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“Niedziela Palmowa”, Śnieżana Witecka

JEST TO GŁÓWNA TAJEMNICA NASZEJ WIARY, KTÓRĄ PRZYPOMINAMY
I DOŚWIADCZAMY PODCZAS WIELKIEGO TYGODNIA
I NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA PANA. WSPÓŁCZESNY ŚWIAT JEST SMUTNY
I NIEPOKOJĄCY, DLATEGO PRZEDE WSZYSTKIM POTRZEBUJE ON MIŁOŚCI,
SPOKOJU I RADOŚCI, KTÓRE DAŁ ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS.
NIECH UROCZYSTE “ALLELUJA”, KTÓRE WKRÓTCE ZABRZMI PODCZAS
LITURGII PASCHALNEJ Z NASZYCH UST I W SERCU,
BĘDZIE OBECNE W KAŻDYM DNIU I W KAŻDYM WYMIARZE NASZEGO ŻYCIA.
ciąg dalszy na str. 5

„To nie czas sądu Bożego, ale czas wyboru”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ ( PALMOWA )

Mt 21, 1-11

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage
na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,
mówiąc im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz
znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie
je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił,
powiecie: «Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle»”. A stało
się to, żeby się spełniło słowo Proroka: „Powiedzcie Córze
Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący
na osiołku, źrebięciu oślicy”. Uczniowie poszli i uczynili,
jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli
na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny
słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew
i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które
szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!”. Gdy wjechał do Jerozolimy,
poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?”. A tłumy
odpowiadały: „To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei”.

PRZYJĄĆ I OTWORZYĆ
Wydarzenia Niedzieli Palmowej – to nie tylko radosne
okrzyki, machanie palmami i wspólne wiwatowanie. Jezus
przybywa do Jerozolimy nie po ludzkie uznanie i po to, aby
objąć władzę na wzór ówczesnych królów – przybywa jako
Mesjasz, by w mieście świętym wypełnić przepowiednie
proroków i dać ludziom obiecane odkupienie – przybywa
na swoją mękę krzyżową. Tak więc w sercu może pojawić
się dylemat: przychodzi w radości, ale na śmierć krzyżową.
Trudno jest pojąć Bożą logikę, która przez śmierć prowadzi
do życia, przez posługę –do królowania, a przez uniżenie –
do tryumfu. Jednak, logika ta wydaje błogosławione owoce.
Szczególnie w obecnej sytuacji, którą przeżywa świat i
ludzkość, potrzebna jest zmiana swojego myślenia i swojego działania. Bardzo potrzebujemy nawrócenia, szczególnie
teraz, kiedy stoimy w obliczu pandemii koronawirusa. Trzeba to odczytać jako znak z nieba, który daje nam Pan Bóg.
Tragedia, która dzieje się na naszych oczach, zmusza nas do
działania nad naprawą swojego życia.
Więc mamy przed sobą bardzo konkretne zadania. Powitać Chrystusa, który przybywa w imię Pańskie do naszego
serca. Zrozumieć i przyjąć naszą życiową „drogę krzyżową”.
A na koniec jeszcze: otworzyć bramy ludzkich serc dla Jezusa. Niech przybędzie także do nich tak, jak dziś do Jerozolimy.

Ks. Jerzy Martinowicz
Ktoś kiedyś powiedział,
że to nie czasy są złe, lecz
ludzie tworzą modę obecnej epoki. Więc jacy będziemy my, takie też będą
nasze czasy. Nie wystarczy
przeczekać trudną chwilę. Od tego jacy my teraz
jesteśmy, będzie zależało, jacy będziemy potem.
Dlatego całkiem to nowe
nieoczekiwane doświadczenie, które dotknęło cały
świat i wszystkie jego sfery jest czasem pokory. Epidemia, która przewija się
przez świat, Europę oraz
nasz kraj, uczy nas wszystkich zawierzenia Bogu:
zarówno ludzi wierzących,

Wielkanoc
w cieniu epidemii

W ostatnich dniach można odnieść wrażenie, że świat się zatrzymał. Świat dumny ze swoich osiągnięć zawstydził się brakiem mocy wobec pandemii koronawirusa. Wydawało się, że wszystko od nas zależy, że mamy władzę nad wszystkim wokół
nas... Wystarczyło dosłownie kilka dni – i już nie wiemy co robić.
jak i niewierzących.
W naszych sercach i
wspólnotach
pojawiają
się nieznane dotąd lęki o
przyszłość – swoją i bliskich nam osób. Lecz Bóg
nigdy nie odwraca się
do nas plecami! Nigdy
nie zrywa swojego przymierza wiernej i trwałej
miłości z nami, choć tak
często jesteśmy obojętni
i niewierni. W sytuacji, w
której obecne cierpienie
odsłania tak wiele chłodu
ze strony ludzi, jesteśmy
wezwani do tego, by zwrócić się ku Bogu i błagać o
Jego miłosierdzie. Bądźmy
pewni, że wysłucha On nas

Jak katolicy
mobilizują się
do walki
z koronawirusem

J 20, 1-9

ZOBACZYĆ I UWIERZYĆ

Czy rzeczywiście wierzę w zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa?
Co mi daje wiara i do czego jest potrzebna?
Ks. Jerzy Martinowicz

sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój” (Ps 85, 11).
Zbliżają się najważniejsze dni w ciągu całego
roku liturgicznego: Wielki
Czwartek, Wielki Piątek,
Wielka Sobota... Nie traćmy ducha! Nie ma takiego
Wielkiego Postu, po którym by nie przyszła Wielkanoc, ani takich „Gorzkich
Żali”, po których by się nie
śpiewało „Alleluja”! I tak
jak oczekujemy z nadzieją
wielkanocnego poranka,
miejmy również nadzieję, że przyjdzie dla świata ocalenie, że nastanie
wreszcie pokój i bezpieczeństwo.

Prośmy Zmartwychwstałego Pana, Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana, aby dał nam łaskę przejrzenia,
byśmy w tej trudnej sytuacji odnaleźli drogę do Boga i do najbliższych nam osób. Niech każdego z nas
w tak trudnym czasie umocni wiara, łaska uświęcająca, modlitwa i obecność Boga. Życzę, żeby zbliżające
się święta, które w tym roku będą przeżywane w cieniu groźnego zagrożenia, mimo wszystko, były spokojne i błogosławione!

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

Przy pierwszym spotkaniu z Jezusem apostołowie Jan
i Andrzej usłyszeli zaproszenie: „Przyjdźcie i zobaczcie”
(J 1, 39). Od tej pory oni i kolejni powołani wiernie szli, widząc znaki, które czynił ich Nauczyciel, oraz słuchając Jego
głosu. Była to długa droga, obfitująca w podziw i radość, a
też i w niezrozumienie i smutek.
Maria Magdalena przyszła do apostołów Piotra i Jana i
powiedziała, że zobaczyła pusty grób. Teraz już nie idą, jak
przy pierwszym spotkaniu, lecz biegną, aby się w tym upewnić. Ewangelia pokazuje ostatnią prostą na drodze podążania za Chrystusem. Niebawem smutek apostołów przemieni
się w radość, ponieważ uwierzyli. Odtąd zostaną oni świadkami zmartwychwstania.
My także od pierwszego spotkania z Jezusem, czyli od
chrztu, idziemy za Nim drogą wiary. Za wzorem Marii Magdaleny, Piotra i Jana – chcemy również przyjść do pustego
grobu. Jednak, na tym nie może się zakończyć nasze święto.
Mamy również i my zobaczyć i uwierzyć. Wiara da nam siłę,
abyśmy dążyli ku temu, co w górze, a więc ku Chrystusowi.

i pobłogosławi darami miłości, przebaczenia i pokoju.
Trzeba więc jednoczyć
swoje cierpienia z Męką i
Śmiercią Chrystusa i w ten
sposób, jak mówi św. Paweł, dopełniać braki udręk
Chrystusa dla dobra Jego
Ciała, którym jest Kościół
(por. Kol 1, 24). W Biblii
napisane jest: „Zbawienie
sprawiedliwych pochodzi
od Pana; On ich ucieczką
w czasie utrapienia” (Ps 37,
39). W Chrystusie Bóg w
pełni objawił nam prawdę wyrażoną w modlitwie
psalmisty: „Łaskawość i
wierność spotkają się z

Drodzy Czytelnicy!

Czy moje serce jest otwarte na Jezusa i Jego łaskę?
Jak planuję przywitać Zmartwychwstałego Pana?

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła
więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
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Od grudnia ubiegłego roku infekcja koronawirusowa
COVID-19 rozszerzyła się na cały świat i objęła około 160
krajów. Do dziś nie wynaleziono skutecznego środka do jej
leczenia. Skala pandemii rozszerza się... Mnóstwo negatywnych informacji jest wszędzie. Wydaje się nie na miejscu,
lecz czy można z tej sytuacji wyciągnąć jakieś pozytywne
wnioski? I jak wielu wierzących zachowuje się w wyjątkowych okolicznościach?
ZAMKNIĘCIE
SANKTUARIÓW –
ŚRODEK TYMCZASOWY
Z powodu pandemii koronawirusa w wielu krajach
świata ogłoszono kwarantannę i obowiązuje godzina
policyjna. Ludzie są zmuszeni być w swoich domach.
Dozwolone jest opuszczenie
mieszkania tylko na kilka godzin, aby kupić leki i artykuły
spożywcze. A co z duchowym
jedzeniem? Kościół nie może
być odwiedzany?!
Tymczasowo zamknięte
są sanktuaria we Włoszech i
Hiszpanii, gdzie obecnie odnotowano największą liczbę
zakażonych koronawirusem.
Dla zwiedzających zamknięte są: Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii,
Bazylika św. Piotra w Watykanie i Świątynia Grobu Pańskiego w Izraelu... W Polsce
obowiązują “limity” na liczbę
uczestników w Eucharystii
– do 5 osób. W związku z
ogłoszoną pandemią w wielu
krajach przygotowują się takie projekty, jak „Wielkanoc
w domu”. A teraz pytanie:
w tak trudnych warunkach

wiara ludzi raczej osłabnie,
czy wręcz przeciwnie, wzrośnie?
Powszechnie wiadomo,
że każdy problem aktywuje
ludzki mózg. Osoba postawiona w trudnej sytuacji
generuje pomysły w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania. W ten sposób dzisiaj możemy obserwować, jak wielu
wierzących nie poddaje się,
lecz dąży do kompromisu,
biorąc pod uwagę swoje interesy. Na przykład, w Neapolu (Włochy) ksiądz odprawia Mszę św. dla parafian....
na dachu kościoła! Dzięki mikrofonowi i głośnikom ludzie
mogą wziąć w niej udział,
będąc na balkonach swoich
domów. A jeden kapłan w
USA zainspirował się mobilną kawiarnią, gdzie można
złożyć zamówienie bez wychodzenia z auta i zaproponował wiernym “spowiedź na
kołach”. W ten sposób penitenci utrzymują bezpieczną
odległość, dojeżdżając samochodem do siedzącego na
krześle spowiednika.
Co oznaczają zamknięte
świątynie? U osoby – która

być może nigdy tak nie miała – pojawia się konieczność
(nie możliwość, a mianowicie konieczność) zwrócenia
się do własnej świątyni, którą jest serce. Czy przypomina
ona w ogóle dom Boga? Czy
nie wstyd będzie zaprosić
do środka Pana Boga? Gdy
drzwi kościoła są zamknięte,
spragniony wierzący będzie
szukał innych źródeł, by się
napić. I dobrze, jeżeli znajdzie je w sobie.
W końcu do czegoś jest
potrzebne takie „odłączenie” od kościoła. Prawdopodobnie po to, by poczuć
prawdziwy smak zwykłych
rzeczy. Niedzielna Msza
Święta – „przecież tak się
przyzwyczaiłem”, „przecież
wszyscy idą”... A spróbuj bez
niej! Później zobaczymy, jak
te okoliczności wpłynęły na
każdego z nas.
BEZ MEDALI
Peng Yinhua 29-letni lekarz z Chin postanowił odłożyć ślub, aby leczyć setki
pacjentów w szpitalu. Chociaż data uroczystości była
już znana, reanimator ze
specjalizacją
niewydolności oddechowej zdał sobie
sprawę, że ze względu na
rosnące zagrożenie rozszerzenia pandemii musi być
w innym miejscu, tam gdzie
giną ludzie – cenna jest każda chwila. Niestety sam się
zaraził i wkrótce zmarł. Na
szafce przy łóżku leżało kilka zaproszeń na ślub. Młody

