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Życzenia wielkanocne księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza do wiernych diecezji grodzieńskiej.
na stronie
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Wszystkiego najlepszego
„Słowo Życia”!

BÓG JEST OBECNY
W NASZEJ
RZECZYWISTOŚCI
Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, postaci historycznej, a także Boga, jak
wierzymy my, chrześcijanie, miało miejsce ponad
dwa tysiące lat temu. Wraz
ze zmartwychpowstaniem
przypominamy jakich cierpień doświadczył Jezus:
fizycznych, psychicznych i
duchowych.
na stronie
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Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

NIE NIENAWIDZIĆ – TO ŁASKA

Gazeta diecezji grodzieńskiej obchodziła swoje
25-lecie.
na stronie
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Za co należy
dziękować Bogu?

pinterest.com

Siostry zakonne zbierają pomoc ofiarom działań wojennych na Ukrainie

Wdzięczność to świadome zaakceptowanie tego,
co jest nam dane.
na stronie

7

Z nazaretanką z Żytomierza rozmawialiśmy o dzisiejszej rzeczywistości sióstr na Ukrainie. O syrenach, kanapkach dla
potrzebujących, ludzkiej solidarności, o spojrzeniu z innej
perspektywy na wiarę i przebaczenie. W szczególny sposób
zatrzymaliśmy się na tym ostatnim. „Przebaczenie powinno
być naszą decyzją, wyborem” – powiedziała s. Franciszka.
na stronach
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Drodzy Czytelnicy!

Kolejny raz w życiu dane jest nam świętować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. I choć przeżywamy te święta corocznie, to jednak okoliczności są zawsze inne, zawsze nowe. Żyjemy w niespokojnych czasach i niepewności naszego jutra, obserwując co się dzieje w naszym bratnim narodzie
na Ukrainie.
W obliczu tych wydarzeń pozostaje coś, co jest pewne, niezachwiane,
coś, co nie zależy od losów historii: prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ten fakt jest dla nas wszystkich punktem odniesienia, miarą, którą
mamy oceniać naszą historię.
Zmartwychwstały Chrystus, powracający i zwycięski jest odpowiedzią
na każde pytanie, jakie rodzi się w ludzkim sercu.
Dajmy się ogarnąć tą Dobrą Nowiną, że Chrystus zmartwychwstał! Bądźmy Jego świadkami w naszych miejscach nauki, pracy i zamieszkania. Niech
Zmartwychwstały będzie naszą jedyną nadzieją i pozwoli przyzwyciężyć
życiu nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, pojednaniu nad podziałem.
kalendarz

17-24 kwietnia

Oktawa Wielkanocna.
Dni oktawy Wielkanocy
mają, podobnie jak Niedziela Zmartwychwstania, rangę uroczystości. Okres ośmiu
dni traktowany jest jak jeden
dzień, jako jedna uroczystość.
Dlatego w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowy
post. Ostatnim dniem oktawy
jest Biała Niedziela. Niegdyś
w ten dzień neofici ochrzczeni
podczas rzymskiej Wigilii Paschalnej, odziani w białe szaty
podarowane im przez gminę
chrześcijańską, szli w procesji
do kościoła św. Pankracego, by
tam uczestniczyć we Mszy św.
Święty Jan Paweł II ustanowił
tę niedzielę świętem Miłosierdzia Bożego. Orędowniczką
tego była św. Faustyna Kowalska.

25 kwietnia

Święto św. Marka, Ewangelisty.
Św. Marek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył
św. Pawłowi w jego pierwszej
podróży i udał się za nim do
Rzymu. Potem został uczniem
apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła
w Aleksandrii. Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły
opis życia i nauki Pana Jezusa.

26 kwietnia

Rocznica wybuchu nuklearnego w Czarnobylu.
Módlmy się za ofiary tej
tragedii, która miała miejsce
w 1986 roku. Szczególnie
w nasze niespokojne czasy
prośmy Dobrego Boga o oddalenie od ludzkości wszelkich
katastrof i wojny atomowej.

29 kwietnia

Święto św. Katarzyny
Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.
Św. Katarzyna ze Sieny,
chociaż żyła ponad sześć wieków temu, jednak jest postacią
dla nas aktualną. Dawno Europa i cały świat nie były tak
bardzo podzielone, poróżnione,
jak to jest dzisiaj. Kościół też
przeżywa bardzo trudne chwile, pojawiają się rysy na jego
świętości. Jesteśmy świadkami
„uzdrawiania” duchowego bez
obecności Boga. Prośmy Miłosiernego Boga przez wstawiennictwo św. Katarzyny o upragniony dar pokoju.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE KSIĘDZA
BISKUPA ALEKSANDRA KASZKIEWICZA
DO WIERNYCH DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie na wieki”
(J 11, 25-26)
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!
W ten poranek wielkanocny, zwracam się do Was ze szczególną serdecznością, aby podzielić się radosnym orędziem wiary, które brzmi: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Choć w naszych sercach gości wiele niepokoju i rani je ból
z powodu cierpienia tylu osób, którzy muszą opuszczać swoje
domy i kraje, ratując życie, narody żyją w niepewności jutra, naruszany jest porządek społeczny w wielu krajach, to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bogu, Miłosiernym Ojcu,
który „tak świat umiłował, że zesłał swojego Syna, aby każdy kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16).
Bogu zawsze zależy na tym, byśmy żyli w zgodzie i pokoju, a
jeżeli walczyli, to walczyli ze swoimi grzechami i o swoją świętość.
Przeżywając tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego, prośmy Tego, który stał się „Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana”, by zechciał zachować nas w pokoju, żeby pomógł nam zachować wiarę, Ewangelię i Dekalog i by te wartości stały się fundamentem pokoju, na którym będziemy budować swoją przyszłość.

Drodzy Diecezjanie!
Dziękuję wszystkim, którzy w tych dniach spieszą z pomocą potrzebującym, zapewniam o mojej modlitwie
za tych, których dotyka choroba i cierpienie. Przy pustym grobie Jezusa proszę o żywą wiarę dla dzieci, które
przygotowują się do przyjęcia I Komunii świętej, a także o bycie świadkami Zmartwychwstałego Pana dla młodzieży, która zostanie umocniona siedmiorakim darem Ducha Świętego w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej. Niech wszystkie rodziny będą silne Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne pokonać trudności i
przetrwać nawet największe życiowe burze.
Przed nami święta życia i dobra, nadziei i milości, pokoju i solidarności, zbawienia i miłosierdzia. Życzę Wam
wszystkim wdzięczności za dar tajemnic paschalnych, ponieważ one są zadatkiem naszego owocnego życia
teraz i w wieczności.

Na ten czas spotkania ze Zmartwychwstałym i z bliźnimi, z serca Wam błogosławię:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

www.slowo.grodnensis.by
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Opublikowano
dokument „Biblijne
źródła nt. Synodalności”

Publikacja, którą opracował
międzynarodowy zespół biblijny
Komisji ds. Duchowości przy Sekretariacie Generalnym Synodu,
oferuje lectio divina i opracowania tekstów Starego i Nowego
Testamentu, co powinno służyć
głębszemu zrozumieniu zjawiska
synodalności. Teksty mają na celu pomóc lokalnemu Kościołowi
w trwających konsultacjach synodalnych i kolejnych etapach
procesu synodalnego.
Oprócz propozycji Lectio Divina i opracowań tekstów biblijnych, dokument zawiera wypis
fragmentów z konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” papieża
Pawła VI i adhortacji „Verbum Domini” papieża Benedykta XVI, mówiących o synodalności w Kościele.

Rozmawiała Katarzyna Pawłowska

– Być może poprzez Wielki Post należy zmienić swoje
nastawienie i uczynić takie
elementy naszego życia, jak
praca i relacje z ludźmi, nie
przeszkodami, lecz zobaczyć
w nich jakąś obecność Boga?
– Jak mi się wydaje, człowiek nigdy nie żyje sam,
w oderwaniu od świata,
od innych ludzi. A jeśli przeżywamy swoją wiarę, robimy
to również z innymi ludźmi.
Czasami może być tak, że
właśnie to święto będzie również przeżyciem spotkania
z Chrystusem w drugim człowieku. Może w tym człowieku,
który jeszcze nie rozpoznał
Boga.
Rzeczywiście,
warunki,
w których żyjemy, mogą nawet przyczynić się do bardziej
świadomego zrozumienia naszej wiary, aby nie był to tylko rytuał, jakiś obrzęd, który
nie opiera się na rzeczywistości religijnej, na mistycznej rzeczywistości spotkania
z samym Bogiem.
Czy Wielki Post, czy święta, czy na przykład świętowanie niedzieli, – w różnych
warunkach
chrześcijanin,
katolik spotyka się z wyzwaniem przeżywania wiary i
dzielenia się tą wiarą, ponieważ jest powołany, by się nią
dzielić. Muszę powiedzieć,
że prawdopodobnie nie ma
takich okoliczności, które
całkowicie uniemożliwiłyby
przeżywanie religijnej rzeczywistości. Bez względu na to,
jakie są, nie będą całkowicie
przeszkadzać, ale mogą sprzyjać człowiekowi do znalezienia jakiegoś sposobu przeżywania swojej wiary – bardziej
świadomego sposobu.
Pewna kobieta, gdy zachęcałem ją do modlitwy w domu
podczas rekolekcji, mówiła
o tym, że nie może się modlić w domu. Gdy rozpoczyna
modlitwę, przychodzi mąż i
włącza telewizor, i na dodatek głośniej niż zwykle. Co jej
doradziłem? Zrobić wszystko, aby znaleźć inne sposoby
na modlitwę: iść na spacer i
tam się pomodlić. Ale wymaga
to również pewnego wysiłku
ze strony człowieka.
– Jak cierpienie, które
człowiek spotyka w życiu – fizyczne, moralne, psychiczne
– przekształcić z przeszkody
do wiary w Boga w pomoc
w przeżywaniu wiary?
– Pierwszą rzeczą, o której należy powiedzieć – cierpienie, i ogólnie mówiąc
bolesne doświadczenia, związane są z ludzkim życiem, a
jeśli wziąć pod uwagę zwykłe

