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Zmartwychwstanie Chrystusa
jako nadzieja
dla całej ludzkości
Po raz kolejny przeżywamy poranek wielkanocny, doświadczając prawdy o Zmartwychwstaniu
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawdy, która wypełnia radością serca chrześcijan.
Jednak warto sobie uświadomić, że wymiar tej uroczystości jest o wiele większy i ważniejszy,
gdyż istoty pustego grobu należy szukać nie tylko w kontekście życia wiernych,
lecz także całej ludzkości oraz aktualnych wyzwań, które przed nią stoją.
ciąg dalszy na str. 4

„Wielkanoc to okazja, aby uwierzyć w obecność Boga w naszej codzienności”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
J 20, 1-9
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.

POSŁANI DO ŚWIATA
Kobiety i apostołowie prowadzą nas do pustego grobu. Pragną, abyśmy sami się upewnili i uwierzyli, że nie ma tam Jezusa.
Uprzywilejowane miejsce w Ewangelii Zmartwychwstania zajmuje Maria Magdalena. Doświadcza ona osobistego spotkania
z Chrystusem. Mistrz z Nazaretu posyła ją do wspólnoty apostołów, do Kościoła, który odtąd będzie rozważał największe tajemnice wiary: życia, śmierci i powstania z martwych Zbawiciela.
Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa to
dobra okazja, by sobie uświadomić, że każdy z nas jest posłany do świata spragnionego Słowa Życia, Boga i prawdy, by być
świadkiem nadziei. Posłany, by nieść miłość i pokój, czyli to,
czego tak bardzo brakuje współczesnym ludziom.
W dawanym przez nas świadectwie mamy zwrócić uwagę
na istotny aspekt: nasz Zmartwychwstały Pan pokonał śmierć,
piekło i szatana. Poprzez doskonałe posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu – jak głosi Orędzie Wielkanocne – „spłacił za nas
dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej
winy”. Jezus czyni pusty grób znakiem tego, że życie nie kończy
się tutaj, na ziemi, otwierając w ten sposób perspektywę życia
wiecznego, ukazując cel i sens ludzkiej codzienności.
Jakim znakiem jest dla mnie pusty grób Jezusa?
Jaką moc stanowi dla mnie
Zmartwychwstanie Chrystusa Pana?

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
(NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO)

J 20, 19-31
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, choć 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 ręki mojej nie włożę w bok
Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł,
choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój
wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi
rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus:
„Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

ZANIEŚĆ ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA
„Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś” – te słowa Jezus kieruje
do Tomasza. Nie jest to wyrzut z powodu tego, że apostoł nie
spełnił Jego oczekiwań, gdyż już od dawna powinien był poznać,
kim jest Chrystus i głębiej uwierzyć obietnicom swego Mistrza.
Przeciwnie, Jezus okazuje Tomaszowi wielkie miłosierdzie. Poszukiwania i pragnienia apostoła zostały wypełnione. Mesjasz
umacnia jego wiarę i prosi, by nie zmarnował tego bezcennego
daru: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Wzmocniony
szczególną łaską Chrystusa św. Tomasz zaniesie orędzie miłości
i miłosierdzia Boga aż na krańce świata.
Nam również Bóg udziela łaski, byśmy nie karmili naszej
niewiary i wątpliwości, lecz zwrócili swe serce ku obliczu Jezusa
Zmartwychwstałego i spojrzeli z uwielbieniem na Jego przebite
ręce i nogi. Odczujmy radość z tego, że w naszych codziennych
zmaganiach Pan jest blisko, a nasze rany są podobne do Jego ran.
Jak spełniam uczynki miłosierdzia
dla duszy i dla ciała?
W jaki sposób pomagam ludziom
wątpiącym i niewierzącym?
Ks. Jerzy Martinowicz

Ks. Jerzy Martinowicz
W tych dniach urzeczywistnia się prawda o tym, że
„jeżeli ziarno, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostaje tylko samo, ale jeżeli obumrze,
przynosi plon obfity” (J 12, 24).
Przeżywamy godzinę uwielbienia Zbawiciela. Przeszedł
On przez śmierć i powstał
z martwych, by nam dać życie.
Ofiara Jezusa na krzyżu objawia doskonałą miłość Boga
ku światu. Pusty grób jest niemym świadkiem centralnego
wydarzenia w historii ludzkości – zmartwychwstania naszego Pana.
Krzyż
w
kategoriach
ludzkich jest znakiem hańby,
znakiem przegranej. Właśnie w ten sposób uczniowie
odczytali śmierć swego Mistrza. Bardzo ich przestraszyła

Spojrzeć
z wiarą
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Nadchodzi okres, kiedy w szczególny sposób przeżywamy największe tajemnice naszej wiary: śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Trudno jest przejść obojętnie obok takich wydarzeń.
i zniechęciła. Zrezygnowani
wrócili do czynności, które
wykonywali, zanim wstąpili do szkoły Jezusa. Nie zrozumieli tego, co się stało:
„A myśmy się spodziewali, że
On właśnie miał wyzwolić
Izraela” (Łk 24, 21).
Oczekiwania
uczniów
rozmijały się z nauką Jezusa.
Myśleli w kategoriach ludzkich. Logika Boża natomiast
jest zupełnie inna. Gdy Chrystus ukazał się apostołom po
zmartwychwstaniu, krzyż nabrał dla nich innego znaczenia. Zajaśniał w swoim blasku
i stał się znakiem zbawienia:
„Czyż Mesjasz nie miał tego
cierpieć, aby wejść do swojej
chwały?” (Łk 24, 26). Po spotkaniu ze Zbawicielem uczniowie odzyskali odwagę i nie

mogli już wrócić do poprzedniego sposobu życia. Odkryli
w sobie potrzebę głoszenia,
że Jezus żyje i jest z nami aż
do skończenia świata.
Każde spotkanie człowieka z Chrystusem Zmartwychwstałym
przemienia
życie. Niestety, wielu jest
takich, którzy wrogo stawiają się do prawdy o śmierci
i zmartwychwstaniu Mesjasza. Spojrzenie na tę Tajemnicę z nadzieją daje człowiekowi zupełnie inną perspektywę.
Wiara jest bramą, przez którą
wchodzimy w inny świat,
w inną rzeczywistość, bardziej pewną niż pewność
naszego rozumu – pewność,
że jesteśmy kochani, ważni
dla Pana Boga. Ewangelista
Jan jednoznacznie stwierdza:

„Albowiem tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (J 3, 16).
Tak więc krzyż i Zmartwychwstanie to doświadczenie
miłości Boga względem człowieka. Powinniśmy wierzyć
Jezusowi!
Wielkanoc to święto fundamentalne dla wszystkich
chrześcijan. Nie wolno go
przeżyć płytko, konsumując
tylko poświęcone jajka, lecz
głęboko wejść w istotę samej
uroczystości. Warto oprzeć
nasze życie na śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana,
aby doświadczyć Jego zmartwychwstania i życia w nas.

Drodzy Czytelnicy!
Życzę odkrywania w sobie najpierw pragnienia spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym,
a potem – po otwarciu serca – doświadczenia tego spotkania. Niech da ono nowe siły, aby stawiać
czoła wyzwaniom i być świadkiem Dobrej Nowiny w świecie.

Umiłowani w Chrystusie Panu
Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!
Po dniach ciemności, męce i śmierci
na krzyżu oraz złożeniu w grobie Chrystus powstał,
jaśniejąc blaskiem chwały. Zmartwychwstał! Żyje!
Najpierw ukazał się niewiastom, Piotrowi, apostołom.
A „gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli
i pełni byli zdumienia” (Łk 24, 41), Jezus zapewnił ich,
że to On, na ich oczach spożywając posiłek,
który Mu podali (por. Łk 24, 42-43).
Jednak najbardziej poruszające dla apostołów było
chyba owo spotkanie wieczorem pierwszego dnia
tygodnia tam, gdzie przebywali za zamkniętymi
drzwiami z obawy przed Żydami.
Zbawiciel przyszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
„Pokój wam!” (por. J 20, 19-20).
Bracia i Siostry!
Powstaniem z martwych Chrystus
potwierdził wielką Tajemnicę naszej wiary o tym, że jest prawdziwie
Bogiem-Człowiekiem. Jest Człowiekiem, dlatego mógł za nas umrzeć. Jest Bogiem,
dlatego mógł zmartwychwstać. Zmartwychwstanie jest fundamentem nadziei
tak bardzo potrzebnej w sytuacji, gdy rozmaite niepokoje wdzierają się w nasze życie,
a zwłaszcza trwoga o jutro, zagrożone utratą czy brakiem pracy.
Zmartwychwstały Pan obejmuje nas wszystkich swoją miłością i mówi:
„Nie lękajcie się! Jestem z wami. Pozostałem z wami w nowy sposób pod
postaciami chleba i wina. Stałem się dla was pokarmem dającym życie”.
Drodzy Diecezjanie, w mocy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,
Króla wszechświata, przyjmijcie najlepsze życzenia wielkanocne:
pokoju, łaski, nadziei, błogosławieństwa.
Pozwólmy, by Zbawiciel królował w naszym życiu!

Wesołych Świąt!
Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński
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Mocą
krzyża