lekarz był pełen optymizmu…
Niesamowite
wydarzenia rozgrywają się we
Włoszech, gdzie do końca marca na koronawirusa
zginęło ponad 10 tysięcy
osób. Wśród zmarłych jest
około 70 kapłanów, którzy
do końca pozostawali wierni swojej misji: byli wśród
ludzi i posługiwali im w
trudnych chwilach. Gdy się
okazało, że koronawirusem
został zainfekowany 72-letni o. Giuseppe Berardelli, to
parafianie kupili dla niego
urządzenie sztucznej wentylacji. Lecz kapłan nie przyjął
tego daru (choć naprawdę
go potrzebował). Przekazał urządzenie młodszemu
pacjentowi, a sam wkrótce
zmarł.
Czy nie są to najlepsze
świadectwa chrześcijan-bohaterów naszych czasów?
Nieustraszeni i ryzykowni
– „Panie, ufam Ci!”. Dzięki
takim braciom i siostrom w
Chrystusie świat otrzymuje
odroczenie od Stwórcy: Jego
dzieci powstrzymują gniew
Boży.
Możemy tylko miarkować
i zakładać, dlaczego ludzkość przeżywa takie bolesne
doświadczenie. Dokładnie,
będzie to wiadomo, gdy go
przetrwamy. Jacy wyjdziemy
po smutnych wydarzeniach:
z głową opuszczoną lub wysoko podniesioną?
Angelina Pokaczajło

№7

Ojciec miłosierny a epidemia…

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa wiele spraw odeszło na
drugi plan i wydają się mało
znaczącymi. Wirus zabił ponad
35 000 osób na świecie, co sieje lęk w sercach ludzi. Człowiek
wierzący pyta: „Gdzie w tym
wszystkim jest Bóg? Czy epidemia jest karą Bożą? Co robić?”.

Gdzie jest Bóg?
Bóg chce, aby każdy człowiek i cała ludzkość była z
Nim i nie oddalała się od
Niego. W bliskości z Najwyższym kryje się pokój, radość i
szczęście. Jeżeli zaś ktoś oddala się od Niego przez grzechy – Bóg pragnie powrotu
swego ukochanego dziecka.
To, w jaki sposób Bóg postępuje najlepiej wyjaśnia nam
dobrze znana Jezusowa przypowieść o miłosiernym ojcu i
marnotrawnym synu.
Ojciec dopuszcza odejście ukochanego dziecka,
ponieważ jest to jego dobrowolny wybór. Godzi się
on na grzeszne upadki syna,
na jego cierpienie i tułaczkę.
Oddaje mu część majątku,
chociaż wie, że syn użyje te
dary w złym celu – roztrwoni
swój majątek w rozpustnych
hulankach z nierządnicami i
doprowadzi siebie do takiego stanu, gdy zawoła: „Ginę!”
(por. Łk 15, 17). Miłosierny ojciec zapewne mógłby odrzucić prośbę syna, jako niezgodną z prawem (syn staje się
prawnym spadkobiercą po
ojcu dopiero po jego śmierci) i odmówić mu. Mógłby też
próbować za wszelką cenę
zatrzymać go przy sobie. Nawet starszy syn nie rozumie
ojca. Oskarża on go o niesprawiedliwość i w przytakiwanie złemu postępowaniu
brata (por. Łk 15, 29-30). Czyż
nie to samo obserwujemy w
dzisiejszym świecie?
Miłosierny ojciec nie czynił nic, aby zepsuć życie synowi, który go znieważył swoim
zachowaniem. Nie zastawia
na niego pułapki, nie nasyła
złodziei i złoczyńców, aby go
obrabowali oraz nie namawia
nierządnice, aby doprowadziły go do grzechu. Marnotrawny syn sam zmarnował swe
życie i uczynił go nieznośnym
dla siebie. Dlatego i my dzisiaj nie mamy prawa oskarżać
Boga, przypisując Mu wojny,
choroby cierpienia i epidemie. Człowiek sam nadużywa
swoich zdolności, które w
konsekwencji powodują cierpienie i śmierć.
Dlaczego miłosierny ojciec godzi się na odejście i
moralną degradację swego
syna? Czy mści się za to, że
syn nie docenił jego ojcowskiej troski i tak brutalnie
go znieważył? Dalsze wydarzenia zaprzeczają temu. Gdy
syn marnotrawny „był jeszcze
daleko, ujrzał go jego ojciec
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił
mu się na szyję i ucałował
go” (Łk 15, 20). Więc miłosierny ojciec, który jest obrazem
Boga, nie kieruje się zemstą
i niszczącą nienawiścią. Z
bólem serca godzi się on na
odejście syna. Bóg mówi o
sobie przez proroka: „Moje
serce na to się wzdryga i
rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu…
albowiem Bogiem jestem, nie
człowiekiem; pośrodku ciebie
jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,
8-9).
Miłosierny ojciec dopuszcza moralną degradację i
cierpienia syna jedynie w tym
celu, aby zrozumiał on, że oj-
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ciec rzeczywiście go miłuje i
przebywanie z nim – najlepszy wybór. Ojciec godzi się na
cierpienia swojego dziecka i
własne, aby w rezultacie syn
przekonał się, że dobro jest
lepsze od zła i uspokoił swoje
serce. Tak i dzisiejsza cywilizacja, powinna przekonać się,
że życie w przyjaźni z Bogiem
jest najlepszym wyborem
dla człowieka. Jedynie w tym
świetle należy patrzeć na
wszelkie ludzkie cierpienia:
choroby, kataklizmy i epidemie. Bóg, Miłosierny Ojciec,
z bólem serca godzi się na
ludzkie cierpienia, aby wreszcie doczekać się powrotu
swoich umiłowanych dzieci,
wybiec im na spotkanie i rzucić się na szyję (por. Łk 15, 20).
Syn marnotrawny, kiedy
zawołał: „Ginę!”, doszedł do
wniosku, że ojciec pomoże
mu najlepiej. Mógł wybrać
inną możliwość wyjścia z tej
sytuacji, nie poniżając się
przed ojcem. Mógł poprosić
o pożyczkę, aby samemu na
nowo dorobić się majątku.
Mógł zacząć żebrać, lub nawet zaprzedać się w niewolę,
aby uniknąć śmierci głodowej. W końcu mógł nawet
umrzeć w swojej upartości,
oskarżając we wszystkim
ojca. Jednak, wybrał powrót
do ojca, chociaż było to związane z upokorzeniem się.
Odejście
dzisiejszych
„synów marnotrawnych” jest
bardzo dalekie i przekraczające wszelką miarę. Wydaje
się, że niektórzy znajdują
upodobanie w wynajdywaniu
coraz to nowszych sposobów
na znieważanie Boga – Miłosiernego Ojca: pedofilia
i gorszenie dzieci, eutanazja (dobijanie ludzi starych
i cierpiących), homoseksualizm, zmiana płci, ideologia
Gender, bałwochwalstwo… Te
wszystkie tak zwane grzechy,
wołające o pomstę do nieba
jak by miały na celu wprost
ranić Serce Boże. Niс dziwnego, że dzisiejsza „cywilizacja
śmierci” może zniszczyć sama
siebie.

Czy pandemia koronawirusa jest Bożą karą?
Zwróćmy uwagę, że Pismo Święte, a także Kościół,
nigdy nie mówi o karze Bożej
w oderwaniu od nawrócenia
człowieka i Bożego miłosierdzia. Mówienie o karach, jak o
działaniu Pana Boga, pełnym
nienawiści do człowieka, aby
go definitywnie zniszczyć
– nie jest zgodne z Biblią i
nauką Kościoła. Kara Boża
w języku biblijnym i teologii
Kościoła jest równoznaczna
wyrazom „palec Boży”, „karcenie Boże”, „upomnienie Boże”
oraz „Boża pedagogika”. Więc
tylko w połączeniu z nawróceniem człowieka i Bożym
przebaczeniem możemy mówić o „karze Bożej”. „Bóg jest
miłością” (1 J 4, 8) – stwierdza
Pismo Święte, więc Wszechmogący nie umie i nie może
kierować się nienawiścią.
Święci Kościoła w zgodzie
z Biblią stwierdzają, że „karom Bożym” zazwyczaj poddawani są ludzie dobrzy, którzy, zgodnie z ich uczynkami,
powołani są do życia wiecznego. „Ja wszystkich, których
kocham, karcę i ćwiczę” (Ap 3,
19) – mówi Bóg. Natomiast ci,
którzy definitywnie odwrócili
się od Niego, w większości
wypadków już nie są karani
za życia ziemskiego, ponieważ czeka ich kara wiecznego potępienia. „Nie doznają
ludzkich utrapień ani z innymi ludźmi nie cierpią. Toteż
ich naszyjnikiem jest pycha”
(Ps 73, 5-6).

Matka Boża Pomyślności

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami! (3 razy)
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
– wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
– zachowaj nas Panie!
Abyś Kościół swój święty bronić
i wywyższyć raczył,
– prosimy Cię, Panie!
Abyś Ojca Świętego i wszystkie
stany duchowe w pobożnej jedności
zachować raczył,
– prosimy Cię, Panie!
Abyś nas w świętej służbie Twojej
umocnić raczył,
– prosimy Cię, Panie!
Abyś nas do szczerej pokuty
doprowadzić raczył,
– prosimy Cię, Panie!
Abyś urodzaje dać i je zachować
raczył,
– prosimy Cię, Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy,
– wsłuchaj nas Panie!
O Jezu, Jezu, Jezu,
– zmiłuj się nad nami!
O Maryjo, Panno i Matko Boża,
– przyczyń się za nami!
Matko Boża Pomyślności,
– módl się za nami!
W nauce Kościoła i Świętych kary ziemskie są uważane za łaskę, ponieważ
dają możliwość uczestniczenia w odkupieńczej Ofierze
Chrystusa, odpokutować za
grzechy i uniknąć kar czyśćcowych. „Teraz raduję się w
cierpieniach za was i ze swej
strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa
dla dobra Jego Ciała, którym
jest Kościół” (Kol 1, 24) – napisał św. Paweł. „Panie tu karz,
tu siecz, tu bij, żebyś tylko na
wieki przebaczył” – prosił św.
Augustyn.
Człowiek wierzący w miłość Boga nie boi się używać
wyrazów biblijnych, pamiętając, że za wszystkim stoi
ojcowska miłość Miłosiernego Ojca, który wszystko
prowadzi ku dobremu, nawet
przez cierpienie. Nie ma więc

potrzeby sztucznie unikać
języka biblijnego, lękając się
używania słowa „kara Boża”,
ponieważ to zaprowadzi nas
w ślepy zaułek. O wiele pożyteczniejszym jest zrozumieć,
co pod tym wyrazem rozumie
Biblia i Kościół.
W latach 1582-1634 miały miejsce objawienia Matki
Bożej w Quito na Ekwadorze.
Objawienia te, chociaż uznane przez Kościół, są mało
znane. Dotyczyły one także i
nas – ludzi XX i XXI wieków.
Wizjonerka, siostra Marianna
ze Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, ujrzała Jezusa
konającego, jak na Golgocie.
„U stóp krzyża stała Maryja,
a także św. Jan i Maria Magdalena. Odczuwając poczucie
winy, Marianna rzuciła się na
ziemię krzyżem wołając: «Pa-