doświadczenie
człowieka,
prawdopodobnie nie ma takich ludzi, którzy by w ten
czy w inny sposób nie cierpieli: fizycznie, psychicznie lub moralnie i duchowo.
Nawet w Piśmie Świętym
jest wiele historii, w których
są różnego rodzaju cierpienia: zarówno śmierć, jak i
śmierć dziecka, gdy Pan Jezus wskrzesił komuś jedynego syna, i niebezpieczeństwo
śmierci, niektórzy byli wyśmiewani, niektórzy doświadczali wyrzutów sumienia…
Różne bolesne doświadczenia są nieodłączną częścią życia. Nie oznacza to, że
są czymś, z czym osoba musi
się zgodzić. Człowiek nie jest
powołany do tego, by z radością przyjmować cierpienie.
Bolesne doświadczenia, takie
jak choroba lub wszelakiego
rodzaju nieszczęście, które
powoduje cierpienie, śmierć
bliskiej osoby, jakaś utrata,
nawet zwykłego mienia, jest
złem, i trzeba o tym mówić.
Odnośnie cierpienia można mieć dwie postawy. Jedna
postawa to napewno bunt.
Jest zrozumiały i naturalny, ale człowiek nie może na
nim pozostać. I z pewnością
w przypadku osoby wierzącej źle byłoby pozostać przy
buncie. Jedyną rzeczą, którą
człowiek może zrobić w przypadku cierpienia, jest przede
wszystkim uświadomienie sobie, że bardzo często jest to
tajemnica. Zwłaszcza, gdy ludzie zadają pytanie: „Dlaczego właśnie ja?” – tam zawsze
będzie tajemnica.
Jeśli człowiek jest wierzący, to oczywiście będzie
patrzył na swoje bolesne doświadzenia poprzez pomoc,
poprzez miłosierdzie Pana
Boga.
Takim
klasycznym
przykładem cierpienia jest
Hiob ze Starego Testamentu. Jan Paweł II w adhortacji
na temat ludzkiego cierpienia
zwraca się właśnie do Hioba,
który do końca nie zrozumiał
sensu cierpienia, lecz odpowiedział Bogu na pytanie
o miłość, że absolutnie Go
kocha.
Osobiście spodobało mi
się, jak kiedyś papież Franciszek mówił o tym, że Chrystus
jest obecny szczególnie tam,
gdzie człowiek cierpi. Papież
zwraca uwagę na rolę modlitwy. O czym mówił także papież Benedykt XVI na początku swojego pontyfikatu: ten,
kto wierzy, nigdy nie jest sam.
Nie ma takiego cierpienia,
w którym nie byłoby obecności Pana Boga. Jeśli jestem osobą wierzącą, pierw-
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ciąg dalszy ze str. 1

O cierpieniu człowieka, o przeżywaniu codzienności w Wielkim Poście i o czerpaniu radości ze zmartwychwstania Jezusa rozmawialiśmy z o. Arkadiuszem Kulachą OCD, proboszczem gudogajskiej parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w przeszłości ojcem duchownym Wyższego Seminarium
Duchownego w Pińsku i delegatem prowincjalnym
ojców karmelitów bosych na Białorusi.
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szą rzeczą, na którą czekam
w wierze, jest życie wieczne.
W tym sensie każde cierpienie
rozumiem jako drogę do niego. Podkreślam jeszcze raz:
to nie znaczy, że muszę pragnąć cierpienia i dążyć do tego.
Jednak dzięki wierze mogę łatwiej znosić to cierpienie.
– Od ludzi wierzących
można usłyszeć, że Bóg
„daje” wojnę, aby ludzie mogli się nawrócić. Wydaje się,
że w obecnych okolicznościach wojny ważne jest, aby
powiedzieć, że Bóg nie zsyła
cierpienia, nie zsyła wojny.
– Człowiek nie może powiedzieć: „Bóg dał cierpienie
to należy cierpieć”. Bóg nie
zsyła cierpienia ani nie pragnie, aby człowiek cierpiał.
Inną rzeczą jest to, że osoba
doświadcza cierpienia i to łączy ją z cierpieniem Jezusa.
W ten sposób nabiera zbawczego charakteru – uczestniczy w zbawczej misji Chrystusa. Bóg nie stworzył człowieka
do wojny, do nienawiści, ale
stworzył go zarówno z miłości, jak i do miłości.
Współczesne wydarzenia,
wielka
niesprawiedliwość,
wszelkiego rodzaju wojny...
Z pewnością można powiedzieć, że nie pochodzą
od Boga i nie można ich nawet uznać za karę Bożą, ale
jako wynik grzechu ludzkiego, wynik odejścia człowieka
od Boga, może nawet praktycznego ateizmu wielu wierzących.
Stosunek człowieka do
cierpienia ma tutaj bardzo
duże znaczenie. I nie tylko
do swojego. Trzeba je zauważyć i być współuczestnikiem
cierpienia innych ludzi. To
jest dla mnie bardzo ważne.
Jest to moment, w którym my,
chrześcijanie, bierzemy przykład od Jezusa Chrystusa. Tak
bardzo zjednoczył się z ludzką
naturą, że sam wziął na siebie
ludzkie cierpienie, które jest
naprawdę straszne. Jeśli naśladujemy Zbawiciela, staramy się uczestniczyć w cierpieniu innych ludzi.
Tutaj można wpomnieć
przynajmniej Matkę Teresę
z Kalkuty, która z najbardziej opuszczonymi i biednymi przeżywała takie samo
cierpienie jak oni. Jak inaczej
przeżywać? Pragnąc prawdy,
sprawiedliwości, pragnąc, aby
drugi człowiek był szczęśliwy,
aby w jego życiu był Pan Bóg –
to bardzo ważne.
W kontekście cierpienia ostatnią rzeczą, którą
chciałem powiedzieć, jest to,
że zarówno w przeżywaniu

Wielkiego Postu, jak i tych
trzech dni śmierci, pogrzebu
i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa jest nadzieja życia wiecznego. I to jest najważniejsze. Bez względu na
cierpienie, bardzo ważne jest
dla nas, chrześcijan, aby nie
odłączyło to nas od miłości
Boga, a wręcz przeciwnie, pomogło jeszcze bardziej zjednoczyć się z Bogiem, który
jest obecny szczególnie tam,
gdzie cierpi człowiek.
– Zmartwychwstanie Jezusa to radość. Człowiek przychodzi do kościoła nie tylko
by sobie postać, wziąć udział
w procesji, ale czerpać radość
z Chrystusa. Jak to zrobić?
– Radość jest stanem wewnętrznym człowieka, który
wierzy w Boga. Moim zdaniem
im głębsza będzie wiara, tym
większa będzie radość.
W zasadzie radość chrześcijańska zaczyna się od pójścia do kościoła: czy na Mszę
św. rezurekcyjną, czy na niedzielną Eucharystię, a szczególnie na Wigilię Paschalną,
gdzie wszyscy zbierają się
przy ognisku, gdzie zostaje poświęcony ogień. Potem światło jest zanoszone
do kościoła jako radość z tego,
że Chrystus jest wśród nas.
W scenie z Ewangelii, gdy
wszyscy biegną do grobu, to
są przekonani, że będzie tam
smutek. A gdy przychodzą i
spotykają Jezusa Chrystusa,
który mówi im tak aktualne dziś słowa „Pokój wam”,
tam jest radość. Radość, że
Chrystus, który był martwy, a
ożył. On naprawdę żyje i jest
naprawdę obecny wśród nas,
chociaż Go nie widzimy.
Oczywiście, aby doświadczyć tej radości w pełni,
konieczne jest – wracając
do początku – ciągle żyć wiarą,
w przeciwnym razie nie będzie
radości. Chrystus jest w moim
życiu, jestem z Nim zjednoczony, jestem do tego powołany –
zawsze z Nim być. Tam, gdzie
jest Bóg, tam jest nadzieja.
W Niedzielę Zmartwychwstania są wypowiadane słowa:
„Pokój wam” jest to również
świadectwo, że Bóg jest obecny tutaj, w naszej rzeczywistości. A jeśli jest On obecny, to
także daje nadzieję.
Poznać prawdziwego Boga
to także mieć nadzieję. Na to,
że jest On obecny we wszystkim. Że będę żył inaczej, że
otrzymam nowe życie. I to
nie tylko w perspektywie
wieczności, ale także w perspektywie dnia dzisiejszego.
Że „jutro” będzie wypełnione
radością.

W watykańskim szpitalu
dziecięcym otwarto
oddział paliatywny

W watykańskim szpitalu
Bambino Gesu otwarto oddział
opieki paliatywnej dla dzieci. W
uroczystym otwarciu jednostki wzięli udział kardynał Pietro
Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, gubernator regionu Lazio Nicola Zingaretti,
burmistrz Fiumicino Esterino
Montino, dyrektor kliniki Bambino Gesu Mariella Enoc oraz
darczyńcy, którzy przyczynili się
do powstania nowego oddziału.
Dziecięca jednostka opieki
paliatywnej nie jest przeznaczona do stałego pobytu dzieci.
Jest to tymczasowe rozwiązanie:
pomoc rodzinie w opiece nad
dzieckiem i monitorowanie jego
stanu. Głównym celem takiego
towarzyszenia jest zapewnienie
lepszej jakości życia w końcowej
fazie choroby.

