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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

„Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą”

(Mt 5, 8)

Wspólne zdjęcie na zakończenie Dni Młodzieży w Smorgoniach

W dniach 1–3 maja w Smorgoniach odbyły się XXII Diecezjalne Dni Młodzieży. W tym czasie miasto wyglądało inaczej niż zwykle,
gdyż przy parafii św. Michała Archanioła zgromadziło się około dwóch tysięcy młodych ludzi z diecezji Grodzieńskiej, a także z poza
jej granic, którzy przybyli tu, aby wspólnie chwalić Boga modlitwą, śpiewem i tańcem, rozważając nad darem czystego serca.
ciąg dalszy na str. 4

Kalendarz wydarzeń

Zapraszamy!

23 maja

Programy redakcji katolickiej:
„Głos Ewangelii”

XXIV rocznica święceń biskupich ks. bpa Aleksandra
Kaszkiewicza. Módlmy się za Pasterza Diecezji.

24 maja

uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Za
odmówienie w tym dniu hymnu „O Stworzycielu
Duchu Przyjdź” można uzyskać odpust zupełny.

25 maja

Katolicki program na Pierwszym Nacjonalnym Kanale Białoruskiego Radia.
W każdą

niedzielę o godz. 8.00

zapraszamy do refleksji nad Ewangelią i dzielenia się Słowem Bożym.

Grodno 103,0 FM / Swisłocz 105,9 FM

„Symbol Wiary”

święto NMP Matki Kościoła. Drugi dzień Zielonych
Świat.

Program katolicki na kanale telewizyjnym „Bielarus–2” o życiu religijnym
Diecezji Grodzieńskiej.

31 maja

25 maja w poniedziałek o godzinie 18.05

uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Zakończenie nabożeństwa majowego.

Kolejna audycja ukaże się

przy współpracy Katolickiego Studium Telewizyjnego
Diecezji Grodzieńskiej oraz telewizji państwowej.
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Kto się modli:
Ty czy Bóg w Tobie?
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 17, 11b–19
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy
oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty,
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak
My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem
ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a
nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby
się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię,
będąc jeszcze na świecie, aby Moją radość mieli w sobie
w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich
znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem
ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś
ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie
jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje
jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na
świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego
siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

PRAWDA ZWYCIĘSTWA
Tak wiele można zmieścić w tak niewielu słowach! Bo i
czas Ostatniej Wieczerzy i wydarzenia po niej następujące
tego wymagały. Pan Jezus podczas ziemskiego życia po raz
ostatni spotykał się ze swymi uczniami. Tego samego wieczoru miał być uwięziony. Rozpoczynał się finał Jego zbawczego posłannictwa: męka i śmierć. Apostołowie zobaczą
Go w wieczerniku za kilka dni już Zmartwychwstałego – w
uwielbionym ciele. Jan Ewangelista zapisał słowa modlitwy
Pana Jezusa w intencji swych uczniów. Był świadom grożących niebezpieczeństw, nienawiści świata wobec głoszonej
Ewangelii, prześladowań Kościoła. On o wszystkim wiedział. I dlatego dla swych najbliższych uczniów prosił Boga
o rzeczy najważniejsze: aby byli strzeżeni od złego i aby byli
„uświęceni w prawdzie”.
Nasz sukces jako uczniów Chrystusa jest zagwarantowany. Bóg Ojciec nie mógł nie wysłuchać prośby swego
Syna: strzeże nas od złego i uświęca w prawdzie. Gdybyśmy tylko zechcieli poznać tę prawdę i pozostać w bliskości
Boga!

O modlitwie jest napisane sporo tekstów, ale żaden
z nich nie może tak naprawdę opisać do końca prawdziwą modlitwę, jej sens
oraz doświadczenie odkrycia samego Boga na nowo.
Więc kolejna próba, może i
nieudała, zastanowienia się
nad modlitwą w dzisiejszym
moim redaktorskim rozważaniu.
Dla wielu z nas modlitwa może stać się kluczem
do całkiem odmiennego
podejścia do życia. W rozmowach z ludźmi, którzy
modlą się bardzo dużo,
można zauważyć rzeczywiście inne podejście do życia,
niż u tych, którzy zapominają o modlitewnej rozmowie
z Bogiem. Ludzie modlitwy
doświadczają w swoim życiu
wielką obecność Boga, który
nadaje sens poszczególnym
doświadczeniom życia ludzkiego. W centrum życia modlitewnego człowieka jest
dusza, która staje się perspektywą zmiany życia na

lepsze. Pięknie na ten temat
mówi święty Jan Maria Vianney: „Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa
rozszerza je i czyni zdolnym
do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem
do rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą; jest miodem spływającym do duszy, który sprawia,
iż wszystko staje się słodkie.
W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak
śnieg pod wpływem słońca”.
Pan Jezus uczy Apostołów
modlić się tak, aby odmienić
życie. Święty Paweł Apostoł
w swoim Liście do Efezjan
proponuje każdemu z nas
tak się modlić, aby „odnowić
myślenie duchem”. Dzięki
takiej przemianie każdy z
nas ma możliwość widzieć
swoje życie prawdziwie,
mądrze i głęboko. Obecność
Boża zawsze gwarantuje
nam perspektywę lepszego
życia.
Przede wszystkim na