„O, Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo” – głosi starożytna pieśń, wykorzystywana jako hymn
brewiarzowy w nieszporach na Wielki Tydzień. Ukazuje paradoks krzyża, który polega na odwróceniu wartości:
drzewo hańby i śmierci staje się miejscem chwały i zwycięstwa Chrystusa, a przez to znakiem nadziei i odkupienia dla człowieka.
W dzisiejszym numerze „Słowa życia” opowiadamy historię Heleny Giebień z Lidy. Jej rodzina przeszła „drogę
krzyżową”, jednak w swoim cierpieniu nie była sama. Bóg pozostawał przy niej i umacniał, by mogła wykrzesać
siły i przeciwstawić się rozpaczy.
REPRESJE
Urodziłam się w polskiej rodzinie katolickiej.
Moja mama Helena pochodziła z domu Winkiel.
Jej ojciec był bardzo dobrym gospodarzem, miał
40 hektarów ziemi, sad.
Ale przyszło mu żyć w czasach, kiedy pracowity człowiek mający posiadłości
był uznawany za wroga
ludu. Jako kułaka zabrano
dziadka do lidzkiego więzienia. Tam usłyszał wyrok,
że całe mienie zostanie
zabrane, a jego wywiozą
do Kazachstanu. Tak się
tym przejął, że dostał zawału serca i zmarł w celi.
Miał 53 lata.
Po jakimś czasie odeszła do wieczności również
moja
prababcia,
a cały majątek odziedziczyła babcia Marysia. Wobec niej więc zastosowano
wszystkie formy represji:
wydano rozkaz wywłaszczenia całej posiadłości
i zesłania do odległych rejonów ZSRR. Razem z babcią na wywózkę skazano
moją mamę i mnie, małą
dziewczynkę w wieku dwu
i pół lata. Mój ojciec, Antoni Mickiewicz, również
został skazany na zesłanie, ale już jako wróg polityczny, gdyż był związany z Armią Krajową. Trafił
do Żezkazganu, czyli kazachstańskiego gułagu, gdzie
pracował w kopalni rudy.
Nasza wywózka do Kazachstanu rozpoczęła się
18 kwietnia 1952 roku.
Czekając wraz z innymi
zesłańcami, aż zaczną
nas „ładować” do wagonów, stanęliśmy niedaleko śmietnika. Moja babcia
zauważyła, że leży tam
niewielki drewniany krzyż.
Podeszła bliżej, podniosła
go i zobaczyła, że na figurce Pana Jezusa są odbite
rączki. Oderwała kawałek
swojej pończochy, przywiązała figurkę, przytuliła
krzyżyk do siebie i schowała pod ubranie, bo przecież
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nie wolno było zabierać ze
sobą takich rzeczy. Powiedziała do nas: „Ten krzyżyk
jest misyjny. Jestem pewna,
że czyni cuda, i myślę, że
wrócimy do swojego domu
szczęśliwie”.
Na zesłanie wieźliśmy
ze sobą także obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Właśnie tą relikwią babcia
błogosławiła mamę, gdy ta
wychodziła za mąż, więc
nie mogła jej zostawić.
NA „NIELUDZKIEJ
ZIEMI”, ALE POD BOŻĄ
OPIEKĄ
Kiedy pociąg dotarł
do ostatniej stacji, wsadzono nas do ciężarówek
i pojechaliśmy w miejsce
zamieszkania. Tam zostawiono nas na wolę losu:
radźcie sobie dalej, jak
umiecie. Tylko na początku kazano podpisać dokumenty na stały pobyt,
a kto by się nie zgodził, nie
dostałby „lepianki”. Tylko
czy można było wyobrazić
sobie życie w stepie bez
dachu nad głową? Więc
nie mieliśmy wyboru.
Życie na zesłaniu wyglądało strasznie. Dookoła było bardzo dużo żmij,
pająków, skorpionów. Nie
raz się budziłam, a pod
poduszką
znajdowałam
węże – grube jak ręka.
W dzień temperatura sięgała 50 stopni, w piasku
można było ugotować jajko. Ze względu na warunki klimatyczne do uprawy
czegokolwiek niezbędna
była woda. Doprowadzano
ją za pomocą systemu rowów zwanych arykami.
Pewnego dnia bawiłam
się niedaleko tych aryków.
Było bardzo gorąco, więc
weszłam do wody, by się
wykąpać. Nie miałam pojęcia, że to jest niebezpieczne – połknięcie surowej
wody groziło dyzenterią.
Gdy pojawiły się pierwsze
objawy choroby, zabrano
mnie do lecznicy. Lekarz
powiedział mamie, że nie

zostanę przy życiu, gdyż nie
ma żadnych antybiotyków.
Trochę później zachorował
chłopiec z pobliskiego wojennego garnizonu. Wtedy
pojawiła się szansa na to,
że potrzebne leki dostarczą samolotem z Moskwy.
A skoro nikt nie wie, ile
ich potrzeba dla chorego
chłopca, to weźmie więcej,
aby i mnie starczyło.
Po wyjściu doktora
mamusia starannie wysprzątała lecznicę i wymyła, co się dało. Zdążyła
akurat przed powrotem
lekarza, który przyszedł nie
sam, lecz razem z komisją
z Moskwy. Wszyscy byli
zdziwieni, że dookoła jest
taki porządek. Myśleli, że
jak otworzą drzwi, zobaczą
coś strasznego: chore dzieci w łóżkach w warunkach
antysanitarnych. Lekarz,
wdzięczny mamie za pomoc, rzekł: „Niech Pani się
nie martwi, zrobię wszystko, co w mojej mocy”. I rzeczywiście zaczęłam zdrowieć. Jednak prognoza i tak
nie była zbyt optymistyczna: zakładano, że dożyję
tylko do 13 lat... Tyle czasu
minęło od tamtego wydarzenia, a ja nadal żyję, choć
zdrowie zawodzi. Jestem
pewna, że Jezus darował
mi życie, bo był przy mnie
krzyżyk, znaleziony przez
babcię, a moi bliscy modlili
się za mnie.
W ogóle, modlitwa
i szczera wiara w Pana
Boga towarzyszyły nam
zawsze, również na zesłaniu. Znajdowała się tam
cała dzielnica Polaków.
Zawsze zbieraliśmy się razem na Boże Narodzenie
i Wielkanoc. Choć jakie
tam były święta? Stawialiśmy na stole krzyż, klękaliśmy, modliliśmy się, nuciliśmy piosenki religijne,
odmawialiśmy na palcach
Różaniec...
Pewnego razu, akurat na Zmartwychwstanie Pańskie, dostaliśmy
paczkę od mojej drugiej

babci. Znaleźliśmy tam
kawałeczek wysuszonego
i poświęconego chlebka.
Jacy byliśmy szczęśliwi!
Dzisiaj w wielu rodzinach
na święta stół się łamie
od najwykwintniejszych
dań, a wciąż się niektórym wydaje, że czegoś

brakuje. Dla nas wtedy
w tej nędzy natomiast jak
był chleb na stole, to już
było święto.
POWRÓT
Kiedy zmarł Stalin,
mama wysłała do Moskwy
list, w którym zwracała
się z prośbą o pozwolenie
na powrót do domu. Dołączyła do niego potwierdzenie od lekarza, że jestem
chora, a klimat Kazachstanu szkodzi memu zdrowiu.
Dostaliśmy
pozytywną
odpowiedź i pod koniec

1954 roku udaliśmy się
do rodzinnych stron. Choć
babcia nie miała pozwolenia na opuszczenie miejsca zesłania, nie chciała
zostawać sama, więc wyjechała razem z nami – nielegalnie.
Zamieszkaliśmy w rejonie Woronowskim u mojej
drugiej babci Stefci. Bardzo mile wspominam ten
czas. Babcie czytały mi Biblię, uczyły się modlić. Nie
mieliśmy prądu, bo mieszkaliśmy na kolonii. Wieczorem zapalaliśmy świece,
lampy gazowe i wszyscy
razem klękaliśmy, by odmówić pacierze.
Pewnego razu przyjechali do nas funkcjonariusze KGB i zabrali babcię
Marysię. Znów ją osądzono, tym razem za nielegalny wyjazd, i skazano
na kolejne dwa lata zesłania. Jednak mama zwróciła
się do adwokata. Udało mu
się babcię obronić, więc
po krótkim czasie wróciła
do nas. Mimo wszystko już
długo nie pożyła. Później
dostaliśmy „sprawkę”, że
zostaliśmy rehabilitowani.
W ciągu życia doświadczyliśmy okrutnych wypróbowań, jednak zachowaliśmy swoją tożsamość,
a teraz pielęgnujemy pa-

mięć o tych strasznych
wydarzeniach, o tym, jak
niszczono losy niewinnych
ludzi, z nadzieją, że już
nigdy się to nie powtórzy.
Do dnia dzisiejszego przechowuję w swoim domu
krzyż, który chronił mnie
i moich bliskich na „nieludzkiej ziemi” i chroni
nadal. Nie ustaję dziękować Jezusowi, że w obliczu
cierpienia nie pozostawił
nas samych.
Notowała
Kinga Krasicka

Papież Franciszek
Nikt z nas nie
świeci własnym
światłem. Starożytni teologowie
mówili, że istnieje „mysterium
lunae” nie tylko
w tożsamości Kościoła, lecz
także w historii każdego
z nas. A czym jest „mysterium lunae”? Oznacza to, że
jest się jak księżyc, który nie
ma własnego światła: świeci
światłem słońca. Także my
nie mamy własnego światła;
światło, które mamy, jest
odbiciem łaski Boga, światła Boga. [...] Jeśli miłujesz,
to dlatego, że ktoś obok
uśmiechnął się do ciebie, gdy
byłeś dzieckiem, ucząc cię
odpowiadać uśmiechem. Jeśli
miłujesz, to dlatego, że ktoś
obok ciebie przebudził cię
do miłości, uzmysławiając
tobie, że na tym polega sens
istnienia. Człowiek kocha,
bo sam kiedyś został umiłowany, wybacza, bo i jemu
kiedyś wybaczono. [...] Stąd
w łańcuchu miłości, który
nas poprzedza, winniśmy
zobaczyć miłość Boga, która
nie ma granic.
Fragment przemówienia podczas
audiencji ogólnej w Watykanie,
10.04.2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Jeśli mówimy,
że w Eucharystii Syn Boży
dał nam samego
siebie, to można
powiedzieć, że
w sakramencie k apłań s twa dał n am
wszystko, co jest konieczne,
aby realizować Jego misję
w świecie.
Na mocy tego sakramentu ci, których Pan Bóg wybiera, powołuje i posyła do pracy w swym Kościele, uczestniczą w misji, powierzonej
przez Chrystusa apostołom
i ich następcom. Jest to misja
Chrystusa Proroka, Kapłana
i Króla, realizowana w potrójnym zadaniu nauczania,
uświęcania i przewodzenia
w wierze ludowi Bożemu. Co
więcej, kapłani na mocy sakramentalnej łaski im udzielonej, działają in persona
Christi – w osobie samego
Chrystusa. Innymi słowy,
w posłudze kapłana jest
obecny Pan Jezus jako Głowa
Ciała, którym jest Kościół,
jako Najwyższy Pasterz swego ludu i Arcykapłan Nowego
Przymierza.
Wymiar służebny kapłana […] tworzy wyjątkową,
bardzo silną i głęboką więź
między powołanym a Chrystusem. […] Jakże bardzo
kontrastuje wielkość tego
daru z naszą ludzką słabością i ograniczonością!
Jest to „skarb w naczyniach
glinianych, aby z Boga była
owa przeogromna moc, a nie
z nas” (2 Kor 4, 7).
W dniu kapłańskiego święta pragnę przede
wszystkim podziękować
wszystkim kapłanom za budowanie mistycznego Ciała
Chrystusa, którym jest Kościół. Życzę każdemu jeszcze
ściślejszego zjednoczenia
z Jezusem Kapłanem i jeszcze
większego umiłowania własnego kapłaństwa.
Fragment homilii wygłoszonej
podczas Mszy św. Krzyżma
w katedrze grodzieńskiej,
18.04.2019
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 Podobno, papież Franciszek, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos-Aires (Argentyna), ułożył modlitwę „Pięciu
palców”. 1. Kciuk – modlimy
się w intencji, która jest bliska
naszemu sercu. 2. Palec wskazujący – modlimy się za tych,
którzy wychowują, kształtują
i leczą. 3. Środkowy – za przewodników, liderów, kierowników. 4. Obrączkowy – za
słabych, chorych, udręczonych
i obciążonych problemami.
5. Najmniejszy – przypomina
o modlitwie za siebie.
 W Syrii pięć lat po śmierci
rozpoczęto proces beatyfikacji
niderlandzkiego ojca jezuity
Fransa van der Lugta. Podczas
działań wojennych kapłan pozostał z Syryjczykami w Homsie mimo oblężenia miasta.
Budował mosty zrozumienia,
pokojowego współistnienia
i przyjaźni. Podzielał upartą
decyzję ludzi, których dotknęło nieszczęście wojny, by nie
porzucić swej ojczyzny, mówił:
„Dla mnie bardzo ważne jest
nie wpaść w rozpacz, lecz zachować nadzieję, ponieważ tak
mogę mieć jakieś znaczenie dla
innych, mieć jakieś znaczenie
dla każdego”. Został zabity
przed wejściem do klasztoru.
 Kościół pw. św. apostoła
Piotra w Odessie otrzymał tytuł
„Basilica minor” i został w ten
sposób trzecią bazyliką mniejszą na Ukrainie, obok kościoła
katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny we Lwowie i kościołem
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach. Odesską
świątynię wzniesiono i poświęcono w 1913 roku. Od 1949
roku była jedynym działającym
kościołem w mieście. Teraz każdy odwiedzający ją człowiek raz
w roku w dowolny samodzielnie
wybrany dzień może uzyskać
odpust zupełny.
 Liczba święceń kapłańskich w Hiszpanii wzrosła o 24
punkty procentowe. W 2018
roku przyjęło je 135 mężczyzn,
tymczasem w 2017 roku było
ich jedynie 109. Największą
liczbę święceń zanotowała archidiecezja Madrytu, w której
można wyróżnić 14 osób. Stosunkowo dużo mężczyzn przyjęło ordynację w diecezjach:
Walencja, Toledo, Sewilla,
Alcala de Henares, Kartagena
i Sarragosa. Z drugiej jednak
strony w tym samym okresie liczba osób wstępujących
do seminariów zmniejszyła się
z 1263 do 1203 osób. Niemal
50 procent alumnów pochodzi
z 15 diecezji, Hiszpania natomiast składa się z 70 diecezji.
 Co najmniej 18 pracowników kliniki zajmującej się
zmianą płci w Wielkiej Brytanii odeszło z pracy z powodu
złego diagnozowania dzieci
i skierowywania ich na terapię hormonalną. Jej skutki są
nieodwracalne. W związku
z niedostatkiem dowodów używanie leków pozarejestracyjnych w leczeniu dysforii
płciowej oznacza nieuregulowane eksperymenty na dzieciach. Skierowania do jedynej
tego typu instytucji w Wielkiej
Brytanii rosną dramatycznie
na przestrzeni ostatnich lat. Jeżeli w roku 2010 było ich 94, to
w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 2519.
credo.pro; pch24.pl;
vaticannews.va
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Zmartwychwstanie Chrystusa
jako nadzieja dla całej
ludzkości

