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Trwać
przy Jezusie

Powodem ustanowienia wspólnego święta 
apostołów Filipa i Jakuba było umieszczenie ich 
relikwii w jednym miejscu – w Bazylice Dwunastu 
Świętych Apostołów w Rzymie.
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Czy w tym roku odbę-
dą się pielgrzymki?

„Czekamy na decyzję biskupów, lecz ostatnie sło-
wo należy do władz” – mówią szefowie grup pie-
szych.
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Znalezienie nieodbudowanej świątyni na teryto-
rium Grodzieńszczyzny nie jest takie proste, jed-
nak można je tu spotkać. 

Łopienica:
zniszczona świątynia
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Budsław, Brasław, Brześć, Białynicze, Gudogaje, Grodno, Łohiszyn, Tro-
kiele – kopie cudownych obrazów z tych najbardziej znanych sanktu-
ariów Białorusi rozpoczęły peregrynację w naszym kraju w czerwcu 
ubiegłego roku. Ich oryginały zostały w pewnym momencie koronowa-
ne koronami papieskimi, co oznacza uznanie ich duchowego znacze-
nia na naszej ziemi. W maryjnym miesiącu maju wraz z o. Stanisławem  
Staniewskim CSsR, jednym z organizatorów peregrynacji, zastanawia-
my się, dlaczego warto zaprosić „Madonny” do swojego domu. 

„JEDZIEMY!”„JEDZIEMY!”
CZYLI O PODRÓŻY MATKI CZYLI O PODRÓŻY MATKI 

BOŻEJ PO BIAŁORUSIBOŻEJ PO BIAŁORUSI
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Poszerzenie kultu jest zawsze efektem aktywnych działań duchowieństwa i wiernych

na stronie   5

„GODNOŚĆ  
KOBIETY I JEJ 
POWOŁANIE –  
ODWIECZNY  
TEMAT REFLEK-
SJI LUDZKIEJ  
I CHRZEŚCIJAŃ-
SKIEJ” 
Dzień Kobiet, 8 marca, minął, jednak maj – miesiąc szczegól-
nego wspomnienia Maryi, Matki Bożej, kobiety – może być 
również dobrą okazją do refleksji nad szacunkiem dla kobiet 
w historii Kościoła katolickiego i jego otoczenia. 
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Wiara pomaga odna-
leźć Boga. Przykład 
tego dają święci Filip 

i Jakub. Ich drogi do poznania 
Jezusa były różne. Jak podają 
Ewangelie, św. Filip najpierw 
był uczniem Jana Chrzciciela. 
Pochodził z Betsaidy. Jezus 

powołał Filipa w dzień po po-
wołaniu Szymona i Andrzeja. 
Więcej o tym świętym mówi 
nam Tradycja. Według niej, 
Filip głosił Dobrą Nowinę  
w Grecji. Zginął śmiercią mę-
czeńską za czasów cesarza 
Domicjana.

Święty Jakub Młodszy był 
zaś bratem św. Judy Tadeu-
sza i prawdopodobnie także 
Szymona – również aposto-
łów. Po zmartwychwstaniu 

Jezusa starał się 
umocnić w wie-

rze pierwszych 
w y z n a w c ó w 
gminy chrześ-
c i j a ń s k i e j .  

Po śmierci Jaku-
ba Starszego stał się 
jego następcą. Mię-
dzy 45 a 49 rokiem 

Jakub napisał list  
do wiernych Kościoła 

narodowości żydow-
skiej. W nim wskazał 
praktyczne wskazówki 
dla pierwszych wyznaw-
ców Jezusa. W 62 roku 
Jakub został oskarżony  

o naruszenie prawa i ska-
zany na ukamienowanie.

Apostoł Filip był świad-
kiem słów Jezusa, który 

mówił między innymi, 
że jest drogą. Dobrze 
wiemy, że tam, gdzie 
pojawił się człowiek, 

zaczęły powstawać 
drogi, które zna-
czyły ludzkie wę-
drówki. Człowiek 

nieustannie gdzieś 
podąża, aby dotrzeć 

do wyznaczonego celu. 
Również nasza życio-
wa wędrówka powin-
na zmierzać w kie-
runku Boga. Tylko 

droga, która prowadzi  
do Boga, jest drogą 

właściwą. 
Dzisiejszy świat propo-

nuje nam wiele dróg, które 
nie prowadzą do Nieba, ale 
mają nam dać szczęście i ra-
dość. Niestety inne drogi niż 
te, które prowadzą do Boga 

zawsze są ślepą uliczką. Kie-
runkowskazy na nich prowa-
dzą do niewiary, pustej przy-
jemności, materializmu 
czy pustej pychy.

Jedyną drogę do 
szczęścia wskazuje nam 
Jezus. On chce być na-
szą drogą, ponieważ wie, 
że to dla nas najlepszy i 
najbezpieczniejszy kie-
runek naszego życia. I 
choć może odczuwa-
my w swoim sercu 
niepokój przed podą-
żaniem Bożymi ścież-
kami, ponieważ są 
trudne i wymagające,  

to trzeba pamiętać  
o słowach Jezusa: „Kto 
we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych 
dzieł, których Ja doko-
nuję, owszem, i większe 
od tych uczyni, bo Ja idę 
do Ojca” (J 14, 12).

„Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem”  
(J 14, 6). Te słowa to 
najpiękniejszy plan dla 
naszego życia. Jezus za-
prasza nas, abyśmy poszli za 
Nim, ponieważ On jest dro-
gą. Tę ścieżkę życia wybrali 

święci apostołowie. I choć 
ich droga do Nieba wiodła 
przez prześladowania i mę-
czeństwo, to ukazują nam, że 
warto trwać przy Jezusie. 

Niech wstawiennictwo 

świętych apostołów Fili-
pa i Jakuba towarzyszy nam  
w czasie ziemskiej piel-
grzymki, byśmy wędrowali 

wśród przeciwności z wiarą i 
przekonaniem, że i nasz głos, 
będący świadectwem i prze-
powiadaniem Dobrej Nowiny, 
mimo przeszkód rozejdzie się 
po całej ziemi. 

                         Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

2 maja
Wspomnienie św. Ata-

nazego, biskupa i doktora 
Kościoła.  

Św. Atanazy urodził się  
w Aleksandrii w 295 roku, już 
jako diakon odegrał wybitną rolę  
na Soborze Nicejskim (325), który 
potępił naukę Ariusza, zaprzecza-
jącą bóstwu Chrystusa. Gdy został 
patriarchą Aleksandrii, niestru-
dzenie walczył słowem i piórem  
z arianizmem. Zachowując nie-
ugiętą postawę w obronie prawd 
wiary, był pięć razy wydalany  
z Aleksandrii i spędził łącznie 17 
lat na wygnaniu. Umarł w Alek-
sandrii 2 maja 373 roku.

 8 maja
Niedziela Dobrego Pa-

sterza.    
W niedzielę Dobrego Pasterza 

rozpoczyna się Tydzień modlitw  
o powołania do służby Bożej  
w Kościele. Od niepamiętnych  
czasów, już w katakumbach i  
na antycznych mozaikach przed-
stawiano Chrystusa jako Dobre-
go Pasterza, który mocno trzy-
ma owieczkę na ramionach. Jest 
to symbol jednej z najdroższych 
prawd wiary. W nim wyraża się 
cała troska Pana Jezusa o każdego 
z nas. Módlmy się za wszystkich 
kapłanów, którzy stanęli na na-
szej drodze życia, a także prośmy 
o nowe, liczne i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne.  

9 maja
Dzień modlitwy za ofiary 

II wojny światowej i o pokój 
na całym świecie.   

Pamiętajmy w tym dniu  
o wszystkich ofiarach wojennych 
oraz módlmy sie o pokój i po-
dejmujmy nieustanne starania  
o jego zachowanie na całym świe-
cie. Módlmy się, by Jezus obdarzył 
nas błogosławieństwem pokoju 
i uleczył to, co w nas, w naszych 
sercach i wspólnotach, jest po-
dzielone i skłócone. Módlmy się, 
by Boski Nauczyciel wskazał  
nam, jak miłować się mimo różnic, 
jak przypominać światu prawdę  
o miłości Ojca do wszystkich, bez 
żadnych wyjątków.  

14 maja 
Święto św. Macieja, Apo-

stoła. 
Św. Maciej należał do uczniów 

Chrystusa, którzy towarzyszyli Mi-
strzowi od Jego chrztu w Jordanie 
aż do wniebowstąpienia. Został 
wybrany na apostoła na miejsce 
Judasza, jako świadek zmartwych-
wstania Chrystusa Pana. We-
dług tradycji miał najpierw głosić 
Ewangelię w Judei, a potem w Etio-
pii, gdzie poniósł śmierć męczeń-
ską około 50 roku.

Litania do Matki Bożej zwana również Litanią Loretańską jest modlitwą  
wielu wezwań, w których nadaje się Maryi różne tytuły, imiona określające Jej 
rolę, zasługi i przymioty. Każdy z tych tytułów lub imion jest zaczerpnięty z Pis-
ma Świętego, tradycji czy dekretów Kościoła. Najwięcej jest jednak takich, które 
wyśpiewał Lud Boży.

Odmawiając litanię trzeba uświadomić sobie fakt, że jest ona jakby czułym 
przemawianiem do Matki, Jej pozdrawianiem wieloma imionami. Takim naszym 
zwiastowaniem. Niczym Archanioł Gabriel przybywamy na spotkanie z Nią z ser-
decznym słowem. To nastawienie jest bardzo ważne. Ta litania opisująca Mat-
kę Najświętszą jest niczym zbiór drogowskazów pozwalających nam wejść głębiej  
w tajemnice Jej życia, poznać Ją samą i zrozumieć jak wielką miłością nas darzy.

Każdy z nas ma jeszcze własne wezwania i tytuły dla Maryi, ponieważ dla 
każdego jest Ona ratunkiem i wielkim wsparciem wtedy, gdy potrzebujemy pomocy 
i rady. Święty Bernard, wielki czciciel Matki Bożej zwykł mawiać: „Patrz za-
wsze na Maryję, idąc za Nią nie zbłądzisz”.

Przeżywając miesiąc szczególnie poświęcony Matce Najświętszej, powróćmy  
do tradycyjnych nabożeństw majowych, módlmy się Litanią Loretańską, byśmy 
pewną i prostą drogą zmierzali do Domu Ojca.

Różne są drogi prowa-
dzące do Boga. Niekie-
dy są to drogi kręte, peł-
ne trudnych wydarzeń. 
Jednak ważne jest, aby  
w poszukiwaniu naszego 
Stwórcy nie poddawać się 
i nie rezygnować. 

TRWAĆ PRZY JEZUSIE

Zadaniem każdego apostoła i każdego ucz-
nia Jezusowego jest doprowadzanie wielu lu-
dzi do Zbawiciela. Aby to zadanie wypełnić, 
trzeba najpierw samemu znać dobrze Jezusa, 
trzeba Go kochać i dla Niego żyć. 

 Ks. Jerzy Martinowicz 

Święto świętych 
apostołów Filipa 
i Jakuba obcho-
dzimy 6 maja.  

Święty Filip

Święty Jakub Młodszy
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– Ojcze Stanisławie, skąd 
wziął się pomysł z peregryna-
cją obrazów maryjnych? 

– Peregrynacja rozpoczę-
ła się w trudnym okresie dla 
Białorusi: pandemia, sytuacja 
w kraju, pożar w Budsławiu... 
To był główny impuls tej ini-
cjatywy. Ludzie potrzebowali 
duchowego ożywienia.