IWIE

Według archiwum
diecezji Grodzieńskiej

modlitwie powinniśmy pozwolić Bogu, aby nas przemienił. Zawsze możemy być
lepsi, a pracując nad sobą
uświęcamy się. To właśnie
Bóg pomaga nam dowiedzieć się, czego tak naprawdę nam brakuje. Dzięki łasce
Boga, ekran, na którym jest
wyświetlane nasze życie,
poszerza się, ale to wymaga czasu. W modlitwie nie
chodzi o to, aby człowiek
zmienił samego Boga, ale
o to, żeby pozwolił Bogu
zmienić swoje ludzkie życie.
Nauka modlitwy to codzienna praca, która polega na
tym, aby nasze serce zostało wypełnione. Najczęściej,
gdy zaczynamy się modlić,
nasz umysł jest wypełniony różnymi codziennymi
sprawami i obowiązkami,
które przeszkadzają nam
otworzyć się na Boga. Umysł
powinien być na modlitwie
opróżniony, a wtedy serce
zostanie wypełnione. Prawdziwa modlitwa zawsze
będzie wysłuchana. I jeśli

potrafisz ofiarować swoje
życie Chrystusowi, to znaczy, że Twoja modlitwa już
została wysłuchana. „Wasze
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże
Chrystus, nasze życie, wtedy
i wy razem z Nim ukażecie
się w chwale” (Kol 3, 3–4).
A może powinniśmy powiedzieć: „Lex orandi est lex
vivendi” – „Prawo modlitwy
jest prawem życia”?
Nasza modlitwa musi
więc przyjąć taką formę,
która potrafi zmienić nas od
środka. Owoce modlitwy zawsze będą zauważalne. Podczas modlitwy odnajdujemy
samego Boga, który przychodzi do nas, aby zmienić
nasze życie. Więc do każdego z nas przychodzi Bóg w
szacie naszego życia. Szczere pragnienie woli Boga jest
tak naprawdę prawdziwą
wolą Boga. Właśnie na takim etapie, Bóg wygrał, a
Twoja modlitwa została wysłuchana.

Kościół świętych
Apostołów Piotra i Pawła

J 20, 19–23
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam
gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Wygląd zewnętrzny świątyni

MOCNI DUCHEM ŚWIĘTYM

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

Ks. Paweł Sołobuda

Iwie

DEKANAT

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zachęca nas do
zastanowienia się nad obecnością tegoż Ducha w Chrystusowym Kościele. Od zawsze w nim jest. Od początku skutecznie działający. Poczynając od zarania historii głoszenia
przez Apostołów Ewangelii. Tak jak nigdy nie zwracamy
uwagi na powietrze, choć niezbędne jest nam do życia, tak
i Duch Święty pozostaje niezauważony, dyskretny, ale zawsze niezbędny, by Kościół mógł funkcjonować i wypełniać
w świecie swoją zbawczą misję.
A na czym ona polega przypomina dzisiejszy fragment
Ewangelii: Apostołowie otrzymali wraz z Duchem Świętym
zadanie odpuszczania grzechów, a więc polecenie prowadzenia walki w świecie ze złem i jego skutkami. Jak Kościół
wypełnia swą misję? Czy zła jest dziś mniej wokół nas, niż
było go wokół Apostołów? Pytanie ponad nasze możliwości. Ale jedno jest pewne: dzięki zwycięstwu Chrystusa nad
śmiercią, dzięki temu pierwszemu spotkaniu w wieczerniku, a potem w 50 dni po nim przez Zesłanie na Kościół
Ducha Świętego mamy do dyspozycji wszystko, co potrzebne do skutecznego oporu przeciwko złu, które próbuje nas
ogarnąć. Jesteśmy w stanie nie tylko walczyć ze złem, ale i
zwyciężać! Wystarczy być świadomym obecności potężnego sojusznika i podjąć z Nim współpracę. On nawet nasze
klęski i potknięcia potrafi przemienić w zwycięstwo.

SŁOWO
REDAKTORA

Figura Chrystusa Odkupiciela, postawiona przy kościele

Jak podają dokumenty
historyczne, kościół pod
tytułem świętych Piotra
i Pawła Apostołów został
założony około 1495 r.
przez wojewodę trockiego
i marszałka WKL Piotra Janowicza. Jednak z powodu
nagłej śmierci nie zdążył
on udokumentować budowlę, zrobił to w 1499 r.
jego syn Jan. Przy kościele w drewnianym budynku już w tamtych czasach
mieszkało czterech zakonników (franciszkanie),
lecz prawdopodobnie nie
mieli oni statusu klasztoru, zaś tylko misji. Świątynię zbudowano w centrum
miasteczka na wzgórzu
(informacja, że jest to starożytne wzgórze zamkowe,
nie była potwierdzona).
W tamtych czasach
(chociaż istnieją dane, że

kościół nie był dobudowany do końca) była to
potężna (w porównaniu
z kościołami w Iszkołdzi i
Wsielubie) świątynia w stylu gotyckim orientowana
ołtarzem na wschód. Świątynia na planie prostokąta z pięcioboczną absydą,
ściany której były zrobione
techniką gotyckiego murowania, umocniona była
systemem przyporowym.
Wnętrze oświecały gotyckie spiczaste okna. Zakrystia była dołączona do
fasady północnej. W pierwszej połowie XVI w. przy
kościele istniała altaria.
W drugiej połowie XVІ
w. kościół został przerobiony na świątynię ariańską
(później na zbór kalwiński),
w tamtych czasach Iwie
było uważane za ośrodek
arianizmu. Lecz w 1606
r. dzięki staraniom Stani-

sława Kiszki, wojewody
witebskiego,
świątynię
zwrócono Kościołowi katolickiemu. Tradycja kościelna w 1930-ch latach
uważała za datę zbudowania świątyni rok 1563.,
jednak być może jest to
jeszcze jedna data powrotu świątyni, ponieważ do
Kiszków Iwie odeszło w
1558 r.
W 1631 r. wojewoda
mscisławski i witebski,
podskarbi litewski Mikołaj
Kiszka, kolejny właściciel
miasteczka i syn Stanisława Kiszki, zwrócił się ku
administratorowi diecezji Wileńskiej biskupowi
Tyszkiewiczowi z prośbą
o założenie przy kościele klasztoru bernardynów
(najpierw myślał o dominikanach). Po uzyskaniu pozwolenia Kiszka
założył 10 stycznia 1633
r. fundację i rozpoczął budowę piętrowego domu
zakonnego. Kościół został
konsekrowany w 1781 r.
przez biskupa wileńskiego
Tomasza Zienkowicza. Na
słynnej mapie prowincji litewskiej zakonu bernardynów, wykonanej przez grawera Gierszkę Lejbowicza
w połowie XVІІІ w., kościół
Piotra i Pawła jest pokazany jako bazylika trzyna-

wowa, co prawdopodobnie
jest niedokładnością. Wraz
z tym barokowe frontony
na stronach szczytowych
korpusu klasztornego najprawdopodobniej istniały
w rzeczywistości.
Kompleks klasztorny
był dobudowywany i rekonstruowany zarówno w
drugiej połowie XVІІ w. jak
i w XVІІІ w. W rezultacie na
początku ХІХ w. gotyckimi
w kościele zostawały tylko
absyda i kilka kontrforsów
na fasadzie południowej.
Poza tym kościół całkowicie odpowiadał stylowi barokowemu – otynkowane
fasady zostały dekorowane
warstwowymi pilastrami
i przecięte łukowymi oknami. Nad fasadą główną
wzniosły się dwie strome
czworoboczne trzykondygnacyjne wieże-dzwonnice
o kształcie teleskopowym
pod figurowymi barokowymi kopułami, flankując
krzywoliniowy fronton barokowy. Salę modlitewną
świątyni przykryto dwuspadowym dachem blaszanym, a poniżone prezbiterium – czterospadowym
pod stromą sygnaturką.
ciąg dalszy w następnym
numerze
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Do Matki Bożej