ciąg dalszy ze str. 1

DZ IEŃ
ZWYC IĘS TWA
W świecie, w którym
żyjemy, ciągle słyszymy
o różnych niesprawiedliwościach i trudnościach,
doznawanych przez ludzi
w różnych krajach na różnych kontynentach. Wśród

krajów w poszukiwaniu
środków do utrzymania?
Jak mają żyć ci, którzy
z powodu wojny zostawiają swój dorobek i uciekają w nieznane, nie mając
nic? Co mają powiedzieć
rodzice swoim dzieciom
umierającym z głodu? Jak
przełamać przepaść niesprawiedliwości i nierów-

na równie godne warunki
istnienia?
Nie wolno owijać ten
fakt w bawełnę, mówiąc, że
wszystko jest w porządku
i zmierza w odpowiednim
kierunku. Trzeba stanąć
w prawdzie i się przyznać,
że mimo postępu technicznego oraz sukcesów
w nauce, ekonomice i innych dziedzinach życia nie
rozstrzygnęliśmy jeszcze
wszystkich wyzwań, które
stoją przed nami – ludźmi.
Pascha to coś więcej niż
jeszcze jeden dzień zaznaczony na czerwono w kalendarzu. Jest to dzień zwycięstwa życia nad śmiercią,
dobra nad złem, światłości
nad ciemnością, Chrystusa
nad szatanem i grzechem.
Jak całkowicie zmieniło się życie apostołów
po niedzielnym poranku,
kiedy zastano pusty grób,
tak powinno zmieniać się
życie każdego człowieka
i całej ludzkości obchodzącej kolejną pamiątkę zmartwychwstania Pana. I nie
może być inaczej.
DZI EŃ
N OWEGO ŻYCIA
Ludzkość nie uczy się
na błędach, które nieustannie popełnia. Nawet
z okrucieństwa krwawych
wojen XX wieku człowiek
nie
potrafi
wyciągnąć

nas również dostrzegamy
wielu borykających się
z wszelkiego rodzaju kłopotami, które ich zniechęcają do podążania naprzód,
pozbawiają nadziei, że
może być inaczej – lepiej.
Niektórzy nawet tracą chęć
do życia, przestają wierzyć
w sprawiedliwość i prawdę, w możliwość zwycięstwa dobra nad złem.
Tyle jest na świecie
osób, które nieustannie
zadają sobie i innym trudne pytania... Jak mają żyć
ci, którzy stracili dach nad
głową? Jak mają żyć ci, którzy z powodu braku pracy
opuszczają swoje rodziny i wyjeżdżają do innych

ności, istniejącą pomiędzy
ludźmi – przecież wszyscy
jesteśmy dziećmi jedynego
Ojca, a więc zasługujemy

odpowiednich wniosków;
stojąc u progu III wojny
światowej, nie chce nawet
pomyśleć o konsekwencjach.

Może się wydać, że współczesnym światem rządzą
wyzysk, kłamstwo, niesprawiedliwość, zasada, że wygrywa silniejszy, bardziej
bezlitosny...
W
kontekście
tych
strasznych wydarzeń, których świadkami jesteśmy,
szczególnego
znaczenia
nabiera prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Przyjąć ją to zrozumieć,
że Bóg jest bezpośrednio
obecny w historii ludzkości, a zarazem w życiu
każdego konkretnego człowieka; że Jego moc działa
w małych i bezbronnych,
doświadczających ucisku
i niesprawiedliwości.
Pusty grób naszego
Zbawiciela jest symbolem
nadziei i wiary, że dobro,
prawda i sprawiedliwość
w końcu zwyciężą. Podoba
się to komuś czy nie, innej
nadziei człowiek nie posiada – tylko zmartwychwstanie Jezusa ukazuje drogę ku przemianie świata
na lepsze. Trzeba, by wszystko zło, niesprawiedliwość
i okrucieństwo dzisiejszych
czasów zostało zniszczone.
Trzeba, by powstał nowy
człowiek – człowiek wypełniony miłością, dobrocią
i szczerością. Właśnie w ten
i tylko w ten sposób dokona się zmartwychwstanie.
Dlatego też prawda poranka wielkanocnego, choć to
wydarzenie miało miejsce
ponad 2000 tysiące lat
temu, dzisiaj jest jeszcze
bardziej aktualna. Musimy
uświadomić sobie, że wraz
ze
zmartwychwstaniem
Pana każdy z nas jest powołany do nowego życia.
DZ I E Ń P RAW DZ I W E J
RA D O Ś CI
Wielkanoc zawsze jest
powodem do niezmiernej
radości. Jednak nie możemy zapomnieć, że cieszyć
się ze zmartwychwstania
to również walczyć z małodusznością i obojętnością, które wciąż tkwią
w naszych duszach. To
przybliżyć się do swojego
bliźniego, nie zamykać się
na jego potrzeby. To nieustannie dawać potwierdzenie miłości do drugiego człowieka. To wyciągać
rękę pojednania i przebaczenia. To pozbyć się
samolubstwa i wszelkiej

hipokryzji. To sprawić, by
w sercu zadomowiły się
miłosierdzie i nadzieja.
To wypełniać znaczeniem
Paschy każdy dzień własnego życia, a także życie
innych, by nigdy nie straciło w naszych oczach sensu.
To niestrudzenie zmierzać
w kierunku przemiany samego siebie.
Tak wiele w tych przedsięwzięciach zależy od nas
samych! Nie od kogoś innego, tylko właśnie ode
mnie. Z pewnością nie dam
rady zmienić i nawrócić
cały świat, jednak w mojej
mocy jest przemiana siebie, a przez to w pewnym
stopniu również przemiana
mojego otoczenia. Trzeba,
by ta prawda przynosiła
konkretne owoce w moim
życiu.
DZIEŃ NADZIEI
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego powinna
być przeżywana w świadomości, że to Bóg wchodzi
do naszego życia i zaprasza
do bycia nadzieją dla świata, wskrzeszając go poprzez
świadectwo
braterstwa
i solidarności, poprzez walkę
o prawdę i sprawiedliwość,
poprzez zaufanie i miłość,
przebaczenie i pojednanie.
Kamień, odsunięty z grobu, daje możliwość do wyjścia ku temu, co jest godne,
abyśmy przestali marnować
swój czas, zdolności i siły
na to, co niewarte, na to,
co przeszkadza nam w odczuwaniu i doświadczaniu
znaczenia bycia dziećmi Bożymi.
Wielkanoc nie jest zwyczajnym dniem jak inne.
Jest to czas wyjątkowy, który
powinien wypełniać nasze
życie szczególną radością.
I niech tak będzie! Gdyż jak
zauważył św. Paweł Apostoł,
gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremną byłaby
nasza wiara (por. 1 Kor 15,
17). Dodałbym, że nie tylko
wiara, lecz także całe ludzkie życie, w którym tak wiele
jest trudności i doświadczeń.
Zmartwychwstanie Pana
jest nadzieją dla każdego
konkretnego człowieka i dla
całej ludzkości. Nie pozwólmy się zwieść i przekonać,
że może być inaczej!
Ks. Jan Romanowski
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Zwiastunka
Bożego Miłosierdzia
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Kościele powszechnym
jest obchodzone święto Miłosierdzia Bożego. Papież Jan Paweł II
ogłosił go 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji s. Faustyny
Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Jej głównym zadaniem
było przekazanie światu przypomnienia biblijnej prawdy o nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka. Jedną z form uczczenia
tej prawdy jest obraz z napisem „Jezu, ufam Tobie”. Właśnie z nim
wiąże się wyjątkowa historia, która przyniosła nam swoją apostołkę
miłosierdzia Pana.
RYZYKUJĄC DLA MIŁOŚCI
S. Cecylia Obuchowska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
(Ostrobramskiej) ma prawie 100 lat i mieszka wraz z innymi siostrami ze wspólnoty w Kamionce (dekanat Szczuczyn). Wydarzenia z dawnych czasów radzieckich, gdy
musiała ratować przed zniszczeniem oryginał obrazu Jezusa Miłosiernego, namalowanego według projektu s. Faustyny Kowalskiej, zakonnica pamięta fragmentarycznie,
ale jaskrawo. „Wszystko moją ręką było robione” – zaznacza, przypominając sobie, jak
wymieniała i przewoziła relikwię z Nowej Rudy do Wilna (Litwa).
Obraz był przechowywany w świątyni niedużej wioski w ciągu 30 lat
(1956-1986 rr.). Znalazł się tam z powodu prześladowań Kościoła na Litwie. Jednak
wrogie nastroje szybko dały się odczuć również na terytorium współczesnej Białorusi.
W czasach prześladowań Kościoła s. Cecylia nie mogła pokazywać,
że jest zakonnicą. Wiedzieli o tym wyłącznie najbliżsi. Nie mogła nosić
habitu i otwarcie pełnić swą posługę. Była zmuszona do ukrywania się,
wykonywania innej pracy. Na przykład w Porzeczu opiekowała się osobą
w podeszłym wieku oraz dziećmi, a w Druskienikach (Litwa) pracowała
jako kucharka w sanatorium. Tylko po zmianie stosunku władz
do Kościoła zakonnica powróciła do swych wcześniejszych obowiązków:
posługi organistki, katechetki. W ciągu 25 lat była przełożoną generalną
wspólnoty Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramskiej).
Lokalne władze postanowiły przekształcić kościół w Nowej Rudzie w magazyn gospodarczy, co też później zostało zrealizowane. Ze świątyni wyniesiono prawie wszystkie
rzeczy, nawet ołtarz próbowano zdemontować... Jednak obraz Jezusa Miłosiernego
zostawiono. Wisiał wysoko pod sufitem i wyglądało na to, że nie znalazło się drabiny
o potrzebnej długości, by go zdjąć. „Boże Miłosierdzie objawiło się w Nowej Rudzie. To
prawdziwy cud, że obraz w tamtym dniu ocalał” – stwierdza zakonnica.
Razem z tym niebezpieczeństwo zniszczenia wizerunku Jezusa Miłosiernego nie
minęło – postanowiono zawieźć obraz z powrotem do Wilna. W czasie tych pamiętnych wydarzeń s. Cecylia wraz ze swoją towarzyszką s. Teresą były już w sędziwym
wieku, jednak nie przeszkodziło im to zrealizować trudne przedsięwzięcie.
„Sprawę podjęłyśmy we dwie wraz z panem Wacławem, kierowcą – opowiada
s. Cecylia. – Działaliśmy, gdy było już ciemno, w wielkiej tajemnicy. S. Teresa, choć była