Jeśli chodzi o wybór obra-
zów maryjnych, kult Matki 
Bożej istniał w naszym kraju 
od samego początku. Świad-
czą o tym wszystkie ikony 
biorące udział w peregrynacji. 
Wszystkie pochodzą z począt-
ku XVII wieku. Od tego czasu 
ludzie przychodzili do cudow-
nych obrazów i zanosili swo-
je modlitwy. Istnieją książki,  
w których wszystkie cuda, któ-
re miały miejsce na Białorusi 
poprzez wstawiennictwo Naj-
świętszej Maryi Panny, są za-
rejestrowane i potwierdzone.

Biorąc to pod uwagę, zda-
łem sobie sprawę, że dzisiaj 
wielu wierzących nie zna 
wszystkich cudownych obra-
zów na naszej ziemi. Być 
może ludzie są bardziej za-
znajomieni z ikonami ma-
ryjnymi swoich diecezji (co 
ciekawe, podczas pandemii 
przestaliśmy pielgrzymować 
do sanktuariów maryjnych, a 
teraz sama Maryja rozpoczęła 
wędrówkę do nas). Nawet ja 
nie wiedziałem, że w Homlu 
czy Brześciu są takie obrazy. 
Nie słyszałem też o Matce 
Bożej Boruńskiej. I chciało-
by się, aby Maryja była odtąd 
czczona u nas we wszystkich 
swoich imionach i otaczała 
ludzi swoją opieką. 

– Jakie trudności napotkał 
Ojciec podczas organizacji 
peregrynacji?

– Trudności były tylko  
na samym początku peregry-
nacji, gdy planowaliśmy po-
ruszać się samochodowym 
orszakiem i potrzebowaliśmy 
pozwolenia. Mieliśmy wyje-
chać o 15.00, a pozwolenie 
doszło dopiero po piętnastej 
godzinie. Był czerwiec 2021 
roku sytuacja w kraju była na-
dal napięta, więc dzięki Bogu 
udało się zorganizować pe-
regrynację, aby prosić Matkę 
Bożą o potrzebne łaski.

– Każda pielgrzymka ma 
punkt końcowy – cel. Jaka jest 
główna intencja tej peregry-
nacji? 

– Od początku peregryna-
cji przejechaliśmy 3125 km,  
odwiedzając 30 parafii. Każ-
da wizyta została poświęcona 
prośbie, aby Bóg sprawował 
opiekę nad naszym krajem. 
Aby każdy dom, każda rodzi-
na zbliżyli się jeszcze bardziej  
do Pana przez Maryję. I tak bę-
dziemy trwać, dopóki nie prze-
jedziemy przez całą Białoruś.

– Czy według Ojca obser-
wacji ta „akcja” łączy Biało-
rusinów? 

– Wierzę, że łączy, ponie-
waż dotyka tego, czego naj-
bardziej potrzebuje współ-
czesny świat – duchowego 
odrodzenia. Bardzo ważne 
jest, aby po covidowym okre-
sie „zamkniętych kościołów” 
ludzie nie bali się przychodzić 
i stać na kolanach przed tymi 
obrazami. Duchowa jedność 
poprzez Maryję jest bardzo 
zauważalna. Przychodzą, by 
prosić Ją o wstawiennictwo, 
tak jak kiedyś robili to nasi 
dziadkowie i pradziadkowie.

– Czy peregrynacja przy-
nosi owoce, na które Ojciec 
liczył? 

– Wielu księży twierdzi, że 
reakcja wiernych na peregry-
nację jest takim duchowym 
wybuchem. Obrazy są zwykle 
w parafii przez dwa tygodnie i 
przez cały ten czas kościoły są 
wypełnione. Ludzie codzien-
nie przychodzą, by oddać 
cześć Matce Bożej – taki mają 
duchowy pęd! To świadczy  
o tym, że nasz lud kocha Ma-
ryję i potrzebuje tylko impul-
su, aby kult Bogurodzicy się 
rozwijał.

Przychodzi mi na pamięć 

jedno zdarzenie: przyjechali-
śmy do jednej parafii, a tam 
proboszcz w ostatnim czasie 
prosił o mianowanie wikariu-
sza. Gdy przybyliśmy, wika-
riusza jeszcze nie było. Ale  
na pożegnalnej Mszy świę-
tej powitaliśmy już nowego  
księdza w parafii. Taki, można 
powiedzieć, mały cud.

– Jeden z obrazów, biorą-
cy udział w peregrynacji, to 
wizerunek Matki Bożej Bud-
sławskiej. Obraz ten został 
podniesiony przez wspinaczy 
na najwyższą górę świata – 
Everest – jako symbol naj-
bardziej wzniosłych aspiracji 
narodu białoruskiego. Jak 
Ojciec myśli, do czego dążą 
Białorusini i czy nam się to 
udaje? 

– Maryja poprzez obrazy 
przynosi nam Boga jako wiel-
ki dar i zachęca nas, by dążyć 
do Niego. Jednocześnie dąży-
my do jedności, siły i nadziei. 
Myślę, że nam się to udaje.

– Czy ma Ojciec jakiś plan 
najbliższej peregrynacji? 

– Wszystko jest już za-
planowane aż do listopada! 
Wieść o peregrynacji się roz-
chodzi, dzwonią do nas pro-
boszczowie i zapraszają – je- 
dziemy gdziekolwiek, z jednej 
diecezji do drugiej. Nawiasem 
mówiąc, zawsze bierzemy 
chętnych do naszego zespo-
łu – interesująco jest wziąć 
udział w peregrynacji, po- 
nieważ zawsze, gdy planuje-
my drogę, istnieje możliwość 
odwiedzenia innych kościo-
łów i miejsc.

Można także być świad-
kiem niesamowitych wyda-
rzeń. Nigdy nie zapomnę,  
jak podczas pierwszej piel-
grzymki, gdy wieziono obra-
zy orszakiem, tata z dwoma  
synami w wieku 9-12 lat  
uklękli i przeżegnali się…

 AKTUALNOŚCI

Benedykt XVI obchodził 
95 urodziny 

W Niedzielę Wielkanocną  
w kaplicy klasztoru Mater Eccle-
siae odbyła się liturgia, a następ-
nie podczas tygodnia wielka-
nocnego do Watykanu przybyło 
kilka małych grup i osób, aby zło-
żyć gratulacje emerytowanemu  
papieżowi. 

Benedykt XVI urodził się 16 
kwietnia 1927 roku w niemieckim 
mieście Marktl am Inn. Podob-
nie jak 95 lat temu, w tym dniu w 
kościele była Wigilia Wielkanoc-
na. Arcybiskup Georg Gänswein,  
osobisty sekretarz Benedykta XVI, 
zauważył, że rytm życia papierza- 
seniora prawie się nie zmienił,  
odkąd zrezygnował z posługi na-
stępcy św. Piotra. Poświęca on 
dużo czasu na modlitwę, czytanie, 
korespondencję, zajmuje się mu-
zyką i spotyka się z ludźmi.  

UNESCO: 53 obiekty 
światowego dziedzictwa 
zniszczono na Ukrainie

Organizacja Narodów Zjed- 
noczonych do spraw Oświaty, 
Nauki i Kultury (UNESCO) za-
alarmowała w sprawie obiektów 
światowego dziedzictwa kultu-
rowego na Ukrainie. W wyniku 
wojny częściowo lub całkowicie 
zniszczono 53 z nich. 

Wstępna lista, sporządzona 
we współpracy z lokalnymi wła-
dzami, obejmuje 29 obiektów 
sakralnych, 16 budynków histo-
rycznych, 4 muzea i 4 pomniki. 
Raport jest aktualizowany co-
dziennie, a liczba uszkodzonych 
obiektów stale rośnie. 

Na liście znalazł się Sobór 
Sofijski w Kijowie – jeden z naj-
ważniejszych obiektów kultu-
ry chrześcijańskiej w Europie 
Wschodniej. Budowa świątyni, 
która stała się kolebką chrześci-
jaństwa na Rusi, rozpoczęła się 
na początku XI wieku po chrzcie 
w 988 roku. Od 1990 roku znaj- 
duje się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Holenderscy katolicy
uratowali „kwiatową

tradycję” w Watykanie
Wbrew pesymistycznym za-

powiedziom, że ze względów 
finansowych plac św. Piotra  
na Wielkanoc nie zostanie ozdo-
biony kwiatami z Holandii, stało 
się to możliwe dzięki przedsię-
biorczości holenderskich i sło-
weńskich katolików.

Ks. Antoine Bodar, rektor  
kościoła holenderskiego w Rzy-
mie, zgromadził wokół siebie 
swych rodaków i na początku 
kwietnia ogłosił, że tradycja zo-
stanie zachowana, tym razem we 
współpracy z florystą Pietem van 
der Burgiem, który miał zapew-
nić dostawę sadzonek, drzewek i 
kwiatów do Watykanu przed pon-
tyfikalną Mszą św. wielkanocną.

Rośliny dotarły do Watykanu 
ciężarówką na początku Wielkie-
go Tygodnia. Przed wysłaniem, 
12 kwietnia 2022 roku, pobło-
gosławił je biskup Hans van den 
Hende, przewodniczący episko-
patu Niderlandów.

Intencje modlitewne
na maj

powszechna 
Módlmy się, aby ludzie młodzi, 
powołani do pełni życia, odkryli 
w Maryi wzór słuchania, głębię 

rozeznawania, odwagę wiary  
oraz poświęcenie się służbie.

diecezjalna  
Módlmy się o świętych i gorliwych 

kapłanów dla naszej diecezji. 

 Radio Watykańskie

     ciąg dalszy ze str. 1
Olga Sielicka,
Angelina Marciszewska

„JEDZIEMY!” CZYLI O PODRÓŻY MATKI „JEDZIEMY!” CZYLI O PODRÓŻY MATKI 
BOŻEJ PO BIAŁORUSIBOŻEJ PO BIAŁORUSI

Wiktor Wiedzień,
fotograf towarzyszący peregrynacji

Obserwując wierzących i przechodniów podczas peregrynacji, 
zauważyłem pozytywną i wdzięczną reakcję na to wydarzenie. 
Pamiętam pielgrzymkę wzdłuż granic naszego kraju: początkowo 
ludzie o niej nie słyszeli i wielu o niej nie wiedziało, ale po kilku 
dniach naszej podróży z Maryją było coraz więcej ludzi. 

Gdy już rozpoczęła się peregrynacja obrazów w różnych koś-
ciołach w kraju, zauważyłem, jak oddać cześć Matce Bożej  
w cudownych ikonach przybyli nie tylko parafianie od małego  
do dużego, ale także wielu naszych prawosławnych braci. Wśród 
kopii obrazów z białoruskich sanktuariów znajdują się również  
te, które są równie czczone przez wszystkie wyznania chrześcijań-
skie (np. Matka Boża Żyrowicka, Jurowicka).  

W niezwykły sposób dzieci ostrowieckiej parafii świętych Kos-
my i Damiana okazywały szacunek Maryi. Podczas pobytu obra-
zów w parafii dzieci wraz z katechetkami przygotowały koloro-
wanki z każdą ikoną i pokolorowały je. Wyglądało to tak szczerze 
i pięknie! Powstały małe kopie kopii cudownych obrazów naszej 
Niebiańskiej Matki, wykonane rękami dzieci!   

Niezwykły, a może nawet mało prawdopodobny przypadek 
przytrafił mi się jako fotografowi. Wieźliśmy obrazy do jednej  
z parafii na Grodzieńszczyźnie. Przygotowywano tam uroczyste 
spotkanie – wierni mieli podczas procesji wnieść obrazy Matki  
Bożej do kościoła. Jest to zawsze piękny moment i duchowo zna-
czący dla uczestników. 