Matka

ze śpiewem i modlitwą przykładem wiary

W Dniu Matki pielgrzymi licznie przychodzą do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Kopciówce

Jak co roku niezapomnianym wielkim przeżyciem, pełnym wzruszenia i radości,
stała się dla pielgrzymów z Grodna droga do sanktuarium Matki Bożej na Wzgórzu
Nadziei w Kopciówce. Z okazji Dnia Matki, który jest obchodzony w diecezji Grodzieńskiej w pierwszą niedzielę maja, matki wraz ze swoimi dziećmi i mężami przybyły do
tego prawdziwie świętego miejsca, żeby zawierzyć Matce Bożej Cierpliwie Słuchającej
swoje prośby, złożyć dziękczynienia i poprosić o wstawiennictwo.
Już tradycyjnie w całej
diecezji w Dniu Matki wierni
się modlą w intencji tych, które dają życie. 3 maja główne
uroczystości z tej okazji odbyły się w sanktuarium Matki
Bożej na Wzgórzu Nadziei w
Kopciówce. Pielgrzymi z Grodna przybyli tu ze śpiewem
i modlitwą, gdyż właśnie w
Matce Bożej pokładają wiarę,
nadzieję i miłość. W uroczystościach także wzięli udział
ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
i ks. bp Józef Staniewski.
Dla zebranych wiernych
ks. Jerzy Martinowicz wygłosił
konferencję na temat „Jezus
przyszedł, by wezwać grzeszników do nawrócenia”.
„Nawrócenie to proces,
który trwa od momentu przy-

jęcia sakramentu Chrztu św.
aż do śmierci, dlatego trzeba
codziennie wracać do źródeł –
mówił podczas konferencji ks.
Jerzy. – Każdy ma swoją własną
otchłań, z której dusza musi być
uwolniona”.
Duszpasterz także podkreślił, że ważne jest przyjąć
Boży plan, zrozumieć, że „Bóg
mnie kocha i wie, co dla mnie
jest dobre”.
Z kolei ks. Roman Kotlimowski wygłaszając homilię
zaznaczył, że dzisiaj słyszymy
słowa Jezusa „Beze mnie nic
nie możecie uczynić”, jednak
jednocześnie bardzo często
przypisujemy sobie wiele rzeczy, zapominjąc, że to wszystko się dzieje za sprawą Ducha
Bożego.

„Jesteście bardzo potrzebni
Jezusowi i swoim rodzinom. To
jest tajemnica waszego pięknego powołania, i dzisiaj my dziękujemy za waszą matczyną postawę” – powiedział ks. Roman
i zachęcił do pielęgnowania
dobrej tradycji całowania rąk
matkom, bo każda z nich tego
zasługuje.
Podczas Mszy św., która
była odprawiana w intencji
żywych i zmarłych matek, ks.
bp Aleksander Kaszkiewicz
podziękował wszystkim matkom za piękny przykład wiary,
który dają swoim dzieciom
i domownikom, dodając, że
bez rodziny społeczeństwo
nie będzie miało dobrej przyszłości.

Miłość i radość, z jaką nasze matki przyjęły nas i
czuwały nad naszymi pierwszymi krokami w świecie,
jest niejako znakiem i sakramentalnym przedłużeniem
miłości Boga, od którego wszyscy wzięliśmy początek.
Zostaliśmy przyjęci i umiłowani przez Boga i naszych rodziców, i to doświadczenie jest mocnym fundamentem,
który umożliwia wzrost i rozwój człowieka, pomaga nam
dojrzewać dążąc do prawdy i miłości, a także otwierać
się, by tworzyć więzi z innymi ludźmi i z Bogiem. Wierząca rodzina, choćby przychodziły najgorsze trudności
– wszystkie przetrwa. Bo Bóg jest obok, On daje każdego
dnia, każdej minuty i sekundy, wszystkie łaski potrzebne
do tego, aby wzrastać w świętości. Jednak dosyć często
się mówi, że to właśnie matka jest tym fundamentem w
rodzinie, na którym wszystko się trzyma, w tym także
wiara. Dlaczego? Bo to matki przede wszystkim dbają o
przekazanie wiary, uczą swoje dzieci modlić się i modlą się wraz z nimi, przysposabiają je do przyjęcia sakramentów, rozjaśniają życie rodzinne światłem wiary i uczą
wielbić Boga jako Ojca.
Piękne słowa na temat roli kobiety w przekazywaniu wiary wypowiedział podczas jednej Mszy św. Ojciec
Święty Franciszek.
„Wiara jest Bożym darem, który osiąga się nie poprzez
intelektualne dociekania, ale poprzez działanie Ducha
Świętego. A to jest obecne między innymi w cierpliwej pracy
matek – podkreślił Papież. – Jest tak po prostu dlatego, że
Tą, która przyniosła na świat Jezusa, była również kobieta. Taka była droga wybrana przez Jezusa. On chciał mieć
matkę, a zatem i wiara przychodzi przez niewiasty, jak Jezus
przez Maryję” – kontynuował Ojciec Święty.
Papież Franciszek także zwrócił uwagę na to, że kobiety powinny mieć świadomość obowiązku przekazywania wiary. Bo jeśli nie będzie tej troski, by na nowo ożywiać Boży dar, jakim jest wiara, wówczas wiara słabnie,
rozcieńcza się, staje się wreszcie pewną kulturą, w której
mówi się owszem, że jesteśmy chrześcijanami, ale pozostaje to tylko kulturą.
„Kobiety w Kościele i na drodze wiary miały i mają także
dzisiaj szczególną rolę w otwieraniu bram dla Pana, do naśladowania Go, i w przekazywaniu Jego oblicza, ponieważ
spojrzenie wiary zawsze potrzebuje prostego i głębokiego
spojrzenia miłości. To przecież głównie one, jako matki,
babcie, przekazują swoją wiarę dzieciom. Jest to właśnie
misja kobiet (nieprawdaż!) – składanie świadectwa swoim
dzieciom, wnukom, że Jezus żyje, jest Żyjącym, Zmartwychwstałym. Mamy i kobiety, naprzód, nieście to świadectwo!”
– zachęcił Papież Franciszek.
Przygotowała Kinga Krasicka

