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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

ADOPCJA DUCHOWA

Kalendarz wydarzeń
4 kwietnia

Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego.
Dzień obrony życia dzieci
nienarodzonych i modlitwa
w intencji dzieci poczętych.
Duchowa Adopcja.

13 kwietnia

XXV. rocznica prekonizacji ks.
bpa Aleksandra Kaszkiewicza
i erygowania diecezji
grodzieńskiej. Módlmy się za
Pasterza i Lud Boży diecezji.

17 kwietnia

Niedziela
Dobrego Pasterza. Światowy
Tydzień Modlitw o Powołania do
Służby Bożej w Kościele.

Zapraszamy!
Program redakcji
katolickiej

Każdą minutę w różnych częściach świata
dokonuje się z woli Boga cud poczęcia człowieka.
Jednak wiele poczętych dzieci mogą nie doczekać się dnia swoich
narodzin w wyniku aborcji. Co roku na Białorusi około 30 tysięcy niewinnych
maluchów zostają zabite w łonie swoich matek. Ogółem w całym świecie 55 milionów kobiet
poddają się aborcji. Wobec tych strasznych liczb nie można pozostać obojętnym, dlatego Kościół
zachęca wiernych włączyć się w obronę życia i podjąć Adopcję Duchową Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą. Przysięga Adopcji Duchowej składa się zwykle w uroczystość
Zwiastowania Pańskiego na czas do Bożego Narodzenia.
ciąg dalszy na str. 3

PRZEZ MIŁOSIERDZIE
UPODOBNIĆ SIĘ
DO CHRYSTUSA

„Symbol Wiary”
Program katolicki na kanale
telewizyjnym „Bielarus–4”
o życiu religijnym Diecezji
Grodzieńskiej. Kolejna audycja
ukaże się
5 kwietnia
we wtorek o godzinie 19.45
przy współpracy Katolickiego
Studium Telewizyjnego
Diecezji Grodzieńskiej
oraz telewizji państwowej.

Intencje różańcowe:
Kwiecień

Podziękowanie za 25. rocznicę
kierowania diecezją przez Jego
Ekscelencję Księdza Biskupa
Aleksandra Kaszkiewicza.
O dary Boże dla
naszego pasterza.
O wzrost jedności duchowej
pomiędzy biskupem diecezji
a kapłanami, kapłanami a
wszystkimi wiernymi.

SONDA

www.grodnensis.by
Jak często modlisz się
Koronką do Miłosierdzia
Bożego?
każdego dnia
tylko w niedzielę

„Słowo Życia” proponuje uwadze czytelników projekt pod tytułem „Ćwiczenia w miłosierdziu”. Z tego numeru w gazecie rozpoczyna się publikacja serii
refleksji na temat czynów miłosierdzia względem duszy i ciała. Czytelnicy mają
doskonałą okazję, aby pogłębić swoją wiedzę o przejawach wiary. Duszpasterze
opowiedzą o tym, jak można zrealizować godne sprawy.
„Treningi” duchowe mogą stać się dobrym przyzwyczajeniem – nawykiem
czynienia miłosierdzia. Dzięki temu człowiek staje się podobny do Chrystusa.
Czy chcielibyście być podobni do Jezusa?

czas od czasu
podczas nowenny do
Miłosierdzia Bożego
a co to jest?
trudno powiedzieć

zagłosuj
ciąg dalszy na str. 3

„Bóg daje nadzieję, której potrzebuje świat” – papież Franciszek

2

TO, CO TRWA NA WIEKI

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
J 20, 19–30

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia,
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus,
stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na
nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie
był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc
uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w
miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie
Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł
do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i
nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz
Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział
mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli”.

ZNAKI MIŁOSIERDZIA
To spotkanie Jezusa z Tomaszem i błogosławieństwo Zmartwychwstałego uzdolniło nas do trwania
w wierze. Przez tydzień św. Tomasz „dojrzewał” do
tego dnia. Apostołowie próbowali przekonać go o
prawdziwości wydarzeń paschalnych. Najprawdopodobniej opowiadali o szczegółach, w swoje relacje
wkładali wiele emocji. Nie wykluczone, że Tomasz
był bliski wiary ich słowom. Konieczny był jednak
ten moment, w którym Tomasz osobiście ujrzał swego Mistrza ze śladami męki. To „niewierny” Tomasz
„użyczył” nam swych oczu, abyśmy i my mogli dostrzec znaki Bożego miłosierdzia.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 21, 1–15

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem
Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael
z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj
inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do
nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy
i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus
stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli,
że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy
macie co na posiłek?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”.
On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie
łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. (…) A kiedy
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na
nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus:
„Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”.
(…) Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”.
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania:
Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus
przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę.
(…) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona
Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie
więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś
baranki moje”. I znowu, po raz drugi, powiedział do
niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”.
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

SŁOWO REDAKTORA
Ks. Paweł Sołobuda
Moc miłosierdzia przemieni szeroką panoramę
tragedii
współczesnego
świata, przemieni serce
każdego człowieka. Kościół staje się szczególnym
miejscem głoszenia prawdy Miłosierdzia Bożego.
Warto w tym miejscu kolejny raz przypomnieć
testament
Chrystusa
Miłosiernego
przekazany przez świętą siostrę
Faustynę: „Podaję ci trzy
sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo,
trzeci – modlitwa; w tych

DEKANAT

LIDA

Według archiwum
diecezji grodzieńskiej
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Kościół Miłosierdzia

Pontyfikat papieża Franciszka jest spostrzegany przez pryzmat przede wszystkim miłosierdzia. W swoim nauczaniu i posłudze Ojciec Święty pragnie uczynić wszystko, aby zmienić
ten świat, aby świat poznał Boże miłosierdzie. Ogłaszając Rok Miłosierdzia Papież pragnął,
aby nie było już wojny i terroryzmu, aby biedni ludzie mieli możliwość prowadzenia godnego
życia, aby przez miłosierdzie człowiek poznał dobrego Boga, który błogosławi każdemu w
jego życiu. Jeden z niemieckich kardynałów na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia powiedział:
„Musimy mówić o Bogu w nowy sposób. O Bogu, który przyjmuje, słucha, widzi nędzę człowieka, towarzyszy nam. Myślę, że taki Bóg ma w sobie coś nowego, co pociąga również współczesnego człowieka. Jest natomiast skandalem, że przez wielu ludzi na zewnątrz Kościół
jest postrzegany jako niemiłosierny. Kościół musi to zmienić. Musi stać się, jak mówi Papież,
Kościołem z otwartymi drzwiami i oknami, Kościołem, który wychodzi na peryferię, a nie jest
zamkniętą twierdzą”.
trzech stopniach zawiera
się pełnia miłosierdzia i
jest niezbitym dowodem
miłości ku Mnie” (Dz. 742).
Spotykając w swoim życiu
Jezusa Miłosiernego, człowiek staje się miłosierny,
a swoim postępowaniem,
nauczaniem a zarazem
modlitwą
może
wiele
uczynić w dzisiejszym
świecie. „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia
dostąpią”
(Mt 5, 7). Na każdym z nas
spoczywa wielkie zadanie.
Dzisiaj są bardzo potrzebne apostołowie Miłosier-

dzia, żywe świadectwo
wiary. Świat potrzebuje
naszych dzieł miłosierdzia, potrzebuje modlitwy
o miłosierdzie. Nie zaniedbajmy żadnego z tych
wymiarów apostolstwa, a
wtedy to wspólne dzieło
miłosierdzia
zaowocuje. Przeżywając Święto
Miłosierdzia prosimy o
przemianę serca ludzkiego, a Kościół otwierając
swoje bramy i okna został
ośrodkiem kultu Bożego
miłosierdzia.

Miłosierdzie
jest
fundamentem Kościoła. Każdy z nas
przynależąc do Kościoła Chrystusowego powinien budować życie na takim
fundamencie. Kościół
Miłosierdzia
jawi się jako jedyny
ratunek dla człowieka i świata.

Białohruda

Kościół pod wezwaniem
św. Michała Archanioła został założony tu w 1609 r. z
inicjatywy wojewody witebskiego Jana Zawiszy po jego
nawróceniu z kalwinizmu.
Drewnianą świątynię zbudowano na malowniczym
wzgórzu na lewym brzegu
rzeki Dzitwy. Z czasem wokół kościoła powstał cmentarz. Ostatni kościół drewniany został zbudowany w
1703 r. w stylu barokowym
ze środków szlachcica Szemiota, dziedzica Dzitwy.
Wejście na teren kościelny,
otoczone ogrodzeniem kamiennym, poznaczone było
trójprzęsłową bramą murowaną, nad którą wznosiła
się drewniana dwukondygnacyjna czworoboczna wieża dzwonnica.
Drewniane
świątynie
zmieniały jedna drugą do
1902 r., kiedy wierni na
czele ze swoim proboszczem ks. Kazimierzem Stalewskim postanowili zbudować z własnych środków
kościół murowany. Budowa
rozpoczęła się w 1903 r. i
była ukończona w 1907 r., w
1908 r. kościół został konsekrowany pod wezwaniem
historycznym św. Michała
Archanioła. Nowa świątynia
w stylu eklektycznym, gdzie
cechy neoromantyku łączą

przylega złożony system
zakrystii. Fasada główna
pod trójkątnym frontonem
jest flankowana czterokondygnacyjnymi
teleskopowymi wieżami dzwonnicami, uwieńczonymi iglicami
fasetowanymi z lukarnami.
Skrzydła transeptu i absyda są poniżone do poziomu
naw bocznych, objętości są
przykryte
dwuspadowymi
(nad absydą i zakrystiami –
czterospadowymi) dachami
blaszanymi. Nad frontonem
ołtarzowym wznosi się stroma sygnaturka.
Wnętrza,
podzielone
trzema parami kolumn na
trzy nawy i zamknięte systemem sklepień krzyżowych
na łukach obwodowych, są
zdobione pięcioma ołtarzami. Ołtarz główny jest dwukondygnacyjny, wykonany
w kształcie cour d’honneur
w stylu neoromańskim.
Pierwsza kondygnacja jest
triforiumowa: w centrum
znajduje się obraz Matki
Bożej Miłosierdzia (znany
od końca XVIII w., uważany za cudowny), ozdobiony
licznymi wotami, w niszach
znajdują się figury św. Mikołaja (z lewej) i św. Kazimierza (z prawej). Nad pierwszą
kondygnacją ustawione są
cztery figury aniołów i czterokolumnowy portal wokół

Wygląd zewnętrzny świątyni

modernistyczne). W kaplicach wykonanych w skrzydłach transeptu umieszczone
są jeszcze dwa ołtarze: z
lewej – św. Józefa, z prawej
– Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Wnętrza świątyni
(zwłaszcza sklepienia) są
pomalowane ornamentem
roślinnym w stylu secesyjnym. Nad narteksem na
dwóch kolumnach opierają
się chóry organowe, które
oświetla okno-róża na fasadzie głównej.
Za kościołem, wśród
cmentarza zachowała się
drewniana dwukondygnacyjna
brama-dzwonnica
od kompleksu poprzedniej,
drewnianej świątyni. Jest to
budowa dwukondygnacyjna (mniejszy czworobok na
większym) pod czterospadowym dachem pokrytym
dachówką. Cmentarz otoczony murem kamiennym,
kościół – metalowym na

przechowują ojcowie kapucyni w Lipniszkach. Przy
kościele działała szkoła
parafialna, którą do 1832 r.
opekowali się lidzcy pijarzy.
Za czasów władzy polskiej
do parafii dołączono kaplicy w Kurhanie i Mochowiczach. W tych latach liczba
parafian przekraczała 3600
osób.
Wcześniej do parafii
należały kaplice w Olżewie Wielkim, Dajnowie,
Daniewszczyźnie, Dzitwie
Szemiotowskiej,
Miadziewszczyźnie. Funkcjonował w parafii także szpital,
fundowany przez księżną
Radziwiłłówną, podkomorną litewską. Kościół św. Michała działał przez cały czas,
nawet wtedy, gdy ówczesny
proboszcz ks. Stefan Horodko został aresztowany i uwięziony, parafianie
przychodzili do kościoła,
modlili się, śpiewali Go-