Gdzieś w połowie zdałem sobie sprawę, że w moim pleca-
ku fotograficznym nie ma aparatu, a cały potrzebny sprzęt jest. 
Można sobie wyobrazić moje myśli i uczucia przez pierwsze kilka  
sekund. Niedorzeczna sytuacja. Jak to się mogło stać, jeśli spraw-
dzałem wszystko przed wyjazdem i wszystko było na miejscu?  
Jak mam robić zdjęcia? Telefon nie pomoże w trudnych wieczor-
nych warunkach, jest potrzebien wysokiej jakości sprzęt. Aparatu 
nie było też w samochodzie. 

Wiem, że w takich nieprzewidzianych sytuacjach należy sta- 
rać się wszystko postrzegać co najmniej w sposób neutralny. Jesz-
cze lepiej, jednak trudniej, jest zaakceptować, że ta sytuacja jest 
mi potrzebna do czegoś. Więc tak zrobiłem. 

Gdy podjechaliśmy do kościoła, miałem trochę czasu, aby spró-
bować rozwiązać mój „problem”. Podczas rozmowy z proboszczem 

przypomniałem sobie, że kiedyś widziałem go z aparatem. Za- 
pytałem – i okazało się, że się nie pomyliłem! Co więcej, okazało 
się, że ma ten sam system co ja, co oznaczało, że obiektywy, które  
były ze mną będą pasowały. „Przez przypadek, po prostu szczęś-
cie” – powiedzą sceptycy. Jednak z jakim prawdopodobieństwem 
wszystko mogło zostać rozwiązane w ten sposób?!  

Najwidoczniej, mimo mojej nieuwagi, Matka Boża wciąż chcia-
ła, abym przedstawił atmosferę spotkania.

W
. W

ie
dz
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ń

W księdze cudów poprzez wstawiennictwo Matki Bożej  
na ziemi białoruskiej zapisane są nawet wskrzeszenia

Wydano specjalne broszury z krótką historią cudownych obrazów
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DWA LATA BEZ
PIELGRZYMEK

Początek pandemii zimą 2020 
roku postawił pod znakiem zapyta-
nia organizację nie tylko pielgrzy-
mek pieszych, lecz także festynów 
w Budsławiu i diecezjalnych sank-
tuariach. Wówczas na półtora mie-
siąca przed festynem KKBB ogłosi- 
ła jego przeniesienie, jednak z ini-
cjatywy arcybiskupa Kondrusiewi-
cza spotkanie modlitewne odbyło 
się w formie święta parafialnego.  
O organizacji pielgrzymek pieszych 
nie było nawet mowy.

Pomimo ograniczeń pierw-
szego roku pandemii wierni orga-
nizowali się w małe grupki piel-
grzymkowe i szli do sanktuariów.  
W 2021 roku KKBB ogłosiła, że fe-
styn budsławski odbędzie się, ale 
„bez zorganizowanych pielgrzy-
mek”. Jednocześnie hierarchowie 
przypomnieli, że „chętni mogą 
organizować pielgrzymki indywi-
dualnie”. Fala takich grup w ubie-
głym roku była już znacznie więk-
sza niż rok wcześniej.

CZY WRÓCĄ DUŻE
ZORGANIZOWANE GRUPY?

Ks. Paweł Rudźman, odpowie-
dzialny za pielgrzymkę Barano-
wicze-Budsław, zwraca uwagę, że 
organizatorzy pieszej pielgrzymki  
do narodowego sanktuarium cze-
kają na decyzję Konferencji Bi-
skupów. „Jeśli ta decyzja zostanie 
podjęta, osoby odpowiedzialne już 
zajmą się bezpośrednim przygoto-
waniem” – powiedział ksiądz.

Na decyzję biskupów czeka-
ją również w Grodnie i Witebsku. 
„Nic jeszcze nie wiadomo, jest 
wiele niuansów” – skomento-
wał ks. kanonik Antoni Grem-
za. Kanclerz diecezji witebskiej  
ks. Wiktor Misiewicz potwierdził, 
że w każdym razie ostatnie słowo 
należy do władz państwowych, 
ponieważ „jest to impreza maso-
wa poza murami kościołów, którą 
trzeba uzgodnić”. „Jeśli otrzyma-
my zgodę, to pielgrzymki się od-
będą – wyraził szczerą nadzieję  
ks. Wiktor. – Chciałbym, żeby 
ruszyły, wróciły do normy, lecz  

na razie trudno jest odpowiedzieć 
na to pytanie”.

Z kolei przedstawiciele archi-
diecezji mińsko-mohylewskiej 
mówią, że rozpoczynają przygo-
towania do pielgrzymek. Ks. Oleg 
Szpieć TChr, odpowiedzialny  
za grupę Mińsk-Budsław, zazna-
czył, że w tej sprawie odbyła się 
już rozmowa z arcybiskupem Jó-
zefem Staniewskim i „powiedział, 
że będziemy organizować piel-
grzymki”. „Na razie konkretów 
jest jeszcze mało, ale ograniczenia 
nie są przeszkodą” – dodał ksiądz. 
O. Andrzej Żylewicz potwierdził, 
że kapucyni mają już wyznaczo-
nego koordynatora pielgrzymki 
Mołodeczno-Budsław i rozpoczęli 
niezbędne przygotowania.

CZY WIERNI CZEKAJĄ  
NA POWRÓT  

PIELGRZYMEK?
„Przynajmniej nikt nie pytał 

mnie o pielgrzymkę. Osobiście  

nie widzę zbyt dużego entuzjazmu” 
– skomentował ks. Gremza. Z tą 
opinią zgodził się też ks. Rudźman: 
„To jest problem współczesnego 
człowieka, jego samoorganizacji. 
Kto chciał, ten chodził w zeszłym 
roku i przed rokiem”.

Niektórzy rozmówcy wspo-
minają o problemie noclegów.  
Po ograniczeniach covidowych 
wielu wiernych i dyrektorów szkół 
z dystansem podchodzi do przyj-
mowania pielgrzymów pod swój 
dach. „Nakarmienie ludzi nie jest 
problemem, pytanie raczej, czy 
pielgrzymi są gotowi zabrać ze 
sobą namioty – powiedział szef 
baranowickiej pielgrzymki. – Tym-
czasem, aby postawić miasteczko 
namiotowe, potrzebne jest rów-
nież odpowiednie zezwolenie”. 

Ks. Dymitr Dubowik poda-
je przykład, że parafia w Woł-
kołatach, sąsiadka sanktuarium  
w Budsławiu, przyjmowała rocznie  
do 800 pielgrzymów z diecezji  

witebskiej. „Tamtejszy proboszcz 
mówi, że w tym roku będzie do-
brze jeśli będą mogli przyjąć cho-
ciażby połowę – powiedział bud-
sławski kustosz. – Ludzie nie są 
zbyt chętni do przyjmowania piel-
grzymów”.

CZY BUDSŁAW ZOSTANIE 
BIAŁORUSKIM SANTIAGO 

DE COMPOSTELA?
Ks. Rudźman uważa, że „być 

może nadszedł już czas takich 
pielgrzymek jak w Santiago de 
Compostela”. „To działało przez 
ostatnie dwa lata. Ludzie cho-
dzili swoimi małymi grupkami. 
Choć może to zabrzmieć dziwnie, 
dla mnie było to większym prze-
życiem niż wtedy, gdy nadchodzi 
duża grupa. W zatłoczonej grupie 
służę ja. A gdy idziesz z niewielką 
liczbą ludzi, istnieje niesamowi-
te uczucie modlitwy przy śpiewie 
ptaków, szumie wiatru lub szem-
rze strumienia. Wydaje mi się,  
że ci, którzy próbowali iść na 
własną rękę, nie będą już chcieli 
iść z dużą grupą. I patrzę na to 
pozytywnie” – zaznaczył ksiądz.

Na razie wszyscy organizatorzy 
pielgrzymek czekają na ostatecz-
ne decyzje biskupów i urzędników 
państwowych. Rozmówcy mają  
nadzieję, że wszystkie zezwolenia 
zostaną uzyskane. „Nie zacznie-
my od porządnych przygotowań, 
dopóki nie otrzymamy zgodę  
od władz” – powiedział ks. Szpieć. 

Na razie temat obecnych uro-
czystości budsławskich jest na 
etapie opracowania. „Arcybiskup 
poprosił, abyśmy zastanowili się i 
przedstawili pomysły, a on z kolei 
pomyśli nad swoimi propozycjami” 
– powiedział szef mińskiej piel-
grzymki. Ks. Gremza potwierdził 
już, że uroczystości w Trokielach 
odbędą się pod hasłem „O pokój”. 
W maju na pewno będzie znany  
los obecnych pielgrzymek do Bud-
sławia i innych sanktuariów.

Pandemia przerwała wieloletnią tradycję pieszych 
pielgrzymek do białoruskich sanktuariów. Od dwóch 
lat nie odbywają się duże zorganizowane pielgrzym-
ki. Pytanie, czy pielgrzymki odbędą się w tym roku, 
również pozostaje otwarte. „Czekamy na decyzję bi-
skupów, lecz ostatnie słowo należy do władz” – mó-
wią szefowie grup pieszych.

 Kościół powszechny

BOLIWIA. Boliwijski Kościół wyraził ubolewanie z powodu 
śmierci 42-letniego o. Wilbertha Dazy OFM i wezwał do wyjaś-
nienia tej zbrodni w parafii św. Franciszka w Santa Cruz. Sekre-
tariat Generalny Konferencji Episkopatu Boliwii w swoim komu-
nikacie wyraził żal i przerażenie z powodu tej zbrodni. „Prosimy  
o jak najszybsze przeprowadzenie jasnego i precyzyjnego śledz-
twa, które doprowadzi do wyjaśnienia tych strasznych wydarzeń. 
W obliczu narastającej w Boliwii kultury przemocy, zabójstw ko-
biet, rabunków, morderstw, braku bezpieczeństwa obywateli, 
wzywamy wszystkich Boliwijczyków do zaangażowania się i dzia-
łania na rzecz kultury pokoju, w której wszyscy będą mogli żyć 
w braterstwie” – czytamy w komunikacie boliwijskiego episko- 
patu.

POLSKA. Przeglądu najcenniejszego skarbu sanktuarium  
w Częstochowie dokonał prof. Krzysztof Chmielewski z Wydzia-
łu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, który  
od lat opiekuje się tym niezwykłym dziełem. Zagrożenia dla obra-
zu wynikają z samej jego materii, ponieważ jest on namalowany 
na desce wrażliwej na zmiany temperatury i wilgotności, a stan 
drewna wpływa z kolei na warstwy polichromii, zaprawy i far-
by. Taka struktura pod wpływem zmian w wilgotności otoczenia  
czy temperatury reaguje, każdy z tych komponentów zmienia się, 
co może powodować rozdzielenia poszczególnych warstw i pęk-
nięcia. Jak poinformowano, stan obrazu jest stabilny, zważyw-
szy na jego wiek i dramatyczną historię, zarówno tę najstarszą, 
jak i nowsze dzieje z czasów II wojny światowej, gdy gospodarze 
sanktuarium – ojcowie paulini – byli zmuszeni go ukrywać. Wa-
runki z tego okresu wpłynęły na jakość zaprawy malarskiej, któ-
ra stała się krucha i „wrażliwa”. Przy tej okazji zmieniono także 
sukienkę Matki Bożej. Coroczne oględziny Obrazu Matki Bożej  
Częstochowskiej odbywają się od 1950 r.