Nie ty wybierasz Boga –
to On cię wybiera
Dzisiaj swoją historię
opowiada ksiądz Piotr Wiśniewski ze Zgromadzenia
św. Michała Archanioła.
Panny. Wtedy jeszcze nic nie rozumiałem. Pytałem mamę, kiedy
już będą godzinki. Myślałem, że
będziemy modlić się, recytując
tę modlitwę (śmieje się – uwaga
autora). Godzinki są modlitwą
śpiewaną”.

Zamiast seminarium –
na kucharza
Byłem uważny
na modlitwie

Ksiądz pochodzi z rodziny
katolickiej. Narodził się w polskim mieście Brodnica – krainie
100 jezior. Rodzice wychowywali czworo dzieci: oprócz Piotra jeszcze dwóch chłopców i
dziewczynkę.
Dzieci rosły w pobożnej rodzinie. Podczas każdego święta
wraz z rodzicami chodziły do
kościoła.
„Pamiętam taki ciekawy moment
– wspomina ksiądz Piotr. – Kiedy byłem jeszcze mały, mama
brała mnie ze sobą do kościoła.
Poszłem też przede Mszą św. na
Godzinki do Najświętszej Maryi

Powoli u chłopca dojrzewało
pragnienie służenia Bogu. Ale
kiedy syn powiedział matce, że
chce zostać kapłanem, ona zaprzeczyła. Zaczęła upewniać, że
spotka dobrą dziewczynę i się
ożeni.
Po ósmej klasie chłopiec zamiast seminarium zaczął się
uczyć na kucharza w Szkole Gastronomicznej w Toruniu.
„Tam dużo dziewczyn było: w
naszej grupie 29, a chłopców tylko 3. Więc był to argument nie do
odrzucenia”.
Wkrótce młody człowiek
ukończył szkołę zawodową.
Pragnienie zostania kapłanem
nie zniknęło. Lecz matka powie-

działa, że syn powinien dostać
się do pracy, popracować zgodnie z zawodem, a później już
może iść do seminarium.
„Dostałem pracę w przedszkolu,
lecz jej nie podjąłem”.
W wieku 18 lat młody człowiek wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Piastowie.
„Mama zostawiła na oknie klucz,
jeżeli raptem zechcę wrócić...”

jechał jako diakon.
„Jeszcze dziesięć lat czekałem
na święcenia kapłańskie”.

Zakonnik i kapłan
W 2005 roku odbyło się to
długo oczekiwane wydarzenie.

czujesz sercem. Takie rzeczy trudno wytłumaczyć, można jedynie
porównać do czegoś. Powołanie
kapłańskie jest w pewnym stopniu podobne do zaręczyn, później
– do ślubu. W Pismie Świętym
możemy odnaleźć takie słowa:
«Umiłowanym zawsze jest Jezus,
umiłowaną – osoba ludzka»”.

W oczekiwaniu Bożego
błogosławieńswa
A poszedł chłopiec daleko –
za 700 kilometrów od domu, do
zakonu Michalitów. Tam wstąpił
do nowicjatu. Miał rok praktyki,
kiedy pracował jako zakrystian.
A później wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w
Krakowie.
„Spotkałem tam kilku profesorów,
którzy uczyli Jana Pawła II”.
Po seminarium przez pewien
czas pracował w Polsce. Lecz
wkrótce wyraził chęć wyjechać
na Białoruś.
„Napisałem podanie z prośbą.
Wraz ze mną było jeszcze 5 księży i 4 siostry. Ale zdarzyło się tak,
że władza miejscowa utwierdziła
tylko moje podanie, pozostałe zaś
odwołała”.
Na Białoruś ksiądz Piotr przy-

Podczas katechezy dla dzieci

11 czerwca – we wspomnienie
św. Barnaby – otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk księdza
biskupa Aleksandra Kaszkiewicza w kościele Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach.
„Przez całe życie chciałem zostać kapłanem. Zakonnikiem i
kapłanem. Tego nie wybierasz –

Szczęśliwy, ksiądz Piotr
wkrótce będzie obchodzić
10. rocznicę swej posługi
kapłańskiej.
Angelina Pokaczajło

Papież Franciszek
Jezus jest
krzewem winnym, a przez
Niego – tak jak
soki z drzewa
przenikają do latorośli
– przenika Boża miłość,
Duch Święty. My jesteśmy
latoroślami, które nie są
samowystarczalne, lecz zależą zupełnie od winorośli,
która jest źródłem ich życia.
Tak jest również z nami
chrześcijanami. Wszczepieni przez chrzest w Chrystusa, otrzymaliśmy od Niego
za darmo dar nowego życia;
a dzięki Kościołowi możemy
pozostać w życiodajnej komunii z Chrystusem. Trzeba
więc, abyśmy byli wierni
Chrztowi świętemu i abyśmy wzrastali w zażyłości
z Bogiem przez modlitwę,
słuchanie Słowa Bożego i
posłuszeństwo Jego Słowu oraz uczestnictwo w
sakramentach, zwłaszcza
Eucharystii i sakramencie
Pojednania.
Regina Coeli z Ojcem Świętym,
03.05.2015

