mówi, 
że w niebie będzie większa 
radość z jednego grzesznika, 
który się nawrócił, niż ze stu 
sprawiedliwych. Wszystko to 
przypomina o bezgranicznym 
Bożym miłosierdziu, o tym, 
że nikt nie jest pozbawiony 
miłości Bożej, za wyjątkiem 
tych, którzy sami nie chcą jej 
doświadczyć.
 

Fragment homilii wygłoszonej 
podczas uroczystości  
Najświętszego Serca  

Pana Jezusa

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

Modlitwa
wakacyjna
Naucz mnie, Pa-

nie, dobrze wypo-
czywać i spędzać 
wolny czas. Proszę 
Cię, abym umiał 
dostrzegać piękno 
przyrody, wspania-
łość zwierząt, abym 
na nowo nauczył się 
zachwycać otacza-
jącym mnie świa-
tem, tak jak kiedyś, 
gdy byłem małym 
dzieckiem. Panie, 
błogosław wszyst-
kim, którzy wyjeż-
dżają na wakacje, 
aby spędzili dobre 
ten czas. Dziękuję, 
że nie zapominasz 
o tych wszystkich, 
którzy nie mogą 
wyjechać z braku 
środków lub z po-
wodu choroby. Pa-
nie, zmiłuj się nad 
nami i spraw, aby 
ludzie byli dla sie-
bie dobrzy. Dzięki 
Ci, Panie.  Amen. 

UCZYNEK WZGLĘDEM DUSZY BLIŹNIEGO.
MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH

Na pierwszy rzut oka 
może wydawać się, po co 
modlić się za kogoś, jeśli 
Bóg w swojej Opatrzności 
sam zapewnia człowieko-
wi najlepszy los? Ale wolą 
Boga jest to, aby dzieci Jego 
się wzajemnie miłowały. 
Modlitewne wsparcie wyra-
ża troskę o bliźniego, nie-
obojętność do jego życia. 
To pozwala zobaczyć bli-
skich z takiej perspektywy, 
z jakiej widzi ich Stwórca.

Modlitwa jest wyrazem 
zrozumienia, że nad nami 
jest Bóg, od którego wszyst-
ko zależy. Modląc się, uzna-
jemy potrzebę pomocy ze 
strony Tego, kto wie, jak 
będzie lepiej, kto daje róż-
ne dobra, a ostatecznie sam 
jest Najwyższym Dobrem, 
które zaspokaja wszelkie 
pragnienia. Dlatego mod-
litwa tak często przynosi 

ulgę, bo ona daje poczucie 
bezpieczeństwa: zaufane 
sprawy są w rękach Ojca, 
który czuwa nad losem 
świata i każdego człowieka. 
Wiara przewiduje ufność w 
to, że miłosierny Bóg przy-
gotował dla każdego swój 
plan, pełen miłości i na-
dziei. Modlitwa w pokorze 
oznacza zgodę na realizację 
tego planu.

Wraz z tym modlitwa nie 
jest ucieczką od działania 
czy niechęcią konfrontowa-
nia się z przeciwnościami. 
Nie zastępuje też wysiłku 
podjęcia konkretnego czy-
nu. Modlitwa i działanie 
wzajemnie się uzupełnia-
ją: jedno przewiduje dru-
gie. Jak mówił św. Ignacy, 
„módlcie się tak, jakby 
wszystko zależało od Boga, 
a róbcie, jak gdyby wszyst-
ko zależało od was”.

Modlitwy bywają róż-
ne: uwielbienia, dziękczy-
nienia, przebłagania lub 
przeproszenia oraz prośby. 
Wierzący może się modlić 
tak osobiście w ciszy swo-
jego serca (indywidualnie), 
jak i wspólnie (przez mszal-
ną modlitwę wiernych, in-

tencje papieskie, różańce, 
koronki, nowenny, itp.). 
Wyróżnia się także modli-
twę „wyuczoną” lub myślną 
(rozmyślanie, medytacja, 
kontemplacja). Co więcej, 
mamy wiele pomocy, aby 
nauczyć się dobrej modli-
twy: książki, artykuły, szko-
ły modlitwy, spotkania i re-
kolekcje modlitewne.

Kierując modlitwy do 
Boga, wierzący kieruje się 
pragnieniem dobra dla bliź-
niego i troską o jego zba-
wieniu. Szczególny wymiar 
ma połączenie modlitwy z 
postem: ten, kto modli się i 
ofiaruje, nosi kogoś nie tyl-
ko w swoim sercu czy umy-
śle ale też w ciele.

Aby przedstawić moc 
modlitwy, wystarczy przy-
pomnieć św. Monikę, która 
od wielu lat nieustannie 
modliła się za swego syna, 
prosząc dla niego o łaskę 
nawrócenia. Dzisiaj św. 
Augustyn – jeden z naj-
bardziej znanych świętych 
Kościoła katolickiego. 

Szczególnej duchowej 
pomocy wymagają dusze, 
które odeszły do wieczności 
i teraz już niczym nie mogą 

sobie pomóc. Modląc się za 
zmarłych, wierni proszą dla 
nich o odpuszczeniu kar i 
grzechów popełnionych za 
życia. Taka modlitwa sta-
je się wyrazem związku 
ziemskiego i niebiańskiego 
Kościołów. Otwiera ona na 
pomoc świętych i błogosła-
wionych, czyli tych zmar-
łych, którzy osiągnąwszy 
zjednoczenie z Bogiem, 
wstawiają się za braćmi ży-
jącymi na ziemi.

Sam Jezus wielokrot-
nie mówi, że prosi Ojca za 
ludzi. Przed Ostatnią Wie-
czerzą zanosi do Boga roz-
budowaną modlitwę za ucz-
niów i za przyszły Kościół. 
„Nie tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy dzięki 
ich słowu będą wierzyć we 
Mnie” (J 17, 20) – brzmi z 
ust Pana. 

Prosząc o dary dla in-
nych, nade wszystko win-
niśmy prosić w imię Jezusa, 
czyli pragnąć tego, czego 
On chce. „Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: 
o cokolwiek byście prosili 
Ojca, da wam w imię Moje” 
(J 16, 23) – mówi Chrystus. 
To właśnie w Nim znajduje 

się źródło łask, gdzie otwie-
ra się zdrój Bożego miło-
sierdzia. 

Gdybyśmy wiedzieli, jak 
wiele zależy od tego aktu 
miłosierdzia i ile dobra 
można przez niego zjednać 
dla bliźnich, to modliliby-
śmy się zawsze, we wszyst-
kich sytuacjach rozmawiali-
byśmy z Bogiem.

Wakacje – tak bardzo 
oczekiwany czas, kiedy pewne 
obowiązki można odłożyć na 
później i odpocząć od zabie-
gania i setek spraw dnia co-
dziennego. W tym okresie coraz 
częściej zwracamy uwagę na 
wakacyjne oferty biur podróży, 
które przyciągają ładnymi zdję-
ciami różnych zakątków świata. 
Zastanawiamy się, co wybrać: 
wypoczynek nad morzem, gór-
skie szlaki albo, może, spokoj-
ny urlop u babci na wsi. Jednak 
bardzo często w trakcie prze-
glądania ofert turystycznych, 
pakowania walizek, i podczas 
samego wypoczynku próbu-
jemy postawić Boga na dalszy 
plan. W taki sposób wakacje 
stają się czasem, w którym wy-
raźnie słabną praktyki religijne. 
Przecież Bóg poczeka.

I On czeka... Na leśnych 
ścieżkach, na spokojnej tafli je-
zior, na szczytach gór, słonecz-
nych plażach, w przydrożnych 
kapliczkach, wiejskich kościo-
łach czy okazałych miejskich 
świątyniach. Wakacyjne przy-

gody, liczne przeżycia, emocje 
i piękne krajobrazy wcale nie 
muszą oddalać nas od Boga, 
wręcz przeciwnie: każda chwila 
radości może być ofiarowana 
Panu. Przecież wtedy właśnie 
mamy najlepszą okazję do po-
dziwiania tego wszystkiego, co 
On stworzył i co Jemu zawdzię-
czamy.

Wakacje mogą i powinny 
być dla chrześcijanina czasem 
pogłębienia wiary w Boga, cza-
sem nawiązania bliższej przy-
jaźni z Chrystusem. Zachętą do 
tego mogą być słowa Benedyk-
ta XVI: „W świecie, w którym 
żyjemy, wzmocnienie ciała i 
ducha jest niezbędne, zwłasz-
cza dla tych, którzy mieszkają 
w mieście, gdzie warunki życia 
i jego nierzadko szaleńcze tem-
po pozostawiają mało miejsca 
na wyciszenie, refleksję, od-
prężający kontakt z przyrodą. 
Wakacje to również dni, kiedy 
można poświęcić więcej czasu 
modlitwie, lekturze i rozwa-
żaniom nad głębokim sensem 
życia, w pogodnej atmosferze, 

jaką stwarza życie rodzinne i 
przebywanie z najbliższymi”. 

Żeby spędzić wakacje w 
sposób prawdziwie chrześci-
jański, wystarczy tego chcieć 
i zawczasu zaplanować swój 
wypoczynek. Propozycji jest 
bardzo wiele i każdy może zna-
leźć taką, która mu odpowiada: 
piesze pielgrzymki, wycieczki 
turystyczne do sanktuariów i 
miejsc świętych, “Wakacje z 
Bogiem” dla dzieci i młodzieży, 
organizowane przy parafiach, 
rekolekcje, koncerty muzyki re-
ligijnej i inne. Także podróżując 
po świecie, ciesząc się słońcem 
i pięknem krajobrazów można 
zwiedzić zabytkowe świątynie, 
posłuchać historii z nimi zwią-
zane i nie zapomnieć o tym, że 

w wakacji wcale nie zamykają 
kościołów i tak jak zawsze, każ-
dego dnia jest tam Msza św., 
podczas której można spotkać 
się z żywym Bogiem, doświad-
czyć Jego obecności, nawet 
jeśli nabożeństwo będzie spra-
wowane w obcym dla nas języ-
ku. Zadbać o tym, by Pan Bóg 
pojechał z nami na wakacje, a 
nie czekał na nas samotnie w 
domu, można również przez 
codzienną modlitwę i podzię-
kowanie za każdy przeżyty 
dzień, za ludzi, których spot-
kamy na swojej drodze oraz za 
chwile radości, które doświad-
czamy podczas wymarzonych 
wakacji.

Kinga Krasicka

Przed nami czas wakacji – nasycone słońcem i pozytywnymi 
emocjami dni zasłużonego wypoczynku. Korzystając z tego daru nie 
można zapomnieć o zachowaniu właściwej relacji do Pana Boga. 
Dlatego podczas letniego wypoczynku każdy chrześcijanin powi-
nien pamiętać o codziennej modlitwie, o niedzielnej i świątecznej 
Mszy św., o korzystaniu z sakramentu pokuty. Dobrą propozycją na 
ożywienie, pogłębienie i zaciśnięcie relacji z Chrystusem w okre-
sie wakacyjnym będą różnego rodzaju pielgrzymki, rekolekcje oraz 
inne wydarzenia o wymiarze religijnym.