UKRAINA. Centrum katolickiej organizacji charytatywnej 
Caritas Ukraina w Mariupolu poinformowało o tragicznej śmier-
ci dwóch swoich pracowników. Zaznaczono, że ośrodek katoli-
ckiej misji humanitarnej, w którym ukrywały się kobiety, został 
ostrzelany przez czołgi. Wraz z pracownikami organizacji zginęło  
pięciu ich krewnych. Kardynał Tagle zauważył, że wolontariusze, 
którzy ryzykują życie, wykonują „świętą pracę”, siejąc prawdę, 
sprawiedliwość, miłość i pokój, które zmienią świat. Zapewnił  
w modlitwie za pracowników humanitarnych, którzy giną podczas 
walk, podkreślając, że ich wysiłki nie pójdą na marne i na pewno 
przyniosą owoce.

WŁOCHY. Władze kraju uchwaliły prawo pozwalające  
na wykorzystanie skonfiskowanego przez mafię mienia do zakwa-
terowania uchodźców z Ukrainy. Na ten cel zostaną przekazane 
622 budynki. Według nowych ustaleń prawnych, prefekturom i 
gminom zostały tymczasowo udostępnione niewykorzystane jak 
dotąd obiekty, którymi zarządza agencja ds. mienia skonfiskowa-
nego przestępczości zorganizowanej. „Wykorzystanie skonfisko-
wanego mienia nabiera mocnej wartości symbolicznej, ponieważ 
nieruchomości zabrane ludziom posługującym się przemocą,  
zostaną przekazane ofiarom uciekającym przed działaniami wo-
jennymi” – powiedziała w oświadczeniu minister spraw we- 
wnętrznych Luciana Lamorgese.

Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

 Ks. Jerzy Martinowicz  

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego biskup grodzieński 
Aleksander Kaszkiewicz odprawił Mszę św. w kościele katedralnym 
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie.

 Artiom Tkaczuk

     ciąg dalszy ze str. 1

REZUREKCJA W KATEDRZE
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Procesja rezurekcyjna ulicami miasta

Po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pande-
mią na początku liturgii 

odbyła się procesja rezurek-
cyjna ulicami miasta. Podczas 
procesji, w której niesiono 
Najświętszy Sakrament, wier-
ni śpiewali radosne pieśni  
wielkanocne przy akompania-
mencie muzycznym orkiestry 
dętej.

Następnie wszyscy zebra-
li się w katedrze – „matce” 

świątyń diecezji grodzień-
skiej, aby razem „zobaczyć i 
uwierzyć”, że Chrystus zmar-
twychwstał, nadal żyje i działa 
w swoim Kościele.

Biskup Aleksander Kasz-
kiewicz w homilii podkreślił, 
że Wielkanoc jest świętem 
nadziei, ponieważ „zmar-
twychwstały Chrystus wzy-
wa nas do opuszczenia ciem-
ności grzechu i śmierci i 
wyjścia do cudownego światła  

miłości, prawdy i życia – 
światła, które nigdy nie bę-
dzie miało końca”.

Na zakończenie liturgii 
hierarcha życzył wiernym 
mocnej, niezachwianej na-
dziei wynikającej z paschal-
nej wiary w zwycięstwo Chry-
stusa i która będzie światłem  
na drodze codziennego życia, 
pośród wszystkich trudności, 
trosk, cierpliwości i doświad-
czeń.

CZY W TYM ROKU ODBĘDĄ SIĘ PIELGRZYMKI?
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Obecnie popularne są pielgrzymki indywidualne lub w małych grupach
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Może pojawić się pyta-
nie, dlaczego częściej 
mówi się o szacunku 

dla kobiet niż mężczyzn? A 
może nie trzeba szanować 
mężczyzn? Oczywiście, trze-
ba. Ten sam szacunek na-
leży się każdej osobie, nie-
zależnie od płci. Feminizm  
(z łac. femina – kobieta), 
mimo że powstała jako „ideo-
logia wyzwolenia kobiet, wy-
wodząca się z przekonania 
o doznawaniu przez kobiety 
niesprawiedliwości ze wzglę-
du na płeć” (E. Adamiak, Bło-
gosławiona między niewia-
stami, Lublin 1997), zwraca 
też uwagę na dyskrymina-
cję mężczyzn. Z wspomnia-
ną dyskryminacją wyraźniej  
w całej historii borykały się 
kobiety. Ma to również swo-
je odzwierciedlenie w Piśmie 
Świętym.

ROZRÓŻNIENIE KON-
TEKSTU HISTORYCZNO- 

KULTUROWEGO
Wiadomo, że czas, epoka 

pozostawiają swój ślad w lite-
raturze, która powstała w tym 
okresie. Cechy kultury, cechy 
relacji społecznych, w tym 
między kobietą a mężczyzną, 
są również opisane w książ-
kach z określonego okresu, 
pośrednio lub bezpośrednio, 
choćby ze względu na fakt, 
że ich autor żył w określonym 
czasie. Dotyczy to zarówno 
literatury pięknej, jak i Bi-
blii. Pismo Święte składa się  
z książek pisanych przez lu-
dzi z określonej epoki. Duch 
Święty inspirował ich, inspi-
rował ich umysły i serca, ale 
nie przenosił autorów do in-
nego okresu historycznego.

W połączeniu z uniwer-
salnością przesłania Pis-
ma Świętego istnieje po-
trzeba starannej i aktualnej  

interpretacji jego poszcze-
gólnych fragmentów, słów 
– zarówno Starego, jak i No-
wego Testamentu. Zasada ta 
dotyczy również fragmen- 
tów opisujących charakter 
relacji między mężczyzną a 
kobietą, ponieważ jest ona 
odzwierciedleniem czasów 
życia apostołów.

O ŻONIE PODDANEJ
MĘŻOWI, I NIEBEZ-

PIECZNEJ TAJEMNICY
Zarówno osoby wierzące, 

jak i niewierzące znają nastę-
pujące słowa z Listu św. Pa-
wła: „Żony niechaj będą pod-
dane swym mężom, jak Panu, 
bo mąż jest głową żony, jak i 
Chrystus – Głową Kościoła: 
On – Zbawca Ciała. Lecz jak 
Kościół poddany jest Chry-
stusowi, tak i żony mężom 
– we wszystkim. Mężowie 
miłujcie żony, bo i Chrystus 
umiłował Kościół i wydał  
za niego samego siebie, aby 
go uświęcić [...]. Mężowie po-
winni miłować swoje żony, 
tak jak własne ciało. Kto mi-
łuje swoją żonę, siebie same-
go miłuje. Przecież nigdy nikt 
nie odnosił się z nienawiścią 
do własnego ciała, lecz [każ-
dy] je żywi i pielęgnuje, jak i 
Chrystus – Kościół, bo jeste-
śmy członkami Jego Ciała. 
Dlatego opuści człowiek ojca 
i matkę, a połączy się z żoną 
swoją, i będą dwoje jednym 
ciałem. Tajemnica to wielka, 
a ja mówię: w odniesieniu  
do Chrystusa i do Kościoła. 
W końcu więc niechaj tak-
że każdy z was tak miłuje 
swą żonę jak siebie samego! 
A żona niechaj się odnosi 
ze czcią do swojego męża!”  
(Ef 5, 22-26, 28-33).

Św. Paweł używa słów  
o ostrzejszych sformułowa-
niach dotyczących kobiet, 
jednak opisowi miłości męż-
czyzny do kobiety poświęcił 
we wspomnianym fragmen-
cie więcej słów niż pisząc  
o „poddaństwie” kobiet. W nie-
których kazaniach, konferen-
cjach, a także opiniach świe-
ckich większy nacisk kładzie  
się na pierwszy akapit wspo-
mnianego fragmentu, co jest  
co najmniej nieobiektywne.

Fragment, w którym wy-
raźnie widać połączenie kon-
tekstu historyczno-kulturo-
wego epoki i uniwersalności  

listu z Biblii, to słowa z Pierw-
szego Listu św. Pawła do Ko- 
ryntian, w którym pisze o wza- 
jemnej zależności kobiety i 
mężczyzny oraz o ich równo-
ści wobec Boga. W tym frag-
mencie rozważa nad tym, czy 
kobieta powinna zakrywać 
sobie głowę: „Mężczyzna 
zaś nie powinien nakrywać  

głowy, bo jest obrazem i  
chwałą Boga, a kobieta jest 
chwałą mężczyzny. To nie 
mężczyzna powstał z kobie-
ty, lecz kobieta z mężczyzny. 
Podobnie też mężczyzna nie 
został stworzony dla kobiety, 
lecz kobieta dla mężczyzny. 
Oto dlaczego kobieta winna 
mieć na głowie znak podda-
nia, ze względu na aniołów. 
Zresztą u Pana ani mężczyzna 
nie jest bez kobiety, ani ko- 
bieta nie jest bez mężczyzny. 
Jak bowiem kobieta powsta-
ła z mężczyzny, tak mężczy-
zna rodzi się przez kobie-
tę. Wszystko zaś pochodzi  
od Boga” (1 Kor 11, 7-12).

Ostrzejsze sformułowania 
apostoła są obecne w tym sa-
mym Liście: „Tak jak to jest we 
wszystkich zgromadzeniach 
świętych, kobiety mają na 
tych zgromadzeniach milczeć; 

nie dozwala się im bowiem 
mówić, lecz mają być poddane 
jak to Prawo nakazuje. A je-
śli pragną się czegoś nauczyć, 
niech zapytają w domu swoich 
mężów. Nie wypada bowiem 
kobiecie przemawiać na zgro-
madzeniu” (1 Kor 14, 33-35). 
Powyższe słowa brzmią co  
najmniej niesprawiedliwie.

W innym Liście do Tymo-
teusza św. Paweł, odnosząc się 
do słów Starego Testamentu, 
pisze tak: „Nauczać zaś ko-
biecie nie pozwalam ani też  
przewodzić nad mężem, lecz 
[chcę by] trwała w cicho-
ści. Albowiem Adam został 
pierwszy ukształtowany, po-
tem – Ewa. I nie Adam został 
zwiedziony, lecz zwiedziona 
kobieta popadła w przestęp-
stwo” (1 Tm 2, 12-14).

Przez długi czas w sferze 
publicznej o kobietach wypo-
wiadali się w zdecydowanej 
większości mężczyźni. Ten 
fragment Listu Apostoła dla 
wielu interpretatorów i myśli-
cieli był potwierdzeniem „nie-
bezpieczeństwa” kobiet, które 
były dla mężczyzn pewną ta-
jemnicą. To „niebezpieczeń- 
stwo” wynikało ze związku ko-
biety z cielesnością, co z kolei 
wiązało się z nieczystością. Po-
nadto uważano, że kobiety są 
słabsze przed pokusami diabła.

I chociaż teraz nie dziwi nas 
kobieta, która wypowiada się 
publicznie w Kościele (w bia- 
łoruskim Kościele katolickim 
jest o wiele więcej kobiet), 
można odtąd usłyszeć opi-
nię – zarówno od księży, jak i  
od świeckich mężczyzn (praw-
dopodobnie i od kobiet) – że 
kobieta jest bardziej winna,  
na przykład za grzechy zwią-
zane z seksualnością i że mąż  
w rodzinie ma bardziej szano-
waną rolę niż żona, ponieważ 
powinna być „poddana”.

Takie rozumienie słów 
Pisma Świętego wpisuje się  
w błędną interpretację frag-
mentów Biblii o kobiecie. Po-
legała ona właśnie na tym, że 
nadawano tekstom powszech-
nie obowiązujący wymiar 
przesłania religijnego, bez 
rozróżniania na słowa, któ-
re były odbiciem panujących  
w czasach biblijnych zwycza-
jów, a uniwersalnym przesła-
niem o kobiecie. Również na 
przeciągu czasu odgrywało 
rolę to, że podrzędny status 
kobiety nadal pozostawał rze-
czą naturalną w systemie spo-
łecznym, w jakim były te frag-
menty interpretowane przez 
większość ówczesnych teolo-
gów. Prawidłową interpretację 
wspomnianych listów wprowa-
dził dopiero św. Jan Paweł II  
w Liście Apostolskim „Mulie- 
ris Dignitatem”.