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Helikopter trzyma się
w powietrzu
i może lecieć
dzięki temu,
że jego śmigło
jest połączone z korpusem specjalną nakrętką.
Nazywają ją „nakrętką
życia” lub „nakrętką Jezusową”. Taki slang można
wytłumaczyć tym, że jeżeli
nakrętka ta się odkręci,
helikopter nie będzie mógł
utrzymać się w powietrzu
i jak kamień spadnie na
ziemię. Dlatego nie dziwi,
że piloci wykazują dla niej
taki szacunek i nazywają
imieniem Zbawiciela.
Morał tego porównania tkwi w tym, że kiedy
nie jesteśmy połączeni
z Jezusem, nie będziemy
tymi, kim powinniśmy
być, będziemy padać i
nie przyniesiemy takiego
plonu, który powinniśmy
przynieść. Potrzebujemy Chrystusa, abyśmy
nie spadli kamieniem na
ziemię. Potrzebujemy
Chrystusa, musimy być
połączeni z Nim, żeby
być prawdziwymi, a nie
sztucznymi chrześcijanami i przynosić owoce
swojego życia.
Fragment homilii podczas
Mszy św. w kościele śww.
Szymona i Heleny w Mińsku,
03.05.2015

4

Słowo Życia

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

№ 10, 17 maja 2015

„Błogosławieni czystego serca,
 W 2015 r. w Stanach
Zjednoczonych zostanie wyświęconych 595 nowych kapłanów, o ponad stu osób
więcej niż przed rokiem. Jest to
ważna wiadomość dla Kościoła w kraju, w którym co piąta
parafia nie ma stałego duszpasterza. Średni wiek nowych
księży wynosi 31 lat – są oni
nieco młodsi od święconych
w ostatnich latach. Ok. 70%
przyszłych kapłanów pochodzi z rodzin, mających swe
korzenie w Europie, głównie
we Włoszech i Irlandii, 14% to
Latynosi, a 10% wywodzi się z
Azji i wysp Pacyfiku.
 W Szwajcarii z kwestionariusza zawartego w dokumencie przygotowawczym
(„Lineamenta”) XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów wynika,
że dla większości wiernych,
którzy odpowiedzieli na kwestionariusz, Święta Rodzina
jest wzorcem zbyt odległym od
ich osobistego doświadczenia.
Szwajcarscy katolicy przekonują, że rzeczywistość rodziny
jest szersza niż jej wzór oparty
na małżeństwie sakramentalnym. Stwierdzają przy tym, że
małżeństwo sakramentalne
jest dziś modelem mniejszościowym. Dlatego według słów
ankietowanych Kościół powinien wzmocnić swe zaangażowanie w przygotowanie do
małżeństwa i towarzyszenie
małżeństwom kanonicznym,
a także podejmować działania
na rzecz rodziny.
 Pielgrzymi i turyści, którzy odwiedzą Rzym w Roku
Miłosierdzia, będą mieli możliwość spróbować „jubileuszowe” lody. Deser będzie biało-żółty, co przypomina kolory
flagi watykańskiej. Właściciel
sklepu, gdzie można będzie
spróbować „jubileuszowe”
lody, mówi, że dla niego to nie
tylko biznes, gdyż do stworzenia takiego deseru natchnął
go sam Rok Jubileuszowy.
 Według ostatnich statystyk podanych w Chinach,
podczas 35 lat prowadzenia
tzw. polityki jednego dziecka
w kraju tym zamordowano
przed narodzeniem 360-400
milionów dzieci. Liczby te
podał podczas przesłuchania
w amerykańskim Kongresie
niewidomy chiński dysydent,
prawnik Chen Guangcheng,
który wcześniej był więziony
w swym kraju za ujawnienie
swego raportu na temat masowych aborcji i sterylizacji
we wsiach na wschodzie Chin.
 W corocznym sprawozdaniu Amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Wolności
Religijnej w Świecie (USCIRF)
podano 17 krajów, gdzie najbardziej jest zagrożona wolność religijna. Do nich należą:
Birma, Chiny, Erytrea, Iran,
Arabia Saudyjska, Sudan,
Turkmenistan, Uzbekistan,
Centralna Republika Afrykańska, Egipt, Irak, Nigeria, Pakistan, Syria, Korea Północna,
Tadżykistan i Wietnam. Organizacja podaje, że są także
kraje, gdzie da się zauważyć
zagrożenie wolności religijnej, ale nie jest to poziom
krytyczny. Wśród tych krajów
znalazła się także Rosja.
Katolik.ru; Gosc.pl; credo-ua.
org; Niedziela.pl; sedmitza.ru

Кs. Jan Romanowski

albowiem oni Boga
oglądać będą”

Ania Borysiewicz
Duszpasterstwo
młodzieży „OPEN”,
Grodno

(Mt 5, 8)

Młodzi podczas wspólnej modlitwy

ciąg dalszy ze str. 1

Wszystko zaczęło się
w piątek 1 maja, kiedy
na dworcu kolejowym w
Grodnie zgromadziła się
młodzież z grodzieńskich
i okolicznych parafii, aby
specjalnie przeznaczonym
pociągiem wyruszyć do
Smorgoń na kolejne Dni
Młodzieży diecezji Grodzieńskiej. Jednak jeszcze
więcej młodych ludzi czekało na dworcu kolejowym w
Lidzie, gdzie pociąg zatrzymał się, aby przyjąć kolejnych pasażerów udających
się na to wielkie i ważne
wydarzenie w życiu Kościoła
grodzieńskiego. Czas podróży przeleciał bardzo szybko i
młodzi ludzie znalazły się w
Smorgoniach, gdzie na nich
czekali mieszkańcy tego
miasta wraz ze swoimi duszpasterzami. Ciekawie było
obserwować reakcję wielu ludzi, którzy, wydawało
się, nie byli w temacie i nie
mogli zrozumieć, skąd przyjechało tak wiele młodych i
jaki cel ich przyjazdu. Najpierw zakwaterowanie u ludzi dobrego serca, którzy otwarli drzwi swoich domów
i mieszkań dla tak dużej
liczby młodzieży. Następnie
wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu na przykościelnym placu i wspólna
Eucharystia na rozpoczęcie
Dni Młodzieży, której przewodniczył Jego Ekscelencja
ks. bp Józef Staniewski, biskup pomocniczy diecezji
Grodzieńskiej, który także
skierował do młodzieży Słowo Boże. Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia tego
spotkania była również konferencja nt. „Błogosławieni
czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą”
(Mt 5, 8), w której w sposób
szczególny zwrócono uwagę na czystość uczynków,
oczu i mowy, a także na to,
że tylko ten, kto ma czyste
serce, potrafi kochać Boga i
innego człowieka. Program
przedłużył pogodny wieczór
i zabawy, zakończeniem których była wspólna modlitwa
i pasterskie błogosławieństwo udzielone przez księdza biskupa Józefa.
Drugi dzień był jeszcze
bardziej intensywny. Najpierw poranne modlitwy,
następnie tematyczne katechezy dotyczące czystości w
życiu osób konsekrowanych,
kapłanów, małżonków, narzeczonych, a także chłopców i dziewczyn. Później
każda grupa miała możliwość przedstawić najważniejsze punkty i zagadnienia
omawiane podczas katechez. Ważnym wydarzeniem
drugiego dnia była Eucharystia, której przewodniczył
Jego Ekscelencja ks. abp