Aby lato nie minęło wyłącznie w domu na kanapie lub w sieciach społecznościowych,
proponujemy Wam kilka ciekawych wydarzeń:

    
        1–2 lipca  – uroczystości w Budsławiu na temat „Nadzieja w Bożym miłosierdziu”, poświęcone 25. rocznicy
                             powstania metropolii mińsko-mohylewskiej;
         4–9 lipca – XVIII piesza pielgrzymka Grodno – Trokiele;
     26–31 lipca  – ХХХІ Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka;
  8–14 sierpnia  – „Warsztaty muzyczne” w Iwieńcu – wydarzenie dla każdego, kto potrafi śpiewać, grać na
                             instrumentach muzycznych, a także dla tych, którzy chcą odkryć w sobie talent muzyczny;
11–14 sierpnia  – rekolekcje rozpoznania powołania w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie;
13–14 sierpnia – chrześcijański muzyczny festiwal-konkurs „Laudato Si´” w Brzezińskim.

Ciekawe trasy pielgrzymek można znaleźć na stronie internetowej piligrymka.by.  
Informacje na temat ważnych wydarzeń, uroczystości i rekolekcji szukajcie na stronach internetowych grodnensis.by, catholic.by.

Przeżywać wakacje z Bogiem

W czasie wakacji często są organizowane koncerty muzyki religijnej, które 
są drogą ewangelizacji i sposobem na głoszenie Dobrej Nowiny

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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 � Dnia 14 czerwca został 
zaprezentowany List Kongre-
gacji Nauki Wiary do biskupów 
Kościoła katolickiego „Iuvene-
scit Ecclesia” („Odmładzający 
się Kościół”). Jego tematem są 
często drażliwe relacje między 
kościelnymi ruchami i wspól-
notami charyzmatycznymi 
a hierarchią. W dokumencie 
zaleca się, aby ruchy chary-
zmatyczne były pilniej kontro-
lowane przez biskupa miejsca. 
Ordynariusze są zobowiązani 
do starannego i wnikliwego 
badania wszelkich prywatnych 
objawień, o których informują 
członkowie ruchów charyzma-
tycznych.

 � W związku z wyrażo-
nym przez papieża Franciszka 
pragnieniem, Kongregacja 
Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentu opublikowała 
dekret, w którym dzień wspo-
mnienia świętej Marii Mag-
daleny stanie się świętem. 
Dokument podkreśla, że “de-
cyzja ta wpisuje się w aktualny 
kontekst kościelny, który do-
maga się pogłębionej refleksji o 
godności kobiety, nowej ewan-
gelizacji i wielkości tajemnicy 
Bożego miłosierdzia”. Święto 
będzie obchodzone 22 lipca – 
w dniu, w którym dotychczas 
wspominano świętą Marię 
Magdalenę.

 � Рapież Franciszek ogłosił 
świętym bł. Stanisława Pap-
czyńskiego, który był wybitnym 
kaznodzieją, mistrzem życia 
duchowego, wykładowcą re-
toryki i pisarzem. W trakcie 
procesu beatyfikacji o. Pap-
czyńskiego, Kościół uznał cud 
wskrzeszenia dziecka, które 
zmarło w łonie matki. Za spra-
wą tego wydarzenia za swo-
jego patrona ojca Stanisława 
Papczyńskiego wzięli obrońcy 
życia. O jego wstawiennictwo 
proszą także małżonkowie, 
którzy mają trudności z po-
częciem dziecka. Przed ka-
nonizacją Kościół uznał za 
cud niesamowite uzdrowienie 
kobiety zarażonej sepsą.

 � W sierpniu w Mongolii 
po raz pierwszy odbędą się 
święcenia kapłańskie. Przyjmie 
ich z rąk biskupa Wenceslao 
Padilla diakon Józef Enkh. 
Będzie on pierwszym mon-
golskim kapłanem na terenie 
prefektury apostolskiej Ułan 
Bator. Obecnie wszyscy ka-
płani i osoby konsekrowane, 
posługujące w Mongolii, po-
chodzą z zagranicy. Między 
innymi Kościół w Mongolii 
liczy 919 wiernych skupionych 
w sześciu parafiach. Posługę 
duszpasterską pełni 17 kapła-
nów, wśród których jest tylko 
3 duchownych diecezjalnych. 
Mongolię zamieszkuje około 3 
milionów osób, według dostęp-
nych szacunków ok. 40 proc. 
to ateiści.

 � Trwa praca nad drugą 
częścią powszechnie znanego 
filmu o Jezusie „Męka Pańska”. 
Według słów reżysera Mela 
Gibsona, „projekt jest zbyt 
duży, by można go było ukryć”. 
Ciąg dalszy filmu jest w trak-
cie pisania scenariusza. Jak 
twierdzi scenarzysta Randall 
Wallace, „«Męka» – to tylko 
początek. Jest jeszcze dużo do 
powiedzenia. Będzie to wielkie 
i święte dzieło”.

credo-ua.org; deon.pl;
pch24.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Angelina Pokaczajło

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ DIECEZJALNĄ W SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ NASZYCH RODZIN W TROKIELACH 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
8–9 LIPCA 

Wielebni Kapłani i Siostry Zakonne!
Umiłowani Wierni diecezji grodzieńskiej! Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

8–9 lipca zapraszam Was na uroczystość diecezjalną do sanktuarium Królowej Naszych Rodzin w Trokielach.
Maryjo, dziękujemy i zawierzamy!”. Niech te słowa będą hasłem tegorocznego pielgrzymowania i przeżywania die-

cezjalnego święta w Trokielach. Podczas tej uroczystości będziemy dziękować Maryi za Jej matczyną opiekę nad naszą 
diecezją w ciągu 25 lat jej istnienia, zawierzając dalsze losy naszego Kościoła Jej wstawiennictwu. 

Zapraszam Was do naszego Sanktuarium Diecezjalnego szczególnie na czuwanie modlitewne, które rozpocznie się 
8 lipca o godz. 21.00, i na Mszę św. pontyfikalną 9 lipca o godz. 10.00.

Razem wypraszajmy u stóp Królowej Trokielskiej Bożego błogosławieństwa dla Kościoła Powszechnego, naszych 
rodzin i całego społeczeństwa na Białorusi. 

Ogarniam wszystkich modlitwą i z całego serca błogosławię. Aleksander Kaszkiewicz, 
Biskup Grodzieński

Piątek, 8 lipca

do 21.00 – powitanie pielgrzymów; 
     21.00 – Apel Maryjny;
                – konferencja ascetyczna na temat „Jubileusz 25-lecia Kościoła
                   diecezjalnego czasem łaski i zawierzenia”; 
                – wystawienie Najświętszego Sakramentu;
     22.30 – adoracja eucharystyczna (kapłani, siostry zakonne, małżonkowie, 
                  młodzież i dzieci);
     23.30 – przygotowanie do Mszy św.;
     24.00 – Msza św. Pasterka i procesja z obrazem Matki Bożej.

Sobota, 9 lipca

02.00 – Różaniec z rozważaniami Tajemnic Światła (wierni dekanatu Raduń); 
03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego z rozważaniami (wierni dekanatu Lida);
04.00 – koncert uwielbienia dla młodzieży (zespół młodzieżowy „OPEN”);
05.00 – śpiewy tradycyjne; 
06.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP;
07.00 – przygotowania do Mszy św.;
07.30 – Msza św. (księża jubilaci i neoprezbiterzy); 
09.00 – prezentacja o działalności sanktuarium diecezjalnego;
           – wręczenie odznaczeń dobrodziejom i przewodnikom pielgrzymek;
09.30 – przygotowania do Mszy św.; 
10.00 – Msza św. Akt podziękowania za Jubileusz diecezji oraz zawierzenie
              jej w opiekę Najświętszej Maryi Pannie. Zakończenie uroczystości.

Grodno – Trokiele
Trasa: Grodno – Jeziory – Ostryna – Zabłocie – Pohorodno – Trokiele.
Pielgrzymka wyrusza: 4 lipca o godzinie 9.00 (Msza św. w kościele św. Franciszka 
Ksawerego).
Odpowiedzialny: ks. Paweł Sołobuda, (8-029) 637-07-17.

Nowogródek – Trokiele
Trasa: Nowogródek – Brzozówka – Jodki – Trokiele
Pielgrzymka wyrusza: 6 lipca o godzinie 9.00 (Msza św. w kościele św. Michała Ar-
chanioła).
Odpowiedzialny: ks. Jerzy Żegaryn, (8-044) 552-21-99.

Iwie – Trokiele
Trasa: Dudy – Golimszczyzna – Gieraniony – Trokiele.
Pielgrzymka wyrusza: 6 lipca o godzinie 9.00 (Msza św. w kościele Narodzenia NMP).
Odpowiedzialny: ks. Jan Gawecki, (8-029) 632-21-79.

Oszmiana – Trokiele
Trasa: Oszmiana – Holszany – Żemysław – Iwie – Trokiele.
Pielgrzymka wyrusza: 5 lipca o godzinie 7.30 (Msza św. w kościele śwśw. Piotra i 
Pawła o godzinie 14.00).
Odpowiedzialny: ks. Jan Kuziuk, (8-033) 682-21-61.

Wołkowysk – Trokiele
Trasa: Wołkowysk – Mosty Prawe – Żołudek – Bielica – Lida – Trokiele.
Pielgrzymka wyrusza: 4 lipca o godzinie 8.00 (Msza św. w kościele św. Wacława).
Odpowiedzialny: ks. Jerzy Sadowski, (8-044) 480-50-21.

PLECAK PIELGRZYMA
• Wygodne obuwie
2-3 pary: trampki, klapki lub sandały, ja-
ponki. Jeśli jedna para zacznie nacierać 
nogi, można ją wymienić na inną. Nie za-
leca się brać ze sobą nowe obuwie: jest 
jeszcze nieroznoszone, nogi nie są do 
niego przyzwyczajone. Nie zbyt wygodne 
także buty z cienką podeszwą: podczas 
pielgrzymek zdarza się iść różnymi dro-
gami, w tym – z powłoką żwirową.
• Nakrycie głowy
Kapelusz, czapka z daszkiem, beret, chu-
sta. Najbardziej odpowiednim z wymie-
nionych jest kapelusz z rondem, gdyż 
przykrywa on nie tylko włosy i skórę 
głowy, ale także twarz (rondo rzuca cień). 
Najlepsze rozwiązanie – z przyszytą siat-
ką, dzięki której głowa się nie przegrzewa.

• Naczynia
Kubek, łyżka, talerz. Biorąc pod uwagę warunki turystyczne, zaleca się 
zabrać ze sobą naczynia nietłukące (plastikowe, żelazne).
• Leki
Bandaż elastyczny, plaster, leki związane z indywidualnymi chorobami. 
Enzymy pomogą po przejadaniu się, węgiel aktywny – w przypadku za-
trucia. W apteczce każdego muszą być analgetyki, przeciwkurczowe i ob-
jawowe leki na przeziębienie. Nie będą zbędne leki przeciwko alergii: 
nadwrażliwe reakcje organizmu mogą być na wszystko i są coraz częściej 
spotykane.