„Kwiaty dla kardynała”

znacznie starsza ode mnie, wyróżniała się dużym sprytem. Przez chóry wlazłyśmy
na strych i demontowałyśmy część drewnianej ściany. Potem wciągnęłyśmy oryginał i powiesiłyśmy zamiast niego przygotowaną wcześniej kopię. Na szczęście, obraz nie był ciężki.
Wyjęłyśmy go z ramy i zwinęłyśmy”.
Do Grodna jechały samochodem, a dalej przesiadły się do pociągu, który zawiózł
je do Wilna. Zakonnica wspomina, że bardzo się denerwowała, gdy przewoziły obraz.
W czasie podróży przyglądano się im z podejrzeniem: uwagę przyciągała podłużna
rolka.
„Przed wyjazdem odmówiłam 20 Różańców – w ciągu całej nocy. Jest to mój osobisty
sposób na to, by sprawa się powiodła – dodaje z uśmiechem s. Cecylia.– A w trakcie drogi
przypominałam sobie oczy Jezusa, które z miłosierną miłością patrzą z obrazu, by nasza
podróż skończyła się pomyślnie”.
Tak też się stało. W Wilnie zakonnice udały się do kościoła pw. Ducha Świętego. Jak zostało uzgodnione wcześniej, s. Cecylia podeszła do konfesjonału, w którym
spowiadał ks. proboszcz Aleksander Kaszkiewicz, i powiadomiła, że przywiozła obraz.
W świątyni już przygotowano dla niego miejsce i sporządzono pozłoconą ramę.
Po pewnym czasie relikwia została przeniesiona z kościoła pw. Ducha Świętego
do kościoła pw. Trójcy Świętej, gdzie powstało pierwsze na Litwie sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam obraz wita pielgrzymów z całego świata do dnia dzisiejszego.
BÓG NIE DOKONUJE PRZYPADKOWEGO WYBORU
Gdy się dziękuje s. Cecylii za uratowanie obrazu, wstydzi się i nie wstrzymuje łez.
„To ja miałam szczęście uczestniczyć w tych wydarzeniach. Od dzieciństwa nie mogłam
się pochwalić zdrowiem: słabe nogi i wzrok. Jednak Boże Miłosierdzie towarzyszyło mi
na każdym kroku. Pewnie Pan mocno wierzył we mnie, skoro postanowił zlecić tak odpowiedzialną misję” – zaznacza zakonnica.
Z zachwytem też wspomina opowiadania s. Teresy o s. Faustynie Kowalskiej –
w ciągu jakiegoś czasu zakonnice razem niosły posługę w Wilnie: „Mało wykształcona,
przeciętna, niczym szczególnym się nie wyróżniała spośród innych sióstr. Jednak miała
w sobie ogromną pokorę i zawsze ze szczerym uśmiechem i przyjaźnią traktowała ludzi.
Jak widzimy, Pan Jezus zdecydował, że właśnie ona jest godna posłannictwa”.
S. Cecylia życzy, by każdy człowiek w swoim życiu doświadczył podobnej postawy
ze strony Niebieskiego Ojca: gdy na ciebie się spodziewa i postrzega jako ogromną
wartość.
Angelina Marciszewska

Istota kultu
Miłosierdzia Bożego
Prawda o Miłosierdziu Bożym należy do fundamentalnych
zagadnień wiary chrześcijańskiej. Cała Biblia jest przeniknięta
treścią o Wszechmogącym jako Miłosiernym Ojcu, który zabiega
o zbawienie człowieka i jego dobro.
KONIECZNOŚĆ
ZAUFANIA
Na początku XX wieku Pan
Jezus objawił się s. Faustynie
Kowalskiej i nakazał odnowienie kultu Miłosierdzia Bożego
w Kościele przez rozpowszechnienie jego nowych form: Święto Miłosierdzia Bożego, Obraz
Miłosierdzia Bożego, Koronkę
do Bożego Miłosierdzia, Godzinę Miłosierdzia, Nowennę
do Bożego Miłosierdzia. Chrystus złożył wielkie obietnice
dla czcicieli tego kultu. Jednak
oddając chwałę Najwyższemu, warto wiedzieć, że istotą
tego nabożeństwa, jego aktem
wewnętrznym jest ufność. Potwierdzają to słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny podczas objawień: „Łaski z Mojego
Miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a jest nim ufność” (Dz. 1578). Bóg, który wychodzi do człowieka, pragnie,
by Mu zaufał i powierzył swe
życie. Każdy akt kultu będący
tylko zewnętrznym nie zapewnia otrzymania darów, które zostały obiecane przez Chrystusa.

Bł. ks. Michał Sopoćko, kierownik duchowy św. Faustyny
i gorliwy promotor kultu Miłosierdzia Bożego, twierdził,
że Miłosierdzie Boże jest nie
tylko przedmiotem ufności,
lecz także jej najskuteczniejszym motywem: człowiek
zwraca się do Pana, gdyż ufa
w Jego Miłosierdzie, uznając Go za wszechmocnego,
dobrego, gotowego przyjść z
pomocą. Jedyną przeszkodą
do otrzymania tej łaski jest
świadome odrzucenie Boga i
poczucie samowystarczalności.
PODSTAWA
UFNOŚCI
Ufność rodzi się pod wpływem poznania prawdziwego
oblicza Ojca i uwielbienia Miłosierdzia Bożego. Ks. Michał
pisał: „Kto wielbi Miłosierdzie
Boże, temu nigdy nie zabraknie ufności […], ten, kto żyje
pełnią nadziei i ufności, wielbi
Boga w tym, w czym On najbardziej zasługuje na uwielbienie”.
Uwielbienie Boga, któremu

zawdzięczamy wszystko, co
mamy i kim jesteśmy, jest
rzeczą konieczną, słuszną
i zbawienną. Chrześcijanin
powinien uwielbiać Stwórcę
w pokornym uznaniu własnej nędzy oraz bezgranicznej ufności w Jego dobroć
(por. Dz. 742). Jak zaznacza
ks. Sopoćko, wielbienie Pana
w Jego Miłosierdziu już tu,
na ziemi, uczestnictwem
w chwale Nieba, którą oddają
święci. Powinno się wyrażać
w pełnej akceptacji wszystkiego, co spotyka człowieka.
Wielbienie staje się jedynym
zadaniem wiernego, a zarazem stanem świętości na wzór
Syna Bożego. Samo dążenie
do świętości już jest czynnym
uwielbieniem
Miłosierdzia
Wszechmocnego, a każdy akt
zaufania przynosi mu chwałę.
Świętość oparta na ufności powinna kształtować postawę duchową każdego chrześcijanina.
CECHY
UFNOŚCI
Ufność w Miłosierdzie
Boże ma zajmować środkowe miejsce między dwoma
skrajnymi podejściami: kwietyzmem (zdanie wszystkiego
na Bożą łaskę, nie starając się
o swoje zbawienie) a nadmierną aktywnością (poleganie
wyłącznie na własnych siłach).
Ma być mocna i wytrwała,
wolna od wątpliwości i słabości. Dobrym przykładem jest
postać Abrahama, który nie
zwątpił nawet, gdy na polecenie Boga miał złożyć w ofierze
własnego syna. Taką ufnością

odznaczali się również męczennicy, którzy nawet w obliczu tortur i śmierci nie tracili
zaufania do Stwórcy.
Ufność ma szczególną więź
z bojaźnią Bożą. Ufność bez
bojaźni staje się zarozumiałością, a bojaźń bez ufności –
małodusznością. Bojaźń połączona z ufnością jest pokorna
i mężna, a ufność z bojaźnią – silna i skromna. Gdy brak
ufności, można wpaść w oziębłość, a gdy brak bojaźni –
w zarozumiałość.
Ufność w Miłosierdzie
Boże nie powinna być zuchwała, lekkomyślna, płochliwa czy
pełna wątpliwości, gdyż byłaby wypaczeniem i złudzeniem.
Aby temu zapobiec, należy ją
opierać na szczerym nawróceniu i serdecznej pokucie
za grzechy.
OWOCE
UFNOŚCI
Ufność w Miłosierdzie
Boże owocuje męstwem i siłą
do wytrwania w najtrudniejszych okolicznościach, chroni
przed atakami piekła (wszelkie pokusy można zwyciężyć przez krótki akt strzelisty
zwrócony do miłosiernego
Chrystusa: „Jezu, ufam Tobie”).
Ufający Panu doświadczają
przemiany: siła ludzka, będąca
tak naprawdę słabością, przekształca się w potęgę Bożą.
Ufność czyni cuda, gdyż wiąże
się z wszechmocą Stwórcy.
Błogosławiony
kapłan
podkreślał, że ufność w Miłosierdzie Boże przynosi pociechę w cierpieniu, usuwa

smutek i przygnębienie, napełniając duszę nadprzyrodzoną
radością. Człowiek pokładający ufność we wszechmocnym
i miłosiernym Panu jest przekonany o Jego pomocy, więc
zawsze zachowuje pokój i niczym się nie trwoży. Ufność to
ratunek i balsam na cierpienia
ludzkie. W szczególny sposób
pociesza osobę umierającą.
Wreszcie ufność zapewnia nagrodę po śmierci.
UCZYNKI
MIŁOSIERDZIA
Człowiek, który za życia zaniedbywał dzieła miłosierdzia,
nie dostąpi Miłosierdzia Bożego w dniu Sądu (por. Dz. 1317).
A więc drugim fundamentem
omawianego
nabożeństwa
jest pełnienie dzieł miłosierdzia względem bliźnich. Warto
jednak podkreślić, że nie należy ono do istoty kultu i nie jest
najważniejsze. Mimo to nabożeństwo jest pełne, jeśli aktom
zewnętrznym towarzyszą także czyny miłosierdzia. Są one
konieczne do uzyskania obiecanych łask wypływających
z konkretnych form praktykowanego kultu.
Prawda o Miłosierdziu
Bożym nie może zostać pominięta w życiu chrześcijanina.
Jednak by dostąpić udziału we
wszystkich łaskach związanych z kultem Miłosierdzia Bożego, trzeba czynić to zgodnie
z wolą Bożą i nauką Kościoła.
Ks. Aleksander Siemiński