Kardynał Turkson
pokieruje papieskimi
akademiami

Ojciec Święty mianował kanclerzem Papieskiej Akademii
Nauk i Papieskiej Akademii Nauk
Społecznych 73-letniego kardynała Petera Kodwo Appiah Turksona – poinformowało Biuro
Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Turkson jest pierwszym kardynałem z Ghany. Brał udział
w konklawe papieskim w 2005 i
2013 roku, na których wybrano
odpowiednio Benedykta XVI i
Franciszka.
Papieska Akademia Nauk,
założona w 1847 roku, zajmuje
się badaniem nauk matematycznych, fizycznych i przyrodniczych oraz pokrewnych zagadnień teologicznych. Papieska
Akademia Nauk Społecznych
została wyodrębniona z jej struktury w 1994 roku przez Jana Pawła II. Jej celem jest promowanie badań i postępu w naukach
społecznych,
ekonomicznych
i prawnych w kontekście nauk
Kościoła.

Intencje modlitewne
na kwiecień
powszechna

Módlmy się, aby zaangażowanie
pracowników służby zdrowia
w opiekę nad osobami chorymi i
starszymi, szczególnie w krajach
najuboższych, było wspierane
przez rządy i lokalne wspólnoty.

diecezjalna

Módlmy się o żywą wiarę dla
dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentów
świętych oraz ich rodzin.
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NIEDZIELA PALMOWA
W KATEDRZE GRODZIEŃSKIEJ
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Kościół powszechny

PORTUGALIA. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie tradycyjnie zostaną poprzedzone Dniami w diecezjach. Jak poinformował Komitet Organizacyjny tego forum, odbędą się one
w dniach 26-31 lipca 2023 roku. Pielgrzymi będą mogli lepiej
poznać lokalny Kościół i spędzić czas z mieszkańcami Portugalii
przed najważniejszym wydarzeniem Światowych Dni Młodzieży w 17 diecezjach tego kraju. Po samodzielnym wyborze diecezji i wstępnej rejestracji pielgrzymi zostaną zaproszeni
do udziału w duchowym i kulturalnym programie przygotowanym przez każdą diecezję.

grodnensis.by

JEROZOLIMA. Doradca ds. mediów biskupów katolickich
w Ziemi Świętej Wadie Abunassar wyraził zaniepokojenie zmniejszającą się liczbą chrześcijan w Jerozolimie. „Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ mówimy, że Jerozolima jest miejscem trzech
religii: islamu, chrześcijaństwa i judaizmu, a jedna z tych religii
prawie zanika” – powiedział rzecznik episkopatu tureckiej agencji informacyjnej Anadolu. Abunassar zwrócił uwagę, że w 1922
roku chrześcijanie stanowili około 25% ludności miasta, obecnie
ich udział wynosi 1%. Jest to powód do niepokoju nawet dla niechrześcijan i dla każdego, kto kocha pluralizm w Jerozolimie.

Niedziela Palmowa w katedrze grodzieńskiej z udziałem pasterza diecezji

10 kwietnia, w niedzielę Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz odprawił Mszę św. w kościele katedralnym św. Franciszka Ksawerego w Grodnie.
Ks. Jerzy Martinowicz

T

ego dnia w świątyni czytano opis Męki Pańskiej,
po czym hierarcha zwrócił się do wiernych z kazaniem.
Biskup
zwrócił
uwagę
na znaczenie Niedzieli Palmowej, przypominającej o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, aby
tam umrzeć i zmartwychwstać,
a także rozpoczyna świętowanie tajemnicy paschalnej.

Hierarcha wezwał do przeżycia Wielkiego Tygodnia rozpoczynającego się w Niedzielę
Palmową w godny i właściwy
sposób.
Biskup poświęcił również gałązki palmowe, które
wierni tradycyjnie przynieśli
do świątyni na pamiątkę wejścia Jezusa do Jerozolimy.
Zwyczaj
poświęcenia

gałązek palmowych pojawił się w całym Kościele
w XI wieku. Po powrocie
do domu, niektórzy wierni umieszczają poświęcone
gałązki za krzyże i obrazy.
Wcześniej wtykano je także
na pola, aby Pan Bóg strzegł
zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym
deszczem.

STANY ZJEDNOCZONE. Grupa ok. 70 kardynałów, biskupów i teologów zebrała się w dniach 25-26 marca na katolickim
Uniwersytecie Loyola w Chicago, aby „wesprzeć reformy papieża Franciszka w duchu Soboru Watykańskiego II”. Trzy główne referaty dotyczyły m.in. polaryzacji poglądów w episkopacie amerykańskim, „akademickiej atmosfery” w amerykańskich
seminariach duchownych oraz sprzeciwów w diecezjach wobec
konsultacji dotyczących Synodu Biskupów 2021-23. Dyskusje
przebiegały w duchu tzw. Reguły z Chatham. Według której
uczestnicy danego spotkania nie mają prawa ujawniać autorstwo niektórych opinii, co powinno przyczynić się do szczerej
wypowiedzi.
POLSKA. Po niemal 100 latach przerwy w niedzielę zabrzmiał dzwon Urban z wieży katedry na Wawelu. W ostatnich
tygodniach został on wyremontowany i ponownie będzie używany do liturgii. W każdą niedzielę dzwon będzie zwoływał
wiernych na uroczystą sumę. Jak przekazali przedstawiciele
katedry na Wawelu, odnowiony i na nowo zawieszony na wieży Urban napędzany jest dwoma silnikami liniowymi. Dzwon
ma 167 cm średnicy, jego wysokość bez imadła wynosi 145 cm
i waży 2628 kg. Przywrócony użytkowi liturgicznemu, jak przed
wiekami wzywał będzie do udziału w sumie sprawowanej w katedrze. Usłyszeć będzie go można w każdą niedzielę o godz. 9:50
oraz w największe uroczystości.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

NIE NIENAWIDZIĆ – TO ŁASKA
ciąg dalszy ze str. 1
Rozmawiał Artiom Tkaczuk

– Co robią siostry nazaretanki na Ukrainie? Jak wojna
zmieniła działalność Siostry?
– W tej chwili w kraju jest
5 domów. Przed wojną było 6 –
był jeszcze dom w Chersoniu.
Niestety siostry musiały stamtąd wyjechać. Są 2 domy w Kijowie, ale teraz nie ma zbyt wiele
możliwości, by się przemieszczać po mieście, więc siostry
mieszkają przy parafii w piwnicach kościelnych. Ich służba
polega na przebywaniu z ludźmi, modlitwie z nimi, zajmowaniu się dziećmi, opiece nad ludźmi, którzy tam są. Gdy stolica
została ostrzelana i było bardzo
niebezpiecznie, wiele osób przeszło przez domy sióstr.
W Żytomierzu mamy 3 siostry, jednak sam dom jest bardzo mały, więc nie ma fizycznej
możliwości przyjęcia uchodźców. Przed wojną jedna z sióstr
pracowała w świetlicy, ale 90%
dzieci wyjechało. Moja praca
w sądzie biskupim po 24 lutego
również została wstrzymana.
Na początku nie było dość
jasne, co robić i gdzie bieć. Najpierw robiłyśmy kanapki dla
wojska, chłopakom organizowałyśmy apteczki, trzeba było
pomóc teroboronie. Ponadto,
oprócz wojska, któremu ma kto
pomagać, pozostało wiele innych potrzeb: domy dziecka,
domy opieki, ośrodki dla osób
z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi. Oni w ogóle zostali
sami.
Dlatego
nasza
dzisiejsza działalność to służba przy

„Caritas”. Jestem odpowiedzialna za logistykę. Tak się złożyło,
że w czwartek wybuchła wojna,
a już w poniedziałek poinformowano nas, że z Polski jedzie
do nas TIR z produktami. Trzeba było znaleźć samochody,
pojechać na granicę, spakować
to wszystko, przywieźć tutaj,
znaleźć magazyn. Wiele osób
po prostu przychodziło i mówiło, że chcą coś zrobić, jakoś
pomóc – tak zebrała się grupa
wolontariuszy wokół naszego „Caritas”. Każdy chciał coś
zrobić, ponieważ bezczynność
w takiej sytuacji jest bardzo
trudna. Takie działanie pomaga:
w ogromie złych rzeczy człowiek może zrobić coś dobrego.
Przez pierwsze dwa tygodnie
siostry były bardziej zaangażowane w Żytomierzu, ponieważ
nie było jeszcze uchodźców
z Kijowa. Pakowałyśmy zestawy
produktów spożywczych, trzeba
je było dostarczyć. Później zaczęli bombardować w obwodzie
kijowskim, i stamtąd zaczęli
uciekać ludzie, wywożono ludzi
z różnych ośrodków. Pamiętam
mężczyzn z ośrodka neuropsychiatrycznego w Borodziance
– część nie dotarła i zostali pochowani bezpośrednio na terenie tego ośrodka. Przyjechali w
kapciach, wolontariusze przynieśli im pudełka z butami – a
mężczyźni w biegu je zakładali…
Jeśli wyją syreny, to śpimy
na korytarzu. Zdarzały się też
spokojne noce, wtedy śpałyśmy w swoich łóżkach – i to
było wspaniałe. Pewnego dnia
prawosławny kapłan przyszedł
do nas spod Kijowa i powiedział:
„O, macie wodę. Nam została

odłączona na trzeci dzień wojny”. Więc zawsze zdajesz sobie
sprawę, że są ludzie, którzy są
w trudniejszej sytuacji, i możemy zrobić coś dobrego.
Właśnie tak wygląda dzisiaj
nasze życie nazaretańskie.

S. Franciszka Tumaniewicz CSFN – nazaretanka. Sędzia Sądu
biskupiego diecezji kijowsko-żytomierskiej.
Doktor prawa kanonicznego. Przełożona
domu Sióstr Nazaretanek w Żytomierzu.
26 lat w Kongregacji.
Postulat, nowicjat i kilka lat po pierwszych
śłubach zakonnych służyła w Nowogródku i
Grodnie, następnie powróciła na Ukrainę.