NAJTRUDNIEJSZY EGZAMIN
Chrystus Zmartwychwstały przeżywał tylko tę
wątpliwość i oczekiwał jedynej odpowiedzi. Nie tylko
od Piotra. Z tym samym pytaniem zwraca się do każdego z wierzących. Ciągle je powtarza, jakby wciąż na
nowo przynaglał nas do szukania w sercu racji naszej
wiary. Tylko moc miłowania uzdalnia do wypełnienia
zadań uczniów Jezusa. Dowodem tego jest Jego miłość. W niej jest moc Zmartwychwstania – pojednania z Bogiem całego stworzenia.
Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

Ołtarz główny

się z cechami neogotyku
i secesji, wzniosła strome
wieże ponad malowniczą
okolicą. Kościół jest zbudowany z żółtej cegły. Jest to
dwuwieżowa trzynawowa
bazylika z transeptem i pięciokątną absydą, do której

Wygląd wewnętrzny świątyni

okna-lukarny nad ołtarzem.
Inne ołtarze w swej stylistyce architektonicznej są podobne do ołtarza głównego.
Lewy boczny ołtarz poświęcony Miłosierdziu Bożemu,
prawy – św. Michałowi Archaniołowi (obraz ma cechy

murowanych słupkach.
Od końca XIX w. do parafii białohrudzkiej dołączyła kaplica cmentarna tuż w
Białohrudzie. W niej w 1933
r. został znaleziony ciekawy
skarb kościelnych medalionów-pamiątek, który teraz

dzinki, Nieszpory i odprawiali nabożeństwa majowe.
Od początku lat 1960-tych
proboszczem był tu ks. Kazimierz Szaniawski. W latach
1970-tych kościół w Białohrudzie został zaliczony
do zabytków architektury.
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UCZYNEK WZGLĘDEM DUSZY BLIŹNIEGO.

UPOMINAĆ GRZESZĄCYCH

ciąg dalszy ze str.1
Ludzie przychodzą na
ten świat ze skłonnością
do grzechu. Dlatego często życie jest podobne do
ciągłej walki z grzesznymi myślami, pragnieniami,
uczuciami i, w przyszłości,
słowami i czynami. W modlitwie „Ojcze nasz” przemawiamy następujące słowa:
„i odpuść nam nasze winy”,
w których prosimy Boga,
aby przebaczył nam popełnione grzechy. Jest to
potwierdzenie myśli, że
każdy człowiek potrzebuje
zbawienia.
Według Pawła Apostoła

wszyscy jesteśmy grzesznikami: „Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,
nie ma rozumnego, nie ma,
kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma
takiego, co dobrze czyni,
zgoła ani jednego” (Rz 3,
10–12).
Zgrzeszyć – oznacza
zgubić się, zejść na złą
drogę. W terminologii biblijnej zła droga – to droga z dala od Boga, od Jego
przykazań. Będąc braćmi w
wierze, nie możemy pozostawać obojętnymi wobec
tego, że z powodu grze-

chu bliźni wręcz schodzi
z właściwej drogi. Chrześcijanie nie mogą myśleć
tylko i wyłącznie o swoim
zbawieniu, bo tym samym
zakłócają główne przykazanie miłości do Boga i
człowieka.
W historii Kościoła pouczeniem w duchu miłości
wyróżniali się apostołowie, prorocy i święci. Ale
to zadanie stoi również
przed nami, pracownikami Jezusa Miłosiernego.
Chrześcijanie powinni być
tymi „aniołami na ziemi”,
gotowymi
zabezpieczyć
bliźniego, ostrzec go lub

Upominać siebie nawzajem mogą mąż i żona. Małżeństwo
powinno doskonalić się duchowo, a chrześcijanie są powołani do tego, aby sobie nawzajem pomagać w rozwoju. Rodzice mogą upominać swych dzieci. Ich wiek nie ma żadnego
znaczenia, kiedy mowa idzie o uczynkach, które przeczą normom moralnym. Każdy z nas może upominać swych przyjaciół,
kolegów z pracy, a także każdego człowieka, który czyni coś
niezgodnego z przykazaniami Bożymi. Tego nas naucza Jezus,
gdyż każdy człowiek jest jednakowo ważny dla Boga.
Ks. Jan Romanowski

coś mu podpowiedzieć,
otworzyć na coś oczy lub
zaprosić spojrzeć na życie
z innej perspektywy.
Dosłowne tłumaczenie
z języka greckiego słowa
“upomnienie” brzmi: “przywołać kogoś do rozsądku”.
Innymi słowy, człowiek powinien apostołować, gdyż
upomnienie jest jednym
ze sposobów głoszenia
Ewangelii. Można go również traktować jako naukę,
radę, wynikające z troski i
miłości do bliźniego.
Upominać należy w
sposób delikatny i życzliwy, wynikający się z miłości Bożej. Kiedy wstyd lub
lęk przeszkadzają dokonywać uczynki miłosierdzia,
należy zwrócić się z modlitwą do Ducha Świętego.
Do niego zwracamy się
też prosząc o dar mądrości. Nie można upominać,
dopóki nie znamy prawdy,
bo nie możemy opierać się
na pozorach. Nawet wtedy, gdy już znamy prawdę,
nie powinniśmy upominać,
dopóki nie połączymy jej
z miłością. Tylko miłość
trafia do serca, a prawda
nie połączona z miłością,
nie pochodzi z prawdziwej
miłości. Więcej dobra przyniesie jedno słowo łagodne, płynące z miłości, niż
tysiąc słów bez miłości.
Nie warto upominać

zaraz po przewinieniu, ponieważ wtedy człowiekiem
jeszcze rządzą emocje. W
taki sposób nie da się dotrzeć ani do jego umysłu,
ani do serca. Nie trzeba
zaczynać od udzielenia reprymendy, gdyż to oczywiście odpycha. Warto zwrócić uwagę na dobre cechy
człowieka, może za coś go
pochwalić. I tylko później
wypowiedzieć się odnośnie tego, na co bliźniemu
należy zwrócić uwagę.
Upominać należy spokojnie, bez drażliwości. Nie
warto tego robić publicznie, gdyż takie ostrzeżenie
może spowodować jeszcze
większe zło. Lepiej porozmawiać z człowiekiem prywatnie. I nie zapomnieć o
najważniejszym: upominać
trzeba nie z pozycji kogoś lepszego lub bardziej
rozsądnego, lecz z pozycji
osoby, która również znajduje się na drodze rozwoju. Pamiętajmy, „jeśliby
ktokolwiek z was zszedł z
drogi prawdy, a drugi go
nawrócił, niech wie, że kto
nawrócił grzesznika z jego
błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy” (Jk 5,
19–20).
Angelina Pokaczajło

5 przyczyn, aby popełnić uczynek miłosierdzia:
1. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem przed Bogiem.
2. Jeśli reagujemy na grzech bliźniego milczeniem, mimo woli
wspomagamy w nim.
3. Osoba, do której się zwracamy, może nie być świadoma
grzechu i jego konsekwencji.
4. Upomnienie, choć odbierają do niechętnie, może
spowodować pozytywny wynik.
5. Dobra rada zdolna wzmocnić głos sumienia człowieka i
powstrzymać go przed popełnieniem grzechu.

JAK WYMODLIĆ
ZAGROŻONYM DZIECIOM ŻYCIE

ciąg dalszy ze str.1

CO TO JEST
ADOPCJA
DUCHOWA
Adopcja Duchowa to dziewięciomiesięczne zobowiązanie się do codziennej modlitwy za poczęte i zagrożone
aborcją dziecko. Polega ona
na codziennym odmawianiu
dziesiątki Różańca wraz z
modlitwą w intencji dziecka
poczętego. Osoba obejmuje
modlitwą tylko jedno dziecko, które to, wie jedynie Pan
Bóg. Do modlitwy można
dołączyć dowolnie wybrane
dodatkowe postanowienia,
na przykład częstą spowiedź,
Komunię Świętą, adorację
Najświętszego Sakramentu,
lekturę Pisma Świętego, pomoc osobom potrzebującym
lub dodatkowe modlitwy.
Zazwyczaj zobowiązanie
Adopcji Duchowej podejmuje
się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i wtedy trwa
ono do Bożego Narodzenia.
Także można ją podjąć w
każdym innym czasie przez

uroczyste złożenie ślubowania na Mszy Świętej (po odczytaniu Ewangelii) lub gdy
nie ma warunków do złożenia
uroczystego
przyrzeczenia
w kościele, indywidualnie w
dowolne święto Matki Bożej,
przed krzyżem lub świętym
obrazem. Osoba składająca
przyrzeczenie staje się duchowym rodzicem „swego”
poczętego dziecka na czas
dziewięciu miesięcy. Duchowa Adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być
podejmowana cyklicznie co
9 miesięcy (jednak zawsze
po wypełnieniu poprzednich
zobowiązań).
Każdorazową nową Adopcję Duchową
powinno poprzedzać nowe
przyrzeczenie.

KTO MOŻE
PODJĄĆ ADOPCJĘ
DUCHOWĄ
Adopcję Duchową może
podjąć każdy – osoba świecka, konsekrowana, mężczyzna, kobieta, człowiek w
każdym wieku. Jedynie dzieci

podejmują ją pod opieką rodziców.
Osoba, która podejmuje
Adopcję Duchową, spełnia
zaszczytny akt ofiary. Chociaż
dziecka nigdy nie zobaczy, nie
przytuli, nie przygarnie do
serca, broni jego życia. Wypowiadając słowa modlitwy,
prosi również Jezusa o zmianę nastawienia rodziców do
zagrożonego dziecka, by zrozumieli, że rodzina jest niezastąpioną wspólnotą, ale spełni swą rolę tylko wtedy, gdy
będzie zbudowana na wzajemnej miłości. Bardzo ważne jest, by Duchową Adopcję podjęli zwłaszcza ludzie
młodzi – uczniowie, studenci, młode małżeństwa. Jeśli
podejmą ofiarę modlitwy o
ocalenie od zagłady jednego
nieznanego im dziecka, to nie
dopuszczą do śmierci własnego poczętego dziecka.
„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.