• Krem przeciwsłoneczny
Krem chroni przed promieniami słonecznymi. Jednak trzeba być czujnym 
nawet w dni pochmurne: promienie UF przenikają nawet przez chmury.
• Odzież wodoodporna 
Płaszcz przeciwdeszczowy, kurtka wiatroszczelna albo kurtka i spodnie 
wodoodporne. Każdy wybiera dla siebie najbardziej odpowiedni wa-
riant. Najczęściej pielgrzymi korzystają z płaszczy przeciwdeszczowych: 
są bardziej lekkie i nie zajmują dużo miejsca w plecaku. Nie zaszkodzi 
komplet zapasowy.
• Namiot, śpiwór, karimata
Wszystkie te rzeczy mogą być potrzebne dla noclegu. Nie zawsze piel-
grzym zatrzymuje się w domu, czasem zdarza się spać w kościołach, sa-
lach sportowych, domach kultury itp. W tych przypadkach będą koniecz-
ne śpiwór i karimata. A jeśli przystanek na ulicy – namiot. 
• Przedmioty higieny osobistej
Grzebień, szczoteczka i pasta do zębów, dezodorant, serwetki, dwa małe 
ręczniki. Może się przydać mydło lub antybakteryjny żel do mycia rąk 
przed jedzeniem podczas postoju. 
• Modlitewnik, różaniec
Pamiętając o tym, że pielgrzymka jest duchową podróżą, należy wziąć ze 
sobą religijne pomocniki dla rozważań o Bogu i sobie. 
• Pieniądze
Są one potrzebne na powrót do domu. Zazwyczaj pielgrzymi idą tylko w 
jedną stronę – z powrotem wracają transportem. 

Najlepiej, aby waga plecaka nie przekraczała 10-15% od wagi ciała pielgrzyma.

Angelina Pokaczajło

Uroczystości w Trokielach odbywają się na początku lipca każdego roku. W 1994 roku biskup Aleksander Kaszkiewicz postanowił obchodzić święto cudownego obrazu 
Matki Bożej Trokielskiej na poziomie diecezjalnym. Od 1998 roku do sanktuarium zaczęto organizowywać piesze pielgrzymki. Od tej pory liczni wierni tradycyjnie wyruszają 
do Trokiel, aby uszanować cudowny obraz.

Zgłosić się na pielgrzymkę można u proboszczów parafii.

Co w swoim plecaku winien mieć każdy pielgrzym?

PIELGRZYMKI 2016 
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Kinga Krasicka

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ojciec Święty pozdrowił 
uczestników marszu w 
obronie życia

Papież Franciszek wyraził 
zadowolenie, że tak wielu 
ludzi idzie w pochodach 
ulicami miast Polski i 
innych krajów świata, by 
manifestować miłość do 
stworzenia Bożego.

Marsz dla Życia w Pozna-
niu zgromadził ok. 5 tys. osób. 
Przekazując pozdrowienia jego 
uczestnikom, Papież nawiązał 
do hasła Marszu („Z rodziną 
najlepiej...”) i apelował, by 
zdołali oni przekonać wiele 
środowisk, że każde poczęte 
dziecko jest niepowtarzalnym 
darem dla rodziny oraz spo-
łeczeństwa. Poza tym zachęcił 
do promowania prawdziwych 
wartości ludzkich, moralnych 
i duchowych w obronie czło-
wieka i rodziny, szczególnie do 
poszanowania życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci.

Benedykt XVI będzie
obchodzić 65. rocznicę
święceń kapłańskich

„Kapłaństwo – to nie jest 
«po prostu funkcja», lecz 
sakrament: Bóg posługu-
je się człowiekiem, aby 
przez jego być obecnym 
wśród ludzi i działać na 
ich korzyść” – powiedział 
Papież na emeryturze 
Benedykt XVI.  

Uroczysta ceremonia z 
okazji jubileuszu odbędzie 
się 28 czerwca 2016 roku w 
Klementyjskiej Sali Pałacu 
Apostolskiego w Watykanie. 
Weźmie w niej udział papież 
Franciszek. Jubilat otrzyma 
specjalne wydanie o kapłań-
stwie, przygotowane do tej 
rocznicy.

Na ŚDM zarejestrowało się 
prawie 600 tys. osób
z 185 krajów świata

Liczba potencjalnych 
uczestników jest już re-
kordowa. Na poprzednich 
festiwalach w Madrycie i 
Rio de Janeiro zarejestro-
wano odpowiednio 420 i 
355 tys. osób.  

Jednak w Krakowie spo-
dziewają się około 1,5–2 mln 
gości, ponieważ większość z 
nich poprzednio nie przechodzi 
rejestracji. Wśród zarejestro-
wanych uczestników – ponad 
5 tysięcy Białorusinów.

Główne wydarzenia w ra-
mach ŚDM będą prowadzone 
przede wszystkim w języku 
polskim i angielskim, ale tak-
że w językach narodowych, w 
tym po białorusku, rosyjsku i 
ukraińsku. W ostatnim dniu 
lipca młodzież weźmie udział 
we Mszy św., którą będzie 
celebrował papież Franciszek.

W życiu każdego człowieka są momenty, których czasem nie chce przypominać, oraz zdarza się, że 

przeżyte chwile życia wywołują radość...

W pamięci powstają czasy mojego dzieciństwa. Minęło ono w Brzostowicy Wielkiej w pobliżu kościoła Prze-

mienienia Pańskiego. Pamiętam, że patrzyłam przez okno na wieżę kościelną i dziecięco naiwnie myślałam, że 

przez nią z nieba zstępuje Bóg. Codziennie łączyłam się z Nim w modlitwach, których mnie nauczyli rodzice.

Pamiętam wieczór, kiedy ja, sześciolatka, wracałam od koleżanki do domu. Na ulicy paliły się światła. Nag-

le w rowie, który był blisko ogrodzenia kościelnego, coś się poruszyło. Ogarnął mnie taki strach, że nawet nie 

pamiętam, jak znalazłam się na terenie kościoła. Zamykając bramę myślałam, że to koniec mojego życia. W tym 

momencie mnie jakby ktoś potrząsnął. Wzrok padł na figurę Chrystusa. Wydało mi się, że ożyła: tuż tuż Jezus 

pochwyci mnie w swoje otwarte ramiona. Strach zniknął w mgnieniu oka. Ciepło ogarnęło me ciało i na duszy 

zrobiło się bardzo lekko. Teraz rozumiem, że Boga trzeba kochać całym sercem. Właśnie poprzez zaufanie, 

dziecięco czyste i naiwne, można Go poczuć w swoim życiu.

Przypominam także czas, gdy wiara w Boga była zabroniona. Kościół brzostowicki, podobnie jak wielu innych, został zamknięty. Głęboko wie-

rzyłam, że Bóg jest wszechmogący i życie kiedyś się zmieni.

I prawda, czas minął. Wierni otrzymali możliwość modlić się w kościele. Jak mówił Johann Gottfried Seume, „ból i radość leżą razem w jednej 

łupinie – ich mieszanina jest ludzkim losem”.

Często odwiedzam swoje rodzinne strony. Dusza raduje się z tego, że jest kontynuacja pamięci przodków, zjednoczenie wiernych przez modlitwę. 

Podobnie jak wielu ludzi jestem wdzięczna Bogu za to, że w parafii jest taki pasterz, jak Waldemar Słota. Za czasy, gdy pełni posługę proboszcza 

kościoła brzostowickiego, dużo zostało zrobione. Oczywiście zasługa parafian jest bezcenna, jednak gospodarzem i inicjatorem jest tu ksiądz.

Zbudowano plebanię. Wyposażono pokoje, sale dla zajęć katechetycznych. Dla młodzieży zrobiono boisko do siatkówki obok kościoła. Od ulicy 

i wewnątrz kościoła zrobiono remont. Wymieniono okna, ławki. Zainstalowano oświetlenie i ogrzewanie podłogi i świątyni, monitory, dzwony elek-

troniczne. Melodia zegara, wydaje się, przekazuje przez wieżę do nieba to wszystko, co dzieje się w kościele, aby aniołowie się cieszyli. Ścieżki i plac 

wyłożono kostką brukową. Przy figury Matki Bożej płynie źródło czystej wody. Wokół kościoła porządek, piękno i komfort.

...Dusza człowieka żywi się tym, z czego się cieszy. Niech dusze ludzkie nigdy nie zatwardzają i zawsze cieszą się z rzeczy prawdziwych 

i wzniosłych dzięki takim pasterzom jak Waldemar Słota i jemu podobne.
Danuta Wójcik-Szydłowska,

parafianka kościoła Najświętszej Maryi Panny w Repli

Ksiądz proboszcz Zdzisław Pikuła służy w parafii w Dziatłowie przez niedługi czas: w sierpniu minie dwa lata. Za ten jeszcze 

krótki okres ciężkiej pracy kapłańskiej zasłużył na głęboki szacunek i miłość za to, że jego czujne serce promieniuje światłem, ciepłem 

i pieszczotą, że obdarowuje ludzi szczerym uśmiechem i miłością, cierpliwie i wytrwale uczy kochać Boga i bliźniego.

Skomplikowane, trudne to zadanie – wychować wiernych na duchowo zdrowych i odpowiedzialnych osób. Księdzu Zdzisławowi udało 

się zostać dla nas dobrym pasterzem. On starannie uczy nas iść drogą, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, poucza nieumiejętnych i 

wspiera słabych, pociesza strapionych i odwiedza chorych, błogosławi i modli się za nas. Zawsze podaje przykład głębokiej modlitwy, mądrego 

słowa i mocy duchowej. Każde kazanie proboszcza jest pełne jasnej miłości do Boga, Ojczyzny, ludzi. Słowa księdza wypełniają nasze serca 

wiarą, nadzieją i miłością do Pana Jezusa Chrystusa, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

Nasz proboszcz – natura twórcza, ambitna. Wszystko mu się udaje. On jest bardzo dobry, ludzki. Łatwo z nim rozmawiać. Inteligentny, 

mądry, sprawiedliwy, cierpliwy, staranny, niezawodny, pracowity. Pod kierownictwem proboszcza przeprowadzono dużo pracy w zakresie 

zagospodarowania terenu wokół plebanii. Dużo wysiłku włożono im do remontu kościoła, który wcześniej zaciągnął się na długo. Zostało zor-

ganizowane oratorium, gdzie z chęcią do nauki, gry i modlitwy gromadzą się dzieci. Do nich ksiądz Zdzisław odnosi się z szacunkiem i czułą 

miłością.
A ile imprez zostało zorganizowane w naszym kościele! One nie odejdą w niepamięć, gdyż zostawiły w sercach wiernych głęboki ślad. 