– Jak w tej całej dramatycznej sytuacji odnajdujecie Boga?
Jak Go odczuwacie, Jego działanie?
– To trudne pytanie. Każdy dzień jest inny. Tak się złożyło, że po ogłoszeniu przez
papieża Dnia modlitwy i postu
w intencji pokoju na Ukrainę,
od 16 lutego zaczęłyśmy codziennie spotykać się z rodzinami na Różańcu przez ZOOM.
Dlatego wraz z wybuchem wojny nie mieliśmy pytań dotyczących codziennej modlitwy. Ten
wspólny Różaniec dawał siłę
i chciało się powiedzieć, że to
wszystko, co mogę – Boże, pomóż, ratuj! Jak w suplikacji „Od
powietrza, głodu, ognia i wojny,
wybaw nas Panie!”. Każde słowo jest teraz śpiewane inaczej.
Ogień, woda, głód – już zdajemy
sobie sprawę o co chodzi.
Zaczęłam uświadamiać, jak
Jezus mógł się czuć na krzyżu.
Poczucie takiego „dlaczego?”.
Nie traktuję tego wszystkiego
jako jakiejś kary Bożej. Rozumiem, że Bóg daje wolność wyboru. Dał nam wolną wolę – to
znak wielkiej miłości. Również
każdy Rosjanin, który przybywa
na moją Ukrainę, ma prawo wyboru: strzelać lub nie strzelać.
Gdy oglądam zdjęcia z Charkowa, Mariupola, zdaję sobie
sprawę, że Bóg nie wyjechał z
Ukrainy. On z nami przeżywa to

wszystko. Jest to napewno najmocniejsze – zdaję sobie sprawę,
że w tym wszystkim jest z nami.
Jest w metrze w Charkowie i
z głodującymi w Mariupolu…
Istnieje również wiele niesamowitych historii. Pracujemy
z rodzinami, a jeden mąż z naszej wspólnoty został zmobilizowany. Oczywiście jego żona się
martwi, ale czasami też dzwoni
i opowiada, jak Bóg go uratował.
Jest wiele momentów, których
umysł nie może zrozumieć.
Inaczej, głębiej zaczęło być
postrzegane tak zwane żyć
dniem dzisiejszym. Przez pierwsze 10-20 dni było tak silne poczucie: rano otwierasz oczy i
zdajesz sobie sprawę, że wciąż
żyjesz. Przyszedł czas na szczere
podziękowanie za każdy poranek. Doświadczenie obecności
Boga stało się bliskie. Pamiętam,
gdy rakieta przelatywała nad naszym domem i zdawałam sobie
sprawę, że to Pan dał kolejną
szansę, uratował przed czymś.
Ale jednocześnie pozostaje wiele pytań „dlaczego?”. Nie
ma na nie odpowiedzi. Po prostu
rozumiem, że jest dzień i trzeba
go przeżyć, coś zrobić – i jesteś
wdzięczny Bogu za to.
– Jak wy, siostry nazaretanki, walczycie z falą nienawiści
wobec wroga?
– To bardzo trudne. W tym
momencie zdaję sobie sprawę,
że zwyczajnie po ludzku nie jest
to możliwe. Gdy modlimy się
Różańcem z rodzinami, trudno
mi wypowiedzieć zdanie o nawróceniu napastników. Dlatego
najpierw poprosiłam Boga, aby
pomógł mi się za nich modlić.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

C

hciałbym od razu na początku powiedzieć, że traktuję
sektę jako uzależnienie.
Człowiek trafiając do sekty traci wewnętrzną wolność, zakłada
różne maski uwikłań religijnych,
z których już sam nie da rady
wyjść, a więc potrzebuje pomocy. Czasem wystarczy wsparcie
kogoś bliskiego, ale najczęściej
sytuacje są tak trudne, że potrzebna jest pomoc specjalisty.
Człowiek, który dostał się
do sekty – a badania pokazują,
że najczęściej są to ludzie młodzi
– sam nie będzie prosił o pomoc.
Jego bliscy, którzy zauważyli
dziwne zmiany w zachowaniu
takiej osoby, mogą to zasygnalizować. Nie ma różnicy, jaką
nazwę ma sekta: każda z nich
odbiera człowiekowi wewnętrzną wolność, a czasem nawet
rozum. Dlatego, aby powrócić
do normalnego życia, człowiek
musi ponownie znaleźć wolność
i zdolność myślenia.
Każda sekta stosuje swoje
metody werbowania i trzeba być

Dziś rozumiem, że złościć się,
lecz nie nienawidzić, to łaska.
Przebaczenie komuś, kto przychodzi i świadomie gwałci kobietę przed czwórką dzieci, jest
niemożliwe, nierealne. Zgodnie
z prawem Starego Testamentu
należałoby się zemścić. Jednak
jednocześnie zdajesz sobie sprawę, że Nowy Testament to jakaś
wyższa szkoła jazdy.
Rozumiem, że nie mogę
wybaczyć na własną rękę. Bez
wiary, bez spojrzenia na Jezusa Chrystusa na krzyżu nie jest
to możliwe. Przebaczenie jest
darem, o który mamy usilnie
się modlić. Samemu jakoś wybaczyć wcale się nie da. Jest to
rana na wieki. Ponadto łatwiej
jest wybaczyć, jeśli ktoś cię prosi
o przebaczenie. Nikt nie prosi nas o wybaczenie. Właśnie
to jest trudne. Dlatego zadanie
„pozwól nam nie nienawidzić”
jest zadaniem na wiele lat.
– Napisała Siostra: „Gdy
wojsko wzięło do ręki broń, to
my wzięłyśmy różaniec”. A co
się stanie, jeśli wojsko odłoży
broń, nastąpi pokój? Jak leczyć
rany, jakie zadania staną przed
chrześcijanami?
– Musimy wracać do źródeł,
do Pana Boga. Chrześcijanie
muszą stać się przykładem braku nienawiści. Aby przebaczenie
było naszą decyzją, wyborem.
Tymczasem wojna pokazuje, kto jest kim. Gdy się skończy wojna nie będziemy musieli
się mierzyć, kto więcej zrobił:
już dziś są takie rozmowy, że
ktoś wyjechał, a my, bohaterowie, zostaliśmy. To jest czysto
ludzkie myślenie – nikt nie wie,
komu jest trudniej: tu czy tam.
My, chrześcijanie, musimy być
przykładem solidarności z cierpiącymi. Trzeba będzie ponownie nauczyć się zauważać brata
obok siebie.
Jednocześnie w czasie wojny
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JAK POMÓC CZŁOWIEKOWI,
KTÓRY TRAFIŁ DO SEKTY?
bardzo uważnym na to, kto i co
nam proponuje. Naprzykład znane są takie metody jak chodzenie
od domu do domu w poszukiwaniu osób samotnych, chorych
czy zrozpaczonych, organizowanie wszelkiego rodzaju obozów
rekreacyjnych czy działalności
charytatywnej. Należy pamiętać,
że sekta wymaga podporządkowania, bowiem zaczyna decydować o wszystkich aspektach
życia swoich członków, a także
stosuje takie metody jak dezinformacja i kamuflaż.

4. Nie atakować takich
osób, lecz wręcz przeciwnie okazywać serdeczność, zainteresowanie. Częściej mówić o swojej
miłości do tej osoby.
5. Spróbować zrozumieć
sytuację i znaleźć powody,
dla których ta osoba znalazła
się w tej grupie. Należy zbierać
informacje.
6. Warto zachęcić osobę
do zastanowienia się nad swoim
zachowaniem, spróbować również odwołać się do więzi, które

Niestety na Białorusi nie ma
wyspecjalizowanych ośrodków
pomocy dla takich osób lub ich
krewnych, ale warto spróbować na początku porozmawiać
ze swoim proboszczem, który
już pokieruje całą tą sprawą.
Byłoby wspaniale, gdyby
po przeczytaniu tego artykułu
znaleźli się ludzie, którzy już
doświadczyli podobnego problemu i wyszli z niego, i którzy
zechcieliby
współpracować,
by stworzyć pewnego rodzaju

Pomoc osobie, która trafiła do sekty, jest bardzo trudna i
wymaga dużego wysiłku i cierpliwości. Dobrze, jeśli cała rodzina
dołącza do takiej pomocy. Przede wszystkim warto pamiętać i
wypróbować następujące kroki:
1. Nie
wolno
wpadać
w panikę. Każde działanie musi
być przemyślane, ponieważ
emocje w takiej sytuacji mogą
tylko przeszkodzić.
2. Członkowie rodziny powinni mieć ciepłe relacje i stały
kontakt. Warto dużo rozmawiać
i spędzać czas razem, na przykład planując wspólne wakacje,
różne wydarzenia. Osoba, która
znalazła się w sekcie, nie powinna zamykać się w sobie.
3. Można utworzyć specjalną grupę osób, z którymi
dana osoba miała dobre kontakty przed dołączeniem do sekty (na przykład rodzice, znajomi, bliscy przyjaciele, nauczyciel
itp.).

was łączą, przypomnieć szczęśliwe wydarzenia, których wcześniej doświadczyliście razem.
7. Jeżeli powyższe metody
nie będą miały skutku, warto
zwrócić się do fachowej pomocy
np. księdza czy do psychologa.

zespół pomocy wszystkim tym,
którzy teraz należą do sekt.
Proszę o kontakt z redakcją gazety, która już mnie poinformuje. Pamiętajmy, że sekt jest
wiele, a ich działania są bardzo
szkodliwe.

dzieją się dobre rzeczy: wiele
ciężko chorych dzieci wyjechało za granicę na bezpłatne
leczenie. W czasie pokoju nie
byłoby czegoś takiego. Istnieje
ogromna solidarność Ukraińców między sobą – w kraju i za
granicą. Po skończeniu wojny

po skończeniu wojny możemy stracić. Możemy zacząć
odbudowywać każdy swój
ogródek, a nie społeczeństwo.
To samo dotyczy modlitwy. Teraz dużo się modlimy i
ważne jest, aby po zwycięstwie
Bóg nie stał się niepotrzebny.

zwycięstwo w Bogu i w Siłach
Zbrojnych
Ukrainy”,
które
dziś widzimy na billboardach,
nie zniknęły. Abyśmy szybko
nie zaczęli uchwalać ustawy
przeciwko godności ludzkiej,
nienarodzonych dzieci.
My, Słowianie, jesteśmy

JAK PRZEBACZYĆ
„NIEWYBACZALNE”?