Pod taką nazwą w parafii
św. Andrzeja Apostoła
w Naroczy (archidiecezja mińsko-mohylewska)
odbyła się akcja z okazji
80-lecia kapłaństwa śp.
kard. Kazimierza Świątka.
Na środki zebrane przez
wiernych zostały nabyte kwiaty, które w dniu jubileuszu
złożono w krypcie kościoła
katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Pińsku, gdzie spoczywa ciało hierarchy.
Na jubileusz naroczańcy
zamówili również w lokalnej cukierni tort, na którym zostały odzwierciedlone najważniejsze momenty
życia kapłańskiego kardynała Świątka. Po Mszy św.
parafianie mieli możliwość
poczęstować się arcydziełem
kulinarnym.

Międzynarodowe Dni
Wydawców Katolickich
Organizuje je watykańska
Dykasteria ds. Komunikacji. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie
spotkania i wymiany opinii między osobami odpowiedzialnymi za katolickie
wydawnictwa.
Program wydarzenia,
które odbędzie się w dniach
od 26 do 29 czerwca w Rzymie
(Włochy), przewiduje różnego
rodzaju debaty, konferencje.
Ich tematem będą wyzwania
i trudności, które przeżywa
sektor wydawniczy w konfrontacji z globalizacją i digitalizacją współczesnego świata.
W czasie spotkania będzie także okazja do wymiany
doświadczeń oraz wzięcia
udziału w wydarzeniach kulturalnych towarzyszących
imprezie.

Opuszczona fabryka
staje się kościołem
Wierni z miejscowości
Shizhuang (Chiny) postanowili rozpocząć zbieranie funduszy na budowę
kościoła, a dopóki on nie
powstanie – zaadaptować na potrzeby liturgii
budynek dawnej fabryki,
opuszczony 30 lat temu.
Obecnie używany przez katolików kościół jest zbyt mały, by
pomieścić na Eucharystii wiernych ze wspólnoty oficjalnej,
jak i ze wspólnoty nieoficjalnej.
Do niedawna księża niemający uznania władz odprawiali dla swoich wiernych
Msze św. w prywatnych domach. Z tego powodu podjęto
decyzję o wzniesieniu budynku na potrzeby sakralne dla
wiernych obu dotychczasowych
wspólnot.
W Shizhuang mieszka
2 tysiące ludzi, wśród których
80 procent stanowią katolicy.
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Kalendarz
wydarzeń

WIADOMOŚCI

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

ODPUST DEKANALNY ODBĘDZIE SIĘ
W WORONOWIE

21 kwietnia

Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego.

Uroczystość będzie miała miejsce 28 kwietnia
w sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

21-28 kwietnia

Oktawa Wielkanocna.

28 kwietnia

Niedziela
Miłosierdzia Bożego.

1 maja

Rozpoczęcie
nabożeństwa majowego.

2 maja

Wspomnienie
św. Atanazego, biskupa
i doktora Kościoła.

3 maja

Wspomnienie NMP
Królowej Polski.
Dzień Imienin ks. biskupa
Aleksandra Kaszkiewicza,
pasterza diecezji.
Polecajmy w modlitwie
dostojnego Solenizanta.

Intencje
różańcowe
Kwiecień
O świętość naszych
rodzin i utwierdzenie
we wzajemnej miłości
rodziców oraz dzieci,
starszego i młodszego
pokolenia.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

Maj
O Boże błogosławieństwo
i gorliwość apostolską
w kierowaniu diecezją
dla Pasterzy Kościoła
grodzieńskiego.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

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
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.

21 kwietnia 2019

P RZYG OTOWA N I A D O W I E L KA N O CY
Przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego w licznych parafiach diecezji grodzieńskiej odbyły się misteria wielkopostne. Aby przybliżyć wiernym mękę i śmierć Zbawiciela
w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie teatr im. św. Jana Pawła II organizował przedstawienie pod tytułem „Pewnego razu na skrzyżowaniu”. W grodzieńskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego dzieci i młodzież pokazały pantomimę „Miłosierny Ojciec”.
W wielu miejscowościach organizowano nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta. W 28. rocznicę powstania diecezji w Grodnie odbyła się miejska Droga Krzyżowa,
w której uczestniczyli wierni z lokalnych parafii, a także okolic. Podczas nabożeństwa
w sposób szczególny modlono się za wszystkie rodziny naszej diecezji. Inscenizowana
Droga Krzyżowa miała miejsce w Brzostowicy Wielkiej i Sopoćkiniach. Także wierni z Iwia,
Szczuczyna i Smorgoń przeszli ulicami swoich miast, rozważając 14 stacji wielkopostnego nabożeństwa. Po Drodze Krzyżowej na Świętej (lub Franciszkańskiej) Górze w Oszmianie mieszkańcy na znak swojej wiary zgodnie z tradycją postawili kolejny duży krzyż.
W Niedzielę Palmową wierni rozpoczęli obchody Wielkiego Tygodnia – najważniejszego okresu w roku liturgicznym. W tym dniu Kościół na całym świecie obchodził
34. Światowy Dzień Młodzieży – coroczne święto młodych organizowane na szczeblu diecezjalnym. Z tej okazji młodzi ludzie z różnych parafii przybyli do Grodna na spotkanie
z biskupem grodzieńskim Aleksandrem Kaszkiewiczem, odbywające się pod hasłem
„Oto ja, sługa Pana. Niech mi się stanie według słowa twego” (por. Łk 1, 38). Wydarzenie
rozpoczęło się na Wzgórzu Pobernardyńskim. Następnie w katedrze św. Franciszka Ksawerego hierarcha odprawił w intencji młodych ludzi diecezji Mszę św.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
Diecezjalne „Caritas” wraz z siostrami nazaretankami przed świętami zorganizowała w Grodnie paschalny obiad, na który tradycyjnie zaprosiła ludzi biednych i ubogich.
Na rozpoczęcie bp Aleksander Kaszkiewicz pobłogosławił potrawy, a następnie złożył życzenia świąteczne. Hierarcha zapewnił uczestników spotkania, że Kościół katolicki pragnie towarzyszyć im w biedzie i wspierać w miarę swoich możliwości.

WIZYTY BISKUPIE

Eucharystii, która rozpocznie się o godz. 11.00, będzie
przewodniczył biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej
Józef Staniewski. Po Mszy św. odbędzie się procesja.
Został też zaplanowany program rozrywkowy dla dzieci
oraz koncert zespołu młodzieżowego „OPEN”.

DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W SZCZUCZYNIE
W tym roku uczestników spotkania, które odbędzie się
w dniach 6-8 maja, przyjmie parafia św. Teresy z Avila.
Hasło tegorocznego forum – „Za przykładem Maryi będę
słyżyć Panu”. Do udziału jest zaproszona młodzież
od 16. roku życia (kandydaci, którzy nie mają skończonych 16 lat, muszą mieć pisemną zgodę od rodziców):
uczniowie oraz studenci.
Informacje szczegółowe można uzyskać od o. Jana Osipowicza
SP telefonicznie: (8 033) 671-67-24 (VIBER), –
lub mailowo: 2019ddm@gmail.com.
Z pytaniami można się też zwracać do ks. Kanonika Antoniego
Gremzy, odpowiedzialnego za Diecezjalne Dni Młodzieży:
(8 029) 632-43-73, (8 029) 286-31-78;
e-mail: gremantos@gmail.com.

FEST MŁODZIEŻOWY JEST ORGANIZOWANY
W SMORGONIACH
Wydarzenie odbędzie się
w parafii św. Michała Archanioła w dniach 24-26 maja.

Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski wygłosił rekolekcje wielkopostne w parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku. Przez trzy dni hierarcha przypominał wiernym o potrzebie nieustannego nawracania się, a także współpracowania
z łaską Bożą.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie organizowano rekolekcje
dla chłopców. Spotkanie, które odbywało się pod hasłem „Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat”, stało się okazją do chwili
wyciszenia przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, a także do zastanowienia
się nad wyborem drogi życiowej. W rekolekcjach wzięło udział ponad 50 chłopców z różnych parafii diecezji.
Klerycy przeżyli wielkopostny dzień skupienia, który poprowadził ks. Wiktor Misiewicz, kanclerz kurii witebskiej. Alumni rozważali nad tematem Bożego Miłosierdzia.
Ks. Wiktor zwrócił też uwagę seminarzystów na kilka głównych aspektów kształtowania
się kapłaństwa.

JEDNYM WERSEM
• Czuwanie wielkopostne odbyło się w parafii Bożego Ciała w Krzemienicy
(dekanat Wołkowysk). • Spotkanie w ramach projektu „Samozatrudnienie – droga
do niezależności finansowej” miało miejsce w Grodnie. • Nabożeństwo adoracji Krzyża organizowano w grodzieńskiej świątyni katedralnej. • W parafii św. Teresy z Avili
w Szczuczynie odbył się obrzęd przyjęcia nowych ministrantów i ceremoniarzy. • Siostry jadwiżanki organizowały w Grodnie spotkanie dla dziewczyn. • Ks. Pedro Mariano
z Brazylii poprowadził rekolekcje wielkopostne w parafii Ducha Świętego w Grodnie.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
19 kwietnia 1947 r. – ks. Marcin Puzyrewski, prob. Odelsk;
24 kwietnia 1991 r. – ks. Aleksander Ciereszko, prob. Wołpa;
24 kwietnia 1992 r. – ks. Jan Mianowski, prob. Rohoźnica;
24 kwietnia 2005 r. – o. Wenanty Wilkosz CSsR, prob. Repla;
25 kwietnia 1984 r. – ks. Józef Maciejewski, prob. Zaniewicze;
28 kwietnia 1944 r. – ks. Ildefons Bobicz, prob. Iwie;
4 maja 1967 r. – ks. Jan Winażendis, prob. Nacza.