nie, to ja jestem temu winna!
Ukarz mnie i wybacz swojemu ludowi». Na to, Anioł Stróż
podnosząc ją powiedział:
«Nie! To nie ty jesteś winna.
Podnieś się, ponieważ Bóg
chce ci objawić wielką tajemnicę». Widząc łzy Maryi Marianna zawołała: «Pani nasza,
czyż to ja jestem powodem
Twojego smutku?». «Nie, to
nie ty, ale przestępczy świat».
W chwili, kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją agonię, a do
uszu siostry Marianny dotarł
głos Boga Ojca, który powiedział: «Ta kara będzie dla XX
i XXI wieku!». Nagle ponad
głową konającego Chrystusa pojawiły się trzy miecze,
na których widniały napisy:
«Ukarzę herezję», «Ukarzę
bezbożność», «Ukarzę nieczystość» i zrozumiała, że będzie
to miało miejsce w XX i XXI
wieku. Matka Boża zapytała:
«Córko Moja, chciałabyś ofiarować siebie za ludzi tamtej
epoki?». «Tak!» – odpowiedziała Marianna i nagle te
trzy miecze sponad głowy konającego Chrystusa ugodziły
ją w serce… «W tych czasach
powszechnego spustoszenia
deprawacją – mówiła Matka
Boża – dominować będzie
nieczystość, bezbożność i
świętokradztwo, a ci, którzy powinni ten stan głośno
napiętnować będą milczeć!
Wiedz o tym, umiłowana córko, że kiedy w XX i XXI wieku twoje imię będzie znane,
wielu nie uwierzy mówiąc, że
taka pobożność nie podoba
się Bogu. Ale wielkie cierpienia Moich córek i twoje
obecne cierpienia będą, jak
melodyjny koncert pokory i
pokuty zachowane dla Mojego Najświętszego Syna i dla
Mnie»” („Matka Boża Pomyślności”, Franco Adessa).
Co w tej sytuacji robić? Na
czym się skupić?
Mamy zalecenia biskupów oraz przepisy władz państwowych i służby zdrowia,
dzięki którym możemy zapobiec rozpowszechnianiu się
pandemii. Należy się do nich
dostosować, aby nie zachorować i nie zarazić innych. Każdy z nas powinien poważnie
stawiać się do tej sytuacji.
W związku z trudną sytuacją ludzie wierzący powinni
skupić się na swojej relacji z
Bogiem. Przecież nie możemy
wykluczyć Boga z naszych
zmagań o zdrowie i życie
oraz nie możemy sprowadzić
wszystko jedynie do środków
naturalnych, jakimi są leki i
jedzenie. Nie możemy naszej
religijności nadać wymiar
„dodatkowy” lub „kosmetyczny”, z której w razie niebezpieczeństwa można po
prostu zrezygnować, jak się
rezygnuje z kina, dyskoteki
lub meczu piłki nożnej.
W świetle Jezusowej przypowieści o miłosiernym ojcu
i dzisiejszych wydarzeń w
świecie powinniśmy się skupić na naśladowaniu postawy
syna marnotrawnego, wracającego do ojca i padającego
w jego ramiona. Wielu z nas
potrzebuje prawdziwego nawrócenia i szczerej, a może
nawet, generalnej spowiedzi
(spowiedź z całego życia).
Uczyńmy to, dopóki jest taka
możliwość. Zostawmy niepotrzebne sprzeczki, dyskusje i wzajemne oskarżenia,
a skupmy się na modlitwie
przebłagalnej, na wynagradzaniu Bogu za grzechy i na
modlitwie błagalnej o ustąpienie ogłoszonej pandemii.
Ks. Tadeusz Krisztopik

Papież Franciszek
W te dni wielkiego cierpienia jest
wiele lęku w społeczeństwie. Lęk u
starszych samotnych osób, którzy
są w domach opieki lub szpitalach i nie wiedzą,
co może się stać. Lęk u ludzi
bez stałej pracy, którzy myślą,
jak nakarmić swoje dzieci i
widzą głód. Lęk u pracowników
ważnych sfer społecznych,
którzy pomagają funkcjonować społeczeństwu i mogą
zachorować. Lęk jest obecny w
każdym z nas. Każdy z nas wie,
czego się boi. Módlmy się do
Pana, aby pomógł zachować
zaufanie, pozostać cierpliwymi
i przezwyciężyć lęk.
Fragment kazania podczas
porannej Mszy św.
w watykańskim Domu
św. Marty, 26.03.2020

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Nikt nie chce być
chory. Lecz niepewność zakłóca
zwykły styl naszego życia i jest powodem do niepokoju. Pandemia koronawirusa
wykazała, że ludzkość XXI
wieku z bardzo dobrze rozwiniętą nauką i medycyną jest do
tej pory praktycznie bezradna
przed tym wyzwaniem. Nie
ma odpowiedniej szczepionki
przeciwko koronawirusowi i
nie wiadomo, jak go leczyć. W
rezultacie tysiące zmarłych,
setki tysięcy chorych i poddanych kwarantannie osób.
Człowiek, który odrzucił Boga
i zajął Jego miejsce, po raz
kolejny poznaje, że nie jest
bogiem, a jedynie słabym i
wrażliwym homo sapiens.
Koronawirus, który spadł na
nas, jak grom z jasnego nieba, a złożoność walki z nim
wzywa do pogłębiania relacji
z Bogiem. Nie darmo przysłowie mówi, że jak trwoga, to do
Boga. […] Przede wszystkim
trzeba wrócić do modlitwy,
którą współczesny świat wyrzucił z codziennego życia.
Modlitwa jest naszą siłą i
niewyczerpanym zasobem.
Dzięki niej możemy na nowo
odkryć ojcostwo Boga i łaskę
bycia Jego dziećmi. Wraz z
solidarnością z chorymi i objętymi kwarantanną, wdzięcznością dla pracowników służby
zdrowia i służby porządkowej powinniśmy prosić Boga,
aby w swoim miłosierdziu i
Opatrzności ochronił On nas
przed nieszczęściem, jakie
niesie pandemia koronawirusa. Następnie należy dążyć
do radykalnej zmiany życia,
ponieważ wirus złego ducha
atakuje duszę człowieka. On,
jak lew, krąży z rykiem i szuka
kogo pożreć (por. 1 P 5, 8).
Trzeba pamiętać, że Bóg nigdy
nie opuszcza nas samych. Jest
zawsze obok, także teraz, podczas tych niespodziewanych
prób. Dlatego konieczne jest,
aby zakotwiczyć swoje serca w
nadziei, którą mamy w Jezusie
Chrystusie.
Fragment przemówienia podczas
międzyreligijnej modlitwy
o zapobieżenie pandemii koronawirusa w mińskim kościele
św. Szymona i św. Heleny,
21.03.2020

4

 Ojciec Święty Franciszek
upoważnił Kongregację ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów do wydania
dekretu z nowymi instrukcjami dotyczącymi Wielkiego
Tygodnia w bieżącym roku.
Są one podyktowane sytuacją związaną z pandemią
koronawirusa. W Niedzielę
Palmową odprawianie wspomnień wejścia Pańskiego do
Jerozolimy ma odbywać się w
budynku sakralnym. Obrzęd
obmycia nóg w Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy
Pańskiej należy wykluczyć.
Konieczne jest również zrezygnowanie z procesji pod
koniec liturgii i pozostawienie
Najświętszego Sakramentu w
tabernakulum. W tym dniu
kapłani otrzymują wyłączne
pozwolenie na celebrację
Mszy św. bez udziału wiernych. W Wielki Piątek adoracja Krzyża poprzez pocałunek
ogranicza się wyłącznie do
celebransa. Wigilię Wielkanocną należy odprawiać
tylko w katedrach i kościołach
parafialnych. Obrzędy związane z pobożnością ludową
i procesje wzbogacające dni
Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego można – w
zależności od oceny biskupa
diecezjalnego – przenieść na
inne wygodne dni.
 Prezentowane są 2 informatory statystyczne Kościoła Katolickiego: „Annuario Pontificio” za rok 2020
i „Annuarium Statisticum
Ecclesiae”, w którym opublikowano dane za rok 2018.
Wynika z nich, że w ciągu
pierwszych 5 lat pontyfikatu
papieża Franciszka (20132018) liczba ochrzczonych
katolików na świecie wzrosła
o 75 mln osób – z 1,254 mld
do 1,329 mld. W stosunku
do ogólnej populacji osób
jest ich najwięcej w Ameryce
Południowej i Północnej –
łącznie 63,7%. W Europie
– 39,7%, w Oceanii (wraz z
Australią) – 26,3%, w Afryce – 19,4%, a w Azji – 3,3%.

Trójwymiarowe (3D)
badania dowodzą, że obraz
na Całunie Turyńskim zawiera „oznaki życia, których
nie powinno już być, gdy
ciało umarło”. Specjalista
chirurgii plastycznej z Uniwersytetu Nawarry, Dr Bernard Hantanilo, przedstawił
swoje odkrycia w czasopiśmie
naukowym Scientia et Fides:
„Po śmierci ciało rozluźnia się, powodując otwarcie
ust. U człowieka na Całunie
Turyńskim tego nie widzimy
– usta są zamknięte”. Wśród
innych oznak życia – odcisk
sylwetki typowej dla osoby,
która wstaje z pozycji leżącej.
 Muzea Watykańskie zapraszają na wirtualne wycieczki! Proponowane są 7
tras, do których wchodzą:
Kaplica Sykstyńska, Muzeo Pio Clementino, Muzeo
Chiaramonti, Braccio Nuovo,
pokoje Raphaela, Cappella
Niccolina i Sala dei Chiaroscuro. Można je odbyć na
oficjalnej stronie internetowej. Muzea Watykańskie
mają również profil na portalu społecznościowym Instagram, gdzie udostępniają
zdjęcia znanych i nieznanych
arcydzieł z krótkimi opisami.
vaticannews.va; credo.pro
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Zmartwychwstanie…
czy w to wierzę?

Kiedy myślę, o tym, co się dzieje dziś na
świecie – pożary w Australii, plaga szarańczy w Arabii Saudyjskiej, Afryce i Azji
i pandemia koronawirusa, która wyszła
z Chin i zalewa Europę i całą ziemię, wydaje się, że nadchodzi koniec świata.
Przypominają mi się
słowa Jezusa o tym, co
będzie się działo, gdy On
przyjdzie po raz drugi.
„Będą znaki na słońcu,
księżycu i gwiazdach, a
na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem
moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą
Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z
wielką mocą i chwałą. A
gdy się to dziać zacznie,
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ
zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 25-28).
Myślę, że dzisiaj każdy może się odnaleźć w
tych słowach o ludziach
mdlejących ze strachu.
Lecz nie na tym chciałam
się skupić. Moją uwagę
zwróciły ostatnie słowa
przytoczonego fragmentu – „A gdy się to dziać
zacznie, nabierzcie ducha
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie”. Zmartwychwstały Jezus mówi nam,