Jana Czajko

J

„Caritas” Kościóła powszechnego dołączył do pomocy mieszkańcom Ukrainy, którzy cierpią z powodu wojny

nie możemy zapomnieć o tej
pomocy, przestać być tak solidarni. W tej chwili nie istnieje
dla nas powiedzenia „Moja
chata z kraja”, nie ma cudzych
problemów. Teraz są żarty
typu: „Jeśli ukraiński wolontariusz otrzyma za zadanie
znalezienie skóry dinozaura,
znajdzie ją w ciągu 2 godzin”.
Obawiam się, że to coś, co

5

– Wiele razy spotkałem się
z opinią, że tak jak Ukraina modli się dzisiaj, prawdopodobnie
nigdy się nie modliła. Czy dobrze
rozumiem, że w dzisiejszych
czasach ważne jest również, by
modlić się, aby naród ukraiński nie stracił tego pragnienia
Boga po zakończeniu wojny?
– Tak, aby dalej się modlić. Aby wezwania „Nasze

narodami tradycyjnymi. Przed
wojną żyliśmy tradycją: przyszliśmy, stanęliśmy w świątyni,
poświęciliśmy koszyczek wielkanocny – i to wszystko. Teraz
modlitwa stała się konkretna
i gorąca: „Panie, mamy wroga
w domu, ratuj nas, nie ma innego wyjścia”. Chciałoby się,
aby ten żywy apel do Boga nie
zniknął po zakończeniu wojny.

uż sobie uświadomiłam:
myśl, że żyję w bardzo
okropnym czasie – to
nie jest myśl. Jest to rzeczywistość, do której nie
chcesz się przyzwyczaić,
ale którą musisz zaakceptować i jakoś nauczyć się
z nią żyć.
Nawet w tym czasie
znajduję plusy: poznałam niesamowitych ludzi,
z którymi łatwiej jest przeżyć wszystko, co się dzieje,
nauczyłam się doceniać to,
co kiedyś było postrzegane
jako coś zupełnie normalnego, na przykład spotkania z przyjaciółmi i rodzinne kolacje.
Ale jednocześnie dowiedziałam się, czym jest
nienawiść.
To bardzo silne uczucie, które niszczy wszystko w środku, zaczynając
od miłości. A jedyną metodą niszczenia nienawiści
jest przebaczenie.
Jak wybaczyć komuś,
kto nie prosi o przebaczenie, a nawet nie uważa
się za winnego? Jak przebaczyć „niewybaczalne”?
Wydaje się, że w żaden
sposób.
Moje ulubione słowa
z Pisma Świętego brzmią:
„Przebaczajcie sobie, tak
jak i Bóg nam przebaczył
w Chrystusie” (Ef 4, 32).
Przypominam sobie Kalwarię: niewinny w niczym
Jezus został ukrzyżowany,
a On prosił swego Ojca,
aby im wybaczył, ponieważ nie wiedzą oni, co czynią. Kim więc jestem, aby
nie przebaczyć czegoś, gdy
Jezus przebaczał z krzyża?
Reagowanie złem na zło
jest tylko samozadowoleniem. Taki czyn nie będzie w stanie zmienić sytuacji. A niszczenie siebie
od wewnątrz, pragnąc zła
innemu człowiekowi – to
nienawiść do siebie samego. Bardzo chcę wierzyć
w sprawiedliwy sąd świecki i w to, że przyniesie
on przynajmniej jakieś
owoce. Ale jeszcze bardziej pragnę nawrócenia i
szczerej pokuty winowajców. „Aby nie zginęli, lecz
mieli życie. Wieczne”.
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METODY ROZPOZNAWANIA
PŁODNOŚCI – WIARA CZY
WIEDZA?

zadaj pytanie

Co należy
zrobić, aby
przygotować
się do sakramentu małżeństwa i ile czasu
to zajmie?
grodnensis.by

Weronika Rogacz – katoliczka, szczęśliwa żona i
matka trójki dzieci, psycholog i doradca rodzinny. Wraz
z mężem opracowała i prowadzi kurs nauczania objawowo-termicznej metody rozpoznawania płodności. W celu
uzyskania informacji lub konsultacji można skontaktować
się z Panią Weroniką za pośrednictwem jej konta na Instagramie @veronikarogach (psycholog rodzinny).

O

d czasu do czasu zdarza
mi się taki dialog, który
wywołuje we mnie burzę
emocji. Powtarza się w kółko
z małżeństwami, młodymi i
już doświadczonymi rodzinami, przypadkowymi znajomymi, którzy śledzą moje konto
na Instagramie, z koleżankami
i sceptykami.
– Nie wierzę w te metody –
zwykle mi mówią.
– Nie wierzysz? – odpowiadam z uśmiechem. – Ja też
nie wierzę w tę metodę. To
nie kwestia wiary, lecz wiedzy. Nie musisz w to wierzyć.
Trzeba się tego nauczyć i przetestować. Wiara jest potrzebna, aby wierzyć, że człowiek
pochodzi od Boga, wierzyć,
że Bóg daje człowiekowi

zadanie i rozum, który jest
w stanie zrozumieć prawa natury. Brakuje ci tylko wiedzy
o tym, kiedy kobieta może zostać matką.
– A gdy metoda zawiedzie?
– odpowiadają mi.
– Metoda nie może zawieść – uśmiecham się ponownie. – Ludzie mogą zawieść:
w końcu ta „metoda” opiera
się na tym, że w okresie, w którym małżonkowie mogą zostać
rodzicami, powstrzymują się
od działań, które mogą prowadzić do poczęcia.
Metoda oparta na odmowie
nie może zawieść, ponieważ
bez intymnej bliskości rodziców dziecko się nie pocznie.
Wasza decyzja musi być wspólna: oboje wiemy, o co chodzi,

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

„SŁOWO ŻYCIA”!

ciąg dalszy ze str. 1

Wydaje się, że dopiero wczoraj obchodziliśmy
20-lecie gazety, wspominając wraz z redaktoremzałożycielem początki wydawnictwa, jak mamy kolejną piękną datę: 25-lecie „Słowo Życia”. W ostatnim
okresie gazeta „upiększyła się” zewnętrznie – od nowego sezonu 2020 zaczęła wychodzić w odnowionej
formie: bardziej powściągliwa, a jednocześnie bardziej stylowa. Publikacja została również wzbogacona wewnętrznie: poruszano ostre tematy, opowiadano historie życiowe, poruszano kwestie duchowe
i udzielano praktycznych porad.
Angelina Marciszewska

Dziś przypominamy najciekawsze i najgorętsze artykuły
z ostatnich, do których warto wrócić, jeśli przegapiłeś. Duże
archiwum gazety znajdziesz na portalu slowo.grodnenisis.by.
Warto zacząć od wywiadu z ks. Andrzejem Kiewliczem (nr 556
z 21 lutego 2021 r.), który opowiada o centrum naszego życia religijnego – uczestnictwie w Eucharystii. Aby zwalczyć automatyzm
w Liturgii, kapłan proponuje, by przyjść na Mszę świętą przynajmniej
15 minut przed jej rozpoczęciem.
Dla tych, którzy są zainteresowani „kulisami” proponujemy zapoznać się z cyklem materiałów o powołaniu do kapłaństwa naszych

oboje wiemy, kiedy kobieta
może zostać matką, a jeśli sumienie podpowiada, że teraz
to nie czas na pojawienie się
dziecka, to intymność małżeńska ma miejsce w dniach,
w których poczęcie nie jest
możliwe. Właściwa decyzja
podjęta w zgodzie z sumieniem, właściwie wdrożona, pozwala znaleźć wyjście z trudnej
sytuacji.
Aprioryczne stwierdzenia
„Nie wierzę w metody rozpoznawania płodności” lub „Te
metody są mało skuteczne”
są przyczyną popełnienia grzechu stosowania środków antykoncepcyjnych.
Małżeństwom zawsze polecam nauczyć się obserwować
własne ciało, dostosowywać

się do naturalnych rytmów – a
konflikt z sumieniem zniknie.
Strach przed „pozaplanowym”
dzieckiem zniknie, ponieważ
wszelkie sztuczne leki mogą
zawieść. Pomimo stosowania
środków
antykoncepcyjnych
niektóre kobiety zachodzą
w ciąże, chociaż oczywiste jest,
że jeśli powstrzymasz się od intymności, to dziecko się nie pocznie, co oznacza, że nie będzie
też żadnej niepewności.
Każdy może być w stu procentach pewien, że jeśli nie
było intymnej bliskości, to
nie będzie poczęcia. Ta prosta
prawda nie wymaga dowodów.
Nie trzeba wierzyć w skuteczność metody. Trzeba ją
sprawdzić i nauczyć się z niej
korzystać.