Te słowa, wypowiedziane przez św. Jana Pawła II w
encyklice „Evangelium vitae”

nie tracą dziś swojej aktualności. We współczesnym
świecie mówienie o aborcji,
jako o morderstwie człowieka dla wielu jest niewygodne,
dlatego są one przyrównywane do zwykłego zabiegu
lekarskiego. A przecież ta tak
zwana operacja, nie łączona
z żadnym sumieniem, nikogo
nie ratuje, wręcz przeciwnie –
pozbawia życia tysiące dzieci,
łączy w sobie liczne osobiste
pojedyncze tragedie.
Ważne, że coraz więcej
osób pragnie walczyć o życie
niewinnych poczętych dzieci, którzy sami nie mogą się
upomnieć o swoje miejsce
w świecie, o prawo do życia
i do miłości. Ci, co podjęli
duchową adopcję nie znają
ani imienia dziecka, ani koloru jego skóry, ani tego, kto
z niego wyrośnie... Po prostu
otwierają nad nim parasol
swojej modlitwy i proszą o
ocalenie życia, bo troska o
dziecko jeszcze przed jego
narodzeniem jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do
człowieka.
Kinga Krasicka

Modlitwa
za dziecko
nienarodzone

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej
Matki, Maryi, która
urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
człowieka zawierzenia, który opiekował
się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji
tego nienarodzonego
dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie
zagłady.
Proszę, daj rodzicom
miłość i odwagę, aby
swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

FORMUŁA PRZYRZECZENIA ADOPCJI DUCHOWEJ
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
(ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o
sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
•odmawiać codzienną modlitwę w intencji
nienarodzonego;
•codziennie odmawiać jedną tajemnicę Różańca;
•przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia.

Papież Franciszek
Każdy z nas,
patrząc na swoje własne życie
dobrym spojrzeniem Boga, może
sięgnąć pamięcią
i odkryć jak Pan
okazał nam miłosierdzie, że
był znacznie bardziej miłosierny niż myśleliśmy, zachęcając siebie, byśmy Go prosili
o dokonanie jeszcze jednego
kroku, aby w przyszłości
okazał się jeszcze bardziej
miłosierny: „Okaż nam, Panie, swoją łaskawość” (Ps 85,
8). Ten paradoksalny sposób
modlitwy do Boga coraz bardziej miłosiernego pomaga
rozbić te wąskie systemy, w
których wielokrotnie szufladkujemy niezwykłą obfitość
Jego Serca. Dobrze, abyśmy
wyszli z naszych ograniczeń,
bowiem właściwością Serca
Bożego jest przeobfitość miłosierdzia, wykraczającego
poza brzegi, rozlewającego
Jego czułość, w taki sposób,
że zawsze jej zbywa, ponieważ Pan woli, aby coś się
zatraciło, niż gdyby miało
zabraknąć jednej kropli, woli
aby wiele ziaren wydziobały
ptaki, niż aby glebie zabrakło
choćby jednego ziarna, ponieważ każde może przynieść
plon obfity, trzydziesto-,
sześćdziesięcio-, a nawet
stokrotny.
Fragment homilii
wygłoszonej podczas Mszy
Krzyżma Świętego

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Chrystus
mówi do nas:
„Pamiętajcie
o tym, co wam
uczyniłem, i czyńcie tak samo na
moją pamiątkę”.
Naśladowanie Chrystusa
rozpoczyna się w momencie
służenia bezinteresownego,
czyni to, co inni nie chcą lub
nie mogą.
Dlatego musimy zapytać
samych siebie: „Co uczyniliśmy potrzebującym i jak
wiele stóp omyliśmy?”. Jeśli
chcemy zobaczyć, jak wygląda
Chrystus, powinniśmy szukać
Jego oblicza nie w książkach,
zdjęciach, filmach, telewizji,
lecz w służeniu bliźnim. To
właśnie tam zobaczymy prawdziwe oblicze Chrystusa.
Fragment homilii
wygłoszonej podczas Mszy
Świętej Wieczerzy Pana

Ks. bp Oleg Butkiewicz
Aby upodobnić się do Chrystusa, a wraz z
tym przejść samego siebie, wyrzec się tego, co
jest tylko nasze,
potrzeba, aby każdy z nas
przestał pretendować na
życie osobiste, ale oddał go
w ręce kogoś innego – Chrystusa. Aby nie pytaliśmy: co
będę z tego mieć?
Nie można być trochę
wierzącym. Jeśli naprawdę
podążasz za Chrystusem, to
musisz iść z Nim na Golgotę.
Na tym wszystko się trzyma.
Jest to wąska droga. Ziarno
musi zginąć, aby dać owoce.
A ludzie o tym zapominają.
Fragment homilii
wygłoszonej podczas Mszy
Krzyżma Świętego
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 Po uroczystej Mszy Wielkanocnej i błogosławieństwie
„Urbi et Orbi” („miastu i światu”) tysiące roślin ozdobnych,
drzew kwitnących, tulipanów
i innych kwiatów wysadzono
w Ogrodach Watykańskich, a
także wokół innych instytucji i
zarządów Stolicy Apostolskiej.
Inicjatywa, która stała się tradycyjną, ma na celu zwrócenie
uwagi na obronę stworzenia.
W ciągu ostatnich 15 lat za
projekt „Wielkanocy watykańskiej” odpowiedzialny jest
holenderski kwiaciarz Charles
van der Voort. W przyszłym
roku jego następcą zostanie
Paul Deckers, również Holender.
 Papież Franciszek ogłosił
oficjalną datę kanonizacji
Matki Teresy – 4 września.
Właśnie w tym dniu swój
Jubileusz w Rzymie z okazji Roku Miłosierdzia będą
obchodzić pracownicy organizacji charytatywnych,
wolontariusze. Kongregacja
Spraw Kanonizacyjnych wybrała do badania uzdrowienie
mieszkańca Brazylii, które nie
da się wyjaśnić z medycznego
punktu widzenia. Po oddanej
modlitwie do Matki Teresy
mężczyzna został uzdrowiony
z nowotworu, który już zajmował znaczną część jego mózgu.
 Klaretyn ojciec profesor Jacek Kiciński przyjął we
wrocławskiej katedrze z rąk
arcybiskupa Józefa Kupnego
sakrę biskupią. Tym samym
stał się 62 biskupem pomocniczym w tysiącletniej historii
diecezji wrocławskiej, a 11 od
zakończenia II wojny światowej. Arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita senior
archidiecezji wrocławskiej,
zaznaczył, że wierni dziś od
biskupa oczekują by był dla
nich ojcem, bratem, przewodnikiem i świadkiem wiary w
Jezusa Chrystusa. “Czeka cię
praca trudna, ale zarazem
wdzięczna i szlachetna”, –
powiedział do nowego biskupa
arcybiskup Gołębiewski.
 19 marca pod krakowskim oknem życia obchodzono
10. rocznicę jego powstania.
W ciągu tego okresu w kraju
powstało 58 okien życia. Inicjatywa ta pozwoliła w skali
kraju uratować prawie 100
dzieci. Jak powiedziała nadkom. Katarzyna Padło z Biura
Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w ostatnich trzech latach
nie odnotowano w Małopolsce
ani jednego przypadku dzieciobójstwa, zaś w całej Polsce
takich zdarzeń w 2000 r. było
47, a w 2014 r. – 4.
 Ksiądz, który uratował
1500 muzułmanów od rzezi
w Republice Środkowoafrykańskiej jest jednym z głównych kandydatów do Nagrody
Jutrzenki za Przebudzone
Człowieczeństwo (Aurora
Prize for Awakening Humanity). Otrzymują ją ci, którzy
„narażali własne życie, aby
umożliwić przeżycie innym”.
Ojciec Bernard Kinvi z zakonu kamilianów przez kilka
miesięcy w swym szpitalu w
Bossemptele zapewnił schronienie muzułmanom uciekającym przed bojownikami
Antibalaka (zwalczającymi
muzułmańskich rebeliantów),
po czym pomógł uciekinierom
w przekroczeniu granicy z
Kamerunem.
credo-ua.org; gosc.pl;
niedziela.pl
Angelina Pokaczajło
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W DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

W Wielką Środę Droga Krzyżowa ulicami
miasta odbyła się w Iwiu.
Nabożeństwo
pokutne
trwało około dwóch godzin i skończyło się późno wieczorem. Wzięło w
nim udział około tysiąca
osób. Z przodu procesji
znajdował się krzyż, który po kolei osobno nieśli
mężczyźni, ministranci,
przedstawiciele ruchów
kościelnych, służby zdrowia, opieki społecznej,
nauczyciele, pracownicy
komitetu wykonawczego.
„Droga Krzyżowa ulicami Iwia w Wielką Środę
jest już tradycją. Cieszę
się, że biorą w niej udział
tak wielu ludzi” – powiedział proboszcz parafii
świętych Piotra i Pawła
Apostołów ksiądz Jan
Gawecki.

W piątek przed Niedzielą Palmową Droga
Krzyżowa odbyła się w
Sopoćkiniach.
Wierni
wraz ze swoim proboszczem księdzem Antonim
Obuchowskim
przeszli
ulicami miasta, zastanawiając się nad męką i
śmiercią Jezusa Chrystusa. Taka Droga Krzyżowa
stała się już tradycją w
parafii
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny i świętego Jozafata
Kuncewicza. Podczas nabożeństwa do zebranych
donoszono myśl, że codzienne walki, radości i
smutki, porażki i zwycięstwa tylko wtedy doprowadzą do nieba, kiedy
będą wypływać z miłości.
A Bóg, który jest Miłością,
jest godny tego, żeby Go
kochać najbardziej, a w
Nim – każdego człowieka.

Tradycyjnie w ostatnią
sobotę przed Wielkim Tygodniem Droga Krzyżowa
przeszła ulicami Grodna.
Szósty rok z rzędu wierni w taki sposób uszanowali cierpienia Jezusa
Chrystusa. W tym roku
od stacji do stacji krzyż
po kolei nieśli parafianie
ze wszystkich kościołów
Grodna, a także klerycy
i uczestnicy rekolekcji
WSD, studenci z Afryki i
młodzież z duszpasterstwa „OPEN”. Podczas
pokutnej drogi obecni
rozważali o najbardziej
charakterystycznych wadach
współczesnego
człowieka: obojętności,
kryzysie
wdzięczności,
wyszukiwaniu korzyści w
miłości do Boga i człowieka, nadmiernej pysze
i lekceważeniu godności
człowieka.

Tego samego dnia Droga Krzyżowa odbyła się w
parafii świętego Michała
Archanioła w Smorgoniach. Mocne wrażenia
wypełniały nie tylko serca uczestników nabożeństwa, ale i serca tych, którzy przypadkowo spotkali
się na ich drodze. Ludzie
zatrzymywali się – i zwykły interes spontanicznie
zmieniał się głębokim rozmyślaniem. Do przemyśleń
duchowych dołączali się i
fizyczne, ponieważ wszyscy wierni parafii mieli możliwość na zmianę
przenieść krzyż: młodzież,
dzieci, kobiety, mężczyźni,
duchowieństwo. Na końcu
nabożeństwa pokutnego
uczestnicy byli pewni, że
ta droga nie kończy się na
krzyżu, ale idzie dalej – ku
wielkiej radości Królestwa
Bożego.

W Niedzielę Palmową
w Brzostowicy Wielkiej
odbyła się inscenizowana Droga Krzyżowa.
Kilkuset wiernych – nie
tylko z miasteczka, ale
też z sąsiednich parafii
– z krzyżami w rękach
i zapalonymi świecami
przeszli drogą pokutną, przeżywając sceny
ewangeliczne z ostatnich
chwil ziemskiego życia
Jezusa Chrystusa. W nabożeństwie wziął udział
biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef
Staniewski.
Hierarcha
zaznaczył, że bolesne
sceny biczowania, ukrzyżowania i śmierci Chrystusa pokazane są nie
po to, aby straszyć ludzi,
lecz aby pomóc uświadomić sobie, jak wielka jest
Boża miłość i cena ludzkiego zbawienia.

Według grodnensis.by i catholic.by
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witam czytelników rubryki młodzieżowej „Na skrzyżowaniu”. W dzisiejszym numerze porozważamy o wschodach na niwie duchowej, urodzaju chrześcijańskim i wagach Bożych. Zastanowimy
się, przez jakie próby przechodzi dusza i na co można się spodziewać przy zmartwychwstaniu.
Naprzód z Bogiem!