Claudio Gugerotti, Nuncjusz
Apostolski na Białorusi,
wraz z Jego Ekscelencją ks.
bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem, ordynariuszem diecezji Grodzieńskiej, oraz Jego
Ekscelencją ks. bp. Józefem
Staniewskim. Przedstawiciel
Ojca Świętego zwrócił się
do młodzieży z homilią, w
której zachęcił ją nie wstydzić się i nie bać się swej
przynależności do Chrystusa. Ciekawym jest także
to, że na zakończenie Mszy
św. młodzi ludzie zaczęli
wspólnie wołać, że czekają
na Papieża w naszym kraju,
na co ksiądz arcybiskup odpowiedział, że Ojciec Święty

tego dnia było wstąpienie
wielu uczestników do RUCHU CZYSTYCH SERC, podczas którego zobowiązali się
oni do zachowania czystości
swojego serca. Koncert zespołu „CROSSWAY” z diecezji
Pińskiej został podsumowaniem kolejnego dnia.
W niedzielę mimo chłodu
i niepewnej pogody młodzi ludzie zgromadzili się
na wspólnej Eucharystii na
zakończenie Dni Młodzieży.
Mszy św. przewodniczył ks.
Antoni Gremza, duszpasterz
młodzieży i główny organizator tego spotkania. Po
otrzymaniu błogosławieństwa i rozesłaniu odbył się
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Natalia Katuszonok
Parafia pw. św.
Franciszka Ksawerego,
Grodno
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Witali Snopko
Parafia Wniebowzięcia
NMP, Żołudek
Prezent dla Nuncjusza od młodych ludzi

bardzo pragnie odwiedzić
Białoruś, a my powinniśmy
jeszcze bardziej modlić się
w tej intencji.
W tym dniu każda grupa
parafialna miała możliwość
zaprezentowania się, przedstawiając ważność czystości
serca w życiu każdego człowieka. Kolejnym punktem
był koncert seminaryjnego zespołu „AVE” i zespołu
duszpasterstwa akademickiego „OPEN”. Ważnym wydarzeniem tego dnia, jak i
całego spotkania młodzieży
była adoracja eucharystyczna, którą poprowadziła młodzież z ewangelicznego projektu „RYBY”, oraz sakrament
spowiedzi. Na oczach wielu
młodych można było zobaczyć łzy radości ze spotkania
z Chrystusem w sakramencie pokuty. A kulminacją

koncert zespołu „MIŁOŚĆ”
z par. Lida-Fara. Później na
młodzież czekała wspólna
droga na dworzec, pociąg,
odjazd do domu i obietnica
sobie nawzajem, że spotkają
się na kolejnych Diecezjalnych Dniach Młodzieży. I
mimo tego, że XXII spotkanie młodych naszej diecezji
już przeszło do historii, z ust
wielu chłopców i dziewczyn
nadal można było usłyszeć
motto tego spotkania: „Czyste serca Bogu niesiemy, dzisiaj Mu je zawierzyć chcemy.
Ozdrów, Panie, naszą duszę i
ciało, by całe życie do Ciebie
jaśniało”.
Tak, to jest prawda, że
„Błogosławieni
czystego
serca, albowiem oni Boga
oglądać będą” (Mt 5, 8)
Ks. Jan Romanowski
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Zapraszamy do udziału
w Parafiadzie!

VII Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej
22–25 czerwca 2015 roku, Grodno

W dniach od 22 do 25 czerwca 2015
roku odbędzie się VII Parafiada Dzieci i
Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej.
Hasło tegorocznej Parafiady: „Nawróć nas
Panie, a do Ciebie wrócimy” (Lm 5, 21).
Parafiada jest projektem opartym na starogreckiej
triadzie „Świątynia – Teatr – Stadion”.
Parafiada odbędzie się w parafiach pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP (Grodno-Południowy) i Najświętszego
Odkupiciela (Grodno-Dziewiatówka), a także na
miejskim stadionie „Niemen”.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie
i zakwaterowanie, program wychowawczo-religijny,
kulturalny i sportowy.
Na element „Świątynia” składa się konkurs biblijny
oraz konkurs pieśni religijnej „Sacro Song”.
Element „Teatr” to: kokurs plastyczny, konkurs „Muzyka
moim życiem”, konkurs wiedzy z historii i życia
Kościoła oraz konkurs małych form teatralnych.
Element „Stadion”: bieg 60 m, bieg 100 m, bieg 800
m, bieg 1000 m, bieg 1500 m, skoki w dal z rozbiegu,
rzuty piłką, badminton, tenis stołowy, warcaby,
siatkówka, piłka nożna.
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całej
Białorusi. Maksymalna liczba uczestników od jednej
parafii – 15 osób + 1 opiekun. Wiek uczestników – od
11 do 19 lat, chłopcy i dziewczęta:
Kategoria „A”: roczniki 2002–2004;
Kategoria „B”: roczniki 1999–2001;
Kategoria „C”: roczniki 1996–1998.
Koszt uczestnictwa 20 000 rubli białoruskich

Zgłoszenia wstępne można nadsyłać do 1
czerwca 2015 roku (imienna lista uczestników
wypełniona w formie elektronicznej w języku białoruskim)

pod adres mailowy a-malafei@mail.ru.
Telefony kontaktowe: (+37533) 624-35-22,
(+37529) 319-54-65 – ks. Artur.