„Don Bosco Youth Fest” to spotkanie młodych ludzi
w stylu salezjańskim, zawierające modlitwę, odpoczynek,
warsztaty. W programie festu: Msza św. z procesją ulicami miasta, której będzie przewodniczył ks. bp Aleksander
Jaszewski SDB; dyskusje na aktualne tematy (wpływ
mediów społecznych, socjalizacja dzieci niepełnosprawnych, postawa Kościoła wobec ideologii gender i in.);
wychwalanie Boga przez muzykę oraz warsztaty muzyczne „Graj dla Pana”, które poprowadzi zespół „Ryby”.
Są zaproszeni młodzi ludzie w wieku od 16 do 35 lat.
Cena udziału w wydarzeniu wynosi 10 rub.
Zarejestrować się można na stronie sdb.by.
Zgłoszenia są przyjmowane do 13 maja.

IX DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE
Wydarzenie będzie miało miejsce 1 czerwca w parafii
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (osiedle
Południowy) pod hasłem „Rodzina – dom miłości”.
Organizatorzy proponują ciekawy i bogaty program
(zabawy, gry, konkursy), a przede wszystkim modlitwę,
Eucharystię, której będzie przewodniczył biskup.
Do przygotowywania planu spotkania zachęca się
wszystkich chętnych. Wszyscy pragnący pokazać przedstawienie, zaśpiewać na scenie lub mający inne
propozycje, które mogłyby ubogacić wydarzenie,
są proszeni o uprzedni kontakt z organizatorami.
Na spotkanie są zaproszone dzieci z diecezji grodzieńskiej, a także z innych zakątków Białorusi, aby na modlitwie i zabawie razem spędzić czas. Liczba uczestników
jest nieograniczona. Organizatorzy zapewniają
każdemu wyżywienie w ciągu dnia.
O chęci udziału trzeba powiadomić do 26 maja
ks. Jerzego Martinowicza, organizatora i odpowiedzialnego
za Diecezjalny Dzień Dziecka, mailowo sakralna@op.pl
lub przez telefon (8 029) 784-05-72.
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Z głębi serca
Ich Ekscelencjom Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu, a także
czcigodnym Redaktorowi Naczelnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi,
Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu
Bykowskiemu, Pawłowi
Sołobudzie, Olegowi
Kononowiczowi i Janowi
Romanowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
Bożego błogosławieństwa
na każdy dzień, nieustannego zapału w prowadzeniu
ludzi do Boga, opieki Matki
Najświętszej oraz wszelkich
łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Redakcja „Słowa Życia”

Najdostojniejszym
Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia. Niech
Chrystus Zmartwychwstały,
Zbawiciel świata, obdarza
Was swoimi łaskami, prawdziwą radością i pokojem.

Przełożona Generalna Sióstr
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Irena Złotkowska

Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Józefowi Staniewskiemu
i Antoniemu Dziemiance,
czcigodnym Księżom Andrzejowi Roubie, Prałatowi
Piotrowi Kubelowi oraz
wszystkim Kapłanom
diecezji grodzieńskiej
z okazji Dnia Kapłana
oraz Świąt Wielkanocnych
serdecznie życzymy, by
Chrystus Zmartwychwstały
obdarzał wszelkimi łaskami
i prowadził do Królestwa
Bożego. Niech zawsze obok
będzie Matka Najświętsza
oraz święci Patronowie,
a lud Boży wspiera i wiernie
towarzyszy na co dzień.

Parafianie z Krupowa

Ich Ekscelencjom Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu, Księżom
Jerzemu Martinowiczowi
i Waleremu Bykowskiemu
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy
mocnego zdrowia, hojnych
łask Bożych i błogosławieństwa na każdy dzień. Niech
Chrystus pomaga Wam we
wszystkim i wynagradza za
modlitwę, pouczające
kazania, przykład
pobożności i dobroci.
Dziękujemy Biskupowi
Aleksandrowi za skierowanie
do naszej parafii Księdza
Proboszcza Eugeniusza
Uczkuronisa.

Apostolat „Margaretka”
z parafii św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
pogody ducha, mocnego
zdrowia i niegasnącego
zapału do głoszenia Słowa
Bożego. Niech Chrystus
Zmartwychwstały dodaje Ci
sił, aby pokonywać wszelkie trudności, Matka Boża
codziennie się opiekuje, a
Duch Święty udziela swych
obfitych darów.

Parafianie z kościoła pw. Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Etelowi, Aleksandrowi
Fiedotowowi, Wiktorowi
Sinickiemu, Aleksemu
Więckiewiczowi,
Siostrom Aleksandrze
i Dorocie
z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych
serdecznie życzymy, by
radość ze Zmartwychwstania
Zbawiciela napełniała dusze
pokojem i miłością, czyniąc
Was szczerymi apostołami
Prawdy. Z serca dziękujemy

za posługę, modlitwę, dobroć
i troskę o każdego z nas.

Legion Maryi, grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii
Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Imienin życzymy
mocnego zdrowia na długie
lata, mocy i cierpliwości
w pełnieniu obowiązków
duszpasterskich. Niech
każdy dzień obfituje w pokój
i Boże błogosławieństwo.

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia na długie lata,
wszelkich łask Bożych,
życzliwych ludzi na drodze
życia. Niech każdy dzień
będzie pełen ciepła i radości,
niech pomyślnie się realizują
wszystkie plany. Dziękujemy
za czułe serce i cierpliwość.
Pamiętamy w swoich modlitwach!

Parafianki
z katedry grodzieńskiej

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Witalemu
Sidorce, Denisowi Brazińskiemu, Stanisławowi
Krawczence oraz Siostrom
Halinie Zaniewskiej
i Nazarii Mikłasz
z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, dużo radości i jasnego
poranka Zmartwychwstania.
Niech Chrystus Wam błogosławi, a Maryja Panna ma
w swojej opiece. Dziękujemy
za życzliwość, miłość
i cierpliwość.

Komitet Kościelny i parafianie,
Lida-Fara

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Antoniemu
Porzeckiemu, Pawłowi
Romańczukowi
i Stanisławowi
Sadowskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich
łask Bożych. Niech Jezus
Zmartwychwstały błogosławi
Wam w codziennej pracy
duszpasterskiej, będąc źródłem pokoju i radości.

Rycerstwo Niepokalanej
i Krąg Adoracji z kościoła
pw. MB Anielskiej w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy, aby
Chrystus Zmartwychwstały
wzmacniał w walce
z codziennością, Duch Święty darzył wszelkimi darami,
a Matka Boża opiekowała
się i dodawała sił, by iść
naprzód. Dziękujemy mamie
za synów kapłanów.

Wierni z kościoła pw. Bożego
Ciała w Dworcu

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji Dnia Kapłana,
Świąt Wielkanocnych,
Urodzin i Imienin życzymy
mocnego zdrowia, radości
i samych pogodnych dni.
Niech wiara staje się coraz
bardziej żarliwa, a głoszone
Słowo coraz głębiej wchodzi
do serc wiernych.

Parafianie z Porozowa

Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy nieustannej
opieki Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia,
długich lat życia, pogody
ducha i życzliwych ludzi
obok. Niech dobry Bóg zawsze Ci pomaga i obdarza
potrzebnymi łaskami.

Wierni z parafii
Trójcy Przenajświętszej we wsi
Wojstom

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Ładyszowi

z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia, radości w sercu,
życzliwych i dobrych ludzi
obok. Opieki Matki Bożej,
światła Ducha Świętego oraz
Bożego błogosławieństwa
na całe życie. Dziękujemy za
lata posługi w naszej parafii.

Byli parafianie
ze wsi Wojstom

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Pawłowi Białonosowi
i Prałatowi Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia, sił na każdy dzień i ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa
oświeca drogę kapłańską, a
miłosierdzie Boże i opieka
Matki Najświętszej dodają
cierpliwości.

Parafianie z Makarowiec

Kochanemu Synowi
Księdzu Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
obfitych darów od Chrystusa
Zmartwychwstałego, mocy
Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej oraz obfitych
plonów na Bożej niwie.

Mama i ojciec wraz z całą
rodziną

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Zwierzyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia, sił
i cierpliwości na drodze kapłańskiej, niech Duch Święty
obdarza Cię hojnie łaskami,
Chrystus otacza miłosierdziem i będzie źródłem
miłości i pokoju w codziennym życiu, Maryja Panna
nieustannie się opiekuje,
a nasza modlitwa dodaje
potrzebnych sił.

Wierni z Wornian i Worony

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych szczerze
życzymy mocnego zdrowia,
sił, pokoju w duszy. Niech
dobry Bóg błogosławi każdy
Twój dzień, Matka Najświętsza otacza opieką, a Duch
Święty hojnie obsypuje
swymi darami. Dziękujemy
za szczerą modlitwę, dobre
serce i troskę o nas.

Parafianie
z kaplicy Werdomicze

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji Urodzin, Imienin,
Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia, szczęścia, cierpliwości w duchowym wychowywaniu wiernych,
a także hojnych darów Ducha
Świętego. Niech Wszechmogący Bóg wynagrodzi Ci
swoimi łaskami, a Najświętsza Matka otacza opieką
i dobrocią.
Byli parafianie
z kaplicy Werdomicze

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego
zdrowia, pokoju w duszy, radości i niegasnącego zapału
w posłudze. Niech Chrystus
Zmartwychwstały błogosławi
i broni, a Maryja Panna ma w
swej opiece.

Byli parafianie
z kaplicy Werdomicze

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Pawłowi
Astukiewiczowi i Antoniemu Adamowiczowi oraz
Siostrom Zakonnym
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy nieustannej
opieki Maryi Panny, darów
Ducha Świętego, obfitych
łask Bożych, pogody ducha,
ludzkiej życzliwości, zdrowia
i długich lat życia.

Wierni z parafii Indura

Czcigodnemu
Księdzu Arturowi
Wołczkiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia, sił,
cierpliwości, Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi
Panny oraz darów Ducha
Świętego. Dziękujemy za
naukę, którą zasiewasz
w naszych sercach, a Twoim
rodzicom za syna kapłana.

Parafianie z kaplicy pw. MB
Ostrobramskiej w Urciszkach

Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Wołczkiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia, sił,
wytrwałości na całe życie,
życzliwych ludzi obok i
Bożego błogosławieństwa.
Niech Pan Jezus wskazuje Ci
drogę, a Matka Boża codziennie się Tobą opiekuje.
Niech przykład Twej dobroci,
szczerości i cierpliwości
będzie wzorem dla innych.
Dziękujemy rodzicom za tak
cudownego syna.

Parafianie z kościoła
pw. świętych apostołów Piotra
i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne
życzenia. Niech Jezus
Zmartwychwstały obdarza
Cię swoimi łaskami, zdrowiem na długie lata, siłą
i wytrwałością, byś mógł
pokonać wszystkie trudności
na drodze życiowej.