Uroczystości z okazji pierwszych urodzin oratorium, sakramentu Bierzmowania, uroczystość ku czci Maryi Wspomożycielki Wiernych. Nie 

tak dawno temu w kościele odbyły się Misje święte. A ile radości przyniosły nam święta Bożego Narodzenia! Nigdy wcześniej nie widzieliśmy 

czegoś podobnego. Pięknie i uroczyście proboszcz przeprowadza chrzest dzieci, udziela sakramentu małżeństwa narzeczonym. Ogólnie rzecz 

biorąc, wszystko, co dzieje się w naszym kościele, prowadzi się z wielką miłością i odpowiedzialnością.

Należy również zauważyć dobrze skoordynowaną pracę księdza i komitetu kościelnego w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości, w 

życiu codziennym, w rozwiązywaniu różnych problemów. Chyba nie da się wymienić wszystkiego, co zostało przeprowadzone i wykonane w tak 

krótkim czasie w naszym kościele? A jakie proboszcz ma plany! Nie jest jasne tylko, kiedy ksiądz odpoczywa.

My, parafianie, dziękujemy Bogu za to, że posłał na naszą drogę tak wspaniałego kapłana i prawdziwego gospodarza naszego koś-

cioła. Dziękujemy księdzu za gorący ogień wiary, szczerą modlitwę, otwarte serce i oddaną służbę Bogu i ludziom.

Mamy nadzieję, że ksiądz Zdzisław jeszcze długo będzie darzyć nas wszystkich światłem miłości i ogrzewać ciepłem. Nisko się kła-

niamy za niestrudzoną pracę, duchową opiekę, szczerą modlitwę, cierpliwość, życzliwość i zrozumienie. 

Niech Twoja droga kapłańska, drogi Księże Proboszczu, będzie oświetlona promieniami miłosierdzia Bożego.

Wdzięczni parafianie z Dziatłowa

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

W SANKTUARIUM DIECEZJALNYM W GUDOHAJU
16 – 17 LIPCA

18.00 – Msza św. i zakończenie nowenny do 
Matki Bożej Szkaplerznej, Msza św. prymicyjna 
ks. Aleksandra Stoki OCD;

20.00 – Droga Krzyżowa na Kalwarii gudohaj-
skiej;

23.15 – Nieszpory z rozważaniami na temat 
Najświętszej Maryi Panny;

24.00 – procesja ze świecami, Msza św., której 
będzie przewodniczyć ks. bp Aleksander Jaszew-
ski SDB, nocne czuwanie i adoracja Najświęt-
szego Sakramentu;

08.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny;

09.30 – Msza św. w języku polskim;

11.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

12.00 – uroczysta Msza św. odpustowa, której 
będzie przewodniczyć ks. bp Aleksander Kasz-
kiewicz, Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej ordy-
nariusza i powstania diecezji grodzieńskiej.

Nocne czuwanie na cześć Matki Bożej Szkaplerznej
odbędzie się również w kościele Najświętszej Maryi Panny w Werejkach.

Proboszcz parafii ks. Walery Lisowski wraz z parafianami zapraszają
wszystkich chętnych na wspólną modlitwę.

Czuwanie odbędzie się 16 lipca od godziny 20.00 do 8.00.
Następnego dnia podczas uroczystej Mszy św. jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

W Roku Miłosierdzia w sanktuarium 
Matki Bożej Szkaplerznej w Gudohaju 

otwarte są Drzwi Święte.

Każdy wierzący w stanie
łaski uświęcającej może przejść przez 

bramę świątyni i uzyskać odpustu 
zupełnego.
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Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe:  grodnensis.by, catholic.by

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Ks. Paweł
Sołobuda

Na Białorusi pielgrzymuje bardzo dużo ludzi. Pielgrzymować można na wiele 
sposobów. Najbardziej znane są piesze pielgrzymki. Ale coraz więcej wybiera się 
rowerami, autokarami. Podczas pielgrzymki człowiek ma piękną okazję przeżyć 
swoiste rekolekcje w drodze, przeżyć własne nawrócenie. W sposób szczególny chce 
się zaprosić do takich pielgrzymek ludzi młodych, aby wybierali drogę do Maryi, a 
także mogli przeżyć czas trochę inaczej niż zwykle, w trochę innym towarzystwie. 

Kiedyś od jednej osoby usłyszałem takie słowa: „Jak nie pójdę na pielgrzymkę, 
to inaczej ten mój rok życia przechodzi”. Więc jeżeli jeszcze nie brałeś udziału w 
pielgrzymce, to warto już teraz się zastanowić, aby nie zmarnować tego roku.

Kolejna sonda dotyczyła 
udziału w pielgrzymkach. Najwięcej 
respondentów zamierza wziąć 
udział w tych swoistych rekolekcjach 
w drodze. Niektórzy uczynią to kilka 
razy. Na Białorusi jest dużo miejsc 
pielgrzymkowych, omodlonych, 
pobłogosławionych przez obecność 
cudownego obrazu lub figury.

Wyniki komentuje
ks. Paweł Sołobuda,
redaktor naczelny.

KOMENTARZ EKSPERTA

WYNIKI SONDY

OGŁOSZENIA 

Czy bierze Pan/Pani w tym roku udział w pieszych pielgrzymkach? 

tak, jak co roku 

tak, po raz pierwszy 

tak, idę w kilku pielgrzymkach 

REKOLEKCJE ROZEZNANIA POWOŁANIA
W dniach 11–14 sierpnia 

w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie
odbędą się rekolekcje. Ministranci i chłopcy od 14 lat są zaproszeni 
do przeżywania chwil ciszy oraz ciekawego zastanowienia się nad 

swoją drogą życiową: „Do czego mnie powołuje Bóg?”. 

Udział w rekolekcjach  należy zgłosić do 1 sierpnia.
Przyjazd – 11 sierpnia o godzinie 18.00.

Numery kontaktowe:
ks. Walery Bykowski (8-029) 695-24-69,
ks. Andrzej Liszko (8-029) 744-99-61,

telefon seminarium (8-0152) 77-02-34.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w 
parafii św. Michała Archanioła przyjęło 129 
osób.

W homilii biskup podkreślił, że w dzi-
siejszym świecie bardzo ważne jest, aby być 
rycerzem Jezusa, zawsze gotowym oddać za 
Niego życie. Hierarcha wezwał obecnych 
być odważnymi świadkami wiary, nieść ją z 
radością i przekazywać innym. 

Pod koniec Mszy św. wierni podzięko-
wali ks. bp. Aleksandrowi Jaszewskiemu 
za udzielony sakrament, a także wyrazili 
szczerą wdzięczność proboszczowi ks. Ole-
gowi Żurawskiemu SDB, ks. Aleksandrowi 
Pietrowiczowi i s. Irenie Barcewicz FMA, 

którzy przygotowywali ich do sakramen-
tu Bierzmowania, duchowo towarzyszyli i 
wspierali.

Biskup Aleksander Jaszewski SDB udzielił sakramentu Bierzmowania w Smorgoniach

11 czerwca w parafii św. Michała Archa-
nioła odbyły się uroczystości z okazji 75-lecia 
urodzin i 50-lecia życia zakonnego pierwszego 
salezjanina we współczesnej historii Kościoła 
katolickiego na Białorusi. Mszy św. przewod-
niczył Metropolita Mińsko-Mohylewski ks. abp 
Tadeusz Kondrusiewicz.

Pogratulować księdzu Józefowi przybyli 
kapłani nie tylko z Białorusi, ale też z Rosji. Na 
uroczystości zgromadziło się wielu przedsta-
wicieli białoruskiej rodziny salezjańskiej. 

W homilii abp Tadeusz Kondrusiewicz 
podkreślił odwagę ks. Józefa Zaniewskiego i 
jego zaufanie do Boga. Hierarcha podkreślił, 
że w życiu i służbie tego kapłana naprawdę 
spełniło się motto św. Jana Bosko: „Dajcie mi 
dusze, a wszystko inne zabierzcie”. Metropoli-
ta przypomniał o pobożności kapłana i jego 
gotowości do ciężkiej pracy odrodzenia war-

tości chrześcijańskich. 
Obchody jubileuszu ks. Józefa odbyły się 

również w Żupranach, gdzie ksiądz był pierw-
szym proboszczem w historii powojennej. Żu-
prańscy parafianie przygotowali dla księdza 
serdeczne przyjęcie i uroczyście wprowadzili 
go w procesji w świątynię parafialną.

Jubileusz ks. Józefa Zaniewskiego SDB obchodzili w Smorgoniach

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży w parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego zorganizowały 
siostry nazaretanki.

Każdy dzień u chłopców i dziewcząt 
rozpoczynał się Mszą św. i zapoznaniem się 
z nowym świętym. W taki sposób dzieci do-
wiedzieli się o św. Janie Pawle II, św. Maksy-
milianie, bł. Franciszce Siedliskiej, siostrach 
męczennicach z Nowogródka, św. Ojcu Pio i 
św. apostole Barnabie. Dalszy program zawie-
rał śniadanie, tańce, gry i inne ciekawe rzeczy. 

„Przez cały tydzień Lida grzmiała «przy-
śpiewkami» młodych katolików, – opowie-
działa siostra Klara od Trójcy Świętej. – Tu i 
ówdzie pojawiał się długi pociążek z dwustu 
osób z pięknymi flagami i chrześcijańskimi 

hasłami. Nasze dzieci nie wstydziły się, ale 
z radością i dumą «ewangelizowały» miesz-
kańców Lidy”.

„Wakacje z Bogiem” odbyły się w lidzkim farnym kościele

35-lecie kapłaństwa ks. abp. Tadeusza Kondrusiewicza obchodzono w Odelsku

13 czerwca Metropolita Mińsko-Mohy-
lewski celebrował w rodzinnej parafii Mszę 
św. z okazji kolejnej rocznicy posługi kapłań-
skiej.   

Eucharystię z archipasterzem koncele-
browali biskupi pomocnicze archidiecezji 
mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki i 
Aleksander Jaszewski SDB, księża prałaci 
Andrzej i Jerzy Steckiewiczowie, którzy w 
tym roku również obchodzą 35-lecie swo-
ich święceń kapłańskich, oraz kapłani z 
okolicznych parafii.

Na początku Mszy św. Metropolita wyra-
ził wdzięczność swoim zmarłym rodzicom 
za przekazany Boży dar życia i katolickie 
wychowanie w czasach prześladowań, tra-
gicznie zmarłej siostrze – za dobry przykład 
życia według wartości chrześcijańskich i 
dążenia do postawionego celu. Hierarcha 
podziękował także całej parafii odelskiej, 
gdzie, według niego, wszystko się zaczęło, 

skąd przyszły arcybiskup skierował się w 
życie. 

Po Mszy św. na placu przed kościołem 
odbyła się tradycyjna procesja euchary-
styczna. Na zakończenie Metropolita życzył, 
aby parafia odelska nadal była „świadkiem 
zbawczej Ewangelii i bezgranicznego mi-
łosierdzia Bożego”, a ludzie, którzy stracili 
wiarę, znajdowali ją tutaj.