JAN PAWEŁ II  
O RÓWNOŚCI KOBIET 
I MĘŻCZYZN W LIŚCIE 

APOSTOLSKIM „MULIE-
RIS DIGNITATEM”

Kwestie praw i miejsca ko-
biet w społeczeństwie podej-
mowali również poprzedni-
cy Jana Pawła II. On zaś jako 
pierwszy wydał oficjalny doku-
ment kościelny, w całości po-
święcony kobiecie, jej godno-
ści i powołaniu – wspomniany 
wyżej List Apostolski „Mulie-
ris Dignitatem”.

W nim papież m.in. zwró-
cił uwagę na pełen szacunku 
stosunek Jezusa do kobiet: 
„Chrystus czynił wszystko, 
ażeby – na tle ówczesnych 
zwyczajów i stosunków spo-
łecznych – kobiety odnalazły 
w Jego nauczaniu i w Jego 
postępowaniu właściwą so-
bie podmiotowość i godność”.  
Ojciec Święty podkreśla, że  
ani w słowach ani w postępo-
waniu Chrystusa nie ma żad-
nego elementu, gestu, który 
by wyrażał brak poszanowa- 
nia dla kobiety.

Także Jan Paweł II odniósł 
się Listów św. Pawła. Inter- 
pretując posłanie do Efe-
zjan, w których Apostoł pisze  
o poddaństwie kobiet, papież 
zaznaczył m.in., że „podda-
nie” należy przede wszyst-
kim rozumieć jako wzajemne:  
żony mężowi, męża żonie i 
takie poddanie musi istnieć  
w małżeństwie.

Pisząc zaś o równości ko-
biety i mężczyzny w kontek-
ście słów Listu do Tymoteu-
sza: „Albowiem Adam został 
pierwszy ukształtowany, po-
tem – Ewa. I nie Adam został 
zwiedziony, lecz zwiedziona 
kobieta popadła w przestęp-
stwo” (1 Tm 2, 13-14) – Ojciec 
Święty podkreślił, że „nie-
zależnie od tego «rozdziału 
ról» w biblijnym opisie – ów 
pierwszy grzech jest grzechem 
człowieka, którego Bóg stwo-
rzył mężczyzną i niewiastą”.

Podjęta przez Ojca Świę-
tego interpretacja wspomnia-
nych i nie tylko fragmentów 
Pisma Świętego, w których 
mówi się o kobiecie, język, 
którym papież „mówi” o ko-
biecie w „Mulieris Dignitatem” 
– m.in. wszystko to przynio- 
sło i nadal przynosi znaczące 
zmiany w nastawieniu do ko-
biet w Kościele katolickim.

„GODNOŚĆ KOBIETY I JEJ POWOŁANIE – ODWIECZNY
TEMAT REFLEKSJI LUDZKIEJ I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ” 

  Katarzyna Pawłowska
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„Raj” –  fragment po lewej stronie tryptyku „Ogród ziemskich rozkoszy” (1500-1510), Hieronymus Bosch
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Papież Franciszek błogosławi kobiety podczas cotygodniowej audiencji generalnej w Auli Pawła VI

     ciąg dalszy ze str. 1
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Jak rozeznać 
powołanie 
życiowe? 

Nie ma człowieka bez 
powołania. Jak odkryć 
swoją drogę? Na czym 

się skupić, a czego nie robić? 
Wybory w życiu zawsze wiążą 
się z ryzykiem, własną odpowie-
dzialnością i konsekwencjami, a 
przede wszystkim brakiem pew-
nych odpowiedzi. Zobacz jak 
wybierasz osobę, z którą chcesz 
przeżyć życie – nie wiesz co bę-
dzie po drodze, co was spotka, 
oczywiście sam musisz zadbać 
o tę piękną miłość i ją każde-
go dnia rozwijać i pielęgnować.  
A co do powołania jakiegokol-
wiek, każdy czuje gdzieś w sercu, 
gdzie jest jego miejsce. Problem 
tylko w tym, czy daje sobie czas 
i przestrzeń do dostrzeżenia tego. 

W odkrywaniu powołania 
warto pamiętać o 4 zasadach. 
Najpierw trzeba się zastanowić, 
co chcę robić w życiu. U progu 
dorosłości potrzebna jest reflek-
sja na temat tego, kim jestem, 
jak chcę przeżyć moje życie, jakie 
są moje mocne i słabe strony, czy 
czuję się darem. Drugim krokiem 
w odkrywaniu powołania jest 
modlitwa – trzeba o powołaniu 
porozmawiać z Kimś, kto nas 
stworzył, z Kimś, kto nas najlepiej 
zna. Tym Kimś jest Bóg. Potrzeb-
ne są chwile adoracji, ciszy, lektu-
ry Słowa Bożego. Co bardzo waż-
ne, w czasie modlitwy możemy z 
jednej strony usłyszeć Boga, a z 
drugiej własne serce, które będzie 
podpowiadać co wybrać. Istotnym 
krokiem na drodze rozeznawania 
powołania jest towarzyszenie. To 
nic innego jak pozwolić, aby ktoś 
nam pomógł odkryć głos Boga 
i go zweryfikować. Może to być 
ksiądz, siostra zakonna, ale też 
osoba świecka, wierna swojemu 
powołaniu. Nie można poszuki-
wać całe życie, w końcu trzeba  
zaryzykować. Czwartym krokiem 
na drodze rozeznana powołania 
jest decyzja. Każda decyzja o wy-
borze konkretnej drogi oscyluje 
między lękiem a ryzykiem. W po-
wołaniu nie chodzi o 100% pew-
ności. Niektórzy zwlekają z decy-
zją aż do czasu, gdy będą zupełnie 
pewni. Gdy wybór jednej z dróg 
ma szanse pół na pół i wskazów- 
ka nawet lekko przesunie się  
na jedną ze stron, to już znak, 
żeby tej opcji delikatnie przewa-
żającej przyjrzeć się uważnie. 

Może jeszcze dwa słowa o po-
wołaniu do wyłącznej służby Bo-
żej. Młodemu człowiekowi trudno 
jest dziś usłyszeć głos Boga, po-
nieważ jest zabiegany, zmuszony 
do zrealizowania wielu projek-
tów, spędza godziny przed kom-
puterem. Jak więc odkryć swoje 
powołanie? Jak usłyszeć to „Pójdź  
za Mną”? Zostaw wszystko; za-
bierz tylko to, co jest konieczne; 
pożegnaj rodziców, rodzeństwo; 
zostaw to, czym żyłeś do tej pory; 
poproś księdza proboszcza, żeby 
zawiózł cię do klasztoru, do se-
minarium, gdyż może od jakiegoś 
czasu słyszysz w swoim sercu głos 
Boga, tylko się boisz. 

Zapewne każdy powołany 
przed taką decyzją stoczył walkę 
duchową. Ile ona trwała – mie-
siąc, rok, kilka lat – to tajemnica 
każdego powołanego. Ta bitwa  
w życiu kapłana, zakonnika,  
osoby konsekrowanej toczy się tak 
naprawdę każdego dnia. Jeżeli 
szukasz odpowiedzi na pytanie 
dotyczące Twojego powołania,  
to znak, że do Twojego serca  
bardzo wyraźnie puka Bóg. 

     mlodziez.przemyska.pl

 zadaj pytanie

Są sytuacje, w których świąty-
nię zwyczajnie nie ma komu 
i dla kogo odnowić. Podobnie 

sytuacja wygląda z dawnym koś-
ciołem w Łopienicy Wielkiej, po-
nieważ po 1945 roku nawet sama 
nazwa Łopienica Wielka przesta-
ła istnieć, gdyż dwór o tej samej 
nazwie został przyłączony do wsi 
Hryniewicze. 

Wielka, lub, jak wcześniej mó-
wiono, Łopienica Stara, jest zna-
na z końca XV wieku. Był to dwór 
wielkiego księcia litewskiego, 
którym władali Kłoczki, Andrusz-
kowicze, Pukszty, Alendscy i wie-
lu innych przedstawicieli szlach- 
ty Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Już w pierwszej połowie XV 
wieku w Łopienicy Starej była 
dość duża kaplica, jednak powsta-
nie tam klasztoru franciszkanów 
wiąże się z rodem Ogińskich.   

W lipcu 1679 roku Jan i Joanna 
Ogińscy sprowadzili do Łopieni-
cy 12 ojców franciszkanów, da-
jąc im folwark Cielaki i karczmę  
w Porozowie. Za to franciszkanie 
zobowiązali się do zbudowania 
kamiennego klasztoru i założe-
nia parafii. Jednak historia budo-
wy rozciągnęła się na cały wiek. 
W 1745 roku zbudowano tylko 
fundamenty wielkiego kościoła, 
a Bułharyni, którzy posiadali Ło-
pienicę po Ogińskich, nie mieli 
finansowej możliwości szybkie-
go zbudowania takiego kościo-
ła, chociaż fundamenty na jego 
wzniesienie zostały jeszcze zało-
żone przez Ogińskich. Poświęco-
no kościół klasztoru franciszka-
nów w 1785 roku pod wezwaniem 

Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, a parafia 
przy nim została założona dopie-
ro w 1799 roku.

Kościół został zbudowany  
w formie trójnawowej bazyliki. 
Na fasadzie znajdowało się sześć 
rzeźbianych doniczek i krzyż. 
Dach kościoła pokryty był gon-
tem, jedynie jego przednia część 
była blaszana. W kościele znaj-
dowało się pięć ołtarzy z nama-
lowanymi na deskach i drewnie 
obrazami. W pierwszych dzie-
sięcioleciach XIX wieku klasztor 
był aktywnie budowany, powstał 
tu kamienny budynek klasztoru, 
dom dla ubogich i wiele drewnia-
nych budynków gospodarczych. 

Mimo starań ówczesnego 
właściciela Łopienicy Wielkiej 
i patrona świątyni Jana Bułha-
ryna, w 1832 roku kościół zo-
stał zamknięty. Wystrój i obrazy  

przeniesiono do kościoła w Po-
rozowie. Budynek stał pusty 
przez prawie 40 lat. W 1870 roku 
rozpoczęto go przebudowywać  
na cerkiew prawosławną, zmie-
niając wygląd kościoła poprzez 
dokończenie pięciu kopuł. Cer-
kiew w Łopienicy Wielkiej była 
w istocie największą świątynią 
prawosławną w okolicy, parafia 
liczyła około 2000 osób. 

W 1915 roku prawosławni 
księża, a także większość parafian 
przed przybyciem wojsk niemie-
ckich uciekli do Rosji. Największy 
dzwon, podarowany jeszcze przez 
cara Aleksandra II, podczas pró-
by jego demontażu oderwał się i 
rozbił na liczne kawałki. Począw-
szy od 1919 roku świątynia po-
nownie służyła katolikom, jednak  
do 1939 roku nie udało się po-
wstrzymać zdewastowania świą-
tyni i jej gruntownego remontu. 

Nawiasem mówiąc, w 1919 roku  
w kościele przez pewien czas słu-
żyli białoruscy patrioci księża Jó-
zef Hermanowicz i Kazimierz Sta-
powicz, którym przypadł w udziale 
niełatwy los odbudowy świątyni  
po kilku latach spustoszenia. 

W czasach radzieckich kościół 
był wykorzystywany jako klub  
do wyświetlania propagandowych 
filmów i wystaw, jednak w 1982 
roku ostatecznie zdecydowano 
się go przerobić na magazyn. Nie-
mal w połowie rozebrano mury 
świątyni, wybito wejście, by mo-
gły tam wjechać ciężarówki i trak-
tory, niszcząc przy tym wspaniały 
barokowy portal. Budynek, choć 
wiele stracił na swoim wyglądzie, 
ale do dziś, pusty i częściowo 
zniszczony, pozostaje okazałym 
świadectwem oddania Bożej spra-
wie tych ludzi, którzy budowali 
świątynię i służyli w niej.