że w momentach, gdy
cały świat się wali, On
przychodzi po nas, zbliża się, by zabrać nas do
domu w Niebie, który ma
przygotowany dla każdego człowieka od wieków.
Jezus przed nami przeszedł już całe cierpienie
świata, przeszedł przez
śmierć i zmartwychwstał,
wziął na Siebie całe zło,
byśmy mogli pójść za Nim
do Ojca, do Nieba i do
wiecznego szczęścia. On
już zwyciężył to wszystko, co wydaje się nam nie
do przezwyciężenia, zwyciężył każde cierpienie,
łzy, samotność, rozpacz
i śmierć, a teraz jest gotów zwyciężać w nas, w
naszym życiu i w naszych
trudnościach.
Nieraz może się dziwimy, jak to się stało, że
apostołowie i uczennice
Jezusa po Jego śmierci szybko zapomnieli o
tym, co mówił o zmartwychwstaniu.
Uciekli,
gdy pochwycono Jezusa,
gdy cierpiał i gdy umierał. Rozpaczali i bali się,
że spotka ich ten sam
straszny los – tak bardzo,
że nawet nie byli w stanie

wyjść
z domu,
w którym
się gromadzili. Gdy Jezus ukazał
się Marii Magdalenie,
musiał chwilę z nią porozmawiać, zawołać ją
po imieniu, zanim była
ona w stanie zza zasłony
łez i rozpaczy zobaczyć,
że On żyje. Gdy kobiety
przybiegły do apostołów,
aby oznajmić im radosną
nowinę o zmartwychwstaniu, nie byli w stanie
tego przyjąć i stwierdzili,
że to czcza gadanina spowodowana
nadmiarem
emocji. Niby całkowicie
zapomnieli o tym, co Jezus kilka razy bardzo jasno i wyraźnie mówił – że
będzie umęczony i zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie!
Lecz, jeśli popatrzymy
na siebie w prawdzie, to
chyba nie ma się już czemu dziwić. Czy my zachowujemy się inaczej? Przychodzą klęski żywiołowe,
choroby, kryzys ekonomiczny – i my tak samo,
jak apostołowie „zapominamy”, że Jezus zmartwychwstał, wszystko ma
w swoich rękach, świat
jest pod Jego kontrolą i
Bóg naprawdę czuwa nad
nami, aż tak bardzo, że
każdy włos jest policzony na naszych głowach.
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Apostołowie byli w stanie
w pełni przyjąć prawdę
o zmartwychwstaniu dopiero po tym, jak zostali
obdarzeni Duchem Świętym. Wtedy zapomnieli
o lęku i świadczyli o Jezusie, aż do męczeńskiej
śmierci.
Otrzymujemy Ducha
Świętego w sakramencie
chrztu św., dodatkowo
jesteśmy umocnieni w
sakramencie dojrzałości
chrześcijańskiej – bierzmowaniu, tylko że jakoś
się gubimy, kiedy coś
nie idzie po naszej myśli, gdy nasz wymarzony
i zaplanowany świat, jak
my tego chcemy, zawala
się… Tak trudno jest nam
uwierzyć, że Jezus NAPRAWDĘ jest obok i rzeczywiście wie, co jest dla
nas najlepsze. Właśnie w
takich momentach Jezus
mówi: „Podnieście głowy
i nabierzcie ducha!” Pojawia się pytanie – jak to
zrobić? Gdzie nabrać tego
ducha? I co dokładnie
znaczy – nabrać ducha?
Myślę, że chodzi o nasze życie duchowe w tej
trudnej dla wszystkich
sytuacji. Skoro my, tak jak
apostołowie, zapominamy o tym, co mówił Jezus o zmartwychwstaniu,
warto wrócić do Jego Słowa, codziennie przeczytać choć mały fragment
Ewangelii z danego dnia,
by Chrystus sam mógł
nam tłumaczyć Pismo,
jak uczniom idącym do
Emaus, aby otworzyć nam
oczy, nakarmić i wzmocnić naszego ducha swoim
Słowem.
Warto na nowo odkryć
cud Eucharystii, dostępu
do której jesteśmy w wielu wypadkach pozbawieni. Przyjmując Jezusa w
Komunii duchowej można
zatęsknić za Nim, za Jego
bliskością i zacząć bardziej pragnąć spotkania z
Nim. O wiele bardziej doceniamy teraz dar Komunii św., gdy nie możemy
Go tak po prostu przyjąć.
Warto przyjrzeć się
swojej modlitwie i prosić o Ducha Świętego, do
czego Jezus nas wprost
zachęca, kończąc opowiadanie o Ojcu, który daje
dobre dary wszystkim
swoim dzieciom: „Jeśli
więc wy, którzy jesteście
źli, umiecie dobre dary
dawać dzieciom swoim,
o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą”

(Łk 11, 13). Co robić, jeśli
nie wiem, jak się modlić,
nie umiem i nie potrafię?
Wtedy trzeba prosić Ducha Świętego, by to On
w nas wołał do Boga, by
otworzył nasze serca na
Boże Słowo, na obecność
Bożą w głębi naszych
serc. Apostoł Paweł mówi:
„Podobnie także Duch
przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem
nie umiemy się modlić
tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w
błaganiach, których nie
można wyrazić słowami”
(Rz 8, 26). Możemy także prosić o pomoc Maryję, Matkę Bożą, która
jest Oblubienicą Ducha
Świętego, aby pomogła
nam otworzyć się na Jego
tchnienie.
Warto odkryć na nowo
modlitwę różańcową, adorację Najświętszego Sakramentu, litanie, które
zawsze możemy przeżywać indywidualnie i pochylić się na nowo nad
tekstem Godzinek. Modlić
się w domu, z rodziną i
dziećmi, stworzyć specjalne miejsce dla modlitwy,
gdzie możemy wspólnie
spotykać się z Bogiem.
Jeżeli uczynimy ten
wysiłek, by na nowo nabrać ducha i ożywić swoją relację z Bogiem, to
On odmieni nasze spojrzenie i zobaczymy, że te
wszystkie
wydarzenia,
które tak nas przerażały,
napawały lękiem, bezsilnością i gniewem, są tak
naprawdę tym, co przybliżyło nas do Boga, co
pozwoliło na nowo zobaczyć Jego miłość, troskę o nas, Jego bliskość i
czułość. Odnowiony duch
da nam odwagę, by nieść
Dobrą Nowinę dalej, tym
wszystkim, którzy jeszcze
nie przypomnieli sobie
słów Jezusa o zmartwychwstaniu i wciąż tkwią w
ciemności, w rozpaczy,
smutku i dotkliwej samotności. Więc nabierzmy
ducha i podnieśmy głowy,
ponieważ zbliża się nasze odkupienie! Chrystus
zmartwychwstał!
Czy
wierzysz, że zmartwychwstał dla Ciebie i w Twoim życiu?
S. Zoja
Dąbrowska ISSM
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CHRYSTUS UMARŁ, CHRYSTUS
ZMARTWYCHWSTAŁ, CHRYSTUS POWRÓCI!
ciąg dalszy
ze str. 1

Jubileusz Filareta

Jak wierni przygotowują się do święta
Wielkanocy w Grodnie? Dlaczego dzień radosnego
przypomnienia o zwycięstwie życia wiecznego nad śmiercią
jest uważany za największe wydarzenie dla chrześcijan?
Dlaczego tak ważne jest, aby zrobić krok w kierunku Boga
i zwrócić się do swoich korzeni?

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w naszym hospicjum rozpoczynają się za długo przed chwilą, gdy w powietrzu naprawdę zapachnie wiosną.
Co roku matki ciężko chorych dzieci wkładają wiele wysiłku i kreatywności, aby
stworzyć ciekawe rzemiosła na temat Wielkanocy.
W przeddzień świąt zwykle organizujemy targi w dużych przedsiębiorstwach w
mieście, gdzie wystawiamy prace naszych podopiecznych i ich rodziców. Każdy może
kupić wyjątkowe i niepowtarzalne pamiątki ręcznie wykonane w zamian za darowiznę
na rzecz chorych dzieci. Pragnę zauważyć, że przed ważnymi chrześcijańskimi świętami,
takimi jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, ludzie śpieszą, by czynić dobro, aktywnie angażują się w działalność charytatywną i chętnie kupują nasze produkty.
W tym roku sytuacja epidemiologiczna na świecie wprowadza zmiany w przygotowania przed Wielkanocą nie na naszą korzyść. Prawdopodobnie, będziemy musieli
zrezygnować z formatu targów, do których wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz w
Olga Wieliczko
hospicjum zorganizowano rodzaj wystawy prac wielkanocnych, a ludzie, którzy przechodyrektor Grodzieńskiego Hospicjum
dzą obok, mogą przyjść do nas, wybrać coś dla siebie i, pozostawiając darowiznę, stać
Dziecięcego im. św. Huberta
się właścicielem wyjątkowej rzeczy, której nie można kupić w żadnym sklepie na świecie.
Uzyskane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację ciężko chorych dzieci nad morzem.
Cieszę się, że w hospicjum powstała mikro-wspólnota, w której wszyscy pomagają sobie nawzajem w radosnej i trudnej chwili – codziennie.
Zwykle przed Wielkanocą, jeszcze podczas postu, rodzice przynoszą postne posiłki, częstują się nawzajem, wymieniają się przepisami, biorą
udział w duchowych spotkaniach, na które zapraszamy kapłanów różnych wyznań chrześcijańskich. A gdy nadchodzi świąteczny okres,
obdarowują dzieci i siebie nawzajem prezentami, częstują babką wielkanocną i szczerze dzielą się radością, nie szczędząc swoich emocji.
Jeśli mówimy o moich rodzinnych zwyczajach wielkanocnych, będą one w zasadzie podobne do tych praktykowanych przez wiele
osób, ponieważ dorastałam w klasycznej chrześcijańskiej rodzinie. Pamiętam od dzieciństwa, że wszyscy w domu trzymali się postu i
koniecznie uczestniczyli w świątecznym nabożeństwie, a Wielkanoc zawsze była obchodzona w szerokim kręgu krewnych i przyjaciół.
To tradycyjne rozumienie święta, jego symbolikę, znaczenie i niezwykłość, którą zaszczepili we mnie od dzieciństwa, staram się przekazać
moim dzieciom.
W naszym domu niezmiennie od wielu lat malujemy jajka wyłącznie na czerwono w łupinach cebuli. Zawsze pieczemy bułki, ponieważ nie mogę sobie wyobrazić święta z ciastami kupionymi w supermarkecie. Stół nakrywamy obrusem samodziałowym, który dostałam od mojej praprababki. Ogólnie rzecz biorąc,
staramy się przygotowywać do święta spokojnie i bez zamieszania. Robimy porządek w domu i w swojej duszy. I co roku, niby po raz pierwszy, z wielką nadzieją
i radością czekamy na święto Wielkanocy.
Dzięki Bogu, w naszej
parafii jest wielu wiernych, którzy podczas
Wielkiego Postu
i na Wielkanoc przychodzą
do kaplicy nie
tylko ze względu na wspólną
modlitwę, lecz
z wielkim entuzjazmem
i
z przyjemnością
pomagają
w
przygotowaniach do święta.
S. Franciszka Fiedotowa CSSN
Można
powieparafia
dzieć, że jest to
Ducha Świętego w Grodnie
rodzaj aktywności
ludzi, którzy chętnie poświęcają swój czas, talenty i umiejętności dla dobra innych.
Mamy piękną tradycję, gdy przed Niedzielą Palmową razem
przystrajamy wierzby. Ktoś na długo przed świątecznym dniem
sieje i suszy kwiaty oraz kłosy, ktoś skręca kwiaty z papieru, a
inni zbierają gałęzie wierzby. Potem wszyscy razem bierzemy się
do pracy. Z wielką ofiarą i odpowiedzialnością staramy się, aby
powstały piękne wyroby zrobione od serca. W Niedzielę Palmową
wierzby zostaną sprzedane, a uzyskane środki – przeznaczone na
budowę kościoła.
Staramy się również stworzyć świąteczny nastrój w kaplicy
poprzez osobliwy wystrój i dekoracje, jakiś spektakl teatralny lub
występ z udziałem dzieci oraz tematyczną wystawę wyrobów ręcznie robionych lub rysunków. Jestem przekonana, że nie można być
chciwym w święta. Nie chodzi tutaj o jakąś ucztę z szykiem, lecz
raczej o stworzenie odpowiedniej atmosfery. Bardzo ważne jest
pokazanie, że nie jest to tylko święto zakonnic pracujących w parafii i święto proboszcza, lecz nasze wspólne święto. Ważne jest,
aby obudzić u parafian chęć wzięcia udziału w jego przygotowaniu.
Z roku na rok jestem odpowiedzialna za świąteczne dekoracje w
kaplicy i bardzo mi się to podoba. Ponadto, okazuje się, że wychodzi to całkiem nieźle: praca wykonuje się z łatwością i nie brakuje
pomysłów. Zrozumiałe jest, że na Wielkanoc zawsze
główny nacisk kładzie się na Grób Pański. Tu też jest
możliwość twórczych eksperymentów, żeby się
nie powtarzać. Jedyną rzeczą, która pozostaje niezmienna – cisza, Jezus i mnóstwo
kwiatów. Gdy pracowałam w Rosji,
każdego roku kupowaliśmy około stu
doniczek z azaliami do wielkanocnych
dekoracji. W obecnych realiach taki
rozmach jest oczywiście niemożliwy. Lecz nadal staram
się wprowadzić jakąś nowość, aby osoba, która przyszła do świątyni otrzymała
również estetyczną przyjemność.