Zorać glebę duszy

Cytat z Biblii: „Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał
dobre nasienie na swej roli” (Mt 13, 24)

Królestwem Niebieskim nazywa się działanie łaski Ducha Świętego w człowieku,
który uwierzył w Boga i żyje według Jego przykazań. W ten sposób Królestwo
nie przychodzi jakoś zewnętrznie, a wydobywa się wewnątrz człowieka: przez
„dobre ziarno” Bóg jest w duszy, która Go kocha.

INTENCJA MIESIĄCA: aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte
wynagrodzenie za swoją cenną pracę

Od dawna rolnictwo uznano za jedną z głównych dziedzin działalności ludzkiej.
Ludzie pracowali na ziemi, aby zebrać dobry plon i nakarmić siebie i swoją rodzinę. Złóżmy dziękczynienia ludziom, którzy teraz pracują na ziemi i zapewniają
nas wszystkich produktami rolnictwa.

PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ MIESIĄCA: nasiona duchowe

Dusza rodzi się dla wieczności. Ale aby ją osiągnąć, dusza musi połączyć się
z ciałem i przejść na ziemi przez wiele prób. Z tego powodu życie człowieka
często przypomina walkę o zaspokojenie potrzeb duchowych lub cielesnych.
Należy pamiętać o najważniejszym i dbać o to, co ma kontynuację w wieczności.
Poprzednio przygotowane nasiona mogą przynieść dobre owoce. Nic dziwnego, że mówią: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Czas zastanowić się: jakie
nasiona siejemy w swojej duszy, na co się spodziewamy po skończeniu wieku
i powstaniu z martwych?

CEL MIESIĄCA: zajrzeć w swój świat wewnętrzny

W dobie materializmu człowiek coraz bardziej koncentruje się na świecie zewnętrznym. Z tego powodu cierpi świat wewnętrzny, który też wymaga uwagi.
A jeśli nie dbać o naturze wewnętrznej, ona może porosnąć chwastami, mogą w
niej osiedlić się szkodniki. I wtedy już trudno będzie uratować duszę, przywrócić
ją do stanu pierwotnego, w którym została podarowana człowiekowi przez Boga.
Zajrzyjmy w głąb siebie i określmy stan swojej duszy. Nawiasem mówiąc, trzeba
to robić regularnie.

SPRAWA MIESIĄCA: zorać glebę duszy

Zarówno jak u rolników jest czas siewu i czas żniw, tak chrześcijanin ma odpowiednie okresy. W obu przypadkach zanim coś posadzić, trzeba przygotować
glebę – zorać, tworząc w taki sposób dobre warunki do lądowania. Jak można
zorać glebę duszy? Oczyścić się i przystąpić do sakramentów spowiedzi i Komunii Świętej. Tylko po tym można siać nasiona i spodziewać się obfitego plonu.

PIOSENKA MIESIĄCA: „Życie jest polem”, Anastazja Jeremina

„Życie jest polem, ty sam wybierasz: jakie nasiona na nim zasiewasz” – twierdzi
piosenkarka. I natychmiast wzywa pamiętać o tym, że owoc będzie później, bo
przecież „wszystko na wagę Bóg kiedyś położy”. W piosence brzmi zaproszenie
stanąć w ciszy przed Bogiem, aby uzyskać uzdrowienie i zobaczyć w swojej duszy
promień światła i dobra.
ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

KSIĄŻKA MIESIĄCA: “„Jak uporządkować swój
świat wewnętrzny”, Gordon Macdonald
Autor jest przekonany, że moralne, fizyczne i duchowe
zdrowie chrześcijanina w pełni zależy od stanu jego
świata wewnętrznego. Jeśli panuje tam porządek,
spokój i harmonia, życie przynosi owoce miłości,
radości i spokoju duchowego. W książce czytamy o
motywacji, rozumie, wiedzy. Jest proponowana notatka dla człowieka niezorganizowanego i przewodnik
dla właściwego wykorzystania czasu.

OSOBA MIESIĄCA: święty Jerzy

Urodził się w chrześcijańskiej rodzinie w drugiej
połowie III wieku. Po osiągnięciu pełnoletności podążył za przykładem ojca wstępując do
armii rzymskiej. Został trybunem ludowym
oraz otrzymał tytuł hrabiego. Podczas postoju
cezara Dioklecjana w Nikomedii należał do jego
osobistej ochrony.
W 303 roku cezar wydał edykt zezwalający na
prześladowania chrześcijan na terenie Imperium. Jerzy porzucił służbę wojskową i przed
cezarem ogłosił, że jest chrześcijaninem. Rozwścieczony Dioklecjan nakazał torturować go.
Został zabity przez ścięcie 23 kwietnia 304 roku. Ciało Jerzego zostało pochowane w Liddzie.
Wkrótce potem chrześcijanie zaczęli modlić się
do niego, jako do męczennika.
Wspomnienie liturgiczne w Kościele powszechnym – 23 kwietnia. Święty Jerzy jest patronem
wędrowców, górników, żołnierzy, kowali, bednarzy, artystów, więźniów, skautów oraz harcerzy. Za patrona jego uważają
również rolnicy.
O świętym istnieje legenda. W jednej miejscowości smok zrobił gniazdo.
Każdego dnia mieszkańcy oferowali dla niego owcę, a jeśli jej nie znaleźli,
musieli oddać zamiast niej jedną z dziewczyn. Pewnego dnia twarzą w
twarz ze smokiem stanął Jerzy, który obronił się znakiem krzyża i pokonał
go. Wdzięczne miasto porzuciło pogaństwo i przeszło na chrześcijaństwo.
Do jakich świętych zwracać się ze szczególną prośbą o wstawiennictwo w kwietniu?
Św. Franciszek (2 kwietnia), św. Izydor (4 kwietnia), św. Julia (8 kwietnia),
św. Marcin (13 kwietnia), św. Anastazja (15 kwietnia), św. Robert (17 kwietnia),
św. Agnieszka (20 kwietnia), św. Jerzy (23 kwietnia), św. Zyta (27 kwietnia).
Wszystkie uwagi i propozycje piszcie na adres redakcji lub na adres
elektroniczny autora rubryki pokachailo.lina@gmail.com.

Wielki Tydzień w Grodnie

Ostatni tydzień w Wielkim Poście poprzedza najważniejsze święto chrześcijan – Zmartwychwstanie Pańskie. Jak co roku, jest on
okresem wzmożonych umartwień, postu i praktyk religijnych. Rzesze wiernych grodzieńskich gromadzili się w kościele św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, aby w sposób uroczysty przeżyć Triduum
Paschalne.

Angelina
Pokaczajło

W Wielki Czwartek
Papież umył nogi
uchodźcom
Liturgia odbyła się w
centrum dla imigrantów
oczekujących na azyl we
Włoszech.
Tym prostym i wyraźnym
gestem Papież chciał powiedzieć o konieczności należytej
uwagi do najsłabszych, o tym,
że jesteśmy powołani, aby
przywrócić im godność. Ojciec
Święty wezwał spojrzeć na
Wielkanoc oczami tych, którzy przeżywają swoją wiarę
w służbie osobom noszącym
na twarzy ślady cierpienia i
przemocy.

Białoruscy likwidatorzy
awarii w Czarnobylu
spotkają się z papieżem
Franciszkiem
Oczekuje się, że w spotkaniu z Papieżem weźmie
udział około 50 likwidatorów. Na audiencji będą
obecni także hierarchowie, w tym arcybiskup
białoruski.
Spotkanie Papieża z likwidatorami zaplanowano
z okazji 30. rocznicy awarii
w Czarnobylu. Papież Franciszek nie po raz pierwszy
zwraca szczególną uwagę na
kwestie ekologii i ochrony
środowiska.
W swej encyklice „Laudato si´”, poświęconej problemom ekologii, Papież zastanawia się: „Jaki świat chcemy
przekazać tym, którzy przyjdą
po nas, dzieciom, które teraz
dorastają?”. Przesłanie Ojca
Świętego jest próbą zwrócenia uwagi wiernych na tą
niepokojącą okoliczność.

Pierścień Joanny d’Arc
wrócił do Francji
Święta Joanna przewodniczyła wojskom francuskim podczas Wojny
Stuletniej między Francją
i Anglią. W najtrudniejszym dla Francji okresie
ona zmieniła bieg wojny
na rzecz swojej Ojczyzny.
Społeczność zgromadziła
około 425 tysięcy dolarów,
aby odkupić w aukcji
angielskiej pierścień, który
należał do katolickiej świętej,
wojowniczki i narodowej
bohaterki Francji. Pozłocony
srebrny pierścień ma napisy
„IHS” i „MAR” – „Jezus
Chrystus Zbawiciel” i
„Maryja”. Podarowali go
Joannie rodzice, którzy byli
zamożnymi chłopami.
Proces inkwizytorski, który
odbył się 25 lat po spaleniu
świętej, rehabilitował Joannę
i nazwał przestępcami jej
sędziów.
W 1909 r. Joanna d’Arc
została beatyfikowana, a w
1920 r. – kanonizowana.
Kinga Krasicka
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Wystawę wielkanocną otwarto w Muzeum Historii Religii
Podczas otwarcia ekspozycji katolicki i
prawosławny kapłani przybliżyli obecnym
historię męki i Tajemnicę Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa, który zmarł na krzyżu dla
zbawienia ludzkości i zmartwychwstał, aby
ogłosić, że śmierć została pokonana i dać nadzieję na życie wieczne w Królestwie Niebieskim.
Tego rodzaju wystawa jest organizowana corocznie, lecz każdego razu mieści ona
w sobie nowe eksponaty. W bieżącym roku
ekspozycja została ubogacona takimi elementami jak kompleks „Droga Krzyżowa”,
chorągwie z XX wieku, kompleks z przedmiotami liturgicznymi oraz ubranie charakterne dla księdza, który prowadzi obrzęd
ślubny. Na tym ubraniu jest umieszczony

ciekawy haft – pelikan, który swoją krwią
karmi swych piskląt. W chrześcijaństwie
jest to symbol Eucharystii i ofiarnej miłości Chrystusa do człowieka. Dany eksponat
został przekazany dla muzeum przez grodzieński kościół Matki Bożej Anielskiej.

W Lidzie po raz pierwszy odbyła się „Noc konfesjonałów”
Akcja przeszła w nocy z Wielkiego Wtorku na Wielką Środę w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Wielu wiernych przed
świętami Zmartwychwstania Pańskiego mogli przystąpić do sakramentu pojednania.
„Noc konfesjonałów” została przeprowadzona przede wszystkim dla tych, którym z powodu pracy i obowiązków trudno znaleźć czas, lecz którzy chcą przeżyć
święta Zmartwychwstania Pańskiego z
wolnym od grzechów sercem. Najlepszą
odpowiedzią na przeprowadzenie akcji
była duża ilość wiernych, którzy przyszli,
aby się wyspowiadać w ciszy i izolacji od

obowiązków, które nie dają się skupić w
ciągu dnia.

mogli wziąć ten życiowy kierunek, który
proponuje im Bóg.