 Andrzej Waszkiewicz

– Na początku kwietnia bia-
łoruscy biskupi ogłosili zbiórkę 
darowizn i rzeczy dla uchodźców 
z Ukrainy. Zebraną pomoc pro-
ponowano przekazać do Caritas 
Białoruś. Może są już pierwsze 
efekty pracy? 

– Tak, akcja trwa, ale jeszcze 
nie robiliśmy podsumowania. 
Uzgodniliśmy z proboszczami,  
że wszystko policzymy w tygo-
dniu po niedzieli Miłosierdzia 
Bożego, przygotujemy informa-
cje i opublikujemy. Bezpośrednio 
do Caritas doszło jeszcze bardzo 
mało środków, więc trudno jest 
powiedzieć dokładnie jaka jest 
skala pomocy.

– Więc cała pomoc, która jest 
zbierana w białoruskich para-
fiach, wciąż idzie do Was?

– Tak, jeszcze ją zbieramy.
– Z jakich miejscowości i die-

cezji otrzymujecie rzeczy? Czy są 
już w tej chwili „liderzy”, skąd 
pochodzi najwięcej pomocy?

– Pomoc pochodzi z prawie 
każdej diecezji. Ludzie przekazują 
to, co mogą, ze szczerego serca. 
Rzeczy są w dobrym stanie, cho-
ciaż nadal trzeba je uporządko-
wać, ponieważ czasami trafiają 
się rupiecie. Najwięcej pomo-
cy jest z Czerwonego kościoła  
z Mińska, to na pewno. Stamtąd 
przychodzi wszystko, co tylko 
jest możliwe: wózki dziecię-
ce, ubrania, jedzenie, pościel,  

ręczniki…
– Może są dary, które zostały 

zapamiętane w szczególny spo-
sób?

– Myślę, że gry dla dzie-
ci. Gdy przynoszą je rodzice  
z dziećmi. W tym przypadku 
dzieci dają gry, z którymi się 
bawią, a nie te, które już muszą 
zostać wyrzucone na wysypisko 
śmieci. Czasami przynoszą sło-
dycze i przekazują je dzieciom, 
które są w potrzebie.

– Czy posiada Ksiądz dane, 
ilu ukraińskich uchodźców jest 
teraz na Białorusi?

– Pomagamy tysiącom osób. 
Trudno powiedzieć, ilu mamy 
uchodźców z Ukrainy.

– Czy osoby prawne dołączy-
ły do tej akcji? Różne firmy lub 
organizacje.

– Tak, jest kilka takich firm. 
Nie mogę jednak je nazwać bez 
ich zgody.

– Czy to firmy, których właś-
ciciele ufają Kościołowi, czy te, 
w których właściciele są katoli-
kami?

– Większość to oczywiście 

katolicy, ale są też tacy, któ-
rzy po prostu ufają Kościołowi,  
ufają Caritas. Są już takie fir-
my, które nie są związane z ka-
tolicyzmem, ale przekazują nam 
również pomoc na domy dziecka 
i inne cele. Kościół pomaga, a lu-
dzie to widzą.

– Czy do akcji dołączyły się 
inne Kościoły chrześcijańskie czy 
niechrześcijańskie – prawosław-
ne, protestanckie, muzułmań-
skie?

– Nie, tym razem nie dołą-
czyły. Na przykład, gdy pomaga- 
liśmy uchodźcom z Iraku, współ-
pracowaliśmy z Kościołami pro-
testanckimi – ewangelicznymi i 
baptystycznymi.

– Jeśli porównamy aktual-
ną akcję z innymi inicjatywami 
Kościoła mającymi na celu uzy-
skanie pomocy w związku z róż-
nymi kataklizmami lub nagłymi 
sytuacjami – czy odzew ludzi jest 
dziś większy czy mniejszy?

– Największy odzew mają 
zawsze akcje, gdy coś się dzieje 
u nas lub gdzieś w pobliżu. Dzi-
siejsza akcja pomocy naszym  

braciom Ukraińcom, którzy 
cierpią z powodu wojny, jest 
porównywalna do skali wspar-
cia białoruskich lekarzy pod-
czas pandemii koronawirusa. 
Dla przykładu reakcja na pomoc 
emigrantom z Iraku, którzy byli  
na naszej zachodniej granicy,  
nie była taka jak teraz.

– Czy udało się przekazać 
część pomocy uchodźcom z Ukra-
iny, którzy znajdują się na tere-
nie diecezji pińskiej?

– Tak, już pomagamy. Pra-
cujemy w następujący sposób: 
spotykamy się z dyrektorami 
lokalnych Caritas, omawiamy 
potrzeby, które każdy posiada, 
robimy listy i działamy według 
stopnia zapotrzebowania. Stara-
my się  działać scentralizowanie. 
Wiele osób otrzymało już pomoc 
– wyposażenie mieszkań lub do-
mów, w których się znajdują, ja-
kieś najbardziej potrzebne rzeczy.

– Czego dziś najbardziej po-
trzebują?

– Leki, żywność, obuwie, 
odzież. Żywność i leki chyba  
mają większy priorytet, ponieważ 
ludzie zawsze mają ze sobą ubra-
nia. Jednak ogólnie rzecz biorąc, 
nie wyróżnia się jeszcze oddziel-
nej grupy rzeczy, które byłyby 
szczególnie zapotrzebowane.

– Jak długo potrwa ta akcja?
– Jest bezterminowa. Jeśli 

możemy pomóc, to będziemy to 
robić. Teraz dołącza do nas tak-
że Caritas Polski i Włoch, już są 
podpisane projekty, będą oni nas 
wspierać.

– Ze znanych powodów sto-
sunek wielu Ukraińców do Bia-
łorusinów jest dziś napięty. Czy 
zauważył Ksiądz owoce udzielo-
nego wsparcia w tym zakresie? 
Jakieś promienie jedności, zaufa-
nia na tym ogólnie ponurym tle?

– Nie patrzymy na stosunek 
ludzi do nas. Przede wszystkim 
pomagamy tym, którzy tego po-
trzebują. To obowiązek Kościoła. 
Napewno nie warto robić czegoś, 
tylko po to, by zadowolić ludzi. 
Oczywiście w pewien sposób 
pokazujemy uchodźcom z Ukra-
iny, że nie jesteśmy wrogami, 
że chcemy pomóc. Najważniej-
sze jest jednak wsłuchanie się  
do słów papieża, że mimo  
wszystko musimy być tam, gdzie 
ludzie są w potrzebie. To jest 
nasz główny kierunek.

ŁOPIENICA: ZNISZCZONA ŚWIĄTYNIA
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Wygląd utraconego kościoła w Łopienicy Wielkiej

DYREKTOR CARITAS BIAŁORUŚ:  
„POKAZUJEMY UCHODŹCOM Z UKRAINY, 
ŻE NIE JESTEŚMY WROGAMI”
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Podczas Wielkiego Postu KKBB ogłosi-
ła, że pojawiła się możliwość udzielania 
pomocy uchodźcom „z objętego walka-
mi terytorium Ukrainy”. Biskupi zachęcali  
do prowadzenia zbiórki przez Caritas.  
Z ks. Andrzejem Aniskiewiczem, dyrekto-
rem Caritas Białoruś, rozmawiamy o tym,  
jak przebiega ta akcja, o jej pierwszych 
wynikach i aktywności Białorusinów  
w pomaganiu Ukraińcom.

 Rozmawiał Artiom Tkaczuk

     ciąg dalszy ze str. 1
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     Ks. Jerzy Martinowicz, kapłan obrządku rzymskokatolickiego

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

1 maja – komentarz do Ewangelii
na III Niedzielę Wielkanocną (J 21, 1-19)

Droga miłości  
Dwudziesty pierwszy rozdział Ewangelii według św. Jana prowadzi nas  

nad brzeg Jeziora Tyberiadzkiego. Apostołowie, którzy w pewnym momencie 
życia porzucili sieci, aby stać się rybakami ludzi, po burzliwych wydarzeniach  
w Jerozolimie, wracają, aby na nowo stać się rybakami ryb. Niestety nie jest to 
możliwe. Trudno po wieloletnim spotkaniu z Jezusem, wrócić do tamtej rzeczywi-
stości i wcześniejszych zadań. To pierwsze spotkanie z Chrystusem, później po-
głębione, przemienia uczniów do tego stopnia, że tracą umiejętność wykonywania 
pierwszego swojego zawodu. Noc nieskuteczna w połów jest tego dowodem.

Jezus, stojący na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, pokazany jest jako Ten, który 
wychodzi z pomocą swoim pogubionym uczniom. Ten moment rozważanej sceny 
pokazuje nam, że aby móc rozpoznać Boga, nie trzeba dokonywać nie wiadomo 
jak wielkich rzeczy. On przychodzi wówczas, gdy sprawujemy nasze zwykłe zaję-
cia. W rzeczywistości zanim my się zdecydujemy Go szukać, to On jest przy nas. 
Nawet nie oczekuje od nas nadzwyczajnej miłości. 

Gdy uczniowie po cudownym połowie ryb docierają do brzegu, to spotykają 
Chrystusa, który już sam przygotowuje dla nich posiłek i zaprasza ich do spożycia. 
Widać tu wyraźnie nawiązanie do Eucharystii. Jezus we wszystkich scenach po 
Zmartwychwstaniu odwołuje się do posiłku i daje się przy nim rozpoznać. Tak jak 
uczniowie idący do Emaus rozpoznali Go przy łamaniu chleba. A w Wieczerniku, 
gdy przychodzi sam, pyta uczniów, czy nie mają coś do jedzenia. Chrystus w tych 
scenach staje w ten sposób w centrum, z którego promieniuje życie i miłość. 

To spożywanie posiłku ze Zmartwychwstałym dla Piotra jest również pod- 
stawą tego, że najpierw trzeba być przyjacielem Jezusa i uczestnikiem Stołu Pań-
skiego, a dopiero potem można być powołanym do posługi pasterskiej. Gdy Jezus 
bierze Piotra na bok, to nie wypomina mu zdrady. Pragnie wiedzieć, czy on nadal 
miłuje, gdyż tylko na miłości można odbudować autentyczną relację między ucz-
niem a Chrystusem.

Droga Piotra od grzechu do wyznania miłości jest dla nas pełna nadziei. Nawet 
zaparcie się Boga może być zmazane aktem autentycznej miłości. Niech droga 
miłości w nas nigdy nie zginie.

8 maja – komentarz do pierwszego czytania
na IV Niedzielę Wielkanocną (Dz 13, 14. 43-52) 

Dla wszystkich narodów
Pierwsze czytanie IV Niedzieli Wielkanocnej opowiada o niezwykle ważnym  

w historii Kościoła wydarzeniu. Apostołowie, którzy w pierwszych latach po Zmar-
twychwstaniu głosili Dobrą Nowinę tylko Żydom, zaczynają głosić Ewangelię po-
ganom. Powodem otwarcia wspólnoty wiernych Chrystusa na inne narody był opór 
Żydów wobec nauczania o Zmartwychwstałym Zbawicielu. Poganie chętnie przyjęli 
Ewangelię. Oto, jak o ich reakcji na Dobrą Nowinę o Zbawieniu opowiada autor 
Dziejów Apostolskich: „Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a 
wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się 
po całym kraju” (Dz 13, 48-49).