Andrzej Słonimiec oraz członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca diecezji
grodzieńskiej

Czcigodnemu Ojcu
Jerzemu Sakowiczowi
z okazji Imienin serdecznie
życzymy: niech Wszechmogący pomaga w spełnianiu
planów, a Matka Boża ogarnia swą opieką. Mocnego
zdrowia na długie lata i życiowej mądrości w pełnieniu
codziennych obowiązków.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Fiedukowi
z okazji Imienin życzymy
mocnego zdrowia, szczęścia
i pogody ducha. Niech dobry
Bóg Ci błogosławi, Matka
Najświętsza wspiera swoją
opieką i miłością, a Duch
Święty udziela
obfitych darów.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Różanki

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
z okazji Imienin życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, pomyślności
i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, życzliwych
i niezawodnych ludzi obok.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Nowego Dworu

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Żegarynowi
z okazji Imienin życzymy
wielu łask Bożych, obfitych
darów Ducha Świętego,
mocnego zdrowia i pogody
ducha. Niech każdy Twój
dzień będzie szczęśliwy
i wypełniony Panem.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Nowogródka i Lubczy

Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
błogosławieństwa Jezusa
Zmartwychwstałego na
każdy dzień posługi kapłańskiej, obfitych darów Ducha
Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej oraz wszelkich
łask Bożych.

Parafianie i członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Ostryny

ciąg dalszy na str. 8

Szanownym Pracownikom
redakcji „Słowa Życia”
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie życzymy wszelkich łask
Bożych. W czasie Wielkiej
Nocy, gdy mimo mroków
ciemności w sercach wciąż
rozbrzmiewa echo radosnego okrzyku wiary „Alleluja!
Jezus żyje!”, życzymy, aby
to echo nigdy w waszych
i naszych sercach
nie ucichło.

Wierni z Ostryny

Czcigodny Księże Prałacie
Witoldzie Łozowicki!
Z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie Ci życzymy
pogody ducha, szczęśliwych dni, mocnego zdrowia, cierpliwości, Bożego
błogosławieństwa, obfitych
darów Ducha Świętego
i opieki Matki Bożej. Niech
światło Chrystusa Zmartwychwstałego oświeca
Twoją drogę życiową.

Mieszkańcy
wsi Szembielowce

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Rejszelowi
i Siostrze Annie
Nosiewicz
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę
najlepszych życzeń. Niech
zmartwychwstały Chrystus
wynagrodzi Wam zdrowiem, wytrwałością
i niegasnącym zapałem
w posłudze, Matka Boża
otacza swym płaszczem,
a Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy
wraz z Wami.

Wierni z kaplicy Lipiczno

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy mocnego zdrowia,
cierpliwości, wytrwałości
w powołaniu, radości na
co dzień i życzliwych ludzi
obok. Niech Najświętsza
Matka zawsze Ci towarzyszy, Jezus darzy błogosławieństwem, a Duch Święty
hojnie obsypuje swymi
darami.

Wierni z parafii Rohotno

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Marianowi
Chamieni i Piotrowi
Wiszniewskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy, by Jezus
Zmartwychwstały obdarzył
Was zdrowiem, pokojem,
mądrością i męstwem, a
Matka Boża prowadziła najpiękniejszą drogą do Pana.
Serdecznie dziękujemy za
ofiarną służbę Bogu
i ludziom.

Parafianie z kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Szydłowicach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Marianowi
Chamieni
z okazji Imienin życzymy
mocnego zdrowia, darów
Ducha Świętego, opieki
Matki Bożej i świętego Patrona. Serdecznie
dziękujemy za dobre serce
oraz troskę o parafian i
świątynię. Niech Twoją
drogę życiową nieustannie
oświecają promienie Bożego Miłosierdzia.

Parafianie z kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Szydłowicach

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
serdecznie życzymy błogosławieństwa Chrystusa
Zmartwychwstałego, dobrego zdrowia, niegasnącego
zapału w posłudze, wytrwałości, obfitych plonów na
niwie pańskiej oraz opieki
Matki Najświętszej.

Wierni z parafii Nacza,
wieś Gineli

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Konopielce
z okazji Urodzin, Świąt
Wielkanocnych i Imienin
życzymy dobrego zdrowia,
pomyślności w posłudze kapłańskiej, życzliwych ludzi
obok, hojnych łask Bożych,
obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki
Matki Najświętszej.

Parafianie ze Studzieników
i okolicznych wsi

Czcigodnym Księżom
Leonowi Liszykowi
i Wiktorowi Myślukowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary
i owocnej pracy na niwie
Pana. Niech miłosierny Bóg
i Duch Święty dodają Wam
sił, a Maryja Panna obdarza
ciepłem swojego serca.

Kółko Różańcowe
MB Nieustającej Pomocy i pani
Stanisława z Wołpy

Czcigodnym Księżom
Romanowi Jałowczykowi
i Janowi Sarele
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia, wdzięczności i
miłości od wiernych. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
będzie dla Was źródłem
radości i pokoju, błogosławi
w posłudze i obdarza swoimi darami.

Stanisława Sidorowicz i Lucja
Łabecka z Wołpy

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Rusłanowi
Mazanowi i Ojcu
Andrzejowi
Jodkowskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
serdecznie życzymy
mocnego zdrowia i sił na
każdy dzień. Niech Duch
Święty otacza Was swoim
światłem. Dziękujemy za
głoszenie Słowa Bożego,
dobre serce i modlitwę.

Wierni oraz Kółko Różańcowe
św. Jana Nepomucena
ze Staniewicz

Czcigodnym Księżom
Janowi Gaweckiemu,
Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Janowiczowi
i Witalemu Cybulskiemu,
Siostrom Irenie, Marii,
Zofii i Oldze
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia, darów Ducha
Świętego i nieustannej
opieki Maryi Panny. Niech
każda chwila będzie przepojona szczęściem,
a z twarzy nie znika
uśmiech.

Legion Maryi i Apostolat
„Margaretka” z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła
w Iwiu

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Grycko
z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy
mocnego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w
posłudze na rzecz ratowania dusz. Niech Matka
Boża ogrzewa Cię ciepłem
swego serca, Jezus stanie
się przykładem na drodze
kapłańskiej, a każdy dzień
będzie wypełniony Bożą
miłością.

Helena Czerniak z kaplicy
pw. Miłosierdzia Bożego
w Chodziłoniach

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Józefowi
Bogdziewiczowi,
Romanowi Wojciechowiczowi i drogim Siostrom
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy zdrowia, radości,
pokoju w duszy, wytrwałości w posłudze. Niech dobry
Bóg błogosławi, Duch Święty wspiera swymi darami, a
miłość i opieka Matki Bożej
zawsze pomagają.

Parafianie z kościoła
pw. świętych Kosmy i Damiana
w Ostrowcu
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Z głębi serca

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule,
Olegowi Żurawskiemu,
Kazimierzowi Murawie,
Aleksandrowi
Pietrowiczowi i diakonowi
Arturowi Leszniewskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy, by Jezus Zmartwychwstały błogosławił na
każdy dzień Waszej posługi,
wypełniając serca radością
i pokojem, Matka Boża niestrudzenie otaczała opieką,
a Duch Święty hojnie
zsyłał swe dary.

Parafianie

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi
i Siostrze Zofii Śmietance
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy, mocnego zdrowia
i Bożego błogosławieństwa.
Niech światło Chrystusa
oświeca drogę, Jego Miłosierdzie i opieka Najświętszej Matki dodają sił, Duch
Święty prowadzi Bożymi
szlakami, a obok będą życzliwi ludzie.

Komitet Kościelny,
dzieci, parafianie,
Kółko Żywego Różańca
z Żemosławia

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, by Boża miłość i miłosierdzie zstępowały na Ciebie codziennie,
Matka Najświętsza trzymała
w swojej opiece,
a zmartwychwstały Zbawiciel obdarzał swoimi łaskami i wspierał na drodze
duszpasterskiej.

Członkowie chóru kościelnego
ze wsi Nacza

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Witoldowi
Łozowickiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana życzymy długich lat życia, radości
oraz wszystkiego,
co najlepsze. Niech Duch
Święty wspiera duszę i ciało
oraz pomaga w posłudze
i życiu, a Jezus Zmartwychwstały i Jego Matka opromieniają miłością i oświecają każdy dzień.

Kółko Różańcowe, Apostolat
„Margaretka”, członkowie
Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca
i parafianie z Radunia

Czcigodnym Księżom
Kanonikowi Stanisławowi
Pacynie, Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi
Radziewiczowi,
Janowi Romanowskiemu,
Pawłowi Białonosowi
i wszystkim Księżom,
którzy posługiwali
w naszej parafii,
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby wszechmogący Bóg obdarzał wszelkimi
łaskami, Maryja Panna nieustannie czuwała nad Wami,
Duch Święty zsyłał swe
dary, posługa kapłańska
przynosiła obfite owoce,
a ludzie zawsze byli
dla Was życzliwi.

Kółko Różańcowe, Apostolat
„Margaretka”, członkowie
Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca
i parafianie z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia, wytrwałości,
radości z pełnionej posługi
duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, opieki
Matki Kapłanów oraz obfitych darów Ducha Świętego.

Wierni z parafii Hoża

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Radziukowi, Tadeuszowi
Krisztopikowi, Pawłowi
Zwierzyńskiemu,
Pawłowi Urbanowi oraz
wszystkim Kapłanom,
którzy posługiwali
w naszej parafii,
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy mocnego zdrowia,
niegasnącego zapału wiary,
realizacji wszystkich zamiarów, życzliwych ludzi obok.
Niech miłosierny Bóg i Duch
Święty Was pokrzepiają,
a Maryja Panna obdarza
ciepłem swojego serca.

Wierni
z parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Włodzimierzowi
Oksentiewowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia.
Błogosławiony nocy cień i
każdy nowy Boży dzień,
Błogosławiony każdy krok z
tysiąca nadchodzących dróg,
Błogosławione święte dłonie
i te pokryte srebrem skronie.
Niech życie w radości mija,
a zdrowie i szczęście zawsze
sprzyja.
Wierni ze wsi Jewłasze,
parafia Lack

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Biegańskiemu
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Wielkanocnych oraz Imienin
składamy serdeczne życzenia. Niech stale w Tobie
wzrasta miłość do Eucharystii, Zmartwychwstanie
napełnia pokojem,
a Duch Święty kształtuje
Twe serce kapłańskie na
wzór Najświętszego Serca
Jezusa. Niech Święta będą
pełne nadziei i wiary, a
wszelkie przeciwności zamiast zniechęcać, prowadzą
do świętości.
Рarafianie z Trokiel

Czcigodnemu
Księdzu Piotrowi
Kubelowi
z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił,
wytrwałości, niegasnącego
zapału w posłudze. Niech
Matka Boża otacza Cię swoim matczynym płaszczem,
a Duch Święty rozjaśnia
drogę, którą kroczymy wraz
z Tobą. Dziękujemy za dobre
serce, modlitwę i życzliwość.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
oraz Kółko Różańcowe
z Krupowa

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Stwołowi
z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy
zdrowia na długie lata,
pięknych owoców na Bożej
niwie, darów Ducha Świętego, pogodnych dni w łasce
Bożej oraz sił, by prowadzić
ludzi do Chrystusa.