W Grodnie modlili się w duchu Taizé
W parafii Najświętszego Odkupiciela w
Grodnie odbyło się spotkanie modlitewne w
duchu Taizé. Na nim obecni wraz z duszpasterzem ojcem Edwardem Petelczycem rozważali nad męką Pana.
Około 40 osób przyszło na spotkanie,
aby się pomodlić i w nowy sposób spojrzeć na swoje relacje z Bogiem. Atmosfera
ciszy i zmierzchu sprzyjała otwarciu się
serc na głos Najwyższego. W tym dniu
w różnych językach – białoruskim, rosyjskim, polskim i włoskim – brzmiały czytania Ewangelii, psalmy, modlitwy, rozważania. W końcu spotkania odbyła się
adoracja krzyża.
Modlitewne spotkania w duchu Taizé
w grodzieńskiej parafii na Dziewiatówce
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Poranek Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze grodzieńskiej
W poranek wielkanocny radosne „Alleluja” po raz kolejny zabrzmiało na ulicach Grodna. Z samego rana wierni wyszli
do miasta, aby potwierdzić swoją wiarę i
ogłosić światu, że Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał.
Po procesji w katedrze św. Franciszka
Ksawerego odbyła się Msza Święta pod
przewodnictwem bpa Aleksandra Kaszkiewicza. Zwracając się do wiernych z
kazaniem, hierarcha powiedział: „Dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć
nie znika, ale traci swoją moc, bo staje
się bramą, która prowadzi do życia. Po
Zmartwychwstaniu grób Jezusa nie zniknął, pozostał pusty, jako znak, jako zaproszenie, żebyśmy tam weszli, zobaczyli
odrzucone płótna i uwierzyli, że Chrystus
żyje”.
W radosny czas poranka Zmartwych-

Przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, ogłoszony
przez Ojca Świętego Franciszka, wiemy, że Boże Miłosierdzie najpełniej objawiło się przez tajemnicę Wcielenia Syna
Bożego. Rok święty rozpoczęty 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wskazuje
„sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej historii.
Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim
zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w
miłości (por. Ef 1, 4), stała się Matką Odkupiciela człowieka”
(Bulla Misericordiae Vultus, 3).
Wpatrując się w Maryję widzimy, że miłosierdzie ma
również wymiar ludzki. Powtarzamy więc za Ojcem Św. Franciszkiem: „Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego
człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na
drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego
grzechu” (Bulla Misericordiae Vultus, 2).
[. . .] Przeżywając wiec Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, uczestnicząc w radości Zawistowania Pańskiego, obchodząc dzień „świętości życia”, kierujemy nasze myśli w
stronę tych wszystkich, którzy przeżywają kryzys małżeński i rodzicielski. Widzimy te
matki i tych ojców, którzy wahają się, czy warto poświecić swoją przyszłość miłości
nowego życia. Świat proponuje im bardziej rozkoszne życie, bez zobowiązań, bez
odpowiedzialności za siebie i za świat. Ten świat podpowiada im, że człowiek, który
znajduje się w łonie matki, to jeszcze nie człowiek, po cóż więc marnować życie sobie
i partnerowi przez urodzenie dziecka. Warto jednak spojrzeć na te trudności w nieco
inny sposób, warto podjąć walkę o nieco inny świat, w którym każda osoba jest na
„wagę złota”, ponieważ jest darem Bożym.
Fragment Listu pasterskiego Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi
na uroczystość Zwiastowania Pańskiego

WYNIKI SONDY

W jakich nabożeństwach weźmiesz udział
w Wielkim Tygodniu i na Święta Wielkanocne?

odbywają się w każdy trzeci poniedziałek
miesiąca. Zaproszeni są wszyscy chętni.
Telefon do informacji: (+375 33) 325-1436 – Joanna Sienkiel.

we wszystkich
Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

Kardynał Zenon Grocholewski odwiedzi Grodno
Papież Franciszek mianował kardynała
Zenona Grocholewskiego, prefekta na emeryturze Kongregacji Edukacji Katolickiej,
swoim specjalnym posłańcem na Narodowy
Kongres Eucharystyczny na Białorusi, który
odbędzie się w Grodnie 24–26 maja w ramach dziękczynienia za 25-lecie istnienia
diecezji grodzieńskiej.
Nieco wcześniej biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz zwrócił się
do wiernych i duchowieństwa z listem
duszpasterskim, w którym przypomniał,
że 25-lecie utworzenia diecezji jest okazją, aby spojrzeć wstecz, ocenić przebytą
drogę i podsumować osiągnięcia. Podkreślając, że w historii Kościoła katolickiego
25-letni okres czasu nie jest zbyt duży,
jednocześnie hierarcha zwrócił uwagę na

trudno powiedzieć
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Rezurekcja

Podczas przeżywania Triduum
Paschalnego interesowało
nas w jakich nabożeństwach
najczęściej bierze udział
większość z Was. Wyniki
sondy ukazały, że wierni
starają się uczestniczyć w
całym Triduum Paschalnym.
Od Wielkiego Czwartku do
Niedzieli Zmartwychwstania
jesteśmy obecni w świątyn i a c h p a r a f i a l n yc h , a by
przeżyć największe święto
chrześcijańskie – Wielkanoc.
Kolejne wyniki komentuje
ks. Paweł Sołobuda,
redaktor naczelny.

KOMENTARZ EKSPERTA
istotne zmiany, które miały miejsce w latach odrodzenia Kościoła. Teraz większość
parafii ma własnych duszpasterzy, coraz
więcej świeckich katolików aktywnie włącza się w życie i misję Kościoła.

Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Lidzie
O szóstej rano dzwony lidzkiego kościoła farnego na wszystkie okolicy ogłosiły radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa.
Mimo wczesnej godziny duża liczba
wiernych wzięła udział w procesji. Mszy
Świętej rezurekcyjnej przewodniczył
biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej
Józef Staniewski.
W homilii hierarcha podkreślił, że
zmartwychwstanie daje motyw do życia i
nadziei, że “prawda i dobro wreszcie zwyciężą, bo nie można ich do końca zniszczyć, ukrzyżować”.
Biskup wezwał wiernych, aby cieszyli się „radością nowego życia, które nam
przepowiedział Chrystus przez swoje

wstania Pańskiego ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz zapewnił w swej bliskości i
modlitwie wszystkich wiernych diecezji,
a zwłaszcza chorych, cierpiących, osób
starszych i wszystkich tych, którzy, przypięte krzyżem codzienności, cierpią razem z Chrystusem.

Czcigodni bracia w kapłaństwie, osoby konsekrowane
Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia!

W seminarium grodzieńskim odbyły się rekolekcje dla ministrantów
W tym roku ćwiczenia duchowe prowadził prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie ks. Andrzej Liszko.
Około 60 chłopców spotkali się na
wspólnej modlitwie, aby zastanowić się
nad tematem „Wstanę i pójdę do mojego
Ojca” (Łk 15, 18).
Udział w Drodze Krzyżowej, rozważania nad Słowem Bożym, wspólna Eucharystia, której przewodniczył biskup
pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef
Staniewski, przyczyniły się do pogłębienia i wzmocnienia relacji osobistych młodych ludzi z Chrystusem. Rekolekcje przyczyniły się do tego, aby chłopcy z ufnością
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Ks. Paweł
Sołobuda

W t ych dniach więk szość z nas mog ła obser wować wielu ludzi w
świątyniach. Rozpoczynając od Wielkiego Czwartku gromadziliśmy się na
wspólnej modlitwie, aby razem z Chrystusem przez krzyż i mękę przeżyć
zmartwychwstanie.
Wyniki sondy wcale mnie nie dziwią. Nasi czytelnicy rozumieją ważność
tych wielkich dni. Warto by było dostukać się do serc tych ludzi, którzy w
Wielką Sobotę przychodzili do kościołów, aby poświęcić pokarmy na stół
wielkanocny, a nie byli obecni na modlitwie wielkanocnej. Co godzinę albo
pół godziny kościoły były wypełnione ludźmi, spora liczba których przyszła
tylko poświęcić pokarmy. Więc każdy z nas ma za zadanie głosić Dobrą
Nowinę właśnie takim „świątecznym” katolikom.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Zmartwychwstanie”, żyć według nauki
Ewangelii, szukać tego, co “na wysokościach”, zdając sobie sprawę z perspektywy
życia wiecznego, które na nas czeka.

4 kwietnia 1961 r. – ks. Stefan Horodko, prob. Białohruda;
6 kwietnia 1968 r. – ks. Henryk Gierasimowicz, prob. Gradowszczyzna.

Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe: grodnensis.by, catholic.by
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Ich Ekscelencjom Księdzu
Arcybiskupowi Tadeuszowi
Kondrusiewiczowi, Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi, Józefowi
Staniewskiemu, Olegowi
Butkiewiczowi, Kazimierzowi
Wielikosielcowi i Jerzemu
Kasabuckiemu
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy serdeczne życzenia. Niech radość
Zmartwychwstania napełnia
Wasze serca spokojem i miłością i czyni Was szczerymi
apostołami Prawdy. Z całego
serca dziękujemy za pracę na
rzecz naszego kraju, głoszenie Słowa Bożego i troskę o
każdego człowieka.

Apostolat Wieczystej Modlitwy za
Kapłanów „Margaretka z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Ich Ekscelencjom Księdzu
Arcybiskupowi Tadeuszowi
Kondrusiewiczowi, Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi, Józefowi
Staniewskiemu, Jerzemu
Kasabuckiemu, Antoniemu
Dziemiance, czcigodnym
Księdzu Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu, Ojcu
Kazimierzowi Żylisowi,
Księżom Waleremu
Spirydonowi, Jerzemu
Jasiewiczowi, Pawłowi
Bezlapowiczowi, Waleremu
Bykowskiemu, Aleksandrowi
Mackiewiczowi, Witalemu
Dobrołowiczowi, wszystkim
Kapłanom diecezji
grodzieńskiej oraz wszystkim
Klerykow WS
w Grodnie we wspaniałym
dniu Świąt Wielkanocnych
składamy szczere życzenia i wyrazy wdzięczności.
Jesteście apostołami Bożymi
i zawsze znajdujecie sposób,
aby skierować wiernych na
drogę prawdy. Dzięki Wam
ludzie stają się bardziej dobre i współczujące do siebie
nawzajem, pragną odkupić
swe grzechy przez dobre
uczynki. Niech Pan udzieli
Wam mocnego zdrowia i długich lat życia! Niech Matka
Najświętsza opiekuje się, a
święci Patronowie zawsze
pomagają.

Apostolat „Margaretka”
z fary grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Białonosowi
z okazji Dnia Kapłana i świąt
Zmartwychwstania Pana
składamy najserdeczniejsze
życzenia: niech Chrystus
Zmartwychwstały, Zbawiciel
świata, obdarza swoimi łaskami, prawdziwą radością i
pokojem, Najświętsza Maryja
Panna mocno przytula do
siebie i napełnia serce miłością, a Duch Święty obficie
zsyła na Ciebie swe dary.

Wdzięczni parafianie z Makarowiec

Czcigodnym Księżom:
Wiaczesławowi Matukiewiczowi, Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi,
Józefowi Bogdziewiczowi i
Pawłowi Białonosowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej,
ludzkiej życzliwości. Niech
światło Chrystusa oświeca
drogę kapłańską, a Miłosierdzie Boże i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości.

Rodzice ks. Wiaczesława
Matukiewicza

Czcigodnym Księżom
Kazimierzowi Murawie
i Olegowi Żurawskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
serdeczne życzenia. Niech
Matka Boża zawsze rozjaśnia
Waszą drogę, dobry Jezus
trzyma Was przy swoim
sercu, obdarza swoim błogosławieństwem i wszystkimi
potrzebnymi łaskami, a Duch
Święty będzie nieskończenie
dobry na swe dary. Życzymy
także mocnego zdrowia,
długich lat życia, pogody
ducha, dobroci, radości,
ciepła i pomyślności w pracy
duszpasterskiej.