Kościół tradycji bizantyjskiej w okresie wielkanocnym zwraca również uwagę  
na to, że zbawienie nie jest własnością jednego narodu. Czyni to w V Niedzielę  
Wielkanocną, zwaną niedzielą Samarytanki. Podczas liturgii czytana jest Ewan-
gelia o kobiecie z ludu, którą pogardzali prawowierni Żydzi. Pan rozpoczął dialog  
z grzesznicą. Pieśń Jutrzni podkreśla, że czyn Chrystusa był niezgodny z tradycja-
mi Żydów, a Samarytanka jest pokazywana jako ta, która niesie Dobrą Nowinę  
o Zbawicielu: „Źródło Życia, nasz Zbawiciel Jezus przyszedł do źródła patriarchy 
Jakuba i poprosił kobietę Samarytankę, aby dała Mu napić się wody. A gdy powie-
działa, że to nie jest zgodne ze zwyczajem Żydów, mądry Stwórca czułymi słowami 
pobudził ją, by prosiła o wodę wieczną. Potem jak otrzymała, poszła ogłosić wszyst-
kim, mówiąc: «Idźcie i patrzcie na Tego, który widzi wszystko, co tajne – Boga, który 
przyszedł w ciele, aby zbawić człowieka»”.

W ciągu dwóch tysiącleci historii Kościoła istniały pokusy, by zakończyć na-
ukę Chrystusa w obrębie jednego narodu, jednego kraju. Ale chrześcijaninem może 
być nie tylko Żyd (Białorusin, Polak, Rosjanin, Włoch, Francuz...). Chrystus umarł  
za wszystkich.

Niestety, my, ludzie, zawsze stawiamy granice. Zadajmy sobie pytanie: Kto  
jest dziś dla mnie poganinem lub Samarytaninem? Osoba innej narodowości?  
Z innymi, odmiennymi od moich, poglądami na życie, politykę, kulturę? Ten, które-
go zachowanie nie jest zgodne z normami moralnymi? Ale Chrystus umarł za niego. 
I zmartwychwstał dla niego.

     O. Andrzej Krot, kapłan obrządku greckokatolickiego

 Bożena Panasiewicz

Wciąż klęczę i cze-
kam. Mój wzrok sięga 
obrazów wiszących 

na ścianie, każdy z nich jest 
jedną ze stacji Drogi Krzyżo-
wej Jezusa. Przede mną wiszą 
trzy: VIII – Jezus spotyka pła-
czące niewiasty; IX – Jezus 
upada po raz trzeci pod cięża-
rem krzyża; X – Jezus zostaje 
obnażony z szat.

Księdza wciąż nie ma. 
Moje spojrzenie znów zmie-
rza w kierunku obrazów. A 
przede wszystkim do obrazu 
przedstawiającego upadek 
Jezusa. Tam jest wyczerpa-
ny, leży bezsilny na ziemi, na 
Jego rannym i zakrwawionym 
ramieniu znajduje się ciężki 
drewniany krzyż, a nad Nim 
tłum ludzi i żołnierzy. Żoł-
nierze szturchają Chrystu-
sa włóczniami i głośno coś 
krzyczą, ktoś mocno ciągnie  
za łańcuch, do którego jest 
przywiązany Jezus, ktoś po-
kazuje palcem gdzieś tam...  
Najwidoczniej na Kalwarię.

„Jak można wstać, jeśli zo-
stajesz jeszcze bardziej ude-
rzony i zraniony? Jak można 
się podnieść, jeśli zewsząd 
popychają, krzyczą?” – nag-
le pomyślałam. Już nie mogę 
oderwać wzroku od tego obra-
zu. Wpatruję się i zastana-
wiam się nad tą sceną.

A w naszym życiu nieste-
ty tak się dzieje. Jeśli druga 
osoba „upadnie”, jesteśmy 
bardziej skłonni znaleźć wy-
mówkę mówiąc: „dobrze mu 
tak”. Że z dużym prawdopo-
dobieństwem na to zasłużył. 
Albo jeszcze lepiej: może-
my powiedzieć, że to Bóg tak 
karze. Nie zastanawiamy się 
nawet przez chwilę, przez co 
przechodzi ta osoba, przez co 
musiała przejść lub ile razy 
próbowała i próbuje się pod-
nieść. Szturchamy ją odpo-
wiednimi włóczniami-radami, 
mądrymi słowami z książek, 
wskazujemy drogę, gdzie 
i do kogo ma iść, co robić.  
A możemy wykończyć oso-
bę swoją obojętnością. Niech 
sam się podniesie... Mamy  
już dość zmartwień.

Tak, Jezus był w stanie  
sam wstać i nieść krzyż dalej. 
Ponieważ „umiłowawszy swo-
ich na świecie, do końca ich 
umiłował” (J 13, 1). Z kolan 
podniosła Go bezgraniczna 
miłość do ciebie i do mnie: 
„Ukochałem cię odwieczną 
miłością, dlatego też zacho-
wałem dla ciebie łaskawość” 
(Jr 31, 3).

Przyszedł ksiądz. Przyję-
łam komunię, a to rozmyśla-
nie pozostało głęboko w moim 
sercu. Gdy do niego wróciłam, 

w głowie pojawiła się scena, 
gdy do Jezusa przyprowadzo-
no kobietę, którą przyłapa-
no na cudzołóstwie. Jednak,  
w moim wyobrażeniu nie zo-
stała po prostu postawiona  
na środku przed Nim i ludźmi, 
lecz została popchnięta, więc 
upadła... i leżała na ziemi, tak 
jak Jezus leżał pod krzyżem.

Ani ją, ani tych, którzy 
przyprowadzili tę kobietę, 
Jezus o nic nie pytał, nie po-
uczał, nie osądzał. Milcząco 
pisał palcem po ziemi. Sły- 
szałam, że w jednym z komen-
tarzy do tego miejsca z Pisma 
Świętego jest mowa o tym, że 
Jezus pisał przed kobietą, że 
ją kocha.

Nie skazuje jej na śmierć. 
Dlaczego? Jest naprawdę 
grzeszniczką, która złamała 
przykazanie Boże. Nie po-
tępia, gdyż „Nie patrzy On 

bowiem tak, jak człowiek pa-
trzy; ponieważ człowiek pa-
trzy na to, co widoczne dla 
oczu, a Pan patrzy na serce” 
(por. 1 Sm 16, 7). „Pan prze-
nika wszystkie serca i zgłę-
bia wszystkie tajniki myśli”  
(1 Krn 28, 9). 

Tak, Bóg zawsze widzi 
człowieka i każdy w Jego 
oczach jest cenny. „«Kobieto,  
gdzież oni są? Nikt cię nie  
potępił?» A ona odrzekła: 
«Nikt, Panie!» Rzekł do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potę-
piam. – Idź, a od tej chwili już 
nie grzesz!»” (J 8, 10-11).

Jest to nieskończona i 
niezgłębiona miłość Boga  
do człowieka, która jest tak 
niezrozumiała dla nas, że 
tak trudno jest ją przyjąć: 
„Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto  

w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (J 3, 16).

Chrześcijaństwo wymaga 
od człowieka wiele wysiłku, 
pracy nad sobą, ciągłego umie-
rania w nas dawnego człowie-
ka i wskrzeszania go do życia  
dla dobra i miłości: do Boga,  
do siebie samego, do innych  
ludzi. Dlatego, gdy ty lub ktoś  
w pobliżu znów „upadł”, pa-
miętaj: „Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. Miłość nie za-
zdrości, nie szuka poklasku,  
nie unosi się pychą; nie do- 
puszcza się bezwstydu, nie  
szuka swego, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złe-
go; nie cieszy się z niespra-
wiedliwości, lecz współweseli 
się z prawdą. Wszystko zno-
si, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. Miłość 
nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8).

CO BÓG ROBI Z GRZESZNIKAMI?
Wielki Czwartek. Kościół. Klęczę i czekam, aż 

ksiądz podejdzie do mnie i poda Ciało Chrystu-
sa. Czekam długo: wielu ludzi jest dzisiaj. Zaczy-
nam się rozglądać: tam dzieci tupają energicznie  
w tę i z powrotem, tam cicho modli się kobieta, 
tam ktoś przyjął komunię i powiedział: „Amen”, a 
tam ktoś oparł się o ścianę kościoła ze zmęczenia.
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ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN I URODZIN

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi 
życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia, codziennej radości i trwałego 
pragnienia głoszenia Słowa Bożego.

Redakcja „Słowo Życia”

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi 
życzę wytrwałości w posłudze kapłańskiej, niegasnącego zapału w gło-
szeniu Słowa Bożego i niezachwianej nadziei.

Przełożona generalna Wspólnoty Sióstr
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych s. Irena Złotkowska

Czcigodnemu Ojcu Witalemu Jurkiewiczowi życzymy Bożego błogo-
sławieństwa, długich lat życia i pokoju serca. Niech każdy dzień będzie 
oświecony promieniami miłosierdzia Bożego.

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym ze Słonimia

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu 
życzymy zdrowia, dużo sił, pogody ducha, potrzebnych łask Bożych i ob-
fitych owoców w posłudze kapłańskiej. 

Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnym Księżom Stanisławowi Łabanowi i Aleksandrowi Le-
biedziewiczowi życzymy długich lat życia w Bożej Opatrzności oraz 
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Apostolat „Margaretka” parafii św. Jana Chrzciciela w Bieniakoniach

Czcigodnym Księżom Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Powajbie i 
Jerzemu Martinowiczowi życzę bezgranicznej radości ze zmartwych-
wstania Chrystusa i obfitych owoców posługi kapłańskiej.

Władysław

Drogiemu Księdzu Jerzemu Biegańskiemu życzymy otwartości  
na Słowo Boże. Niech ono umacnia Cię, święty patron będzie Twym  
orędownikiem u Boga, a Maryja otacza matczyną opieką.

Parafianie z Trokiel

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bokłażcowi życzymy długich 
lat życia, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Maryi 
Panny. Niech Duch Święty prowadzi i oświeca!

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Krzemienicy

Czcigodnemu Księdzu Genadiemu Romaszko życzymy mocnego 
zdrowia, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwsta-
łego na co dzień. Bóg zapłać, że byłeś z nami!

Parafianie kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Hermaniszkach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Rudziewiczo-
wi życzymy potrzebnych łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, 
dużo radosnych dni i pokoju serca.

Parafianie ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy moc-
nego zdrowia, pomocy Bożej we wszystkim, dobrego humoru, opieki 
Matki Bożej oraz wszystkiego, co najlepsze.

Byli parafianie z Ostrowca

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KAPŁANA
I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, 
Księżom Proboszczowi Olegowi Janowiczowi, Jerzemu Martinowi-
czowi i Leonowi Liszykowi, Ojcom Waldemarowi Słocie, Waleremu 
Maziukowi i Aleksandrowi Drogosiowi życzymy dobrego zdrowia, 
szczęścia, długich lat życia i błogosławieństwa Bożego. 

Wierni parafii Wołpa

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, 
Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Pawłowi Szczerbi-
ckiemu, Kazimierzowi Murawie, Arturowi Leszniewskiemu, Alek-
sandrowi Mietlickiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Olegowi 
Korolowowi, Olegowi Żurawskiemu, Władysławowi Surwile, Eu-
geniuszowi Uczkuronisowi, Siostrom Marii Stasiewicz, Weronice 
Bliźniuk, Irenie Barcewicz, Walentynie Kot, Mariannie Aleszczyk, 
Filotei Cichonowicz, Aleksandrze Oreszko, Agacie Smolskiej, Kla-
rze Wołczek i Teresie Solniczek życzę zdrowia na długie lata. Niech 
Pan Bóg obdarza Was swoimi łaskami, wzmacnia wiarę i nadzieję, a 
Maryja codziennie się opiekuje.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi, Siostrze An-
nie Nosiewicz i Organistce Annie Stasiewicz życzymy, aby Chrystus 
Zmartwychwstały błogosławił Was na co dzień i obdarzał zdrowiem, 
Maryja otulała miłością i opieką, a Duch Święty udzielał swych darów. 