Parafianie ze wsi Olchowo

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Dulowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy pogody
ducha, mocnego zdrowia
i niegasnącego zapału do
głoszenia Słowa Bożego.
Niech Chrystus Zmartwychwstały doda Ci sił do
pokonywania wszelkich
trudności i obdarzy radością
swojego Zmartwychwstania.

Kółko Różańcowe i parafianie
z kościoła pw. św. Stanisława
Kostki w Wołkowysku

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Antoniemu Gremzie
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego,
co najlepsze: błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi

Panny, darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień
będzie oświecony promieniami Bożego Miłosierdzia.
Dziękujemy za dobre
i czułe serce.

łaskami, a święty patron
zawsze będzie obok. Dziękujemy za głoszenie Słowa
Bożego i radosny uśmiech.

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi
Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu
Maziukowi, Edwardowi
Petelczycowi, Wiktorowi
Bochanowi oraz Siostrom
Agacie i Filotei
z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy:
niech Pan ześle na Was
wszelkie potrzebne łaski,
Matka Boża ma w swej opiece, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami.

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Olegowi
Żurawskiemu i Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi,
a także Siostrom Irenie
Barcewicz, Julii Klawiec,
Walentynie Kot
i Weronice Bliźniuk
z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych
życzymy zdrowia, roztropności, pokoju w duszy,
powodzenia w posłudze,
a także życzliwych ludzi
obok. Niech Bóg Wam błogosławi i wynagradza
za niestrudzoną pracę
i modlitwę.

Rodzina Podzielińskich

Parafianie,
Apostolat „Margaretka”, Kółko
Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi
Dymitrowi Łabkowowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych,
darów Ducha Świętego,
nieustannej opieki Matki
Najświętszej, zdrowia i wytrwałości. Dziękujemy za to,
że ofiarujesz całego siebie,
aby pojednać nas z Bogiem.

Franciszkański Zakon
Świeckich z parafii
Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Antoniemu
Filipczykowi, Andrzejowi
Honczarowi, Witalemu
Pietkiewiczowi, Dymitrowi Lewczykowi, Klerykom
Władysławowi Małyszce
i Witalemu Gurcowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego
zdrowia, szczęścia, obfitych
łask Bożych. Niech Jezus
Wam błogosławi, Duch
Święty prowadzi przez
życie, a Maryja Panna nieustannie się opiekuje.

Kółko Różańcowe
MB Nieustającej Pomocy oraz
parafianie
z kościoła pw. św. Wacława
w Wołkowysku

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi
Wasilkiewiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, pomyślności, obfitych
łask Bożych. Niech Pan nieustannie Cię strzeże i ma
w swojej opiece, a Matka
Najświętsza otacza swoim
płaszczem i prowadzi drogą
do świętości.

Apostolat „Margaretka”

Czcigodnemu
Księdzu Andrzejowi
Pyszyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy mocnego zdrowia,
natchnienia i wytrwałości
na długie lata. Niech Bóg
wynagrodzi Ci swoim miłosierdziem i obfitymi łaskami, niech z coraz większą
mocą odkrywa w Tobie
potencjał Chrystusowego
kapłaństwa. Dziękujemy za
opiekę duchową, troskę
o świątynię, nauki i szczerą
modlitwę.

Apostolat „Margaretka”
z Kozłowszczyzny

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Igorowi Anisimowowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
z serca życzymy, byś zawsze
był otoczony promieniami
Bożego miłosierdzia, mocą
Ducha Świętego i opieką
Maryi Panny. Niech Jezus
Chrystus króluje w Twoim
sercu i obdarza swoimi

Wierni
z parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP w Słonimiu

Parafianie, ministranci,
młodzież i dzieci
z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Smorgoniach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Stwołowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy zdrowia, szczęścia,
wytrwałości w pracy duszpasterskiej, wielu pięknych
chwil na drodze życia.
Niech Duch Święty udziela
Ci swych darów, światło ze
Zmartwychwstania Chrystusa oświeca drogę kapłańską,
a opieka Matki Najświętszej
dodaje sił. Dziękujemy
za otwarte serce i oddaną
posługę.

Kółka Różańcowe,
Apostolat „Margaretka”
i parafianie z kościoła
pw. Najświętszej Maryi Panny
w Repli

Czcigodny Księże
Wiktorze Subiel!
Z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy, by a sprawą łaski
miłosiernego Boga nigdy
nie opadłeś z sił, posiadał
mocne zdrowie, niegasnącą
energię i osiągnął doskonałość w posłudze kapłańskiej.
Niech dary Ducha Świętego
i niestrudzona opieka Maryi
Panny będą dla Ciebie życiodajnym źródłem w każdej
chwili życia.

Komitet Kościelny i wierni
z parafii Narodzenia NMP
w Trabach

Czcigodne Siostry
Anna i Agnieszka,
Wdowy Konsekrowane
Sabina i Zofia!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam Bożego
wsparcia, hojnych darów
Ducha Świętego, opieki
Matki Bożej i wszystkiego
najlepszego w tym świątecznym czasie.

Komitet Kościelny i wierni
z parafii Narodzenia NMP
w Trabach

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Wiktorowi Myślukowi
i Leonowi Liszykowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask
Bożych, zdrowia na długie
lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej, wytrwałości na
drodze kapłańskiej i ludzkiej
dobroci.

Wierni z Wołpy

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Witoldowi
Petelczycowi, Witalemu
Sierce, Janowi
Osipowiczowi
i Witalemu Słuce
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Wielkanocnych życzymy
hojnych darów Ducha Świętego i niestrudzonej opieki
Matki Bożej. Niech światło
Chrystusa oświeca waszą
drogę życiową, a posługa

duszpasterska przynosi
radość i błogosławiony plon.
Serdecznie dziękujemy za
wspaniały przykład pobożności i nauki.

Kółko Różańcowe
św. Maksymiliana z parafii
św. Teresy z Avila
w Szczuczynie

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Jerzemu
Bartoszewiczowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Wielkanocnych i Imienin
życzymy mocnego zdrowia,
wytrwałości i błogosławieństwa Bożego. Niech Maryja
Panna dodaje sił i cierpliwości, światło Chrystusa
będzie wiernym przewodnikiem na drodze życia, święty
Patron nieustannie się opiekuje, a Anioł Stróż czuwa i
pomaga godnie przeżywać
każdy dzień. Dziękujemy za
ofiarną posługę.

Apostolat „Margaretka”
i parafianie
ze wsi Żyrmuny

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy dobrego zdrowia,
długich lat życia, wytrwałości, błogosławieństwa
Bożego, opieki Maryi Panny,
pomocy Ducha Świętego
i miłosierdzia Bożego
na każdy dzień.

Parafianie z Nowej Rudy

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Antoniemu
Kozłowskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Bożej, zdrowia, wytrwałości
w posłudze duszpasterskiej.
Niech wszechmogący Bóg
obdarzy Cię potrzebnymi
łaskami, a Maryja zawsze
pomaga.

Wierni ze wsi Malinowa

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi
Waleremu Szejgierewiczowi i Witalemu
Mancewiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych życzymy hojnych łask Bożych
na każdy dzień. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem,
a Maryja Panna prowadzi
do świętości. Dziękujemy
za głoszenie Słowa Bożego,
pouczające kazania i troskę
o naszą świątynię.

Parafianie z kościoła
św. Franciszka z Asyżu
w m. Świsłocz

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Eugeniuszowi
Uczkuronisowi, Olegowi
Janowiczowi, Siostrze
Magdalenie Kułaj i Zakrystianowi Sergiuszowi Kikiliczowi, a także Księżom
Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Jerzemu Jodzikowi,
Witalemu Cybulskiemu
i Aleksandrowi Worobiowowi, którzy posługiwali
w naszej parafii,
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask
Bożych, opieki Maryi Panny
i światła Ducha Świętego.
Niech każdy z Was znajduje
w swoim sercu i potwierdza
życiem znaczenie, które ma
osobiste powołanie, a ogień
wiary, nadziei i miłości nigdy nie zgaśnie w sercu.

Apostolat „Margaretka”
z parafii św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Jodzikowi
z okazji Imienin życzymy
hojnych łask Bożych oraz
nieustannej opieki Najświętszej Matki i świętego
Patrona. Niecha każdy Twój
dzień mija w radości, siły
i zapał do głoszenia Słowa

Bożego nigdy się nie kończą,
a obok zawsze kroczą życzliwi ludzie.
Apostolat „Margaretka”
z parafii św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu Waleremu Lisowskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy zdrowia, radości,
dużo sił w prowadzeniu ludu
Bożego oraz pięknych plonów na niwie Pana, obfitych
darów Ducha Świętego
i wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wierni z parafii Imienia NMP,
Werejki

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych życzymy, aby wszystkie łaski
Boże, którymi są napełnione
Święta Wielkanocne, napełniały Twe życie i posługę,
Matka Boża otaczała swoją
opieką, a obok zawsze byli
życzliwi ludzie.

Wierni z parafii Miłosierdzia
Bożego w Dociszkach

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Borysiewiczowi
z okazji Urodzin życzymy
błogosławieństwa Bożego,
pokoju w duszy, radości i
zdrowia. Niech Duch Święty
pomaga w posłudze duszpasterskiej i udziela swoich
darów, a Maryja Panna
otacza miłością i opieką.

Wierni
z parafii Nowojelnia

Czcigodnemu Ojcu
Jerzemu Sakowiczowi
z okazji Urodzin i Imienin
życzymy, aby każdy dzień
był szczęśliwy i błogosławiony, serce wypełniały
radość, miłość i nadzieja,
w duszy zadomowił się
pokój, a z twarzy nie znikał
uśmiech.

Wierni z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji 40. Urodzin oraz
Imienin życzymy mocnego
zdrowia, optymizmu, niegasnącego zapału w służbie
Bogu i ludziom, obfitych
darów Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa oraz
nieustannej opieki Matki
Bożej i świętego Patrona.

Byli parafianie
ze Mścibowa

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Swisłockiemu
z okazji Imienin życzymy
wszystkiego, co najlepsze.
Niech dobry Bóg obdarzy
Cię mocnym zdrowiem, rozjaśni swymi łaskami drogę
i pośle na nią życzliwych
ludzi. Dziękujemy Ci za zbudowanie kościoła. Zawsze
pamiętamy w modlitwie.

Byli parafianie
z Berdówki

ciąg dalszy życzeń
w następnym numerze

Czcigodnemu
Księdzu
Proboszczowi
Pawłowi
Pawlukiewiczowi
oraz wszystkim jego
krewnym
wyrażamy słowa
szczerego żalu
z powodu śmierci babci.
Łączymy się z Wami
w modlitwie dzieląc
ból i smutek. Niech
miłosierny Bóg doda sił,
by przeżyć trud utraty
bliskiej osoby. Wieczny
odpoczynek duszy
zmarłej!

Parafianie z kościoła pw.
świętych apostołów Piotra
i Pawła w Graużyszkach
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