Pierwsze skojarzenia, które mam ze słowem Wielkanoc
– to ciepłe i rodzinne święto, gdy cała rodzina zbiera
się razem; to wiosna, odrodzenie, przede wszystkim
wewnętrzne. Gdy dziadkowie jeszcze żyli, zawsze
udawaliśmy się na wieś i tam obchodziliśmy główne święta chrześcijańskie. I gdy Boże Narodzenie
wydawało się bardziej barwnym, niesamowitym
i pełnym wrażeń w dzieciństwie, to z wiekiem
zaczynam zdawać sobie sprawę ze szczególnego
znaczenia Wielkanocy.
Mam wewnętrzne i osobiste doświadczenia
związane z uroczystością Zmartwychwstania
Pańskiego. Jest to bardzo intymne doświadczenie,
które trudno opisać słowami. Człowiek nieustannie dąży do pewnej doskonałości w różnych dziedzinach życia. Czasami może się nawet wydaŚnieżana Witecka
wać, że gdzieś osiągnął szczyt. A potem patrzy
malarka
na wszystko z boku i zdaje sobie sprawę, jak długa
droga jeszcze czeka.
Z tematyką Wielkanocy są związane dwa moje
obrazy. Pierwszy – to “Niedziela Palmowa”, w którym przedstawiłam dziewczynę z tradycyjną grodzieńską wierzbą w stroju, który nawiązuje do naszej białoruskiej narodowości.
Ta blond dziewczyna utożsamia czyste i dziecinne poczucie święta. Drugi obraz – to “Jezus
Miłosierny”. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się go stworzyć. Nie pamiętam żadnego
innego obrazu, który byłby tworzony z tak silnymi emocjami i silnym przeżyciem.
Raz przeglądałam swoje stare szkice i znalazłam portret Chrystusa. Wtedy pomyślałam,
że nieźle byłoby napisać coś takiego, lecz odrzuciłam tę myśl, ponieważ, jak by merkantylnie
to nie wybrzmiało, każdy artysta stara się sprzedać swoje prace, a tego rodzaju płótno nie ma
zapotrzebowania. Jednak, potem ze względu na okoliczności wzięłam się do pracy.
Tworzyłam ten obraz z wielkim strachem. Czasami wydawało się, że zaraz ktoś wyrwie go
z moich rąk. Czasami bardzo się martwiłam i zastanawiałam, czy mam w ogóle prawo, czy
jestem wystarczająco zdolna, aby namalować postać Boga. Mimo, że dzieło nosi tytuł “Jezus Miłosierny”, moim zdaniem, doskonale oddaje wielkanocny nastrój. Jest to obraz zmartwychwstałego Chrystusa – po Ostatniej Wieczerzy, po Kalwarii i po ukrzyżowaniu. Jest On z
charakterystycznymi ranami na dłoniach, z dobrym i kochającym wyrazem twarzy, w którym
wyraźnie widoczna jest miłość Boga do wszystkich ludzi – tajemnicza i nieosiągalna.

Wielkanoc – jedno z najważniejszych świąt zarówno
dla całej mojej rodziny, jak i dla mnie osobiście. Pamiętam, jak w dzieciństwie rodzice budzili mnie w
nocy i mówili, że trzeba szybko się zbierać i iść do
kościoła, ponieważ wydarzył się cud – Jezus zmartwychwstał. I zawsze z drżeniem serca przypominam sobie moment, gdy na wpół senna stałam na
rezurekcji i czułam, że dokonuje się coś wyjątkowego, chociaż do końca jeszcze nie zdawałam
sobie sprawy z tego, co się dzieje.
Teraz, gdy jestem już dorosła, przyszło zrozumienie wielkości tych wydarzeń, które miały miejsce 2 tysiące lat temu, więc z jeszcze większym zachwytem czekam i doświadczam radosnego święta
Wielkanocy. A jak inaczej? Jezus – moim KróMaria Uglik
lem, który oddał swoje życie za mnie – słabego
katoliczka z parafii
i grzesznego człowieka. Nie męczy Go nieustanne
św. Józefa w Grodnie
wybaczanie. I od kilku lat z rzędu staram się być
na całonocnej adoracji, aby serdecznie podziękować Chrystusowi za Jego bezgraniczną i bezinteresowną miłość oraz za Jego stałą obecność.
Czuję, że najważniejszą rzeczą w tym dniu jest być tam, obok grobu, w którym już nie ma
Zbawiciela, i usłyszeć radosne: “Nadszedł dla nas radosny dzień, którego pragnął cały świat:
dzisiaj Chrystus powstał z grobu. Alleluja, Alleluja, Alleluja!”.
Kinga Krasicka

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz
Kondrusiewicz złożył życzenia honorowemu Egzarchowi Patriarsze całej
Białorusi metropolicie Filaretowi z okazji 85 urodzin.
Przewodniczący KKBB
uczestniczył w uroczystej
liturgii w domowej cerkwi
Egzarchy białoruskiego
oraz w przyjęciu na cześć
jubilata.
W gratulacjach arcybiskup
podkreślił: „Twoja wytrwałość, zdolności dyplomatyczne, umiejętność rozpoznawania znaków czasu i
szybkiego reagowania na
nie przyniosły swoje owoce.
Twoja otwartość na dialog
pomogła również Kościołowi
katolickiemu w jego odrodzeniu we współczesnej Białorusi”. Na końcu hierarcha
podziękował metropolicie
Filaretowi i życzył mu Bożego
błogosławieństwa.

Aborcja domowa?
Rząd Wielkiej Brytanii zezwolił kobietom na
przeprowadzenie zabiegu
aborcji farmakologicznej
w domu.
Obecnie kobiety i dziewczęta będą mogły przyjmować tabletki wczesnoporonne samodzielnie. Zarazem lekarze mogą przepisać
pigułki na odległość – za
pośrednictwem połączenia
wideo, konferencji telefonicznej lub innych środków
elektronicznych.
Krok ten potępiły środowiska obrońców życia,
przypominając, że to zagraża
zdrowiu i życiu wielu kobiet,
umożliwiając niemal nieograniczone użycie groźnego
środka unicestwiającego
poczęte życie. Ich zdaniem,
zwolennicy aborcji wykorzystują czas kryzysu, gdy
naród walczy z pandemią
koronawirusa, by dokonać
zmian ideologicznych.

„Dzienniczek”
na YouTube
Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia udostępniło radiową adaptację
„Dzienniczka” św. Faustyny
Kowalskiej. Sto dziewiętnaście 8-10-minutowych
odcinków można znaleźć
na profilu Faustyna w serwisie YouTube.
Nagranie pierwotnie było
przygotowane dla rozgłośni
radiowych w latach 90. XX
wieku. Trzy lata temu zostało odświeżone o brakujące
odcinki.
„Dzienniczek” s. Faustyny
Kowalskiej należy do pereł
literatury mistycznej. Zakonnica pisała go w latach
1934–1938.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z Bogiem
przez codzienność

Jak pokonać lęk
przed śmiercią?
Śmierć nie jest czymś
naturalnym dla człowieka.
Zostaliśmy stworzeni przez
Boga dla życia wiecznego,
i to pragnienie pozostaje w
głębi naszej istoty. Jednak
„dlatego też jak przez jednego
człowieka grzech wszedł na
świat, a przez grzech śmierć,
i w ten sposób śmierć przeszła
na wszystkich ludzi, ponieważ
wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12)
„albowiem zapłatą za grzech
jest śmierć” (Rz 6, 23).
Jesteśmy w stanie, w którym dusza przeżywa swoją
nieśmiertelność, lecz grzech
spowodował śmiertelność ciała. Jest to całkiem naturalne:
ludzka istota sprzeciwia się
temu stanowi rzeczy. Śmierć
jest „nienaturalna”, jeśli chodzi o to, jak zostaliśmy stworzeni przez Boga. „Chociaż
człowiek posiadał śmiertelną
naturę, z woli Bożej miał nie
umierać. Śmierć była więc
przeciwna zamysłom Boga
Stwórcy, a weszła na świat
jako konsekwencja grzechu”
(ККК 1008).
Jednak, śmierć jest teraz
nieuniknionym i niezbędnym
elementem naszego zbawienia. Jest to nowy aspekt ludzkiego istnienia na świecie poprzez wcielenie i śmierć Syna
Bożego Jezusa Chrystusa.
„Dzięki Chrystusowi śmierć
chrześcijańska ma sens pozytywny” (ККК 1010). Bez Chrystusa śmierć byłaby strasznym
zjawiskiem, pełnym rozpaczy
i bezsensowności. Jak pisał w
czasach Starego Testamentu
Kohelet: „Los bowiem synów
ludzkich jest ten sam, co i los
zwierząt; los ich jest jeden:
jaka śmierć jednego, taka
śmierć drugiego, i oddech
życia ten sam. W niczym więc
człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością” (Koh 3, 19). Lecz teraz
nasza sytuacja się zmieniła:
„Dla mnie bowiem żyć – to
Chrystus, a umrzeć – to zysk”
(Flp 1, 21).
W śmierci Bóg odwołuje
człowieka do siebie. Dlatego
chrześcijanin może odczuwać
w stosunku do śmierci takie
pragnienie, jakiego doświadczył apostoł Paweł: „Pragnę
odejść, a być z Chrystusem, bo
to o wiele lepsze” (Flp 1, 23).
Śmierć przeraża człowieka
swoją niepewnością i nieoznaczonością. Lecz teraz w
śmierci jest nadzieja i jest
światło. Do tego światła idziemy i dla niego jesteśmy tu, na
ziemi. Żyjemy w świecie, będąc stworzonymi nie dla tego
świata. Śmierć jest darem,
który uwalnia nas od kajdan,
w które zakuł nas grzech.
Śmierć – koniec biegu i koniec
walki: „Każdy, który staje do
zapasów, wszystkiego sobie
odmawia; oni, aby zdobyć
przemijającą nagrodę, my
zaś nieprzemijającą” (1 Кor
9, 25).
To, co pozwala pozbyć się
strachu przed śmiercią – to
wiara i miłość do Boga. „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ
lęk kojarzy się z karą. Ten zaś,
kto się lęka, nie wydoskonalił
się w miłości” (1 J 4, 18).
O. Źmicier Czarnel CSsR
Według catholicnews.by
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Trwać w nadziei
ze św. Janem od Krzyża