Na cześć świętego 12 czerwca w parafii 
śwśw. Piotra i Pawła Apostołów odbyła się uro-
czystość odpustowa.

Witając wszystkich obecnych, proboszcz 
parafii ks. Jan Gawecki podkreślił, że kult św. 
Antoniego w parafii jest żywy: wierni często 
w różnych potrzebach zwracają się do świę-
tego, ponieważ wierzą w moc jego wstawien-
nictwa.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Je-
rzy Martinowicz. „Przychodzimy do świątyni, 
by prosić tego wielkiego świętego o pomoc 
nie tylko wtedy, gdy zgubi nam się portfel lub 
klucze, ale też wtedy, gdy utracimy «rzeczy» o 
wiele cenniejsze, takie jak wiara, sens, miłość, 
nadzieja. Te sprawy święci wiedzą najlepiej”, – 
zaznaczył w homilii kapłan.

Uroczystość zakończyła się procesją eu-
charystyczną ulicami miasta. W ten sposób 
parafianie dali świadectwo swojej wiary i 
przynależności do Kościoła.

W Iwiu uszanowano św. Antoniego z Padwy

Smorgońska parafia salezjańska zorganizowała letni obóz dla dziewcząt

Uczestniczki chóru dziecięcego z parafii św. 
Michała Archanioła spędziły w domu ojców pi-
jarów w Szczuczynie letnie „wakacje z Bogiem”.

Obóz miał nazwę „Wesołe nutki”. Uczest-
nicy po kolei zastanawiały się nad nutami i 
znając ich znaczenie próbowały połączyć je 
z różnymi chrześcijańskimi i ludzkimi cecha-
mi.

Dziewczęta codziennie uczestniczyły we 
Mszy św. w kościele parafialnym, a także cie-
kawe i dobrze się bawiły.

Absolwenci kursów katechetycznych w Grodnie otrzymali dyplomy
Uroczystą Mszą św. w rektoralnym 

kościele Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Pannie zakończył się rok nauczania u 
studentów kursów katechetycznych przy 
Dziale Nauczania i Wychowania Kurii Gro-
dzieńskiej.  

Mszy św. przewodniczył biskup pomoc-
niczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniew-
ski. W homilii hierarcha zwrócił uwagę stu-
dentów na to, że każdego z nich powołał 
Jezus. „Wyszliście naprzeciw Chrystusowi, 
aby pogłębiać swoją wiedzę, poznawać 
Boga wszechstronnie. To powinno zaspo-
koić wasze serca, a wy powinniście prze-
kazywać innym to, o czym usłyszeliście” – 
powiedział biskup.

9 absolwentów otrzymali dyplomy i 
błogosławieństwo biskupa po czym ser-
decznie podziękowali wszystkim, kto pro-
wadził ich na drodze do poznania Prawdy. 

nie, boję się trudności 

nie, brakuje mi czasu

Odbyła się VIII Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 
niemalże pół tysiąca osób z 36 parafii. Cały 
program wydarzenia oparty był na antycznej 
triadzie „Stadion – Świątynia – Teatr”.

Parafiada w tym roku odbyła się pod 
hasłem „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
miłosierny” (Łk 6, 36). Wydarzenie się roz-
poczęło uroczystą Mszą św. pod przewod-
nictwem ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza. 
Następnie przez trzy dni zawodnicy rywa-
lizowali w konkurencjach sportowych, ar-
tystycznych i intelektualnych. Miłośnicy 
sportu mieli okazję startować w rozma-
itych dyscyplinach. Każda reprezentacja 
przedstawiła krótki program artystyczny. W 
bloku „Teatr” nie mogło zabraknąć konkur-
sów piosenki, w tym „Sacro Song” i „Muzyka 
moim życiem”. Młodzi artyści mieli okazję 

pokazać swoje talenty także w konkursach 
plastycznych oraz wiedzy z historii i życia 
Kościoła.

VIII Parafiada w Grodnie miała swój 
uroczysty finał w parafii Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

30 czerwca 1994 r. – ks. Stanisław Pietrasz SchP, prob. Krzemianica;
     13 lipca 1942 r. – o. Dionizy Klimczak OFMConv., prob. Grodno;
     15 lipca 1943 r. – ks. Kazimierz Szypiłło, wik. Grodno-Fara;
                                – ks. Justyn Skokowski, kapelan SS Nazaretanek, Grodno;
                                – ks. dr Józef Kozłowski, prob. Wołkowysk-Fara; 
                                – ks. kan. Marek Burak, prob. Mścibowo;
      16 lipca 1973 r. – ks. Adam Wojciechowski, prob. Gudohaj;
      16 lipca 2006 r. – br. Bernard Bielenik OFMConv., Holszany-Grodno;
      18 lipca 1946 r. – ks. kan. dr Albin Jaroszewicz, prob. Grodno-Fara;
      23 lipca 1955 r. – ks. Józef Kowalczuk, prob. Indura;
      24 lipca 1963 r. – ks. Franciszek Piotrowicz, prob. Niestaniszki;
      26 lipca 1993 r. – ks. Stanisław Szoka SDB, duszp. Lida;
      26 lipca 2009 r. – ks. prałat Marian Marguż, Ślesin – prof. WSD w Grodnie;
      27 lipca 1932 r. – ks. Antoni Audycki, prob. Zaniewicze;
      31 lipca 1942 r. – ks. Józef Kuczyński, prob. Wsielub;
      31 lipca 1942 r. – ks. Michał Dalecki, prob. Nowogródek;
   2 sierpnia 1989 r. – ks. Ryszard Werbel, prob. Roś;
   6 sierpnia 1978 r. – bł. Paweł VI, Papież;
   9 sierpnia 2002 r. – ks. kan. Bolesław Zawistowski, prob. Sylwanowce.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Antoniemu Dziemiance
z okazji Imienin życzy-
my mocnego zdrowia 

na długie lata życia, sił, 
radości, szczerych i wier-

nych parafian. Niech serce 
zawsze będzie wypełnio-
ne radością, łaską Bożą i 
światłem. Dziękujemy za 

piękną naukę, dobre słowa 
i uśmiech do każdego. Jest 

Ekscelencja przykładem 
dla nas. Niech Ekscelencja 
obdarowuje nas miłosier-
dziem i przebaczeniem, 
pochodzącymi od Pana. 
Niech dobry Bóg zsyła 

na Ekscelencję swe łaski, 
a Maryja Panna i święty 
Patron nieustannie się 

opiekują. 
Z modlitwą Apostolat

„Margaretka” 

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Sołobudzie

z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniej-

szych życzeń. Niech każdy 
Księdza dzień będzie 

oświecony błogosławień-
stwem Bożym i napełnio-

ny Jego łaskami. Niech 
Duch Święty nieustannie 

zsyła na Księdza swe dary, 
Matka Boża otula swoją 

miłością, a święty Patron 
stale się opiekuje. Niech 
będzie Ksiądz cierpliwy i 
dobry, zawsze ufa Panu i 

nigdy nie ustaje w głosze-
niu Ewangelii słowem i 

przykładem swego życia. 
Szczęść Boże!

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Gaweckiemu
z okazji Imienin skła-

damy najserdeczniejsze 
żуczenia. Ten dzień z 

radością zawsze spotyka-
my, bo z imieniem Jan my 
księdza mamy. Te życze-
nia ułożone i dla księdza 
przeznaczone: szczęścia, 

zdrowia i mądrości, w 
życiu zawsze pomyślności. 
Niech Twe życie w szczęś-

ciu płynie, radość nigdy 
nie ominie. Bożego błogo-
sławieństwa i wszystkich 

marzeń spełnienia! 
Parafianie z Iwia

Czcigodnemu Księdzu  
Janowi Gaweckiemu

z okazji Imienin składamy 
z serca płynące życzenia 
wszelkich łask od Jezusa 
Chrystusa, dobrego zdro-
wia na długie lata, wielu 

radosnych dni, pogody du-
cha i ciszy w sercu. Niech 
Najświętsza Maryja Panna 
i święty Patron otulają Cię 
swoją opieką, a Anioł Stróż 

zawsze chroni od złego. 
Członkowie Apostolskiego

Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Iwia

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Rejszelowi

z okazji Imienin życzymy 
Bożego błogosławieństwa, 

długich lat życia, zdro-
wia, wytrwałości w pracy 

duszpasterskiej, obfi-
tych łask Bożych, darów 
Chrystusa, niegasnącego 
zapału w głoszeniu Słowa 

Bożego, nieustannej opieki 
Najświętszej Maryi Panny, 

pogody ducha, ludzkiej 
życzliwości, radości i 

nadziei. Niech dobry Bóg, 
który powołał Cię do 

kapłaństwa, obdarowuje 
swoimi łaskami. 

Wierni ze w. Skiersie

Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu Gremzie

z okazji Imienin życzymy 
zdrowia, pogody ducha, 
dużo sił i nieustannego 
zapału w owocnej po-

słudze duszpasterskiej. 
Dziękujemy za wsparcie, 

dobroć i czułe serce. Niech 
Matka Najświętsza kieru-
je Tobą każdego dnia, a 

Patron święty opiekuje się 
w każdej chwili. 

Z modlitwą Apostolat
„Margaretka” 

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Rejszelowi

z okazji Imienin przesyła-
my najpiękniejsze życze-
nia. Niechaj każdy dzień 
będzie napełniony Bożą 
miłością, a wykonywana 

praca przynosi radość, za-
dowolenie i błogosławione 
owoce. Życzymy zdrowia, 
pokoju, siły, wytrwałości 

oraz mocnej i niezachwia-
nej wiary. 

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom 
Czyśćcowym z Żołudka

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Rusznickiemu
z okazji Imienin prze-
syłamy wiązankę naj-
piękniejszych życzeń: 
zdrowia, pomyślności 

we wszystkich sprawach, 
życzliwych ludzi obok, po-
gody ducha i nieustannej 

radości na co dzień. Niech 
Matka Boża otuli Cię 

swym płaszczem i obdarzy 
wszelkimi łaskami, żebyś 
mógł szczęśliwie pełnić 
swoją posługę i radować 

wszystkich swoim uśmie-
chem. Szczęść Boże! 

Rodziny Steckiewiczów
i Wasiliewych

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Rusznickiemu

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

codziennej radości i życz-
liwych ludzi obok. Niech 
każdy Twój dzień będzie 
oświetlony światłem Du-
cha Świętego, a praca na 

niwie Pana przynosi obfite 
owoce. 

Komitet Kościelny

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Kuczyńskiemu 
z okazji Urodzin i Imie-
nin składamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń: 
mocnego zdrowia, dłu-
gich lat życia, spokoju, 
mądrości i pomyślności 
w pracy duszpasterskiej. 

Niech Duch Święty obficie 
obdarowuje Cię swoimi 
darami, a Matka Boża 
Kongregacka i Patron 
święty otaczają opieką 
i miłością, rozjaśnia-

ją każdy dzień życia. Z 
całego serca dziękujemy 

za pracę, głoszenie Słowa 
Bożego, dobre otwarte 

serce i troskę o każdego 
człowieka. Szczęść Boże!