Z wdzięcznością byli parafianie

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi, Księżom Dymitrowi

Lewczykowi
i Jerzemu Sadowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
moc serdecznych życzeń:
mocnego zdrowia, pogody
ducha, spokojnych dni w łasce
Bożej, dobroci od ludzi. Niech
Duch Święty roztacza swoje
światło na każdy dzień Waszej
posługi kapłańskiej, Chrystus
zawsze będzie Przyjacielem, a
służba Bogu i ludziom przynosi zadowolenie i obfite owoce.

Chór parafialny, Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy oraz
wdzięczni parafianie

Czcigodnemu Księdzu
Henrykowi Jabłońskiemu
z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych, opieki Maryi
Panny, błogosławieństwa od
Zmartwychwstałego Zbawiciela oraz mocnego zdrowia
na każdy dzień życia.

Chór parafialny oraz wdzięczni
wierni z par. św. Wacława
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Józefowi
Trubowiczowi
z okazji Imienin życzymy dużo
łask Bożych, obfitości darów
Ducha Świętego, dobroci ludzkiej, pomyślności oraz wiele
radości. Niech Bóg miłosierny
błogosławi każdy dzień Księdza posługi.

Rada Parafialna oraz wierni
z par. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Grodnie

Czcigodnym Księżom Józefowi Trubowiczowi,
Aleksandrowi Romanowskiemu, Antoniemu Adamowiczowi i Andrzejowi Zajko
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy dużo łask Bożych.
Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza radością
i pokojem, a Matka Boża
nieustannie się opiekuje.

Rada Parafialna oraz wierni z par.
Niepokalanego Poczęcia NMP
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia mocnego
zdrowia, radosnych dni oraz
wszelkich łask od Jezusa
Zmartwychwstałego. Niech
Matka Boża zawsze czuwa nad
Tobą, a Anioł Stróż opiekuje
się w trudnych chwilach życia.

Róża Żywego Różańca
MB Trokielskiej

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Sakowiczow
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składamy najpiękniejsze
życzenia. Niech Pan ześle na
Ciebie wszelkie potrzebne
łaski, Matka Boża broni i
opiekuje się Tobą w każdej
chwili życia, a Duch Święty
nieustannie obdarza swoimi
darami. Dziękujemy za dobre
serce i ofiarną pracę.

Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy

Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Janowi Etelowi,
Ojcom Edwardowi Sinkiewiczowi i Aleksandrowi
Fiedotowowi oraz Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy mnóstwo najpiękniejszych życzeń: zdrowia,
pogody ducha, pomyślności
w pracy duszpasterskiej,
niegasnącej miłości i wiary
oraz życzliwych ludzi na
drodze kapłańskiej. Niech
Bóg błogosławi Was zawsze
i wszędzie i wynagradza za
nieustanną pracę i modlitwę.

„Legion Maryi”, Komitet Kościelny
oraz wierni z par. Miłosierdzia
Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu
Edwardowi Sinkiewiczowi
z okazji Urodzin składamy
wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, siły
w codziennej pracy, opieki
Najświętszej Maryi Panny
oraz obfitych łask Bożych.
Niech Twa droga kapłańska
będzie oświecona promieniami Miłosierdzia Bożego!

„Legion Maryi”, Komitet Kościelny
oraz wierni z par. Miłosierdzia
Bożego w Grodnie

Z głębi serca

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składamy najpiękniejsze
życzenia. Niech Chrystus
Zmartwychwstały pomaga
Ci w codziennej posłudze,
dodając sił i mocy w pełnieniu
wszystkich dobrych zamiarów,
życie niech płynie w pokoju, a
praca przynosi obfite owoce.
Niech Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem na długie lata,
a Twa wiara, szczerość i ofiarność będą dobrym przykładem
do naśladowania.
Wierni z par. Rohotna

Czcigodnym Ojcom
Antoniemu Porzeckiemu
i Eugeniuszowi Gołubiowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
moc serdecznych życzeń zdrowia, pogody ducha i życzliwych
ludzi obok. Niech Chrystus
Zmartwychwstały wynagrodzi
Was swoimi łaskami.

Rycerstwo Niepokalanej

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzę mocnego
zdrowia na długie lata życia, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz
ludzkiej dobroci. Dziękuję za
pracę w naszej parafii, za cierpliwość, piękne i mądre kazania,
troskę o ludziach i czułe serce.
Niech Chrystus Zmartwychwstały Tobie błogosławi.

Z modlitwą parafianka

Czcigodnym Ojcom
Witoldowi Żelwetrze
i Wiktorowi Borysiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy moc
serdecznych życzeń: mocnego
zdrowia, pogody ducha, wielu
dni w łasce Bożej i dobroci od
ludzi. Niech Duch Święty zsyła
swe światło na każdy dzień
Twej posługi kapłańskiej, a
Chrystus zawsze będzie Ci
Przyjacielem w służbie Bogu i
ludziom.

III Zakon św. Franciszka z Lipniszek

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rejszelowi, Siostrze Annie
i Organistce Annie
z okazji Świąt Wielkanocnych szczerze życzymy
dużo zdrowia na długie lata,
pogody ducha, optymizmu,
nieustannej energii w pracy,
błogosławieństwa Bożego na
każdy dzień i stałej opieki
Matki Bożej. Niech praca na
rzecz Boga i ludzi przynosi
dobre owoce. Dziękujemy za
każdą chwilę radości, którą
nam dajecie, za dobre i czułe
serca. Niech zawsze będą one
otwarte na ludzi, niosą ciepło
i szczodrość.

Z szacunkiem wierni z kapl. Lipiczno

Czcigodnym Ojcom
Witoldowi Petelczycowi,
Witalemu Sierko,
Witalemu Słuce
i Janowi Osipowiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego serca życzymy radości duchowej, spełnienia wszystkich
planów i zamysłów, które
rodzą się w Waszych sercach.
Niech one nadal sprzyjają
rozwojowi naszej wiary i
miłosierdzia, zrozumieniu
sensu życia, jedności parafian. Serdecznie dziękujemy
za szczerą modlitwę, miłość i
cierpliwość.

zdrowia, sił na każdy dzień
posługi kapłańskiej oraz
ludzkiej życzliwości. Niech
światło Chrystusa oświeca
Waszą drogę kapłańską, a
Miłosierdzie Boże i opieka Matki Bożej dodają sił i
cierpliwości.

Wierni oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z par. Przemienienia Pańskiego
w Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Uczkuronisowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha,
dobrych ludzi na drodze kapłańskiej. Szczerze dziękujemy za piękne Msze św., pracę
w naszej parafii i głoszenie
Słowa Bożego, za to, że pomagasz wychowywać naszych
dzieci i wnuków w wierze i
miłości do Boga, uczysz je
odpowiedzialności za swoje
uczynki. Życzymy wszelkich
łask Bożych, nieustannej
opieki Matki Bożej, obfitych
darów Ducha Świętego, roztropności i mocy w pełnieniu
posługi kapłańskiej. Niech w
Twym sercu zawsze mieszka
miłość, a dookoła panuje
pokój.

Z modlitwą parafianie ze
wsi Łukonica i Stare Sioło

Czcigodnym
Księdzu Proboszczowi Janowi
Gaweckiemu, Księżom
Witalemu Czurganowi
i Mikołajowi Cichonowiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
serdeczne życzenia mocnego zdrowia, optymizmu,
słonecznych dni. Niech Jezus
Zmartwychwstały wzmocni
Waszą wiarę, rozpali ogień
i zostanie źródłem spokoju,
rozsądności i szacunku. Dla
Księdza Mikołaja Cichonowicza składamy szczególne
słowa wdzięczności za treściowe i serdeczne słowa Boże
w dniach rekolekcji w naszej
parafii. Niech Pan codzienni
Was błogosławi i obdarza
wszystkimi potrzebnymi
łaskami.

Rodzina Jezierskich z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Henrykowi
Jabłońskiemu
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego oraz Urodzin ślemy
najserdeczniejsze życzenia
mocnego zdrowia, wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków, nieustannej pomocy Matki Bożej oraz
darów Ducha Świętego. Niech
Wasza praca wydaje obfity
owoc, a na drodze życiowej
będą jedynie życzliwi ludzie.
Radości, spokoju, realizacji
wszystkich zamiarów oraz
radosnych Świąt!
Wdzięczni parafianie z Zabłocia

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Waleremu
Bykowskiemu
oraz wszystkim Kapłanom
dekanatu Wielka Brzostowica
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Chrystus Zmartwychwstały – Zbawiciel świata
– obdarza swymi łaskami,
radością i pokojem.

Franciszkański Zakon Świeckich
z Wielkich Ejsmontów, Kółka Żywego
Różańca z Wielkich Jodkiewicz

Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi
z okazji Urodzin składamy
szczere życzenia zdrowia,
radości, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki
Bożej. Dziękujemy za naukę,
kierownictwo i codzienną
troskę o nasze wzrastanie
duchowe.

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Nieścierowi i
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy serdeczne życzenia Bożego
błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej, mocnego
zdrowia, siły i cierpliwości
na drodze kapłańskiej. Idźcie
nią odważnie i wiernie, pełni
Bożej mądrości i świętego
zapału. Dziękujemy za pięknie głoszenie Słowa Bożego,
mądrość i modlitwę.

Czcigodnym Ojcom Waldemarowi Słocie i Andrzejowi
Jodkowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
serdeczne życzenia mocnego

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy dużo
zdrowia, spokoju w duszy,
szczęśliwej pracy, dobrych

Z szacunkiem i wdzięcznością
parafianie oraz Duszpasterstwo
Nauczycieli i Wychowawców
z par. Szczuczyn

Duszpasterstwo Nauczycieli
i Wychowawców z par. Szczuczyn

Komitet Kościelny oraz parafianie
z Gieranion

ciąg dalszy na str. 8

i czułych ludzi obok. Niech
Pan nieustannie obdarza Ciebie swoimi łaskami, a Matka
Boża opiekuje się i prowadzi
swym wzorem na każdym
miejscu pracy. Życzymy mocy
i wytrwałości w służbie Bogu
i ludziom oraz niegasnącego
zapału w głoszeniu Słowa
Bożego.

Z wdzięcznością parafianie ze w. Gineli oraz chór kościelny ze w. Nacza

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Borysiukowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
i Dnia Kapłana składamy
wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech Twe
życie będzie napełnione
tylko dobrymi czynami, i Bóg
Ojciec obdarza zdrowiem,
siłą i cierpliwością. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
i Jego Najświętsza Matka
opromieniają Cię niezmierną
miłością i rozjaśniają każdy
dzień posługi kapłańskiej, a
Duch Święty zsyła na Ciebie
swe obfite dary. Dziękujemy
mamie za syna kapłana.

Wdzięczni parafianie z Kozłowicz
i Torfobrykietnego

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Myślukowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego, mocnego
zdrowia, nieustannej radości,
realizacji planów i spełnienia
marzeń, a także życzliwych
ludzi obok. Niech Chrystus
Zmartwychwstały zawsze
opiekuje sie Księdzem, a
Duch Święty i Matka Boża
mają w swojej opiece przez
całe życie.