Święty Jan od Krzyża – kierownik duchowy, mistyk, Doktor Kościoła – płomienny świadek Bożego wpływu na ludzkie życie. Jako poeta posługiwał się metaforami
panny młodej i pana młodego, aby objawić ludziom, kim jest Bóg. Ojciec Iain Matthew OCD napisał o nim książkę „The Impact of God” („Pochwycony przez Boga”), którą
dosłownie można przetłumaczyć, jako „wpływ Boga”. Z całej obfitości tematów, które
porusza autor, do tego artykułu wybrałam temat nadziei.
Dobry i hojny Bóg jest taki cudowny, zauważa o. Matthew, dopóki wszystko nam
się udaje. A kiedy pojawiają się trudności i zapada ciemność? Kiedy zaufanie znika
bez śladu i nie ma siły, by nawet spróbować go odzyskać? W rzeczywistości jesteśmy
zmuszeni żyć z całym zestawem ograniczeń, a straty, porażki, stres, grzechy i inne komplikacje przypominają o zagrożeniu chaosem. Właśnie tam stoi postać Jana od Krzyża:
u progu niepewności; i pociesza nas, przekonując, że poza tą granicą jest nie tylko
chaos. Ciemność, której się boimy, jest przeniknięta Duchem Bożym, który lata nad
wodami śmierci i ma moc zmartwychwstania do życia.
Święty Jan znajduje w ciemności, którą doświadczył w swoim życiu, ciemność Jezusa i stara się przybliżyć innym możliwość spotkania się z Bogiem w wierze i modlitwie oraz pomóc w przyjęciu Bożej obecności w życiu codziennym. Jednak, aby uznać
świadectwo Świętego za godne zaufania, warto zajrzeć do jego biografii.
Osoba św. Jana od Krzyża oznaczona jest połączeniem miłości i cierpienia. Ludzie
ciągnęli do niego. Bracia we wspólnocie nazywali go dobrym człowiekiem i wspominali jego życzliwość. Lecz to wszystko nie pochodziło z dobrodusznego nastroju i
sprzyjających warunków. Juan de Yepes y Alvarez (imię świeckie) urodził się w 1542
roku w politycznie potężnej Hiszpanii dotkniętej ubóstwem i dyskryminacją. Biedni
ludzie tamtych czasów musieli żyć w ubóstwie i antysanitarnych warunkach. Juan
nie był izolowany w podziale stanowym, dorastał i kształtował się w tych “otwartych
ranach” społeczeństwa.
Kiedy został bez ojca, musiał wraz z matką przenieść się do większego miasta –
Medina del Campo w centrum Kastylii. Tu handlowe centrum przyciągało nie tylko
ludzi, lecz i choroby. Nastoletni Juan musiał zostać sanitariuszem w jednym z miejskich szpitali przeznaczonych dla umierających na kiłę. Miał w sobie nie potępienie
grzeszników, a współczucie dla tych, którzy cierpieli.
W wieku 21 lat młodzieniec opuścił szpital i wstąpił do zakonu karmelitów, gdzie
spędził następne 30 lat. Jednak, biograf pisze, że pomimo życia modlitewnego, poświęcenia i studiowania na Uniwersytecie w Salamance, mnich był niezadowolony,
chciał opuścić zakon karmelitów i zostać kartuzjaninem, by prowadzić cięższe życie.
W tym okresie spotyka św. Teresę od Jezusa, która już rozpoczęła reformę zakonu karmelitanek, zakładając wspólnoty na tyle małe, by były spójne i na tyle ubogie, by były
wolne oraz silnie zobowiązane do poszukiwania Bożej przyjaźni poprzez modlitwę,
która jest drogą uzdrowienia dla świata. Fundatorka klasztorów miała 52 lata. Odrodzeniu, które niosła św. Teresa, towarzyszył opór ze strony tych, którzy nie chcieli
przyłączyć się do reformy, choć popierał ją król Hiszpanii, a nawet Rzym. Zakonnica
była “epicentrum trzęsienia ziemi” i bardzo szybko jej wpływ stał się namacalny w
całej Hiszpanii. Teresa zauważyła w niepozornym mnichu ten sam duch.
W jedną z zimnych grudniowych nocy 1577 roku Jan od Krzyża został porwany
na przesłuchanie. Nie zgadzając się ze skierowanymi pod jego adresem zarzutami,
mnich został uwięziony w małej spiżarni praktycznie bez światła. Przyjaciele nie mogli się dowiedzieć, gdzie go trzymali. Samotność, nędzne jedzenie, regularne biczowanie, po którym pozostały blizny na długie lata, niemożność zmiany ubrania, wszy,
a w dodatku i psychiczne znęcanie wypadło na los Jana od Krzyża. Сzas do czasu
w obecności więźnia zaczęło się mówić o tym, że wkrótce odejdzie stąd w trumnie,

że wszystkie reformy – dzieło jego życia – zawiodły. Mury, w których umieszczono
mnicha, miały mu również udowodnić, że jest buntownikiem, choć składał przysięgę
posłuszeństwa. Lecz najbardziej bolesną była myśl, jak później sam wspominał, że
Teresa i jego przyjaciele będą przypuszczali, że rzekomo ich się wyrzekł.
Wszystko to działo się jednocześnie: cierpienie fizyczne i moralne, niepokój, który
zżerał od środka i ciemność, która objęła relację z Bogiem. To właśnie w najtrudniejszym okresie życia, gdy obecność Boga była tak niezbędna, wydawał się On mnichowi
odległym, nawet obcym; i Jan czuł się, jak cudzoziemiec, który stracił wszystko w nieznanym kraju. Ogromna wewnętrzna suchość i nieszczęście stały się jego udziałem,
gdy wydawało się, że został pozostawiony przez Boga w wewnętrznej ciemności sam
na sam z ciemnością celi więziennej.
Mnich przekroczył próg własnych zasobów i poczuł się przed wyborem: Duch
Święty go wypełni albo chaos. Niewiarygodne, lecz właśnie wtedy zaczął pisać swoje
najlepsze dzieła. Jan, który został nazwany “cichym człowiekiem”, ponieważ nie spieszył się z mówieniem o swoim doświadczeniu Boga, zaczął mówić, lecz nie prozą, a
wierszami o najbardziej intymnym doświadczeniu – spotkaniu duszy z Bogiem. Zaimek “ja” w jego utworach jest rzadki, a mimo to pisał o własnych doświadczeniach.
Po 9 miesiącach uwięzienia Jan, korzystając z okazji, uciekł. Alternatywą, biorąc
pod uwagę jego skrajne wyczerpanie, była śmierć. Otrzymał od przyjaciół wsparcie
i niezbędne leczenie. Po odzyskaniu zdrowia kontynuował zakładanie klasztorów i
pomagał innym wzrastać w życiu duchowym. Jednak to, co zadziało się w więziennej
celi w Toledo, było znacznie poważniejsze niż zwykły konflikt między osobami o różnych poglądach. Sam mnich zinterpretował to, jak przebywanie w “łonie wielkiej ryby”,
tak jak było z prorokiem Jonaszem. Bóg dokonał w nim głębokiej przemiany, dał łaskę
dzielenia się umieraniem i zmartwychwstaniem Jezusa. Tam, w całkowitym nieznaniu
swojej niewoli, Jan poczuł „towarzystwo i wewnętrzną siłę, która podążała obok duszy
i wzmacniała ją” – obecność łagodną, niesłyszalną i “ciemną”, która jest trudna do opisania, lecz tylko ona podtrzymywała w nim życie. W ciemności święty odkrył Chrystusowe bezwarunkowe pragnienie kochania właśnie Jego. “Noc wiary” – to miejsce nie
tylko cierpienia, lecz Spotkania.
Każdy z nas może przypomnieć sobie trudne chwile z życia, gdy czuł się zdradzony,
zraniony, stracił wiarę, nie widział wyjścia lub opłakiwał bliską osobę. Jak zaznaczył
św. Jan Paweł II: „Cierpienie fizyczne, moralne czy duchowe, jak choroba, plaga głodu,
wojny, niesprawiedliwość i samotność, brak sensu życia, kruchość ludzkiego istnienia,
bolesne doświadczenie grzechu i pozorna nieobecność Boga są dla osoby wierzącej
doświadczeniem oczyszczającym, które można nazwać «nocą wiary»” (List apostolski
„Maestro en la fe”, 14).
Noc – to bardzo trafne słowo. W ciemności nasz wzrok staje się bezużyteczny,
poruszamy się po omacku, zdezorientowani i bezradni. Głos św. Jana brzmi pewnie i
wyraźnie, gdy stwierdza w „Modlitwie duszy rozmiłowanej”: „Dlatego się weselę, bo
nie zawiedziesz mej ufności!”. We wszystkich bolesnych wydarzeniach, które zdarzają
się w wymiarze fizycznym i duchowym, radzi on wypełnić serce nie goryczą, lecz nadzieją i “miłującą uwagą”, czekającą na Pana Boga, ponieważ nie opuści tych, którzy
Go szukają. Święty Jan od Krzyża uczy wytrzymałości, które jest przeciwstawne lękowi i panice, skłania do pełnego zaufania Bogu i Jego Opatrzności. Każdy z nas jest
nieskończenie drogi dla Pana Boga, każdy zaproszony jest do Niego czułym głosem
miłości. Gdy otworzymy nasze serce i powierzymy nasze życie Bogu, wypełni je sobą,
pozostanie z nami, aby przez nas iść do innych ludzi.
Teresa Klimowicz

Andrzej Janul, alumn 1 roku grodzieńskiego WSD
Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Pogoszczu

Z Bogiem wszystko jest możliwe!

W życiu kieruję się słowami z Pisma Świętego: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).
Gdy pojawiają się trudne chwile, całkowicie pokładam ufność w Bogu, a On daje siły, by iść dalej.
O POWOŁANIU

O kapłaństwie zacząłem się zastanawiać po przyjęciu chrztu w wieku 14 lat. Na
początku nie przywiązywałem do tych myśli większego znaczenia, zakładałem, że
przeminą tak szybko, jak się pojawiły. Jednak, po pewnym czasie jeszcze bardziej zainteresowałem się posługą księdza. Bardzo chciałem posługiwać przy ołtarzu. Za każdym razem, gdy ksiądz podczas Mszy Świętej podnosił Hostię, zawsze wyobrażałem
siebie na jego miejscu.
Te myśli nie dawały mi spokoju – musiałem się z kimś poradzić, najlepiej z kompetentną osobą. Z takim zamiarem skierowałem się do proboszcza naszej parafii ks.
Sławomira Samkowicza. Opowiedział on o swoich seminaryjnych latach i o swoim
powołaniu. Pochwalił mnie za odważną decyzję, powiedział, że mam dobre pragnienie i że muszę podchodzić do tej sprawy bardzo odpowiedzialnie.
Po ukończeniu szkoły poszedłem do technikum. Moje plany na przyszłość i pragnienia kilka razy się zmieniały, dopóki nie doszedłem do wniosku, że powinienem
służyć Bogu jako kapłan. Dzisiaj dziękuję Wszechmogącemu za naukę w seminarium,
że miałem odwagę dokonać tak trudnego wyboru.

O KAPŁAŃSTWIE

Kapłaństwo jest szczególnym darem Bożym. Mianowicie przez kapłanów, poprzez
ich posługę i poprzez odprawianie Eucharystii widzimy żywego Boga ukrytego w Hostii. Poprzez sakrament chrztu kapłan prowadzi człowieka do Pana Boga i pomaga mu
kroczyć drogą do zbawienia.

O SEMINARIUM

Seminarium – to miejsce, w którym kleryk rozważa nad swoim powołaniem. Panuje tu szczególna atmosfera, która przyczynia się do głębokiego skupienia się nad
ścieżką życia. Stworzono tu również dogodne warunki do owocnego przygotowania
się do kapłaństwa. Dzięki temu absolwent duchowej instytucji edukacyjnej staje się
gotowy do wykonania ważnej misji..

O MODLITWIE

Modlitwa – jest szczególną i bardzo ważną formą rozmowy z Bogiem, która ma
wielką wartość. To dzięki modlitwie możemy uzyskać niezbędne dary i wsparcie od
Stwórcy, który pragnie objąć każdego z nas z ogromną miłością i czułością. W ciszy
serca Bóg udziela odpowiedzi na niepokojące pytania, daje spokój i podpowiada rozwiązania w trudnych sytuacjach.

MYŚLĘ, ŻE...