Z modlitwą grupa modlitewna
z Augustówka

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Etelowi

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życze-

nia: Bożego błogosławień-
stwa, zdrowia, radości, siły 
oraz wytrwałości w pracy 

duszpasterskiej. Niech 
Twój Patron święty ma 
Ciebie w swojej opiece, 
a Matka Boża zawsze Ci 

błogosławi. 
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy Duszom Czyśćcowym  
z par. Grodno-Wiśniowiec

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Zwierzyńskiemu 
z okazji Imienin przesyła-
my wiązankę najserdecz-
niejszych życzeń: wszel-

kich łask Bożych, obfitych 
darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej i 
świętego Patrona. Z całego 

serca życzymy mocnego 
zdrowia na długie lata, 

codziennej radości i życz-

liwości od ludzi. 
Szczęść Boże!

Z modlitwą i szacunkiem wierni
z kapl. św. Jerzego w Woronie

Czcigodnemu Księdzu 
Piotrowi Kubelowi

z okazji Urodzin i Imienin 
składamy szczere życzenia 
mocnego zdrowia, szczęś-
cia, spokoju w pracy dusz-
pasterskiej, cierpliwości i 
wytrwałości w duchowym 

wychowaniu wiernych. 
Niech Bóg wszechmogą-
cy wynagrodzi Ci swoimi 

łaskami, a Matka Boża 
codziennie otacza piesz-

czotą, dobrocią i błogosła-
wieństwem. Niech święty 
Patron wznosi swe modły 
za Ciebie do Boga, a Duch 

Święty szczerze obdarowu-
je swoimi darami. Z całego 
serca dziękujemy za mądrą 
naukę, Słowo Boże, czułe 
i dobre serce, wspaniały 

przykład wiary i człowie-
czeństwa, nieustanną 

troskę i ofiarną pracę na 
rzecz naszej parafii. 

Kółko Różańcowe w Wojciszek

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Koleśnikowi 
z okazji Imienin życzy-

my mocnego zdrowia na 
długie lata, wytrwałości, 

dużo sił w wykonaniu 
kapłańskich obowiązków, 

obfitych darów Ducha 
Świętego i codziennej 
opieki Maryi Panny. 

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom

Czyśćcowym z Żodziszek

Czcigodnemu Księdzu 
Witalemu Czurganowi
z okazji Urodzin skła-

damy najserdeczniejsze 
życzenia. Niechaj zdrowie 
będzie mocne, życie – dłu-
gie, siły – nieskończone, a 
radość – codzienna. Niech 
obok będą życzliwi ludzie, 

a zapał do głoszenia 
Dobrej Nowiny nigdy nie 

słabnie. Szczęść Boże! 
Róża Żywego Różańca

MB Trokielskiej, Juraciszki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu
z okazji Urodzin i Imie-
nin składamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń: 
mocnego zdrowia w 

szczerej i oddanej posłu-
dze Bogu i ludziom, dużo 

radosnych chwil w tym 
wspaniałym dniu i w ciągu 

całego życia. Niech Pan 
Bóg obdarowuje Księdza 
licznymi łaskami, Naj-

świętsza Maryja Panna ma 
w swojej opiece, a święty 
Patron nieustannie wy-

prasza dla Księdza u Pana 
potrzebne dary i pomaga 
w każdej potrzebie. Niech 

spokój zawsze mieszka 
w Księdza sercu. Szczęść 

Boże! 
Wdzięczne parafianki z katedry 

grodzieńskiej: Pelagia,  
Mirosława, Andżela, Leokadia

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Zwierzyńskiemu 

z okazji Imienin składa-
my serdeczne życzenia 
połączone z modlitwą. 
Życzymy obfitych łask 

Bożych, zdrowia na długie 
lata, darów Ducha Świę-

tego, wstawiennictwa 
świętego Pawła Apostoła, 

wytrwałości na drodze 
kapłańskiej oraz ludzkiej 
dobroci. Niech Pan Jezus 
przytula Cię do swojego 
serca i oświeca promie-

niami miłosierdzia Bożego 
każdy Twój dzień, a Matka 

Boża zasłania Cię swym 
płaszczem od niebezpie-

czeństwa i otula matczyną 
miłością. Oddajesz nam 

wszystko: swe młode lata, 
zdrowie, zdolności, serce, 

aby pojednać i przybliżyć 
nas do Boga. Dziękujemy 
Ci za szczere modlitwy, 
mądrość i pouczające 

kazania, przykład poboż-
ności, dobre serce, troskę 

i cierpliwość do nas, za 
ratowanie i nawrócenie 
naszych dusz. Jesteśmy 
szczęśliwi i wdzięczni 

Bogu za to, że posłał nam 
Ciebie.

Z szacunkiem i wdzięcznością 
wierni z par. św. Jerzego

w Wornianach

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Astukiewiczowi 
z okazji Imienin przesy-
łamy wiązankę najpięk-

niejszych życzeń: zdrowia, 
pogody ducha, nieustannej 

opieki Matki Najświęt-
szej i świętego Patrona. 

Niech zapał do głoszenia 
Słowa Bożego nigdy nie 

zgaśnie, a radość niesienia 
Chrystusa innym ludziom 

przepełnia Twe serce.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Indury

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Białonosowi

z okazji Imienin, 17. 
rocznicy święceń kapłań-

skich oraz 15. rocznicy 
posługi duszpasterskiej 

w naszej parafii życzymy 
wszelkich łask Bożych 
na każdy dzień życia 
i posługi kapłańskiej, 

nieustannej opieki Matki 
Bożej i szczodrych darów 

Ducha Świętego, dużo 
sił i wytrwałości w pracy, 
natchnienia, cierpliwości, 

życzliwych ludzi obok, 
obfitych plonów na niwie 
Pana oraz mocnego zdro-
wia, by Ksiądz jak najdłu-
żej mógł cieszyć nas swoją 

obecnością i posługą.
Wdzięczni parafianie

z Makarowiec

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Janowiczowi

z okazji Urodzin życzymy 
mocnego zdrowia, cierpli-
wości w pracy duszpaster-
skiej, spokoju, łask Bożych 
i darów Ducha Świętego. 

Niech dobry Bóg, który po-
wołał Cię do kapłaństwa, 

pomaga w życiu i w pracy. 
Prosimy, aby Pan Jezus i 
Matka Boża zawsze byli 
obok Ciebie, dziękujemy 
za ofiarną pracę i dobre 

szczere serce. 
Wdzięczni parafianie z kośc. 
śwśw. Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Szańczukowi

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia 
mocnego zdrowia, pogody 
ducha, codziennej rado-

ści i pomyślności w pracy 
duszpasterskiej. Niech 

Bóg wszechmogący obficie 
obdarowuje Cię swoimi 
łaskami, a Matka Boża i 

święty Patron opiekują się 
w każdej chwili i nieustan-

nie towarzyszą w życiu.
Parafianie z Hoży

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Andrzejowi Znosce
z okazji Urodzin składa-
my serdeczne życzenia 

zdrowia i dobra, mądro-
ści i cierpliwości. Niech 
dobry Bóg błogosławi Ci 

i obdarzy swoją łaską, 
abyś z pewnością kroczył 

drogą służenia Bogu i 
ludziom, a Matka Boża 

niech nieustannie się Tobą 
opiekuje. 

Z modlitwą i szacunkiem rodzice
i siostra z rodziną

Czcigodnemu Księdzu 
Piotrowi Morcincowi

w dniu Imienin życzymy 
dużo łask Bożych, darów 

Ducha Świętego oraz 
nieustannej opieki świę-

tego Patrona. Niech każdy 
dzień będzie napełniony 
radością, pokojem i Bożą 
miłością. Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy Duszom Czyśćcowym

z Jezior

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi Łastowskiemu 

z okazji Urodzin składa-
my serdeczne życzenia 

mocnego zdrowia, pogo-
dy ducha, pomyślności 
w posłudze kapłańskiej, 

dostatku i rozkwitu. 
Dziękujemy Ci za otwarte 

serce, zrozumienie, pomoc 
i uważność do każdego z 
nas. Niech Bóg wszech-
mogący obdarowuje Cię 

swoim błogosławieństwem 
i wzmacnia na drodze słu-

żenia Jemu i ludziom.
Wierni z Augustówka

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Etelowi

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życze-

nia: długich lat życia w do-
brym zdrowiu, pomyślno-
ści na każdy dzień posługi 
kapłańskiej, sił i wytrwa-
łości w kroczeniu drogą 

Chrystusowego powołania, 
wszelkich łask Bożych, 

nieustannej opieki Matki 
Najświętszej oraz obfitych 

darów Ducha Świętego.  
Komitet Kościelny oraz wdzięczni 

parafianie z kośc. Miłosierdzia 
Bożego, Grodno

Szanownym Siostrom 
Julicie Pietrowej,
Pauli Radziwiłko,
Apolonii Hańczyc,

Annie Wydrze,
Zofii Romańczuk

i Panu Stanisławowi
Romańczukowi

z okazji Urodzin oraz 
wszystkim Janom z okazji 

Imienin przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia 

mocnego zdrowia na 
długie lata życia, pogody 

ducha, mocnej nieza-
chwianej wiary i nadziei, 
a także błogosławieństwa 
Bożego i obfitych darów 
Ducha Świętego. Niech 

Was zawsze omija smutek 
i życie płynie w radości. 

Szczęść Boże!
Apostolat “Margaretka”, kółka 
Żywego Różańca, III Zakon św. 

Franciszka i wierni z par. Teolin

Szanownej Siostrze
Goretti Milkiewicz

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy dużo łask 
Bożych na każdy dzień, 
nieustannej opieki Mat-
ki Najświętszej i świętej 
Patronki, obfitych darów 

Ducha Świętego oraz życz-
liwych ludzi obok. Niech 
dobry Bóg Ci błogosławi 
i wynagradza za Twoją 
dobroć i wielkie serce.
ІІІ Zakon św. Franciszka, kółka 

Żywego Różańca oraz wierni
z par. Teolin 

Czcigodnemu Ojcu
Waldemarowi Słocie

z okazji 10-lecia posługi 
duszpasterskiej w na-

szej parafii przesyłamy 
moc najserdeczniejszych 

życzeń zdrowia, pogo-
dy ducha, cierpliwości, 

mocnej wiary, nadziei oraz 
życzliwości i szacunku 

od ludzi. Niech Pan Bóg, 
który wskazał Ci drogę 
do kapłaństwa, pomaga 

w realizacji powołania, w 
głoszeniu Słowa Bożego 
oraz w szerzeniu Króle-
stwa Bożego na ziemi.