Parafianie ze w. Szembielowce

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Janowi Gaweckiemu
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego i Urodzin składamy
serdeczne życzenia mocnego
zdrowia, sił na każdy dzień
posługi kapłańskiej i ludzkiej
życzliwości. Niech Ci towarzyszy bliskość Tego, który
powołał do życia kapłańskiego, św. Patron niech strzeże
w każdej chwili, dobry Bóg
obdarza swym ojcowskim
błogosławieństwem, Duch
Święty prowadzi Bożymi
ścieżkami, a Anioł Stróż plecie Ci wieniec z białych róż.
„Legion Maryi Nieustannej
Pomocy” z Iwia

Czcigodnym Księżom
Witalemu Cybulskiemu
i Olegowi Janowiczowi,
Siostrom Irenie i Zofii
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy niegasnącego zapału
i owocnej pracy na niwie
Pana. Niech Bóg miłosierny
i Duch Święty dodają Wam
sił i natchnienia, a Matka
Najświętsza obdarowuje łaskawością i ciepłem swojego
serca. Zdrowia, szczęśliwych
i radosnych Świąt!

„Legion Maryi Nieustannej
Pomocy” z Iwia

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Bartoszewiczowi
z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych
na każdy dzień. Niech na
drodze, którą Tobie wskazał
Bóg, zawsze towarzyszą Jezus
i Jego Najświętsza Mama, a
żywy ogień Ducha Świętego,
który płonie w Twoim sercu,
nigdy nie osłabnie. Dziękujemy za szczere modlitwy,
mądre kazania i przykład
pobożności.

Parafianie z Żyrmun

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Dymitrowi
Nieścierowi, Księżom
Jerzemu Martinowiczowi
i Wiktorowi Sawickiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
z całego serca życzymy zdrowia, pogody ducha, życzliwych ludzi obok, nieustannej
radości na co dzień. Niech
Wasze życie będzie szczęśliwie i błogosławione, a Bóg
obdarza swoimi łaskami.
Wierni ze w. Wincuki

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy zdrowia,
szczęścia, pomyślności, wielu
łask Bożych, radości na każdy
dzień posługi kapłańskiej
oraz opieki Matki Bożej.
Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza swoją miłością.

Byli parafianie z Nowijanki

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Czesławowi
Pawlukiewiczowi
oraz Księżom Andrzejowi Radziewiczowi i Wiktorowi Myślukowi, a także wszystkim
Rekolekcjonistom, którzy
pracowali w naszej parafii z
okazji Dnia Kapłana składamy serdeczne życzenia.
Życzymy nieustannej odnowy
Waszego kapłaństwa poprzez
Ducha Świętego. Błagamy
Boga o to, aby każdy z Was
odnajdywał w swoim sercu
i życiem stale potwierdzał
to autentyczne znaczenie,
które posiada Wasze osobiste
powołanie kapłańskie, aby
nieustannie dziękując,
umacnialiście się w wierności
dla tego świętego daru, który
będąc tak bezinteresownym
tym bardziej zobowiązuje. Życzymy tej świętości,
która wyraża się gorliwością
i poświęceniem, by wspierała
Was zawsze moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii,
abyście starali się być wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie,
aby Wasze wołanie płynęło
z czystego serca, mającego
w sobie prostotę i szczerość
prawdziwych uczniów, aby w
tajemnicy Waszego kapłańskiego życia Chrystus stał się
widzialny i słyszalny.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
parafianie z Rosi

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji Dnia Kapłana z całego
serca życzymy wytrwania i
cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, opieki Matki
Najświętszej, siły w ramionach
oraz czystego ognia w sercu,
który zapali wszystko dookoła
szczęściem i radością. Niech
Duch Boży mieszka w Twoim
sercu i nie pozwoli Ci nigdy
zapomnieć o tym, co w życiu
kapłańskim jest najważniejsze.
Niech Twoje serce poszerza się
i otwiera na niezmierzoną miłość Boga. Boże Miłosierdzie
niech zawsze Ci przewodniczy
w posłudze duszpasterskiej,
a uśmiech nigdy nie schodzi
z Twojej twarzy. Wszelkich
darów Ducha Świętego, zdrowia, życzliwości od parafian i
nieustannego błogosławieństwa od Chrystusa
Zmartwychwstałego.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
przyjaciele

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Wasilkiewiczowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy
dużo zdrowia, obfitych łask
Bożych na co dzień, pogody
ducha i dobrych ludzi na
drodze. Niech Matka Boża
ma Ciebie w swojej opiece
zawsze i wszędzie.

„Margaretka” z par. św. Wacława
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu
Ryszardowi Perczakowi
z okazji Imienin życzymy
dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Bóg,
któremu zaufałeś, opromienia
swym światłem każdy dzień
Twojego życia i pomaga przeżyć wszelkie trudności.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Dzitwy

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Siedleckiemu
z okazji Imienin z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
pomyślności w posłudze
duszpasterskiej, optymizmu i
radości na każdy dzień. Niech
Twój św. Patron codziennie
się Tobą opiekuje, a Matka
Boża nieustannie wznosi nasze
modlitwy za Ciebie przed tron
Boży.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym ze
Wsieluba

8

№7

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Igorowi Anisimowowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego
serca życzymy wszelkich
łask Bożych na każdy dzień
życia i posługi kapłańskiej,
nieustannej opieki Matki
Bożej, obfitych darów Ducha
Świętego, radości i mocnego zdrowia. Dziękujemy za
Słowo Boże, modlitwę i dobre
serce.

Parafianie z kośc. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Słonimie

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia,
szczęścia, pogody ducha
i obfitych łask od Jezusa
Zmartwychwstałego. Niech
Matka Boża opiekuje się
Tobą każdego dnia, a Duch
Święty oświeca drogę kapłańską.

Ludmiła Mikułko, Janina Siemiernik,
Zofia Siemiernik

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy
mocnego zdrowia, radości
i szczęścia, opieki Matki
Najświętszej, obfitych łask
Bożych, darów Ducha Świętego, długich lat życia dla
służby Bogu i ludziom. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
oświeca swoją łaską Twoją
ziemską drogę. Dziękujemy
za głoszenie Słowa Bożego i
pouczające kazania, które w
naszych sercach zostawiają
głęboki ślad.

Wierni z kapl. Taniewicze

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Romanowi
Jałowczykowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej.
Życzymy mocnego zdrowia,
duchowych i fizycznych sił
dla dalszej posługi. Niech
Bóg obdarza Cię wszelkimi
łaskami i umacnia dla pełnienia niełatwej pracy kapłańskiej. Szczerze dziękujemy
za troskę o naszą parafię, za
naukę, cierpliwość i
ofiarność.

Z szacunkiem wdzięczni parafianie
z Kiemieliszek

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Dulowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy najserdeczniejsze
życzenia wielu łask Bożych,
zdrowia, potrzebnych sił w
pełnieniu posługi duszpasterskiej, darów mądrości,
rozumu, męstwa. Każdego
dnia czerp na nowo radość i
wzmocnienie głębokiej przyjaźni, która jednoczy kapłana
z Chrystusem Ukrzyżowanym
i Zmartwychwstałym. Niech
Dobry Pasterz prowadzi Cię
przez życie, udzielając potrzebnych łask dla pełnienia
powierzonej misji, Maryja,
Matka Kościoła, wraz ze
świętymi i błogosławionymi świadkami wiary będą
orędownikami przed Ojcem w
niebie we wszystkich Twych
sprawach, Duch Święty kieruje Tobą jako posłannikiem
prawdy i dobra Kościoła,
a ogłoszona przez Ciebie
Dobra Nowina napełnia wiernych żywą wiarą, nadzieją i
miłością.

Z wdzięcznością wierni, dzieci i młodzież z par. św. Stanisława Kostki
w Wołkowysku

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi
Wiktorowi Wieliwisowi
i Księdzu Henrykowi
Jabłońskiemu, a także
Siostrze Jadwidze Miecielica
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: wiele łask Bożych,
dobrego zdrowia na długie
lata, siły, pogody ducha, stałej opieki Matki Najświętszej,
szacunku, mocy i wytrwałości
w posłudze Bogu i ludziom.
Niech Zmartwychwstały Zbawiciel nieustannie obdarza
swoimi łaskami, codziennie

Wam błogosławi i wspiera na
drodze duszpasterskiej.

Parafianie z Grandzicz i Putryszek

Czcigodnemu Ojcu
Proboszczowi Waleremu
Szejgierewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
błogosławieństwa Bożego,
wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa,
darów Ducha Świętego na
każdy dzień posługi kapłańskiej, zdrowia oraz długich
lat życia. Wesołego Alleluja!

Wierni z par. św. Franciszka
z Asyżu w Swisłoczy

Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego serca składamy najpiękniejsze
życzenia. Zdrowia na długie
lata, szczęścia, radości, pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech każdy dzień
będzie napełniony ciepłem,
ludzką życzliwością i spokojem. Wszelkich łask Bożych
na drodze kapłańskiej! Niech
Chrystus Zmartwychwstały
zawsze się Tobą opiekuje.

Wierni z par. Narodzenia NMP,
w. Dudy

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
oraz uroczystości Miłosierdzia Bożego składamy
najserdeczniejsze życzenia
mocnego zdrowia, sił na
każdy dzień posługi kapłańskiej i ludzkiej życzliwości.
Niechaj światło Chrystusa
oświeca drogę kapłańską, a
miłosierdzie Boże i opieka
Matki Najświętszej dodają sił
i cierpliwości.

Chór kościelny, komitet kościelny
oraz wierni z par. Miłosierdzia
Bożego we w. Dociszki

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi
Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi i
Edwardowi Petelczycowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy serdeczne życzenia
Bożego błogosławieństwa na
każdy dzień pracy, radości z
powołania, mądrości, mocnego zdrowia na długie lata,
szczerej ofiarnej miłości do
Boga i każdego człowieka.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za
Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Urbanowiczowi,
Arturowi Wołczkiewiczowi,
Witalemu Cybulskiemu,
Jerzemu Jodzikowi i Aleksandrowi Worobjowowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najpiękniejsze
życzenia: mocnego zdrowia,
radości, cierpliwości oraz
wszelkich łask Bożych. Niech
dobry Bóg błogosławi Wam
w posłudze kapłańskiej. Z
całego serca dziękujemy za
modlitwę, ofiarną pracę,
otwartość i ofiarną służbę na
rzecz Boga i ludzi.

Wierni z par. św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Radziewiczowi
szczerze dziękujemy za
trzydniowe rekolekcje
wielkopostne i składamy
swe serdeczne życzenia z
okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzymy
pomyślności we wszystkich
sprawach, realizacji szlachetnych planów i zamiarów.
Bądź kapłanem według Serca
Jezusowego, a Najświętsza
Maryja Panna niech trzyma
Cię w swej opiece.

Wierni z par. św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rusznickiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych
i życzliwych ludzi, gotowych
przyjść z pomocą w każdej
chwili. Niech Duch Święty
oświeca swym światłem
każdy dzień Twej posługi ka-

Z głębi serca

płańskiej, a Matka Najświętsza otacza płaszczem swej
macierzyńskiej miłości.

Parafianie z Korobczyc

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rusznickiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy zdrowia, szczęścia i
wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki
Najświętszej, darów Ducha
Świętego i dużo pięknych
chwil na drodze kapłańskiej.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie radość, spokój i wiele dni napełnionych
Jego darami. Dziękujemy za
rozpalony ogień wiary, modlitwę, otwarte serce i ofiarną
posługę Bogu i ludziom.