miejscowych księży (nr 560 – nr 563 z kwietnia i maja 2021 r.).
Może ktoś znajdzie tam niesamowitą historię z przeszłości swojego
proboszcza lub wikariusza.
Są również przykłady nawróceń dla tych, którzy chcą się upewnić, że u Boga wszystko jest możliwe. O drodze od niedzielnego katolika do wierzącego oraz o drodze intelektualnego poszukiwania
Pana możesz przeczytać w nr 574 z 5 grudnia 2021 r.
A tym, którzy są aktywnymi członkami wspólnoty Kościoła i chcą
troszczyć się o rozwój życia parafialnego, a jednocześnie nie kłócić się
z proboszczem o „podział władzy”, proponujemy materiał z nr 573
z 21 listopada 2021 r. Dobry przykład współpracy między księdzem
a Komitetem kościelnym i dlaczego taka forma administracji jest ułatwieniem zarówno dla duchowieństwa, jak i parafian.
Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak wygląda życie Kościoła
za granicą, zapraszamy do lektury o doświadczeniach Białorusinów
w praktyce wiary w Meksyku, Gruzji, Szwajcarii i Anglii. Wszystkie
artykuły w numerach za 2021 r.
Ciekawym doświadczeniem była współpraca z ilustratorką, która
obserwując ludzi w kościele, specjalnie dla naszej gazety stworzyła
szkice do artykułu o świecach gromnicznych. Materiał można znaleźć
w nr 554 z 24 stycznia 2021 r.
Ostatnio w redakcji było wielu ciekawych bohaterów, ale chyba
najbardziej niezwykłą osobowością stał się bloger Fiodor Astapowicz, niemal cały w tatuażach i kolczykach. W przeszłości członek
wspólnoty braci kapucynów, aktualnie podjął decyzję, by ratować
ludzkie ciało, a nie duszę, i służy w medycynie. Właśnie z okazji Wielkanocy radzimy przypomnieć materiał (nr 558 z 21 marca 2021 r.)
o doświadczeniu Fiodora jako Chrystusa idącego na Kalwarię w osobliwej inscenizacji teatralnej.
Wiele użytecznej wiedzy na temat współistnienia człowieka i
przyrody można znaleźć w co drugim numerze publikacji w ciągu ostatnich dwóch lat. Zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka,
aby dbać o otaczający nas świat, na łamach gazety pojawiła się cała
encyklopedia z zakresu zagadnień ekologii. Począwszy od prawidłowego dbania o groby przodków, a skończywszy na zagospodarowaniu terenu wokół domu.
Jeśli mówimy o pamięci o poprzednim pokoleniu, radzimy zapoznać się z artykułami na temat związku pamięci historycznej naszego narodu z aktualnym stanem naszej wiary. Dlaczego mamy
wielu męczenników za Chrystusa, ale mało szacunku wobes ich wyczynów – można przeczytać w wywiadzie z o. Żarnosiekiem (nr 571
z 24 października 2021 r.), z historykiem i prawosławnym wiernym (nr 566 z 11 lipca 2021 r.) oraz w biografii siostry stygmatyczki
z Grodzieńszczyzny (nr 549 z 8 listopada 2021 r.).
Podsumowując, proponujemy przypomnieć sobie wskazówki, które pomogą pogodzić się z Bogiem. Jak uzyskać rozgrzeszenie, a nie
konsultację psychologiczną, poszukaj w nr 579 z 20 lutego 2022 r.
Życzę przyjemnego czytania!

D

obre i pogłębione przygotowanie do zawarcia
związku
małżeńskiego
może w znacznej mierze przyczynić się do trwałości i bardziej
owocnego życia w małżeństwie
i rodzinie. Warto więc młodym
ludziom poświęcić przed zawarciem małżeństwa odpowiedni
czas w celu pogłębienia wiedzy i
świadomości w zakresie małżeństwa i rodziny, ponieważ jest to
budowanie szczęśliwej własnej
przyszłości na wybór właściwej
hierarchii wartości.
Gdy młodzi ludzie decydują
się na zawarcie związku małżeńskiego, to powinni zgłosić się
do parafii, w której mieszkają.
Proboszcz lub inny upoważniony
kapłan poinformuje narzeczonych o koniecznych dokumentach
i etapach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Potrzebne będzie świadectwo
chrztu, bierzmowania, I Komunii
(jeśli te sakramenty przyjęliśmy
w innej parafii niż ta, w której
chcemy wziąć ślub) i dokument
tożsamości.
Najważniejsze kwestie to nauki, zapowiedzi i protokół przedmałżeński. Rozpocząć trzeba
od nauk przedmałżeńskich, organizowanych w większych parafiach cyklicznie dla kilku par
jednocześnie, a w mniejszych
dla każdej pary osobno. Celem
nauk jest omówienie zagadnień związanych z zawarciem
małżeństwa, wspólnym życiem,
prawami i obowiązkami małżonków, ich duchowym wymiarem,
a także stworzeniem rodziny i
otwartością na przyjęcie i wychowanie potomstwa. Gdzie to
jest możliwe, w ramach kursu są
także spotkania ze specjalistami
w zakresie medycyny i psychologii. Taki kurs najlepiej przejść w
parafii zamieszkania, ale można
też zapisać się w innej miejscowości, gdzie przy kościele jest organizowane nauczanie, a później
przedstawić stosowne zaświadczenie do kościoła, gdzie będzie
zawierany sakrament ślubu.
W harmonogramie przygotowań do małżeństwa należy
także uwzględnić rozmowy kanoniczno-duszpasterskie, potocznie nazywane protokołem, które
kapłan przeprowadza z narzeczonymi. Na taką rozmowę przyszli małżonkowie powinni przybyć razem. Dotyczy ona, oprócz
danych osobowych, zdolności
do małżeństwa, przeszkód, wad
dotyczących oświadczenia woli
zawarcia małżeństwa, a także
innych kwestii.
Sakramentalne małżeństwo
jest dziełem Boga i człowieka,
dlatego ważnym elementem
przygotowania jest osobista i
wzajemna modlitwa tych, którzy pragną stanąć przed ołtarzem, aby w obliczu Boga złożyć
przysięgę małżeńską, oddając
siebie drugiej osobie i przyjmując ją jako dar. Warto także od
najmłodszych lat modlić się o dobrego męża i dobrą żonę. Modlitwą mogą wesprzeć także rodzice, chrzestni, rodzina i bliscy, a
także cała wspólnota parafialna.
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ZA CO NALEŻY DZIĘKOWAĆ BOGU?
ciąg dalszy ze str. 1

Aby odnowić umysł,
aby bardziej poznać
samego siebie, zbliżyć
się do Boga i do innych
ludzi, musimy zmienić
nasz punkt widzenia:
zmienić narzekanie na
wdzięczność.
Bożena Panasiewicz

shutterstock.com

W

dzięczność jest cudownym
narzędziem, które walczy
z naszą dumą. Jest to chleb,
który jest w stanie nasycić,
uchronić przed duchową
śmiercią przez chęć posiadania cudzych rzeczy, talentów, otoczenia i wszystkiego,
co ma druga osoba. „Uważajcie, aby nikt nie odpłacał
złem za złe, zawsze usiłujcie
czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym
położeniu dziękujcie, taka
jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem
was” (1 Tes 5, 15-18).
Wdzięczność jest pierwszym instrumentem powrotu do siebie, do uznania wartości tego, co robisz, wynajdujesz, posiadasz. Pozwala
cieszyć się i być szczęśliwym.
Pozwala zobaczyć ścieżkę,
którą pójdziesz dalej. Ponieważ gdy wiesz, co masz, lepiej będziesz rozumiał czego
chcesz – swoje najśmielsze
marzenia i cele.
W tym świecie szybkich
zmian, gdy wszystko jest

na wyciągnięcie ręki, trudno jest dziękować. Trudno
też dziękować w kryzysach,
gdy tak wiele zła dzieje się
na ziemi. I staje się niejasne,
za co w zasadzie należy dziękować? Za to, że wszystko
stało się gorzką i bez smaku
codziennością, czy za grzechy i ból? Jednak apostoł Paweł napisał w Drugim Liście
do Koryntian: „Dlatego mam
upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekroć
niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10).
Tak,
wdzięczność
to
nie tylko przyjemne uczucie, które może pojawić się
na widok porannego słońca lub w odpowiedzi na coś

przyjemnego, co druga osoba zrobiła wobec ciebie. To
umiejętność, a może nawet stan twojego serca. Gdy
niezależnie od tego, co się
dzieje, niezależnie od twoich uczuć, dziękujesz, to
przychodzi radość.
Tego stanu trzeba się nauczyć. O to, podobnie jak
o wszystko inne, czego potrzebujemy, musimy prosić:
„Stwórz, o Boże, we mnie
serce czyste i odnów w mojej
piersi ducha niezwyciężonego!” (Ps 50, 12); „Proście, a
będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam” (Mt 7, 7).
W związku z tym konieczne jest:
1. Wierzyć: „Niech zaś

prosi z wiarą, a nie wątpi
o niczym! Kto bowiem żywi
wątpliwości, podobny jest
do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to
tu, to tam” (Jk 1, 6).
2. Nie bać się tego, co
nowe: „Nie lękaj się, bo Ja
jestem z tobą; nie trwóż
się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i
wspomagam, podtrzymuję
cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41, 10).
3.
Uświadomić,
że
wdzięczność jest procesem, który stopniowo rodzi
się w człowieku. Nie trzeba
od razu żądać od siebie
zmian: „Wszystko ma swój
czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem” (Koh 3, 1).
4. Zacząć częściej cieszyć

się z drobiazgów, starać się
zauważać je każdego dnia.
W rezultacie: „I dam wam
serce nowe i ducha nowego
tchnę do waszego wnętrza,
odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36, 26).
5. Szukać głębszego znaczenia we wszystkim, co się
z tobą dzieje. Nigdy niczego
nie żałuj. Proś o zrozumienie i przyjęcie wszystkiego,
co jest wokół: „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga,
który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na
pewno ją otrzyma” (Jk 1, 5).
Wdzięczność
wymaga
dojrzałości. To świadome
zaakceptowanie tego, co
jest nam dane. Kto nie umie
dziękować, nie umie też
przyjmować.
Wszystko, co nas otacza,
wszystkie cechy twojego
charakteru są darem. Możesz na przykład zapytać:
„Jak moja gadatliwość może
być darem?”. Może! Wszystko, co jest poza naszą kontrolą, jest darem Boga Ojca,
bez względu na to jaki jest.
Jesteśmy
przyzwyczajeni
do myślenia, że dar jest
czymś, co rodzi podziw innych ludzi, uznanie. Jednak
to, co jest dla nas trudne,
co czyni nas „mniejszymi”
od innych, jest również darem. Rozwija pokorę. Co jest
dla nas niewątpliwie dobre,
choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy.
A największym darem jest
Jezus, który daje siebie samego pod postaciami chleba
i wina w Eucharystii (z gr.
Ευχαριστία – wdzięczność).