Parafianie z kośc. Przemienienia 
Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Borysiewiczowi 

z okazji Imienin życzy-
my zdrowia i szczęścia, 

pomyślności w pracy 
duszpasterskiej, spełnienia 
wszystkich marzeń, zado-

wolenia i radości z peł-
nionej posługi. Szczerze 

dziękujemy Ci za głoszenie 
Słowa Bożego, mądre 
i pouczające kazania, 

przykład mocnej wiary, za 
cierpliwość i ofiarną pracę 

w naszej parafii. Niech 
Chrystus przytuli Cię do 
swojego Najświętszego 

serca i obdarzy błogosła-
wieństwem i zdrowiem, a 
nasza wspólna modlitwa 
wzniesie się do nieba i 
będzie wdzięcznością 

naszego Kościoła za Ciebie 
– księdza, którego posłał 
nam Pan. Bóg zapłać ro-
dzicom za syna kapłana!

Z szacunkiem i wdzięcznością 
parafianie z Nowojelni

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Szańczukowi

z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń: obfitych darów 
Ducha Świętego, nieustan-

nej opieki Maryi Panny, 
długich lat życia, dobrego 
zdrowia, cierpliwości, siły, 
wytrwałości, pogody du-

cha, wszelkich łask Bożych 
oraz dobrych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Hoży

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu

z okazji Urodzin i Imienin 
przesyłamy serdeczne ży-
czenia mocnego zdrowia, 

codziennej radości, 100 lat 
życia, pogody ducha, nie-

ustannej opieki Matki Naj-
świętszej, wszelkich łask 
Bożych i sił dla pełnienia 
codziennych obowiązków 
duszpasterskich. Szczęść 

Boże!
Młodzież katedralna 

Czcigodnym
Księżom Pawłowi
Bezlapowiczowi
i Pawłowi Skubie

z okazji Imienin przesy-
łamy najserdeczniejsze 
życzenia wszelkich łask 
Bożych i Jego błogosła-

wieństwa na każdy dzień, 
nieustannej opieki Matki 
Najświętszej i świętego 
Patrona, obfitych darów 

Ducha Świętego i pięknego 
plonu na niwie Pańskiej.

Młodzież katedralna 

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Janowi Radziukowi
z okazji Imienin prag-

niemy złożyć serdeczne 
życzenia obfitych łask 
Bożych oraz samych 

radosnych chwil. Bądź 
kapłanem według serca 

Jezusowego, mądrym 
i świętym. Niech Bóg, 

któremu zaufałeś, pomaga 
przezwyciężać wszystkie 
napotkane trudności, a 

Słowo Boże, które zasie-
wasz w naszych sercach, 

wyda stokrotny plon. 
Wdzięczni wierni

z par. św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym Księżom 
Pawłowi Urbanowi,

Pawłowi Zwierzyńskiemu, 
Pawłowi Gordziejczykowi, 
Pawłowi Romanowskiemu 
i Pawłowi Borysiewiczowi
w dniu Imienin życzymy 
mocy Ducha Świętego, 

radości płynącej z powo-
łania, zdrowia oraz wielu 
szczęśliwych i radosnych 

dni. Niech Najświętsza 
Maryja Panna przytula 
Was do swego serca i 

pomaga w pokonywaniu 
ciężkich chwil.

Wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

ciąg dalszy na str. 8

Z głębi serca
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Białonosowi

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy obfitych 

łask Bożych, opieki Matki 
Najświętszej i świętego 
Patrona w każdej chwili 
życia. Niech każdy dzień 
posługi kapłańskiej przy-
nosi obfite plony, radość i 
zadowolenie, a wokół będą 
szczerzy i życzliwi ludzie.

Członkowie Apostolskiego Dzie-
ła Pomocy Duszom Czyśćcowym

z Makarowiec

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu

w Dniu świętego Patrona 
życzymy zdrowia, radości, 
błogosławieństwa Bożego, 
a także realizacji wszyst-
kich planów i zamiarów. 

Niech Cię zawsze ota-
czają promienie Bożego 
miłosierdzia, łaska Boża 

i opieka Matki Bożej Kon-
gregackiej. 

Z modlitwą Kółko różańcowe
MB Nieustającej Pomocy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Gaweckiemu

w dniu Imienin przesyła-
my wiązankę najpiękniej-
szych kwiatów i wieniec 
modlitewny, spleciony z 

naszych wdzięcznych serc. 
Niech Duch Święty oświe-
ca swym światłem drogę, 

którą wybrałeś, Matka 
Boża obdarowuje swymi 

łaskami, a Anioł Stróż ma 
w swojej opiece. Dzięku-
jemy, że jesteś, i zapew-
niamy o naszej dalszej 
pamięci modlitewnej. 

Apostolat “Margaretka”

Czcigodnemu Ojcu Pio-
trowi Wiszniewskiemu 
z okazji Imienin życzy-
my zdrowia, szczęścia, 

pomyślności w posłudze 
kapłańskiej. Niech Bóg, 

któremu zaufałeś, błogo-
sławi na każdy dzień życia 
i pracy, Matka Najświętsza 

otacza swoją opieką za-
wsze i wszędzie, a święty 
Patron chroni w różnych 

trudnych sytuacjach. 
Wierni z par. Szydłowice

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Łozowskiemu 
z okazji Imienin życzymy 

dużo zdrowia, szczęś-
cia, radości, nieustannej 

opieki Matki Najświętszej 
i świętego Patrona, a także 
światła Ducha Świętego na 

każdy dzień duszpaster-
skiej posługi.

Członkowie Apostolskiego Dzie-
ła Pomocy Duszom Czyśćcowym

ze Strubncy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu 
z okazji Imienin i Uro-

dzin składamy serdeczne 
życzenia mocnego zdrowia 
i pogody ducha. Niech każ-
dy dzień pełni się radością 
Bożą i będzie bardziej bar-
wny, niż poprzedni. Niech 
będzie dużo powodów do 
uśmiechu, ponieważ Twój 

uśmiech odmienia ten 
świat na lepsze. Życzymy 

dużo sił w codziennej pra-
cy duszpasterskiej i owoc-
nej współpracy z Duchem 
Świętym, mocnej wiary i 

bliskości Jezusa. Tylko od 
Niego pochodzi prawdziwe 
szczęście i miłość, którymi 

dzielisz się ze wszyst-
kimi, kto się znajduje 

obok. Dziękujemy Bogu za 
Ciebie, za Twe dobre serce 
i troskę o parafian i świą-
tynię. Niech Bóg wszech-
mogący ci błogosławi, a 

Matka Boża Kongregacka 

i święty Patron bronią i 
pomagają. 

Z modlitwą Apostolat „Mar-
garetka” z par. św. Franciszka 

Ksawerego w Grodnie 

Czcigodnym Księżom 
Pawłowi Bezlapowiczowi 

i Pawłowi Skubie
z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń: mocnego zdro-
wia, pogody ducha, dużo 

dobroci Bożej, radości 
w sercu z każdej chwili 

posługi duszpasterskiej, 
mocnej i niezachwianej 

wiary. Niech Matka Boża 
Kongregacka otacza Was 
swoją miłością i towarzy-
szy na drodze do Chrystu-
sa, a Patron święty opieku-
je się Wami każdego dnia. 
Dziękujemy za przykład 

głębokiej wiary. Niech Pan 
strzeże Was od nieszczęść.

Z modlitwą Apostolat „Mar-
garetka” z par. św. Franciszka 

Ksawerego w Grodnie 

Czcigodnym Księżom 
Pawłowi Szańczukowi 
i Pawłowi Urbanowi

z okazji Imienin z całe-
go serca życzymy dużo 
zdrowia, pomyślności, 
wytrwałości na nieła-

twej drodze kapłańskiej, 
radości i życzliwych ludzi 
obok, błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień, 
obfitych darów Ducha 
Świętego i nieustannej 

opieki Najświętszej Matki 
Bożej Szkaplerznej. Niech 
święty Patron Was strzeże 
od wszelkich nieszczęść i 

niepowodzenia.
Z modlitwą Apostola

 „Margaretka”

Czcigodnemu Księdzu 
Piotrowi Kubelowi

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życze-

nia. Niech Bóg Ojciec bło-
gosławi Ci, Jezus Chrystus 

pomaga być wiernym i 
świętym kapłanem, Duch 
Święty oświeca i prowadzi 

po ścieżkach Bożych, a 
Maryja, Matka kapłanów, 
po macierzyńsku Tobą się 

opiekuje.
Członkowie Apostolskiego Dzie-
ła Pomocy Duszom Czyśćcowym

z Krupowa i Wołdaciszk

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi 

Łastowskiemu
z okazji Jubileuszu z 
całego serca życzymy 

wszelkich łask Bożych na 
każdy dzień. Niech Twe 
życie będzie szczęśliwe i 

błogosławione, obok będą 
życzliwi ludzie, a w sercu 
mieszka radość, dobroć, 
miłość i nadzieja. Niech 
Matka Boża Jasnogórska 

zawsze się Tobą opiekuje, 
Anioł Stróż czuwa nad 

Tobą, a obok będą ludzie 
gotowi przyjść z pomocą 

w trudnej chwili. Z całego 
serca dziękujemy za do-

broć, otwarte serce i ofiar-
ną pracę na rzecz Boga i 

ludzi. Jesteśmy wdzięczni 
Ci za to, je jesteś z nami i 
dla nas, za troskę o naszą 
świątynię i cudowne roz-
ważania Słowa Bożego. 

Parafianie z Kopciówki

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi

Łastowskiemu
z okazji Jubileuszu skła-

damy moc najserdeczniej-
szych życzeń. Niech Jezus 
Chrystus, którego każdego 

dnia trzymasz w swych 
kapłańskich rękach, bło-

gosławi każdy Twój dzień, 
Matka Boża niech otacza 
swoją miłością i opieką, 
a Duch Święty prowadzi 

przez całe życie i nie-
ustannie obdarowuje swoi-
mi darami. Żyj w zdrowiu i 
radości, a Twe serce niech 
zawsze będzie napełnione 

pokojem i miłością. 
Parafianie z Nowosiołek

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi

Romanowskiemu
z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia. Niech 
w tym radosnym dniu Ci 
Ojciec błogosławi, Matka 
Boża, opiekunka kapła-
nów, obdarowuje wszel-

kimi łaskami i przytula do 
swego serca, a Jezus Chry-

stus szczerze pomaga w 
drodze kapłańskiej. Kochaj 
i służ swojej parafii, Bogu 
i wiernym, a oni zawsze 
będą wdzięczni Tobie i 

będą się modlić za Ciebie. 
Alicja i Witalij Woronowowie

ze Smorgoń 

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu

z okazji Urodzin i Imienin 
z całego serca życzymy 
wszelkich łask Bożych, 

błogosławieństwa, dużo 
radosnych chwil. Niech 

Jezus zawsze będzie Twym 
Przyjacielem, Duch Święty 

oświeca każdy dzień po-
sługi kapłańskiej, Matka 

Boża przytula do swojego 
serca, a święty Jan Chrzci-
ciel opiekuje się Tobą i wy-

prasza u Pana potrzebne 
łaski dla Ciebie. 