22.06.2015 (Świątynia)
13.00 – przybycie grup oraz rejestracja
(par. Grodno-Południowy);
16.40 – przygotowanie do Mszy św.
(możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty, po Komunii św. nabożeństwo czerwcowe);
17.00 – Msza św. (przewodniczy J. E. ksiądz biskup
Józef Staniewski), uroczyste otwarcie

Parafiady;

18.30 – zakwaterowanie (par. Grodno-Południowy,
par. Grodno-Wiśniowiec);
19.45 – konkurs rysunków;
19.45 – konkurs warcaby (kwalifikacja, chłopcy
i dziewczynki kat. A i B);
20.00 – spotkanie opiekunów w kościele;
21.00 – modlitwy wieczorne;
21.30 – odpoczynek.

23.06.2015 (Świątynia – Stadion)
7.00 – śniadanie;
7.45 – modlitwy poranne;
8.00 – Msza św. (przewodniczy J. E. ksiądz biskup
Jerzy Kasabucki);
9.00 – wyjazd na Miejski Stadion Centralny;
9.40 – uroczyste rozpoczęcie zawodów

sportowych;
10.00–14.00 – piłka nożna (chłopcy kat. А, В, С);
10.00–11.00 – skoki w dal

(chłopcy oraz dziewczynki kat. А);
11.00–12.00 – skoki w dal
(chłopcy oraz dziewczynki kat. В);
12.00–13.00 – skoki w dal
(chłopcy oraz dziewczynki kat. С);
10.00–11.30 – badminton (dziewczynki kat. В),
tenis stołowy (dziewczynki kat. А, С);
10.00–11.30 – warcaby (dziewczynki kat. В);
11.30–13.00 – badminton (dziewczynki kat. А, С),
tenis stołowy (dziewczynki kat. В);
11.30–13.00 – warcaby (dziewczynki kat. А, С);
12.30–13.00 – rzut piłką (chłopcy kat. С);
13.00–13.30 – rzut piłką (chłopcy kat. А);
13.30–14.00 – rzut piłką (chłopcy kat. В);
14.00–15.00 – obiad;
15.00–16.00 – rzut piłką (dziewczynki kat. А, В, С);
15.00–18.00 – siatkówka (dziewczynki kat. А, В, С);
15.00–16.30 – warcaby (chłopcy kat. В);
15.00–16.30 – badminton (chłopcy kat. А, С);
15.00–16.30 – tenis stołowy (chłopcy kat. В);

16.30–18.00 – warcaby (chłopcy kat. А, С);
16.30–18.00 – tenis stołowy (chłopcy kat. А, С);
16.30–18.00 – badminton (chłopcy kat. В);
16.00–16.30 – bieg 60 metrów
(chłopcy kat. А, dziewczynki kat. А, В);
16.30–17.15 – bieg 100 metrów
(chłopcy kat. В, С, dziewczynki kat. С);
17.15–17.30 – bieg 800 metrów
(chłopcy i dziewczynki kat. А);
17.30–17.45 – bieg 1000 metrów
(chłopcy i dziewczynki kat. В);
17.45–18.00 – bieg 1000 metrów
(dziewczynki kat. С);
18.00 – bieg 1500 metrów (chłopcy kat. С);
18.30 – nagradzanie zwycięzców

poszczególnych zawodów;

19.30 – kolacja;
20.30 – wyjazd do par. Grodno-Południowy;
21.00 – modlitwy wieczorne;
21.20–22.00 – gry i zabawy.

24.06.2015 (Świątynia – Teatr)
7.00 – śniadanie;
7.45 – modlitwy poranne;
8.00 – wyjazd autobusami

do par. Grodno-Dziewiatówka;

9.00 – Msza św.;
10.00 – konkurs wiedzy o życiu i historii Kościoła;
11.00 – konkurs „Muzyka moim życiem”;
13.00 – obiad;
14.15 – konkurs biblijny;
15.00 – konkurs „Sacro Song”;
17.00 – konkurs małych form teatralnych;
19.00 – kolacja;
20.00 – niespodzianka; nagradzanie zwycięzców

poszczególnych konkursów;

21.40 – modlitwy wieczorne;
22.00 – wyjazd na nocleg.

25.06.2015 (Świątynia)
7.30 – śniadanie;
8.45 – modlitwy poranne;
9.00 – Msza św. (przewodniczy J. E. ksiądz biskup
Aleksander Kaszkiewicz);
10.30 – wręczenie nagród;
11.30 – wspólny posiłek

i zakończenie Parafiady.
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Trwa duchowa adopcja
maturzystów
Już po raz czwarty krakowscy ojcowie, bracia i
klerycy z zakonu pijarów
prowadzą akcję duchowej
adopcji maturzystów. W
ubiegłym roku duchową
opiekę uzyskało niemal
6 tys. osób.
„W okresie maturalnym,
od pierwszego dnia egzaminów
po ostatni dzień, codziennie
spotykamy się w kaplicy o
godz. 15.00, odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
modlimy się o dobry wybór, powodzenie, światło Ducha Świętego i zapraszamy wszystkich
maturzystów, którzy chcieliby
zostać zaadoptowani, do tego
dzieła” – powiedział o. Tomasz Abramowicz SchP.
Rocznica
kanonizacji
Jana Pawła II
i Jana XXIII
Dziękczynna Eucharystia za dar kanonizacji
wielkich Papieży była
sprawowana w Bazylice
św. Piotra w Watykanie.
Jan Paweł II został ogłoszony świętym w dziewięć lat
po śmierci. Kanonizacji w Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia
2014 r. dokonał Ojciec Święty
Franciszek.
„To wydarzenie sprzed
roku jest bardzo ważne dla całego Kościoła i wciąż przynosi
duchowe owoce” – mówi ks.
prof. Jan Machniak, kierownik
katedry duchowości Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
„Papież Jan Paweł II był
Papieżem rodziny. Właśnie
to jest rzecz niezwykle ważna,
niezwykle istotna – zwrócenie
uwagi na rodzinę, która jest
miejscem przychodzenia na
świat człowieka, która współpracując z Bogiem przekazuje
życie. Dziękując Bogu za Ojca
Świętego Jana Pawła II powinniśmy się też modlić za nasze
rodziny” – zaznaczył ks. prof.
Machniak.
Warto także zaznaczyć, że
Polski Sejm ustanowił rok 2015
Rokiem św. Jana Pawła II.