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz, kapłan obrządku rzymsko-katolickiego

17 kwietnia – komentarz do Ewangelii
na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (J 20, 1-9)

Triumf Jezusa naszą nadzieją
Nikt nie widział zmartwychwstania. Nie opisuje tego momentu żadna z Ewangelii.
To istotne: Ewangelia nie jest rekonstrukcją wydarzeń, ale zbiorem świadectw. Wydarzenie zmartwychwstania nie zostało oddane wyobraźni autorów, którzy ostatecznie
mogliby wymyślić wizję zmartwychwstającego Jezusa. Zmartwychwstanie jest oparte
na świadectwach.
Święty Jan zobaczył pusty grób, przypomniał sobie zapowiedzi Starego Testamentu i samego Jezusa i zrozumiał, co się stało. Piotr w domu Korneliusza mówi: „Bóg
pozwolił Mu ukazać się nam, [...] jedliśmy z Nim i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu”
(por. Dz 10, 40-41).
Ale przeogromnym świadectwem zmartwychwstania jest też obecny rok i istniejący w nas, wierzących, Kościół. Wciąż żywa wspólnota, której istnienie nie miałoby sensu, gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa. Kościół jest niczym innym jak żywą
realizacją orędzia zmartwychwstania i apelu św. Pawła: „Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi” (Kol 3, 2).
Od dziś nie musimy zaprzątać sobie zbytnio głowy sprawami tego świata. Nasza ojczyzna jest w Niebie. Możemy za wzorem naszego Zbawcy żyć pięknie i szlachetnie. Możemy sobie na wzajem przebaczać, mimo dotykającej nas nienawiści;
możemy radować się mimo smutków i służyć mimo oskarżeń o słabość. Przyjmując
chrzest i stając się chrześcijanami umarliśmy dla grzechu. Zmartwychwstaliśmy, a
nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy przyjdzie powtórnie, aby sądzić
ziemię, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale. Bo przecież „jeżeli umarliśmy
razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy” (Rz 6, 8).
Zmartwychwstanie, które pod każdym względem stało się wydarzeniem wyjątkowym i nie mającym w historii ludzkości precedensu stało się triumfem Jezusa
Chrystusa i rewolucją, która odmieniła całą ludzkość, a także dało niezachwianą
nadzieję człowiekowi.

O. Andrzej Krot, kapłan obrządku grecko-katolickiego

24 kwietnia – komentarz do pierwszego czytania
na II Niedzielę Wielkanocną (Dz 5, 12-16)

Kościół i modlitwa o uzdrowienie
Pierwsze czytanie w Drugą Niedzielę Wielkanocną przypomina nam początki
Kościoła. Zwróćmy uwagę na to, jak ważne miejsce w tworzeniu wspólnoty uczniów
Chrystusa zajmują uzdrowienia. „Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet,
przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i
noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast
sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych
przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia” (Dz 5, 14-16).
W tradycji bizantyjskiej modlitwa o uzdrowienie ma nie tylko charakter prywatny, lecz przede wszystkim wspólnotowy. Nic dziwnego, że jedna z nazw Świętej Tajemnicy (Sakramentu) Chorych – Soborowanije – pochodzi od słowa „sobór” – zgromadzenie, zjazd. Tradycyjnie udzielało go kilku kapłanów, najlepiej siedmiu. Kościół
modli się za niedołężnych i w najważniejszych momentach liturgii. Prośby za chorych
dodaje się do Litanii wzmocnionej prośby, za odpowiednik której w obrządku łacińskim można uznać modlitwę wiernych. Dwie kolejne wzmianki o tych, którzy cierpią
na choroby, podkreślają związek wiary w uzdrowienie z obecnością Pana w Eucharystii. W imieniu całej wspólnoty kapłan składa modlitwę po przeobrażeniu chleba
i wina w Ciało i Krew Chrystusa: „Wspomnij, Panie, o podróżnikach nad morzem,
na ziemi i w powietrzu, chorych, cierpiących, zniewolonych – i daj im zbawienie”.
A w modlitwie przed komunią kapłan nie tylko prosi Chrystusa o niedołężnych, ale
samego Pana Boga nazywa Lekarzem: „Tak więc, Panie, przyniesione tu dary wszystkim po równo rozdaj, każdemu według potrzeby: bądź z podróżnikami nad morzem,
na lądzie i w powietrzu, uzdrów chorych, Lekarzu dusz i ciał”.
Dziś w Kościele katolickim modlitwa o uzdrowienie zyskuje ogromną popularność. Jednak krytycy często postrzegają ją jako niekonwencjonalną nowelizację. Powinniśmy odwołać się do początków chrześcijaństwa, w którym modlitwa o uzdrowienie istniała od samego początku i tworzyła Kościół.
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ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jasiewiczowi życzymy mocnego
zdrowia, nieustannej radości, szczęścia i pomyślności w posłudze
duszpasterskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdą chwilę
Twojego życia, Jezus wspiera Cię we wszystkim, a święty patron
nieustannie się opiekuje.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Wielkich Ejsmontów

www.slowo.grodnensis.by

Miłosierdzia Bożego zawsze oświęcają Twe kapłaństwo.

Młodzież, dzieci i parafianie
kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Władysławowi Surwile
życzymy mocnego zdrowia, radości w posłudze duszpasterskiej,
sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech dobry Bóg
zawsze Cię strzeże i obdarza niezbędnymi łaskami, Matka Boża
codziennie się opiekuje, a Duch Święty napełnia Cię światłem.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Wojstomiu

Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi życzymy mocnego
zdrowia, nadziei, obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg
oświeca drogę Twego życia, wzmacnia rozum i serce, by Słowo, wychodzące z Twoich ust, stało się ogniem, światłem i mocą dla naszej
wiary.

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

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Fiedukowi życzymy, aby dobry
Bóg obdarzał Cię wszelkimi łaskami, a święty patron nieustannie
wstawiał się za Tobą przed tronem Pana Boga. Życzymy zdrowia,
sił, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Kononowiczowi
życzymy mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej
oraz ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświeca drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Maryi Panny dodają
cierpliwości. Dziękujemy za modlitwę, otwarte serce oraz oddaną
posługę.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Korelicz i Worończy

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Różanki

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Żegarinowi życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości i wielu łask
Bożych na każdy dzień życia. Niech Jezus Chrystus zawsze i we
wszystkim Ci pomaga, a Duch Święty obficie wynagradza swymi
darami.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Nowogródka i Lubczy

Czcigodnym Księżom Jerzemu Bartoszewiczowi i Jerzemu Jasiewiczowi życzymy mocnego zdrowia, pomyślnej służby kapłańskiej oraz pokoju w sercu.
Apostolat „Margaretka” parafii św. Jana
Chrzciciela w Bieniakoniach

ŻYCZENIA Z OKAZJI
DNIA KAPŁANA I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Naczelnemu Redaktorowi Księdzu Jerzemu Martinowiczowi oraz wszystkim Księżom, którzy wcześniej pracowali w redakcji, życzymy obfitych łask Bożych i błogosławieństwa
w posłudze. Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego stanie
się dla Was nadzieją na pokój i wsparciem w trudnej chwili.
Księdzu Redaktorowi z okazji imienin życzymy potrzebnych łask
Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, dużo radosnych dni i
wyciszenia w sercu.
Redakcja „Słowo Życia”

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzę, aby
Zmartwychwstały Jezus był dla Was źródłem pokoju i radości,
błogosławił w posłudze duszpasterskiej i towarzyszył w drodze
do świętości.
Przełożona generalna Wspólnoty
Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych s. Irena Złotkowska

Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Staniewskiemu i Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi,
wszystkim Księżom i Siostrom diecezji grodzieńskiej życzymy
dobrego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, radości, pogody ducha, szczerych ludzi obok i hojnych darów Ducha Świętego. Niech
Bóg Ojciec obdarza Was swoją miłością, Jezus Zmartwychwstały
Was błogosławi, a Maryja chroni przed złem.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi życzymy, aby zmartwychwstały Chrystus Cię błogosławił, Duch Święty towarzyszył w każdej chwili, a Anioł Stróż zawsze bronił.
Z okazji urodzin, imienin i 15. rocznicy kapłaństwa życzymy dobrego zdrowia i radości. Niech Słowo Boże, które głosisz, przenika
jeszcze głębiej do serc wiernych.
Komitet kościelny, parafianie,
młodzież i dzieci z Żemosławia oraz wierni z Girowicz

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Subielowi życzymy hojnych łask Bożych i darów Ducha Świętego, opieki Matki
Bożej i dobrego zdrowia na długie lata życia.
Z okazji urodzin i 25. rocznicy święceń kapłańskich życzymy również, aby święty patron nieustannie wspierał Cię swoim przykładem i zawsze pomagał pokonywać trudności.
Komitet kościelny, parafianie i członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi
Urbanowi, Pawłowi Gordziejczykowi i Pawłowi Romanowskiemu życzymy, aby światło ze zmartwychwstania Chrystusa
rozpromieniało Wasze życie, Duch Święty udzielał swych darów,
a Matka Najświętsza dodawała Wam sił.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Andrzejowi Jodkowskiemu,
Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Zmicierowi Czarnielowi, Dymitrowi Łabkowowi,
Maksymowi Łabkowowi, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi
Bochanowi, Waldemarowi Słocie oraz Księdzu Pawłowi Oleskiewiczowi życzymy mocnego zdrowia, radości i pogody ducha.
Niech Chrystus błogosławi w wysiłkach, a każdy napotkany człowiek dzieli się z Wami swoją dobrocią.
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, apostolat
„Margaretka” i wdzięczni wierni parafii Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Romanowskiemu życzymy dobrego zdrowia, pomyślnej realizacji wszelkich
planów, opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego. Niech nigdy
nie zgaśnie Twoja gorliwość na niwie Pana, żarliwość w modlitwie, ciepło i miłość, którymi się z nami dzielisz, a promienie