W każdych okolicznościach życia trzeba nauczyć się widzieć nie tylko złe rzeczy.
Warto zauważyć dobre momenty, choć może to wydawać się bardzo trudne. Lecz przez
to i w tym kontemplujemy Boga, który zawsze pragnie tylko dobra dla człowieka.
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Drodzy Czytelnicy!
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Kalendarz
wydarzeń
5 kwietnia

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Niedziela Męki Pańskiej
(Palmowa). Początek
Wielkiego Tygodnia.
W tym dniu w świątyniach
święci się palmy.

W Święta Zmartwychwstania Pańskiego z odnowioną wiarą i głęboką
wdzięcznością pochylamy się nad niepojętą tajemnicą nieskończonej Bożej miłości.
Z miłości do nas Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, wziął
na siebie grzechy całego świata, aby wszystkich nas, przybranych dzieci Bożych,
raz na zawsze pojednać z Ojcem, bogatym w łaskę i miłosierdzie,
a przez to otworzyć drogę do życia wiecznego.

9 kwietnia
WIELKI CZWARTEK.

Tegoroczne Święta Wielkanocne przeżywamy w szczególnej atmosferze.
Jak nigdy przedtem, czujemy się członkami jednej wielkiej rodziny ludzkiej,
dziś tak bardzo doświadczonej, przygnębionej i smutnej w bolesnym zetknięciu
się z tajemnicą cierpienia i śmierci. Obserwujemy świat coraz bardziej świadomy
własnej kruchości, pogrążony w wielkim lęku, przerażony swą bezsilnością
i niepewny jutra.

10 kwietnia
WIELKI PIĄTEK.
Obowiązuje post ścisły.

11 kwietnia

Całej ludzkości spragnionej nadziei i pokoju, my chrześcijanie głosimy
dziś wspaniałe orędzie: Chrystus zmartwychwstał, to znaczy raz na zawsze
odniósł zwycięstwo nad złem, grzechem i śmiercią. Prawda Wielkiej Nocy
nie należy do przeszłości – jest ona wciąż aktualna, nieustannie do nas
przemawia, pozwala nam spojrzeć zarówno na bieg ludzkiej historii,
jak i na nasze własne życie z nowej, Boskiej perspektywy. Zmartwychwstanie
Chrystusa Pana przemienia mroki śmierci w jutrzenkę życia, łzy rozpaczy –
w uśmiech nadziei, a lęk i niepewność – w głęboki pokój serca
pokrzepionego łaską.

WIELKA SOBOTA.
W świątyniach błogosławi
się pokarmy na stół
wielkanocny.
12 kwietnia
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO.

W Święta Wielkanocne życzę każdemu z Was, Drodzy Bracia i Siostry, osobistego
spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Niech owocem tego spotkania będzie
coraz mocniejsza wiara, że Zbawiciel naprawdę żyje i jest zawsze z nami.
Niech Jego obfite błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia.

13 kwietnia
29. rocznica erygowania
diecezji grodzieńskiej
i prekonizacji ks. bpa
Aleksandra Kaszkiewicza.
Módlmy się za Pasterza
i lud wierny diecezji
grodzieńskiej.

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

WIADOMOŚCI

Intencje
różańcowe
Kwiecień
O łaski potrzebne
dla naszych biskupów
Aleksandra Kaszkiewicza
i Józefa Staniewskiego
oraz o siły fizyczne
i duchowe dla nich.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

AKT POŚWIĘCENIA BIAŁORUSI
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z zarządzeniem przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi arcybiskupa
Tadeusza Kondrusiewicza, odbyło się poświęcenie naszego kraju i jego ludu
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Uroczystego aktu poświęcenia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w bazylice katedralnej
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie dokonał wikariusz generalny diecezji
grodzieńskiej ks. bp Józef Staniewski. Hierarcha polecił Panu Bogu poprzez
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebezpieczeństwie pandemii
koronawirusa naszą Ojczyznę i wszystkich jej mieszkańców.
Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz dokonał aktu poświęcenia
Białorusi Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu w kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie, który tego dnia przeżywał swoją uroczystość odpustową. Na modlitwie zebrali się księża, zakonnice ze Zgromadzenia
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które przez wiele lat opiekują się
świątynią, a także mieszkańcy miasta.
W południe wszyscy zjednoczyli się na modlitwie słowami, których nauczał Jezus Chrystus, odmówiwszy razem „Ojcze nasz”.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Modlitwa o zakończenie pandemii koronawirusa odbyła się w kaplicy grodzieńskiego WSD. Mszę Świętą za lekarzy i tych, którzy zmagają się z rozprzestrzenianiem się epidemii na świecie, odprawił ks. bp Józef Staniewski.

JEDNYM WERSEM
• Liturgiczna Służba Ołtarza szczuczyńskiej parafii przyjęła nowych ministrantów i lektorów. • 4 nowych ministrantów pojawiło się w parafii w Trokielach (dekanat Raduń). • Republikańska Rada Artystyczno-Ekspercka ds.
Sztuki Monumentalnej opracowuje dla Grodna projekt pomnika św. Huberta,
patrona myśliwych i leśników. • Członkowie wspólnoty św. Józefa wspólnie
odmówili różaniec w grodzieńskiej parafii Ducha Świętego. • Kapłani-koledzy
z roku modlili się w grodzieńskiej Bazylice katedralnej za zmarłego w Kazachstanie ks. prałata Wacława Popławskiego. • Biskupi Aleksander Jaszewski
SDB i Oleg Butkiewicz przeprowadzili wielkopostne rekolekcje dla wiernych
diecezji w Iwie i w Michaliszkach (dekanat Ostrowiec).
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W obecnej sytuacji, gdy wielu katolików z obawy
przed zakażeniem koronawirusem nie przystępuje do
Komunii sakramentalnej albo nie ma możliwości osobiście nawiedzić świątynię, aby wziąć udział w Najświętszej Ofierze, można korzystać z Komunii duchowej.
Czym ona jest? Jak prawidłowo ją „przyjąć”?
Komunia duchowa to łączność człowieka z Jezusem Eucharystycznym, realizująca się poprzez pragnienie przyjęcia Komunii sakramentalnej. Jednocześnie takie pragnienie opiera się na wierze ożywionej
przez miłość.
Podstawowe elementy Komunii duchowej to:
1. mocne pragnienie wynikające z żywej wiary;
2. pragnienie sakramentu Eucharystii,
które przynosi zbawienie;
3. pragnienie, wynikające z miłości do Chrystusa;
4. pragnienie wyraźne i świadome.
Komunia duchowa, orientowana na Komunię sakramentalną, prowadzi do niej i ściśle się z nią łączy.
Owoce Komunii duchowej właściwie są tożsame z
owocami Komunii sakramentalnej (eucharystycznej)
– pokrzepianie łaski uświęcającej, wzrastanie w miłości, czystości życia i jedności z Chrystusem.
Nie ma ograniczeń w przyjmowaniu Komunii duchowej: każdy może ją przyjąć bez wyjątku, a nawet
kilka razy dziennie.
Ks. Iwan Korotkin
według catholicnews.by

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
6 kwietnia 1968 r. – ks. Henryk Gierasimowicz,
prob. Gradowszczyzna;
6 kwietnia 2018 r. – o. Innocenty
Szumowski OFMconv,
duszp. Grodno;
19 kwietnia 1947 r. – ks. Marcin Puzyrewski,
prob. Odelsk.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

Rozważania
nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym
Krajowym Programie
Białoruskiego Radia
w każdą niedzielę o godz.
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,
w Świsłoczy na 100.8 FM.

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM
– w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM
– w Brześciu i obok niego.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by

Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.
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Z głębi serca
ŻYCZENIA
Z OKAZJI DNIA
KAPŁANA I ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
Ich Ekscelencjom Księdzu
Arcybiskupowi Tadeuszowi
Kondrusiewiczowi, Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi, Józefowi
Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, Czcigodnym Księżom Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu,
Janowi Sarele, Pawłowi
Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Siemińskiemu,
Olegowi Kononowiczowi,
Andrzejowi Kowszukowi,
Aleksandrowi Mackiewiczowi, Witalemu Dobrołowiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Ojcu Kazimierzowi
Żylisowi, wszystkim
Księżom i Siostrom diecezji
grodzieńskiej, Rektorowi i
klerykom WSD w Grodnie
życzymy obfitych łask Bożych
i błogosławieństwa w posłudze. Niech światło Chrystusa
Zmartwychwstałego stanie się
dla Was nadzieją na pokój i
wsparciem w trudnej chwili.

Apostolat „Margaretka” z parafii
św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Ich Ekscelencjom Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu, Czcigodnym Księdzu Redaktorowi
Jerzemu Martinowiczowi,
Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu
Bykowskiemu, Pawłowi
Sołobudzie, Olegowi
Kononowiczowi i Janowi
Romanowskiemu
życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus był źródłem
pokoju i radości, błogosławił
w posłudze duszpasterskiej i
towarzyszył w drodze
do świętości.

Redakcja „Słowa Życia”

Najdostojniejszym Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu
oraz Księdzu Michałowi
Łastowskiemu
życzę, aby Chrystus Zmartwychwstały pomagał
pokonywać wszelkie trudności
i obdarzał mocnym zdrowiem,
a Matka Boża nieustannie
miała w swojej opiece.

S. Irena Złotkowska,
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek
Dusz Czyśćcowych

Ich Ekscelencjom Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi, Józefowi
Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi i wszystkim Kapłanom
diecezji grodzieńskiej
przesyłamy serdeczne życzenia. Niech światło Chrystusa
oświetla Waszą drogę,
a Miłosierdzie Boże dodaje sił
i cierpliwości.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca i parafianie
z Krupowa

Czcigodnym Księdzu
Wiktorowi Subielowi,
Siostrom Annie i Agnieszce,
Konsekrowanym Wdowom
Sabinie i Zofii
życzymy obfitych łask Bożych,
mocnego zdrowia, pogody ducha, mądrości i pomyślności.
Księdzu Proboszczowi z okazji
urodzin życzymy także obfitego plonu na niwie Pańskiej.
Niech Anioł Stróż czuwa nad
Wami i pomaga godnie przeżywać każdy dzień.

Komitet Kościelny, Kółka Żywego
Różańca, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i
parafianie z kościoła pw. Trójcy
Przenajświętszej w Surwiliszkach

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Aleksandrowi

Lebiedziewiczowi i Siostrze
Zofii Śmietance
życzymy, aby Chrystus błogosławił w wysiłkach, a każdy
napotkany człowiek dzielił się
z Wami swoją dobrocią.
Księdzu Proboszczowi w dniu
urodzin życzymy, aby kolejny
przeżyty rok stał się bramą,
przez którą wchodzą szczęście i zdrowie, a na twarzy
zamieszkał uśmiech.

Komitet Kościelny, kółko Żywego
Różańca, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami i parafianie
z Żemosławia

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Bartoszewiczowi
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał dobrym
zdrowiem i napełniał serce
pokojem i radością. Ciesz się
każdą chwilą życia!

Apostolat „Margaretka”
i parafianie z Żyrmun

Czcigodnym Księżom
Zenonowi Romejce
i Jerzemu Gricko
życzymy, aby światło ze
zmartwychwstania Chrystusa
rozpromieniało Wasze życie,
Duch Święty udzielał swych
darów, a Matka Najświętsza
dodawała Wam sił.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca i
wierni z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
życzymy mocnego zdrowia,
sił w posłudze duszpasterskiej
i pogody ducha. Dziękujemy
za poprowadzone w naszej
parafii rekolekcje, za mądre
słowa i otwarte serce.

Wierni z Ostryny

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Białonosowi i Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi
życzymy zdrowia, radości,
szczęścia, pokoju i wszelkich
łask od triumfującego Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa
przez ręce Jego Matki Maryi.