Rodziny Steckiewiczów i Wasiliewych

Czcigodny
Księże Proboszczu
Pawle Sołobudo!
W tym szczególnym dniu
ustanowienia sakramentu
kapłaństwa i Eucharystii
z całego serca życzymy
Księdzu, aby Wielki Czwartek i całe święte Triduum
były czasem odkrywania na
nowo daru kapłaństwa w
służbie innemu człowiekowi.
Życzymy odwagi w staniu
pod Krzyżem naszego Pana i
Zbawiciela oraz by Chrystus,
Najwyższy Kapłan, umacniał
Księdza i obdarzał radością w
głoszeniu Ewangelii.

Pamiętające w modlitwie
parafianie z Olszanki

Czcigodnemu Księdzu
Zdzisławowi Pikule
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech każdy dzień
będzie szczęśliwy i błogosławiony, serce napełnia radość,
miłość i nadzieja, w duszy
gości spokój, a z twarzy nie
schodzi uśmiech. Życzymy
także mocnego zdrowia,
dużo sił w prowadzeniu
ludu Bożego, cierpliwości
w posłudze pasterskiej oraz
wszelkich łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego!

Parafianie z Dziatłowa

Czcigodnym Księżom
Aleksandrowi Mietlickiemu,
Kazimierzowi Morawskiemu,
Józefowi Bogdziewiczowi,
Dymitrowi Urbanowiczowi,
Wiktorowi Zacharzewskiemu,
Janowi Romanowskiemu,
Pawłowi Romanowskiemu
oraz wszystkim Księżom
z naszej parafii
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne
życzenia. Niech Chrystus
Zmartwychwstały obdarzy
Was wszystkimi darami,
zdrowiem, siłą, radością,
życzliwością ludzkich serc.
Niech ogień Ducha Świętego
płonie w Waszych sercach
i nigdy nie gaśnie, a każdy
dzień przynosi błogosławione owoce w Waszej pracy.

Z modlitwą Alicja i Witalij
Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnym Siostrom Irenie
Barcewicz, Walentynie
Kot, Wieronice Bliźniuk,
Marianie Oleszczyk, Agacie
Smolskiej, Filotei Cichonowicz, Klarze Wołczek i
Aleksandrze Oreszko
z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy:
niech Jezus Zmartwychwstały
obdarza miłością, zdrowiem,
pokojem, a Jego Ojciec
wynagradza Wam za pracę z
dziećmi i młodzieżą, których
prowadzicie do Boga.

Z modlitwą Alicja i Witalij
Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Wielkanocnych oraz Urodzin przesyłamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń. Z
całego serca życzymy, niech
miłosierny Bóg zawsze ma
Ciebie w swojej opiece, a
Matka Boża ukrywa swoim
płaszczem. Zdrowia, szczęścia, pobożności, cierpliwości
i dobrych, życzliwych
ludzi obok.

Babcia i dziadek z całą rodziną

Czcigodnym Księżom Witalemu Sidorce, Mikołajowi
Cichonowiczowi i Andrzejowi Radziewiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia radości, pokoju i
wszelkiej pomyślności. Niech
ten radosny czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
który niesie odrodzenie, dodaje wiary i siły, odnowi nadzieję i ufność w miłosierdzie
Pana oraz jeszcze bardziej
zbliży do Jego Oblicza. Niech
Was Bóg błogosławi!

Z modlitwą Duszpasterstwo
Służby Zdrowia

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Sidorce
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy Bożej miłości i błogosławieństwa oraz
dużo radosnych chwil. Niech
Jezus zawsze będzie Twym
Przyjacielem, Duch Święty
rozjaśnia swym światłem
każdy dzień Twej posługi
kapłańskiej, a Najświętsza
Maryja Panna przytula do
swojego serca.

Z modlitwą Duszpasterstwo
Służby Zdrowia

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
z całego serca składamy
szczere życzenia z okazji
Świąt Wielkanocnych! Niech
w ten radosny czas w Twoim
sercu zagości Zmartwychwstały Jezus Chrystus,
napełni go miłością, radością, pokojem, odnowi wiarę,
wniesie nadzieję i będzie
natchnieniem w codziennym
życiu.

Z modlitwą grupa modlitewna
MB Kongregackiej

Szanownej Siostrze Goretti
Milkiewicz
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask
od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego
na każdy dzień oraz długich
lat życia w zdrowiu.

Wierni z par. Teolin

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
obdarza swoimi łaskami
każdy dzień Twojego życia
i posługi kapłańskiej, Duch
Święty oświeca drogę, a
Najświętsza Maryja Panna
nieustannie się opiekuje
Tobą i prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana.

Rodzina Zając

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego,
zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, mocnej
wiary, pomyślności w pracy
duszpasterskiej i obfitych
darów Ducha Świętego.
Niech Najświętsza Maryja
Panna prowadzi Cię najpiękniejszą drogą do świętości, a
miłosierny Jezus opromienia
swym światłem każdy Twój
dzień.

Parafianie z Hoży

Czcigodnemu Księdzu
Zdzisławowi Pikule
z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
składamy serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Zbawiciel obdarza Cię
wszystkimi dobrami tego
świata, abyś mógł długo
służyć Bogu i ludziom. Niech
smutek Cię omija, a radość
idzie obok. Dziękujemy za
ofiarną posługę, czułe serce i
wsparcie duchowe.

Z szacunkiem i miłością rodziny
Wojtuszków, Milejków
i Kapkowiczów

Czcigodny Księże
Jerzy Żegaryn!
Składamy Ci serdeczne życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Jezus stale otula Cię
swoją miłością, łaską i miło-
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sierdziem, strzeże na każdej
drodze życiowej, obdarza siłą
duchową, ofiarną miłością i
niezachwianą wiarą. Niech
Matka Boża przytula Cię do
swego serca i wspiera swym
orędownictwem. Zawsze
bądź mocnym, wiernym, oddanym rycerzem w drużynie
Chrystusowej!

Z wielką miłością i szacunkiem
parafianie, Kółko Biblijne, młodzież i
dzieci z kośc. św. Michała Archanioła w Nowogródku

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Gremzie
i Włodzimierzowi
Szkuryńskiemu
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, obfitych łask
Bożych, opieki Matki Bożej
i darów Ducha Świętego.
Dziękujemy za dobre i czułe
serce, miłość i cierpliwość
do nas. Pamiętamy o Was w
swoich modlitwach.

Apostolat „Margaretka”

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Ignatowiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pana
Jezusa pragniemy życzyć
spokoju i pogody ducha,
zdrowia, udanej współpracy z
ogółem wiernych, do których
zostałeś posłany. Niech Bóg
Jedyny prowadzi prostymi
drogami, Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim
sercu i nie pozwoli nigdy
zapomnieć o tym, co w życiu
kapłańskim jest najważniejsze, a Matka Boża niech otula
płaszczem macierzyńskiej
opieki.

Wdzięczni parafianie

Czcigodny Księże Proboszczu
Aleksandrze Lebiedziewicz!
Z okazji Urodzin serdecznie
życzymy: niech Bóg Ojciec Ci
błogosławi, Jezus Chrystus
pomaga być wiernym i świętym kapłanem, Duch Święty
oświeca i prowadzi Bożymi
ścieżkami, a Maryja, Matka
Kapłanów, opiekuje się i
naucza pokory. Niech każdy
dzień życia płynie w radości, zdrowie będzie mocne,
a obok będą tylko życzliwi
ludzie. Kształtuj swe serce na
wzór Serca Jezusowego. Stale
pamiętamy o Tobie w swoich
modlitwach i dziękujemy
Bogu za takiego proboszcza.

Z szacunkiem młodzież oraz
wspólnota „Equipes Notre-Dame”
z Sobotników

Czcigodnym
Księdzu Proboszczowi
Olegowi Żurawskiemu,
Księżom Pawłowi Szczerbickiemu i Aleksandrowi
Pietrowiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najpiękniejsze
życzenia: mocnego zdrowia,
szczęścia, cierpliwości w
posłudze duszpasterskiej
oraz obfitych darów Ducha
Świętego. Niech Chrystus
Zmartwychwstały obdarzy
Was pokojem i miłością,
Najświętsza Maryja Panna
opiekuje się, a Pan Bóg ma w
swoim miłosierdziu.

Młodzież, ministranci, parafianie z
kośc. św. Michała Archanioła
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Uczkuronisowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia mocnego zdrowia,
sił na każdy dzień posługi kapłańskiej i ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa
rozjaśnia Twą drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i
opieka Matki Najświętszej
dodają sił i cierpliwości.
Dziękujemy Ci za dobre i
czułe serce, troskę o naszych
dzieciach, za ratowanie i
nawrócenie naszych dusz, a
Panu Bogu za to, że posłał
nam Ciebie.

Parafianie z kościoła dereczynskiego

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Borysiewiczowi
w dniu Urodzin oraz z okazji
Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych,
mocnego zdrowia, radości z
powołania. Niech wytrwałość

i pokój zawsze Ci towarzyszą.
Z całego serca dziękujemy
Bogu za to, że jesteś z nami,
za naukę, którą tak szczerze
głosisz przy ołtarzu świętym,
za szczerą posługę Bogu i
ludziom. Niech Matka Boża
otula Cię płaszczem matczynej miłości, św. Patron nieustannie się opiekuje Tobą,
a obok zawsze będą dobrzy i
czuli ludzie.

Parafianie i Kółko Różańcowe
z Nowojelni

Czcigodnemu Księdzu
Kazimierzowi Żywalewskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy mocnego zdrowia,
błogosławieństwa Bożego i
dużo radosnych chwil na niełatwej drodze, którą przygotował Pan. Niech Najświętsza
Maryja Panna otacza Cię swą
miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach.

Kółko Żywego Różańca,
w. Podłabienie

Czcigodnemu Księdzu
Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego
zdrowia, błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej.
Niech Duch Święty oświeca
swym światłem każdy dzień
Księdza posługi i daje siły w
prowadzeniu ludu do Boga.

Rodzina Symbuła z Grodna

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Grycko
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pana przesyłamy serdeczne
życzenia mocnego zdrowia,
szczęścia, długich lat życia,
dobrych i czułych ludzi obok.
Niech Bóg, który powołał Cię
do kapłaństwa, nieustannie
obdarza swoimi łaskami, a
Matka Najświętsza przytula
do swojego serca.

Wierni z par. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pierwomajsku
i z kapl. Miłosierdzia Bożego
w Chodziłoniach

Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
z okazji Urodzin składam
najserdeczniejsze życzenia
łask Bożych, mocnego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości na drodze kapłańskiej.
Niech Matka Boża nieustannie opiekuje się Tobą, a Duch
Święty obficie wynagradza
swoimi darami.

Z całego serca pani Irena

Czcigodnemu
Księdzu
Jerzemu Grycko
w związku ze śmiercią
kochanej mamy
Romualdy przesyłamy
słowa szczerego żalu i
współczucia. Łączymy
się z Tobą w modlitwie, prosząc Pana,
aby jak najszybciej
przyjął ją do swojego
Królestwa.
Najbliższa rodzina

Czcigodnemu
Księdzu
Jerzemu Grycko
w związku ze śmiercią
mamy przesyłamy
wyrazy serdecznego
żalu i współczucia połączone z modlitwą.
Niech Bóg miłosierny
doda Ci mocy, aby
przeżyć ciężar straty
bliskiej osoby.
Wierni z Pierwomajska
i Nowego Dworu

Czcigodnemu
Księdzu
Jerzemu Grycko
z powodu śmierci
mamy składamy słowa
szczerego współczucia. Niech nasza modlitwa będzie dla Ciebie
wsparciem w tych
trudnych chwilach.
Zofia i Józef Utowko ze
w. Wienzowszczyzna
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