Wierni kaplicy Lipiczno

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy, aby 
zmartwychwstały Chrystus błogosławił w posłudze, obdarzał zdrowiem 
i wzmacniał wiarę, a Maryja miała Cię w opiece.

Mama Antonina, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Giedrojciowi życzymy 
zdrowia, radości i sił duchowych. Niech każdy Twój dzień będzie oświe-
cony miłością, miłosierdziem i pokojem.

Wierni parafii Hołynka

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi, Wiktorowi Sawickie-
mu i Jerzemu Martinowiczowi życzymy mocnego zdrowia, radości i 
pięknych owoców na niwie Pańskiej. Niech Jezus Zmartwychwstały ob-
darza Was błogosławieństwem i miłością.

Wierni kaplicy Wincuki

Czcigodnym Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu i Ojcu 
Kazimierzowi Jędrzejczakowi życzymy dobrego zdrowia, obfitych da-
rów Ducha Świętego, opieki Maryi Panny i Jezusa Zmartwychwstałego. 

Mieszkańce wsi Szembielowce

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Skubie i Wiktorowi 
Zacharzewskiemu życzymy obfitych łask od Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Niech Jego miłosierdzie oświeca Waszą drogę.
Księdzu Wiktorowi z okazji urodzin życzymy, aby każdy dzień  

przynosił dobre wiadomości, a serce nie obejmuje trwoga. 
Wierni z Rohotna

Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi życzymy, by Chry-
stus zawsze był dla Ciebie Źródłem niewyczerpanych darów, abyś całym 
życiem świadczył o swej przynależności do Boga.

Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi 
oraz Kapłanom, którzy służyli w naszej parafii życzymy, aby Duch 
Pocieszyciel był z Wami poprzez swoje święte dary i aby Maryja strzegła 
Waszej wiary oraz pomagała zachować miłość do Boga i Kościoła.

Parafianie z Rosi

Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Aksentiewowi życzymy 
zdrowia, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego. Niech Duch Święty 
oświeca Twą drogę, a Matka Boża dodaje sił.

Wierni parafii Lack, wsi Jewłasze, Bogdany, Dołgaja

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Wieliwisowi i Sio-
strze Paulinie życzymy, aby Jezus był dla Was Źródłem siły i radości, 
Duch Święty opromieniał światłem, a Maryja przytulała do siebie.

Parafianie kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi i Eu-
geniuszowi Cichonowi, Siostrom Ali i Reginie życzymy, aby Chrystus 
Zmartwychwstały obdarzał Was swoimi łaskami, błogosławił w posłu-
dze i towarzyszył na drodze do świętości.

Wierni parafii św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, 
Witalemu Sidorce, Romanowi Wojciechowiczowi, Markowi Za-
niewskiemu, Diakonowi Władysławowi Małyszko i Księżom, któ-
rzy posługiwali w naszej parafii, a także Siostrom Halinie Zaniew-
skiej i Danucie Bielenik życzymy dobrego zdrowia, szczęścia i obfitych 
łask Bożych. Niech Jezus Was błogosławi, Duch Święty prowadzi przez 
życie, a Maryja się opiekuje.

Komitet kościelny, apostolat „Margaretka” i wierni parafii Lida-Fara

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Kononowiczowi i 
Kapłanom dekanatu Wielka Brzostowica życzymy, aby Chrystus – 
zmartwychwstały Zbawiciel świata – hojnie darzył Was łaskami, radoś-
cią, pokojem i błogosławieństwem.

Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Skubie i Wiktorowi 
Zacharzewskiemu życzymy pokoju, który przynosi światu Zmartwych-
wstały Pan. Niech On strzeże i błogosławi.
Księdzu Wiktorowi z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia i nie-
zbędnych łask Bożych.

Wierni parafii Dworzec

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu ży-
czymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, mocnego zdrowia, 
sił na drodze kapłańskiej, radości i pokoju w sercu.

Wierni ze wsi Malinowaja

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi życzymy bło-
gosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki Maryi Panny i 
mocnego zdrowia.
Z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych i nieustannych sił w gło-
szeniu Jego Słowa.

Koła Żywego Różańca parafii Sobotniki
 
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Szańczukowi ży-
czymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy 
dzień. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa.

Parafianie z Hoży

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Bezlapowiczowi, 
Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyń-
skiemu życzymy obfitych łask i błogosławieństwa od zmartwychwsta-
łego Chrystusa. Niech zmartwychwstanie Pańskie pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

Wierni parafii Mścibów

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi ży-
czymy, aby Jezus Zmartwychwstały błogosławił każdy dzień życia, ob-
darzał zdrowiem, siłą i pogodą ducha.
Z okazji imienin życzymy radości, przyjaznych ludzkich serc i opieki 
świętego Jerzego.

Parafianie, Koła Żywego Różańca i Komitet kościelny z Żyrmun

Czcigodnym Księżom Pawłowi Koleśnikowi, Andrzejowi Honcza-
rowi, Denisowi Brazińskiemu, Janowi Gaweckiemu, Witalemu 
Cybulskiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi i Olegowi Janowiczowi, 
Siostrom Irenie, Marii i Zofii życzymy, aby światło Chrystusa Zmar-
twychwstałego oświecało Wasze życie, Duch Święty udzielał swych da-
rów, a Maryja z miłością czuwała nad Wami.
Księdzu Andrzejowi z okazji 5. rocznicy kapłaństwa życzymy błogosła-
wieństwa Bożego i hojnych owoców w służbie na rzecz Kościoła.

Legion Maryi, apostolat „Margaretka” i liturgiczna służba ołtarza
kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnym Księżom Pawłowi Koleśnikowi i Andrzejowi Honcza-
rowi życzymy radości w posłudze, darów Ducha Świętego i potrzebnych 
łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wierni kaplicy pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Urciszkach

Czcigodnemu Księdzu Rusłanowi Mazanowi życzymy obfitych łask i 
błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, pomocy Matki Bożej, 
zdrowia, radości i dobroci ludzkiej.

Przyjaciele

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu życzymy 
zdrowia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, pogody ducha, nieustan-
nej radości na co dzień i opieki Matki Bożej.

Rodziny Steckiewicz i Wasiliewych

Czcigodnemu Ksiedzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu życzy-
my, aby Bóg towarzyszył Ci każdego dnia, strzegł przed wszelkim złem 
oraz dodawał sił do pełnienia posługi.

Parafianie i Komitet kościelny z Korobczyc i okolicznych wsi

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy, aby Bóg Ojciec i 
Syn Boży zawsze się Tobą opiekowali, Duch Święty udzielał swych da-
rów, a Maryja Panna nieustannie była obok. 

Z okazji urodzin i imienin życzymy zdrowia na długie lata, codziennej 
radości i nadziei.

Parafianie ze Studzienik

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu życzy-
my, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Cię niezbędnymi łaskami 
i umacniał w wykonywaniu codziennych spraw.

Grupa modlitewna Matki Bożej Kongregackiej

Czcigodnym Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi i Siostrze Idalii 
Marchockiej życzymy dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, 
radości, uśmiechu i wspaniałych owoców na niwie Pańskiej.

Legion Maryi, apostolat „Margaretka”
oraz wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi, Dia-
konowi Aleksandrowi Gieciewiczowi i wszystkim Ojcom Pijarom 
życzymy, aby każdy dzień był szczęśliwy i błogosławiony, serce przepeł-
niały radość, miłość i nadzieja, a w duszy gościł pokój.
Ojcu Proboszczowi z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, siły i 
cierpliwości w posłudze.

Wierni i członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym parafii Lida-Industrialny

Czcigodnemu Księdzu Walentemu Chwiedukowi życzymy mocnego 
zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Ewangelii, pogody ducha, 
potrzebnych łask Bożych i opieki Maryi Panny.

Rodziny Połubok, Amieljańczyk i Chwieduk

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu ży-
czymy obfitych łask od zmartwychwstałego Pana, opieki Maryi Panny, 
zdrowia i owocnej posługi duszpasterskiej.

Wierni kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Marianowi Chamieni i Pio-
trowi Wiśniewskiemu życzymy zdrowia i wytrwałości na długie lata 
posługi, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. 
Księdzu Proboszczowi z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych 
i błogosławieństwa.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej i członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy Duszom Czyśćcowym z Szydłowic, Subacz i Kukiełek

Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi życzymy 
zdrowia, sił i pogody ducha. Niech Bóg Cię błogosławi, Maryja otula 
opieką, a Duch Święty będzie hojny na swe dary.

Komitet kościelny i wierni parafii Narodzenia NMP w Dudach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule życzymy 
mocnego zdrowia, sił, ludzkiej życzliwości, radości, pogody ducha i obfi-
tych owoców na niwie Pańskiej. 

Komitet kościelny i wierni parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie

Czcigodnym Księżom Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Jerzemu 
Sadowskiemi i Witalemu Pietkiewiczowi oraz Siostrom Szkolnym 
de Notre Dame pracującym w parafii życzymy mocnego zdrowia, da-
rów Ducha Świętego, błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego 
i ludzkiej życzliwości.

Parafianie, Kółka Różańcowe i Franciszkański Zakon Świeckich

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy, aby 
Jezus Zmartwychwstały był dla Ciebie Źródłem radości i pokoju, obda-
rzał zdrowiem, cierpliwością i wszelkimi łaskami. 

Wierni parafii św. Michała Archanioła w Łukonicy

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksemu 
Więckiewiczowi, Gienadiemu Łaunikowiczowi i Waleremu Pup-
kiewiczowi, Siostrom Dorocie i Augustynie oraz Organistce Julii 
życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały bronił od nieszczęść, a Duch 
Święty obficie udzielał potrzebnych łask.

Komitet kościelny i wierni parafii Grodno-Wiszniowiec

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Walentemu Chwiedukowi i 
Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy, aby Bóg obdarzał Was swoimi 
łaskami, a Matka Boża opiekowała się przez całe życie.
Z okazji urodzin życzymy Wam dobrego zdrowia, pogody ducha, radości 
i owocnej posługi.

Parafianie ze wsi Mociewicze

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskie-
mu, Janowi Woronieckiemu i Andrzejowi Zajko życzymy, aby wiara 
wzrastała każdego dnia, nadzieja nigdy nie opuszczała serca, a miłość 
kwitła w duszy jak piękny kwiat.
Księdzu Proboszczowi z okazji imienin życzymy zdrowia, siły i pogody 
ducha.

Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćco-
wym kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko życzymy, aby zmartwych-
wstały Chrystus błogosławił Cię i strzegł, a Maryja się opiekowała. Do-
brego zdrowia i niegasnącego zapału w posłudze.

Parafianie z Mostów

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu, 
Kanonikowi Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Powajbie i Jerzemu 
Martinowiczowi, Siostrom Goretti, Pauli, Eucharii i Julicie życzymy 
zdrowia i radości. Niech serce będzie wypełnione Bożym pokojem i mi-
łością Zmartwychwstałego Pana.

Rada kościelna i rodzina Kościuszków

Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi życzymy doświad-
czyć radości, którą przynosi zmartwychwstały Pan. Niech Boży pokój 
napełni Twoje serce, abyś z nadzieją i odwagą kroczył przez życie.  

Walery, Weronika i Jana

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

 Z głębi serca

W związku ze śmiercią
MICHAŁA TOCZKO 

składamy kondolencje jego krewnym i bliskim. 
Wielkie podziękowania dla niego za jego ofiar-

ność i gorliwość na rzecz naszej świątyni.
Wieczny odpoczynek daj mu, Panie!

Przyjaciele