Andrzej Słonimiec oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Kopciówki i całej diecezji grodzieńskiej

Parafianie i Kółko Różańcowe pw. św. Jana Nepomucena
ze Staniewicz

Czcigodnemu Księdzu Janowi Sareło życzymy zdrowia, radości,
szczęścia, pokoju i wszelkich łask od triumfującego Zbawiciela
świata Jezusa Chrystusa przez ręce Jego Matki Maryi.
Stanisława Sidorowicz, Lucja Łabecka,
Maryja Wiszniewska i Maryna Skorb z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Janowiczowi
życzymy, aby droga, którą codziennie idziesz, była szczęśliwa i
błogosławiona. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje,
a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą.
Komitet kościelny i parafianie z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce życzymy, aby zmartwychwstały Chrystus napełnił radością i pokojem, a Matka Boża
miała Cię w swojej opiece. Życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w trudnych sytuacjach oraz dużo powodów do uśmiechu, gdyż czyni ona ten świat lepszym.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi życzymy,
aby wszystkie łaski Boże, którymi są napełnione Święta Wielkanocne, wypełniały Twe życie i posługę, Matka Boża otaczała swoją opieką, a obok zawsze byli życzliwi ludzie.

Wierni ze wsi Gineli parafii Nacza

Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Subielowi, Siostrom Annie i Agnieszce, Konsekrowanym Wdowom Zofii i
Sabinie życzymy, aby Zbawiciel umocnił Was w wierze, nadziei i
miłości, zdrowie było mocne, radość – codzienna, siły – nieskończone, a Matka Boża nieustannie miała Was w swojej opiece.
Księdzu Proboszczowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich
życzymy również, aby światło Ducha Świętego nigdy nie gasło
w Twoim sercu, dając siłę do służenia.
Komitet kościelny i wdzięczni parafianie
kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu
i szanownemu Prezesowi Panu Tadeuszowi Żukowskiemu
życzymy dużo radości, mocnego zdrowia, optymizmu, pomyślności we wszystkich sprawach, błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
Niech zmartwychwstały Chrystus przynosi odnowę i daje siły do
pokonywania trudności.
Pracownicy katedry grodzieńskiej oraz Pelagia

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zdzisławowi Pikule,
Olegowi Żurawskiemu, Kazimierzowi Murawie, Arturowi
Leszniewskiemu, Siostrze Karolinie i organistce Lilii życzymy
dobrego zdrowia, siły, radości, pogody ducha, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa.
Parafianie z Dziatłowa

na chwałę Bożą i dla przemiany ludzkich serc. Przesyłamy stokrotne „Bóg zapłać!” za Słowo Boże, które przemawiasz. Niech Matka
Boża czuwa nad każdą Twą chwilą!
Komitet kościelny i wierni parafii
Najswiętszego Serca Pana Jezusa w Nowojelni

Czcigodnemu Księdzu Igorowi Anisimowowi przesyłamy serdeczne życzenia.
Tej Świętej Nocy Ci gratulujemy –
Z umarłych powstał dzisiaj Boży Syn!
Niech Pan Bóg zdrowia zawsze Ci udziela,
Mądrość i dobroć są udziałem Twym.
Radości wielkiej wszystkim Bóg udzielił –
Zbawienie Jezus dla ludzkości dał!
Życzymy, aby sercem swym Ksiądz wiedział,
Że żywy Bóg! Że Jezus Zmartwychwstał!
Parafianie i grupa modlitewna kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu

Czcigodnym Siostrom Agnieszce i Annie, Siostrze Zofii Śmietance, Konsekrowanym Wdowom Sabinie i Zofii życzymy, aby każdy
dzień Waszego życia był przepełniony Bożym błogosławieństwem,
zdrowiem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość, jaką dajecie
ludziom, zawsze do Was wracają. Nadal bądźcie dla nas przykładem
wiary i pobożności.
Wierni z Girowicz

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce życzymy, aby Pan Jezus pomagał Ci być dobrym kapłanem, Duch Święty
prowadził po ścieżkach Bożych, a Maryja opiekowała się z macierzyńską troską.
Z okazji urodzin i imienin życzymy również długich lat życia, błogosławieństwa Bożego, optymizmu i życzliwych ludzi obok.
Parafianie z Porozowa

Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu życzymy, aby Twe życie było szczęśliwe i błogosławione. Niech Chrystus Zmartwychwstały, przynoszący pokój całemu człowieczeństwu, prowadzi Cię piękną,
choć zarazem trudną drogą kapłańską. Niech Matka Boża zawsze
się Tobą opiekuje, a Duch Święty oświeca każdy Twój dzień.
Parafianie z Iwia

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi,
Janowi Kuziukowi, Arturowi Małafiejowi i Michałowi Łastowskiemu życzymy, aby zmartwychwstały Jezus obdarzył Was dobrym
zdrowiem, cierpliwością, wytrwałością, pogodą ducha i wszystkimi
niezbędnymi łaskami na drodze kapłańskiej. Niech każdy dzień życia
będzie oświecony promieniami Bożej miłości i miłosierdzia. Pamiętamy o Was w swoich modlitwach.
Wierni parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu życzymy natchnienia i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, pomyślności w realizacji planów i zamiarów, dobrego zdrowia, przyjaznych
ludzi wokół i zawsze pozostawać wiernym Chrystusowi. Niech miłosierdzie Boże oświeca Twoją drogę.
Parafianie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Biegańskiemu życzymy, aby Twe
kapłaństwo rozkwitało pomimo trudnych warunków. Przyjęcie krzyża z miłością rodzi najpiękniejsze owoce. Niech Twe serce przepełnia
Boża miłość i ufność, że jesteś w Jego ręku, wiara, że Twe kapłaństwo
ma sens, nadzieja, że po śmierci zawsze jest zmartwychwstanie.
Parafianie z Trokiel

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Bezlapowiczowi,
Andrzejowi Pyszyńskiemu i Waleremu Spirydonowi życzymy
hojnych łask Bożych na każdy dzień i darów Ducha Świętego. Niech
zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was dobrym zdrowiem, siłą i
cierpliwością, a Maryja Panna prowadzi do świętości i otacza miłością i opieką.
Wierni kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy, aby Jezus
Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach
błogosławił Cię na co dzień, Duch Święty obdarzał hojnymi darami,
a Matka Najświętsza zawsze się Tobą opiekowała.
Z okazji urodzin i imienin życzymy również dobrego zdrowia na długie lata i siły w pełnieniu woli Bożej.
Wierni kaplic Worobiejki i Wierdomicze

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Aleksandrowi Pietrowiczowi i Ernestowi Mikołajczykowi życzymy
mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, nieustannej opieki Matki Bożej oraz błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy dzień, aby życie zostało oświecone promieniami miłosierdzia Bożego i miłości.

Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi życzymy dobrego
zdrowia, szczęśliwych dni życia i pogody ducha. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy Cię łaską i błogosławieństwem, a Matka
Boża codziennie się opiekuje i zawsze będzie z Tobą.

Czcigodnym Księżom Wiktorowi Zacharzewskiemu, Zdzisławowi Pikule i Pawłowi Zwierzyńskiemu życzymy mocnego
zdrowia, siły w posłudze duszpasterskiej i pogody ducha. Niech
Jezus Zmartwychwstały Was błogosławi, Duch Święty oświeca
Waszą drogę kapłańską, a Matka Boża nieustannie się opiekuje.

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi życzymy dużo radości, zdrowia, cierpliwości, owocnej posługi duszpasterskiej i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Z okazji imienin życzymy również, aby Twoje serce było napełnione
pokojem, a na twarzy zawsze błyszczał uśmiech. Niech Anioł Stróż
nad Tobą czuwa, a Maryja otacza swoją opieką.

Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie

Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Białonosowi
życzymy obfitych łask Bożych i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus
Zmartwychwstały Cię błogosławi, a Duch Święty oświeca drogę
kapłańską.
Parafianie z Makarowiec

Kochanemu Synowi Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
życzymy radości paschalnej na długie lata. Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia Twe serce pokojem i nadzieją, zdrowie będzie mocne, a siły nie opuszczają.
Mama i ojciec

Czcigodnym Ojcu Waldemarowi Słocie, Księdzu Leonowi Liszykowi i Siostrze Miriam życzymy mocnego zdrowia i obfitych
łask Bożych na każdy dzień. Niech Wszechmogący wynagrodzi
Wam za wszelkie starania, których dokładacie, aby przybliżyć
nas do Boga.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wielkiej Brzostowicy

Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu życzymy, aby miłosierny Bóg obdarzył Cię zdrowiem na długie lata, abyś mógł służyć

Parafianie kościoła Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu

Komitet kościelny, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym oraz wierni parafii Wniebowzięcia NMP
w Nowym Dworze

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie życzymy, aby Jezus
Chrystus błogosławił Twe plany, Matka Boża dodawała natchnienia swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomagał godnie pełnić
posługę kapłańską.
Z okazji imienin życzymy również, aby Anioł Stróż i patron święty
czuwali nad Tobą i pomagali szczęśliwie przeżyć każdy dzień.
Krewni

Czcigodnemu Księdzu Tadeuszowi Krisztopikowi życzymy hojnych łask i błogosławieństw od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa na każdy dzień życia.
Z okazji urodzin życzymy również dobrego zdrowia, spokoju, nieustannej inspiracji i radości.
Parafianie kaplicy Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.
Ciąg dalszy życzeń w następnym numerze
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