Parafianie z Makarowiec

Kochanemu synowi
Księdzu Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
życzymy, aby droga, którą
codziennie idziesz, była
szczęśliwa i błogosławiona.
Niech Matka Boża nieustannie
się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą.
Mama i ojciec

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Witalemu
Czurganowi
życzymy obfitych łask Bożych
i życzliwych ludzi obok. Niech
Jezus Zmartwychwstały Ci
błogosławi, a Duch Święty
oświeca drogę kapłańską.

Parafianie, Kółko Różańcowe MB
Trokielskiej i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Juraciszek

Czcigodnym Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu i Ojcu Kazimierzowi
Jędrzejczakowi życzymy
radości paschalnej na długie
lata. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia serca
pokojem i nadzieją.

Wierni ze wsi Szembielowce

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rejszelowi i Siostrze
Annie Nosiewicz
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały opiekował się
Wami i obdarzał mocnym
zdrowiem, życie płynęło
w pokoju, a posługa przynosiła obfite owoce.

Wierni z kaplicy Lipiczno

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi,
Siostrom Annie i Agnieszce,
Konsekrowanym Wdowom
Sabinie i Zofii
życzymy, aby poprzez łaskę
miłosiernego Boga nigdy nie
mieliście zmęczenia, żebyście

byli obdarzeni niegasnącą
energią i doskonałością
w posłudze.

Komitet Kościelny i wierni z parafii Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Waleremu
Szejgierewiczowi i
Witalemu Mancewiczowi
życzymy mocnego zdrowia
i obfitych łask Bożych. Niech
Wszechmogący wynagrodzi
Wam za wszelkie starania,
których dokładacie, aby przybliżyć nas do Boga.

Parafianie z kościoła pw. św.
Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnym Księżom
Waleremu Spirydonowi,
Jerzemu Konopielce i
Andrzejowi Pyszyńskiemu
życzymy światła, które przynosi do życia Chrystus Zmartwychwstały, a także spokoju,
nadziei i sił w posłudze Bogu
i ludziom.

Wierni z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy mocnego zdrowia,
sił, wytrwałości, błogosławieństwa i wszelkich łask
od Zmartwychwstałego.

Wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Porozowie

Czcigodnym Księżom
Prałatowi Antoniemu
Filipczykowi, Witalemu
Pietkiewiczowi, Witalemu
Walukowi, Dymitrowi
Lewczykowi oraz Siostrom
Miriam, Antoninie,
Liljanie i Natalii
życzymy obfitości Bożych
darów, które przynosi Chrystus Zmartwychwstały. Niech
każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością.

Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy, Franciszkański Zakon
Świeckich z parafii św. Wacława
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi
życzymy błogosławieństwa
Chrystusa Zmartwychwstałego, niegasnącego zapału w posłudze, wytrwałości i obfitych
plonów na niwie Pańskiej.

Wierni ze wsi Gineli,
parafia Nacza

Czcigodnym Księżom
Kanonikowi Józefowi
Bogdziewiczowi i Romanowi Wojciechowiczowi oraz
kochanym Siostrom
życzymy, by Zmartwychwstały
Zbawiciel świata, obdarzał
swoimi łaskami, a światło
poranka wielkanocnego napełniało serca pokojem i miłością.

Wierni z parafii św. Kosmy
i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi,
Wiktorowi Sinickiemu,
Aleksandrowi Fiedotowowi,
Aleksemu Więckiewiczowi,
Siostrom Dorocie i Aleksandrze, a także organistce Julii
życzymy, aby radość ze
zmartwychwstania Zbawiciela
napełniała dusze pokojem i
miłością, czyniąc Was szczerymi apostołami Prawdy.
Komitet parafialny i wierni
z parafii Miłosierdzia Bożego
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
życzymy zdrowia, pokoju i wytrwałości. Niech Zmartwychwstały obdarza Cię swoim
błogosławieństwem, a Matka
Boża otula płaszczem opieki.

Parafianie z Międzyrzecza

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia, darów Ducha
Świętego i opieki Matki Bożej.
Dziękujemy za nawrócenie
naszych dusz i mądre słowa.

Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Romanowskiemu
życzymy, aby wypowiedziane
przez Ciebie Słowo nadal dotykało dusz ludzkich, czyniło
ich czystymi i dobrymi. Niech
Miłosierdzie Boże rozjaśnia
Twą drogę.

Wierni z Graużyszek

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Rusłanowi
Mazanowi i Ojcu
Andrzejowi Jodkowskiemu
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obficie obdarzał
Was swoimi łaskami, mocnym
zdrowiem i pogodą ducha.

Wierni ze Staniewicz

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Zdzisławowi
Pikule, Kazimierzowi Murawie, Olegowi Żurawskiemu,
Aleksandrowi Pietrowiczowi, Arturowi Leszniewskiemu oraz Siostrze Karolinie
życzymy natchnienia
i wytrwałości w posłudze oraz
potrzebnych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Parafianie z Dziatłowa

Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
życzymy obfitych łask Bożych.
Nie zaznaj trosk i cierpienia
oraz przez całe życie służ
ludziom na pożytek, a Panu
Bogu na chwałę!

Członkowie chóru kościelnego wraz z organistą, parafia
Wojstom

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu
życzymy hojnych łask Bożych.
Niech Chrystus Pan pomaga
Ci we wszystkim i wynagradza
za modlitwę, przykład
pobożności i dobroci.

Pracownicy z katedry grodzieńskiej

Czcigodnym Księżom
Marianowi Chamieni i
Piotrowi Wiśniewskiemu
życzymy potrzebnych sił do
pełnienia posługi kapłańskiej.
Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was zdrowiem, pokojem i męstwem.

Wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach

Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Arturowi
Wołczkiewiczowi, Olegowi
Janowiczowi, Witalemu
Cybulskiemu oraz Siostrom
Irenie, Marii i Zofii
życzymy nieustannej odnowy
poprzez Ducha Świętego.
Niech z Wami zawsze będą
mądrość i rozum, umiejętność
i rada, pobożność i bojaźń Boża.

Legion Maryi i apostolat „Margaretka” z parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnym Księżom
Arturowi Małafiejowi i
Michałowi Łastowskiemu
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył mocnym zdrowiem, cierpliwością
i wszelkimi potrzebnymi
łaskami. Niech każdy dzień
życia będzie oświecony promieniami Bożej miłości
i miłosierdzia.

Parafianie z Grodna-Augustówka

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu
życzymy sił do pokonania
codziennych trudności.
Dziękujemy za jasne Słowo
Chrystusa, które obudza w nas
to, co jest bezczynne i ożywia
to, co jest martwe.

Grupa modlitewna
MB Kongregackiej

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Szańczukowi,
Ignacemu Saniucie, Witalemu Czebotarowi i Stanisławowi Maciukiewiczowi
życzymy obfitych łask
od Jezusa Zmartwychwstałego, dobrego zdrowia i sił, aby
pokonać wszelkie trudności

na drodze życia.

Wierni z parafii MB Szkaplerznej
w Przywałce

Czcigodnym Księżom Antoniemu Gremzie i Włodzimierzowi Szkuryńskiemu
życzymy, aby Chrystus
Zmartwychwstały pomagał
w codziennej posłudze i był
Waszą siłą i mocą w pełnieniu
dobrych zamiarów.

Grupy modlitewne „Różaniec
rodziców za dzieci”

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Olegowi Dulowi
życzymy mocnego zdrowia
na długie lata życia oraz dużo
sił w posłudze kapłańskiej.
Niech święta będą radosne
i błogosławione!

Rodzice i dzieci, przygotowujące
się 2. rok do I Komunii św.
z parafii św. Stanisława Kostki
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
życzymy miłosierdzia i
obfitych łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego. Niech
On pomaga Ci trwać w wierze
i z jeszcze większą mocą
otwiera w Tobie potencjał
kapłaństwa Chrystusowego.

Wierni z Kozłowszczyzny, Podwielkiego i Rędzinowszczyzny

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Antoniemu
Porzeckiemu, Pawłowi
Romańczukowi i Stanisławowi Sadowskiemu
życzymy, aby łaski Chrystusa
Zmartwychwstałego, obfite
dary Ducha Świętego i opieka
Maryi Panny stały się dla Was
życiodajnym źródłem.

Rycerstwo Niepokalanej i Kółko
adoracyjne z parafii MB Anielskiej
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
życzymy, by Jezus Zmartwychwstały obdarzył pokojem serca i wynagrodził za
Twoje poświęcenie dla naszej
wspólnoty parafialnej.

Wierni z parafii Hoża

Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksentiewowi
życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej
oraz wszelkich łask od Pana
Zmartwychwstałego.

Wierni ze wsi Jewłasze, Dołgaja
i Bogdany, parafia Lack

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Aleksandrowi
Machnaczowi i Witoldowi
Petelczycowi, Klerykowi
Pawłowi i wszystkim
Ojcom Pijarom
życzymy, aby Zmartwychwstały oświecał swoją łaską
Waszą drogę życia, a Matka
Boża z miłością czuwała.

Wierni z parafii Lida-Industrialny

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
życzymy, aby Zbawiciel Świata nieustannie błogosławił, a
Matka Boża wiernie towarzyszyła w drodze do Królestwa
Niebieskiego.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca diecezji
grodzeńskiej

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Waleremu
Spirydonowi, Jerzemu
Konopielce i Andrzejowi
Pyszyńskiemu
życzymy wielu łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, sił
do realizacji wszystkich zamiarów i prawdziwej radości z
pełnienia posługi kapłańskiej.

Wierni z parafii Mścibów

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu,
Eugeniuszowi Cichonowi,
Andrzejowi Radziewiczowi,
Pawłowi Białonosowi,

Janowi Romanowskiemu
oraz wszystkim Księżom,
którzy posługiwali
w naszej parafii,
życzymy, aby Pan Jezus
pomagał Wam być dobrymi
kapłanami, Duch Święty prowadził po ścieżkach Bożych,
a Maryja po macierzyńsku
uczyła Was pokory.

Kółka Różańcowe, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca, apostolat „Margaretka”
oraz wierni z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Igorowi
Anisimowowi
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Cię
dobrym zdrowiem i potrzebnymi łaskami, a Maryja Panna
prowadziła Cię do świętości.

Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Słonimiu

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi
życzymy błogosławieństwa
od Zbawiciela świata. Niech
radość napełnia Twe życie,
abyś nadal mógł pomyślnie
pełnić swoją posługę.

Wierni z parafii Miłosierdzia
Bożego w Dociszkach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Jackowi
Markielowi
życzymy, aby Zmartwychwstały błogosławił, napełniał
serce pokojem, ufnością i
nadzieją. Wesołych Świąt!

Róże Żywego Różańca z parafii
Trójcy Przenajświętszej w Zelwie

ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN
Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
życzymy potrzebnej energii
na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Pan obdarzy
Cię zdrowiem i pokojem. Jesteśmy wdzięczni za wszystko,
co Ksiądz dla nas robi.

Parafianie z Daniuszewa
i Wojstomia

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
życzymy, aby każdy dzień był
obficie wynagrodzony Bożym
plonem i darami Ducha
Świętego oraz ogrzany przez
dobre serce Matki Najświętszej. Dziękujemy za szczerą
modlitwę i ofiarną pracę.

Wierni z parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Szemetowi
życzymy długich lat życia,
błogosławieństwa Bożego,
optymizmu i życzliwych
ludzi obok.

Wierni z Adamowicz

ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN
Czcigodnemu Księdzu
Ryszardowi Perczakowi
życzymy potrzebnych łask
Bożych, mocnego zdrowia
na długie lata, dużo radosnych
dni i ciszy w sercu.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Dzitwy

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Siedleckiemu
życzymy mocnego zdrowia,
optymizmu, opieki Matki
Bożej i świętego patrona
na każdy dzień.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Konwaliszek

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Józefowi
Bogdziewiczowi
życzymy, aby św. Józef towarzyszył Ci i wspierał, Matka
Boża otaczała płaszczem swojej opieki, a Jezus dodawał Ci
sił i męstwa, aby nieść światło
Ewangelii.

Mieszkańce stacji Gudogaj
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