Grupa modlitewna
MB Kongregackiej

Czcigodnemu Księdzu 
Piotrowi Morcincowi

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy wielu łask 
Bożych. Niech wszystko 

zaplanowane się spełnia, 
radość i pokój zawsze 

goszczą w sercu, a obok 
będą dobrzy i życzliwi lu-
dzie. Życzymy też mocne-
go zdrowia na długie lata 
życia, sił i wytrwałości w 
posłudze duszpasterskiej 
i niegasnącego zapału do 

głoszenia Ewangelii Bożej. 
Parafianie z Jezior

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Stwołowi

z okazji Imienin składa-
my serdeczne życzenia 
zdrowia na długie lata, 

radości i dużo łask Bożych. 
Niech mądrość duchowa 
i życiowa będzie Twoim 

najlepszym skarbem, Pa-
tron święty udziela mocy i 
rozwagi, byś umiał jednać 
ludzi, a Matka Najświęt-

sza doda Ci nadziei, że po 
złej chwili piękny dzień 

przychodzi. 
Kółka Różańcowe MB Kongre-

gackiej i MB Królowej Pokoju
z par. Repla 

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi

Adamowiczowi
z okazji Urodzin przesy-
łamy najserdeczniejsze 
życzenia: Bożego bło-
gosławieństwa, opieki 

Najświętszej Maryi Panny, 
darów Ducha Świętego, 

wszelkich łask od Chrystu-
sa Pana, mocnego zdrowia, 
pogody ducha oraz życzli-
wych ludzi obok. Dzięku-
jemy Panu Bogu za to, że 
dał nam takiego kapłana, 

który niesie ludziom Słowo 
Boże, światło, nadzieję 
i radość. Dziękujemy za 
modlitwę, czułe otwarte 

serce, oddaną służbę miło-
siernemu Bogu i ludziom. 

100 lat! Szczęść Boże! 
Wierni ze w. Sołtaniszki,

par. Nacza 

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Janowi 

Etelowi
z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życze-
nia. Niech drogę, którą 
wybrał dla Ciebie Pan, 

zawsze rozjaśnia Matka 
Najświętsza. Niech dobry 

Jezus trzyma Cię przy 
swoim sercu i obdarza 

swoim błogosławieństwem 
i wszystkimi potrzebnymi 

łaskami, a Duch Święty 
będzie nieskończenie 

hojny na swe dary. Życzy-
my także zdrowia, pogody 
ducha, dobroci, radości i 
ciepła. Dziękujemy Bogu 

za Twe dobre serce, troskę 
o naszą świątynię, uważ-

ność i czułość. 
Z szacunkiem „Legion Maryi”

z par. Miłosierdzia Bożego
w Grodnie

Czcigodnemu 
Księdzu Proboszczowi 
Pawłowi Koleśnikowi
z okazji Imienin życzy-

my obfitych łask Bożych, 
mocnego zdrowia, darów 

Ducha Świętego, nieustan-
nej opieki Matki Bożej, 

wytrwałości na drodze ka-
płańskiej, pogody ducha i 

radości z powołania. Niech 
Patron święty nieustannie 

czuwa nad Tobą, a obok 
zawsze będą dobrzy ludzie. 

Szczęść Boże!
Wierni ze w. Andrzejowce

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Sorele

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocnego 

zdrowia, codziennej rado-
ści, pogody ducha, reali-
zacji wszystkich planów, 

życzliwych ludzi i pomyśl-
ności w pracy duszpaster-
skiej. Niech Matka Boża i 

święty Patron opiekują się 
Tobą każdego dnia, a Bóg 

wszechmogący obdarowuje 
długim życiem w zdrowiu i 

zawsze wspiera w trud-
nych chwilach. 

Wierni z parafii Wołpa 

Czcigodnemu Księdzu 
Witalemu Cybulskiemu 
z okazji Imienin z całego 
serca składamy najpięk-

niejsze życzenia. Życzymy 
zdrowia i dobra, mądro-
ści i cierpliwości. Niech 
dobry Bóg błogosławi Ci 
na drodze służenia Mu i 
ludziom, a Matka Boża 

nieustannie się Tobą opie-
kuje. Dziękujemy za Słowo 
Boże, szczere pouczające 

kazania, dobry nastrój, 
przyjaźń do ludzi, miłość 

do Boga i do nas, wier-
nych. Dziękujemy także 

Bogu i Twoim rodzicom za 
Ciebie.

Wdzięczni parafianie  
z kośc. śwśw. Piotra i Pawła 

Apostołów w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Pawłowi 

Pawlukiewiczowi
z okazji Imienin składamy 
wiązankę życzeń. Z całego 

serca życzymy obfitych 
łask Bożych, mocnego 

zdrowia, radości z powo-
łania. Niech wytrwałość 
i spokój zawsze Ci towa-
rzyszą, a Matka kapła-

nów opiekuje się Tobą z 
ciepłem i miłością, zanosi 
nasze wspólne modlitwy 
do Najświętszego Serca 

Jezusa i pomaga wykony-
wać wolę Ojca Niebieskie-
go. Dziękujemy za mądre 
i dobre słowo, wspaniały 
przykład wiary i ofiarną 

pracę na rzecz naszej para-
fii. Bóg zapłać! 

Parafianie z kośc. śwśw. Piotra
i Pawła w Graużyszkach

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Bezlapowiczowi 

z okazji Imienin składa-
my serdeczne życzenia 

mocnego zdrowia, pogody 
ducha i optymizmu. Niech 
Twa droga życiowa będzie 

długa, jasna i radosna. 
Niech na niej będą do-

brzy ludzie, które zawsze 
zdołają wesprzeć, a Twoja 
szczera modlitwa i mądre 
pouczające kazania niech 
przenikają głęboko w du-
sze i radują ludzkie serca. 
Niech Anioł Stróż zawsze 

pomaga Ci w życiu. Bardzo 
Cię kochamy i pamiętamy 

w swoich modlitwach.
Z szacunkiem rodzice, brat

z rodziną i babcie

Czcigodnemu Księdzu 
Witalemu Cybulskiemu 
z okazji Imienin przesy-
łamy serdeczne życzenia 

zdrowia na długie lata 
i mocnej wiary w Boga. 

Niech płomyk Ducha Świę-
tego, który lśni w Twym 
sercu, nigdy nie słabnie, 
niech dobry Jezus poma-
ga w pracy, a Matka Boża 
Ostrobramska otula swym 
płaszczem. Dziękujemy za 
modlitwy i Słowo Boże, za 

miłosierdzie do ludzi. 
Z szacunkiem parafianie z kapl. 

MB Ostrobramskiej, Urciszki

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Romanowskiemu 
z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życze-

nia mocnego zdrowia, 
szczęścia, pogody ducha, 
cierpliwości i wytrwałości 
w pracy duszpasterskiej, 

opieki Matki Bożej i świę-
tego Patrona, obfitych da-
rów Ducha Świętego oraz 

życzliwych ludzi obok. 
Z pamięcią Kółka Różańcowe, 

członkowie Apostolskiego  
Dzieła Pomocy Duszom Czyść-

cowym oraz wierni z par. MB 
Różańcowej w Raduniu 

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi

Romanowskiemu
z okazji Imienin przesyła-
my najserdeczniejsze ży-
czenia: mocnego zdrowia, 
długich lat życia, codzien-
nej radości i pomyślności 

w pracy kapłańskiej. Niech 
Bóg Ojciec dodaje Ci sił, 

Duch Święty nadziela 
mądrością i pokojem, a 
Matka Boża przytula do 

swego serca, nieustannie 
się opiekuje i broni od 

zła. Dziękujemy za Twoją 
czułość i dobroć. Pamięta-
my o Tobie w modlitwach. 

Niech Cię nieustannie 
strzeże święty Patron. 

Szczęść Boże! 
Kółka Różańcowe, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

Duszom Czyśćcowym oraz wier-
ni z par. MB Różańcowej  

w Raduniu

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Gaweckiemu

w dniu Imienin składa-
my serdeczne życzenia 
zdrowia na długie lata, 

potrzebnych sił dla reali-
zacji wszystkich zamiarów, 
optymizmu i jak najwięcej 
otwartych, szczerych serc 
na drodze życiowej. Niech 
nieszczęścia Cię omijają, a 
radość i spokój goszczą w 

Twym sercu. 
„Legion Maryi Nieustającej 

Pomocy” z Iwia

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Janowiczowi

z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy radosnych 
dni w posłudze duszpa-

sterskiej, dużo sił, mocnej 
wiary i błogosławieństwa 

Bożego. Niech marzenia 
się spełniają, uśmiech 
upiększa twarz, a obok 

będą życzliwi ludzie. Niech 
praca na rzecz Boga i ludzi 

przynosi obfite owoce, 
Anioł Stróż pomaga w 

niełatwej posłudze, a Bóg 
szczerze wynagrodzi ro-
dzicom za syna kapłana.

„Legion Maryi Nieustającej 
Pomocy” z Iwia

Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu

Obuchowskiemu
z okazji Imienin serdecz-

nie życzymy mocnego 
zdrowia, obfitych owoców 
w pracy na niwie Pańskiej 
oraz pomocy Bożej na nie-
łatwej drodze kapłańskiej i 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny na każdy dzień. 
Wierni ze w. Gołowieńczyce

Czcigodnemu Księdzu 
Anatolowi

Zacharzewskiemu
z okazji Imienin życzymy 
błogosławieństwa Bożego 
na każdy dzień, nieustan-
nej opieki Maryi Panny i 

świętego Patrona, obfitych 
darów Ducha Świętego, 

mocnego zdrowia na dłu-
gie lata, szczęścia, pogody 
ducha, radości z pełnionej 

posługi, wytrwałości i 
mocy na niełatwej drodze 

kapłańskiej.
Wierni parafianie z Michaliszek

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Giedrojciowi

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy wszelkich 

łask Bożych, radości, moc-
nego zdrowia, cierpliwości 

i wytrwałości na drodze 
kapłańskiej. Niech Matka 
Boża nieustannie się Tobą 

opiekuje, a Duch Święty 
obdarowuje swoimi obfity-
mi darami. Z całego serca 

dziękujemy za Słowo Boże, 
dobre serce oraz troskę o 

nas i kościół. 
Rada parafialna, Hołynka

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Stwołowi

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy zdrowia, 
szczęścia, mocnej wiary, 
mnóstwo nowych idei i 

zamysłów, radości z każdej 
przeżytej chwili, miłości 
i szacunku od ludzi obok. 
Niech Pan Bóg wzmacnia 
Cię swą siłą, Matka Boża 
otacza opieką, a święty 

Patron pomaga w każdej 
potrzebie.

Parafianie z Repli

Składamy wyrazy 
serdecznego współ-

czucia i chrześci-
jańskiego wsparcia 
rodzinie śp. Ireny 
Siliniewicz, wielo-
letniej pracownicy 

Kurii Grodzień-
skiej. Niech Bóg 

miłosierny przyj-
mie ją do swojego 

Królestwa. 

Redakcja „Słowa Życia”
i współpracownicy Kurii

 

Drodzy Czytelnicy!

W związku z urlopem
kolejny numer gazety 

„Słowo Życia”
ukaże się 

14 sierpnia.
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