W Izraelu pokazano
starożytną kopię Dziesięciu
Przykazań
2000-letni zwój z kolekcji
najstarożytniejszych w
świecie rękopisów biblijnych został odnaleziony
wśród tzw. rekopisów z
Qumran, znanych jeszcze
jako zwoje znad Morza
Martwego.
Dokument ten nigdy
wcześniej nie był pokazywany
szerokiej publiczności, z wyjątkiem specjalistycznych wystaw
za granicą.
Rękopis jest tak delikatny,
że będzie pokazywany na wystawie w Muzeum Izraela w
Jerozolimie tylko w ciągu dwu
tygodni, a później zostanie
przeniesiony do bezpiecznego
miejsca z klimatyzacją.

Kinga Krasicka
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Dzień skupienia kapłanów odbył się w Grodnie
Podczas spotkania kapłani w sposób szczególny
modlili się za ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza, który 3
maja obchodził swoje Imieniny.
Na początku kapłani
zgromadzili się w kaplicy
seminaryjnej na konferencję nt. „Dynamizm życia duchowego kapłana”,
którą wygłosił ks. Tadeusz
Krisztopik, ojciec duchowy
Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.
Podczas
konferencji
kapłan podkreślił stałą potrzebę rozwoju duchowego
w życiu każdego kapłana.
Później odbyła się adoracja Najświętszego Sakra-

Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła
24 maja na grodzieńskim osiedlu Olszanka ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
poświęci krzyż i plac pod budowę nowego kościoła (na skrzyżowaniu ulic
Boguszewicza i Karatkiewicza obok lasu na końcu Olszanki).
Początek o godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Zapraszamy na uroczystość
23 maja 2015 r. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dziatłowie
(pl. 17 września) odbędzie się uroczystość Maryi Wspomożycielki Chrześcijan.
mentu. Msza Święta, której
przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, została
odprawiona w kościele pobernardyńskim.
Słowo Boże wygłosił
do obecnych księży biskup
pomocniczy diecezji Gro-

dzieńskiej Józef Staniewski,
który zwrócił szczególną
uwagę na rolę w życiu każdego kapłana Maryi, Matki
Bożej, która jest wzorem
wierności Jezusowi i powołaniu kapłańskiemu.

Program:

10.00 – rejestracja uczestników;
11.00 – Eucharystia. Główny celebrans – bp Józef Staniewski, biskup pomocniczy
diecezji Grodzieńskiej;
12.20 – uroczysta procesja z figurą Maryi Wspomożycielki Chrześcijan
oraz ustanowienie steli pamiątkowej;
13.00 – wspólny obiad;
14.00 – koncert ku czci Maryi Wspomożycielki Chrześcijan przy udziale zespołu „Niebaschił”;
16.00 – wyniki konkursu „Wiersz dla Dona Bosko”;
16.15 – słowo końcowe regionalnego przełożonego Misji Katolickiej
„Towarzystwo św. Franciszka Salezego” ks. Wiktora Hajdukiewicza SDB z
błogosławieństwem Maryi Wspomożycielki Chrześcijan.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości!

Zgłosić udział można do 20 maja pod numer: (+37529) 283-34-37 – ks. Zdzisław Pikuła.

Zapraszamy na I pielgrzymkę Lida – Budsław
W dniach od 25 czerwca do 4 lipca 2015 r. odbędzie się pierwsza pielgrzymka
Lida – Budsław (240 km). Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Program:

Ministerstwa
Sytuacji
Nadzwyczajnych. Tradycja modlić się do św. Floriana istnieje w parafii
już w ciągu 18 lat. Sezon
wiosenno-letni,
który
prawdopodobnie
jest

najbardziej niebezpieczny odnośnie pożarów i
innych sytuacji nadzwyczajnych,
pracownicy
rozpoczynają w modlitwie i zaufaniu Bogu.

1 dzień – 25 czerwca, czwartek (27.3 km): Lida – Pierwszomajsk – Bierdówka – Lipniszki;
2 dzień – 26 czerwca, piątek (29.3 km): Lipniszki – Iwie – Juraciszki;
3 dzień – 27 czerwca, sobota (25.5 km): Juraciszki – Wiszniewo;
4 dzień – 28 czerwca, niedziela (30.5 km): Wiszniewo – Wołożyn – Kibucie;
5 dzień – 29 czerwca, poniedziałek (31.4 km): Kibucie – Mołodeczno;
6 dzień – 30 czerwca, wtorek (34.8 km): Mołodeczno – Lubań;
7 dzień – 1 lipca, środa (25.9 km): Lubań – Kościeniewicze;
8 dzień – 2 lipca, czwartek (27.2 km): Kościeniewicze – Wołkołatka;
9 dzień – 3 lipca, piątek (8.3 km): Wołkołatka – Budsław.
Zapisać się na pielgrzymkę można do 15 czerwca. Prosimy się zwracać pod numery:
(+37529) 867-55-16, (+37529) 907-66-21 – ks. Władysław Surwiło; (+37533) 321-26-33 – s. Klara.

OGŁOSZENIE

Do Matki Bożej Gudohajskiej
Grupa katolickich skautów przeszła w narodowej
wędrówce trasą Soły – Gudohaj do sanktuarium Matki Bożej Gudohajskiej.
W pielgrzymce-wędrówce uczestniczyli dorośli skauci wszystkich
grup parafialnych Białorusi – z Borysowa, Iwieńca,
Mińska, Grodna, Homla
oraz Witebska, a także
goście. Grupa chłopców
składała się z ok. 30 osób.
Przykładowo tyle było
także dziewczyn. W drodze skauci śpiewali, modlili się, zastanawiali się
nad tematami duchowymi, każdego dnia uczestniczyli we Mszy św.
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W Iwiu modlili się za dzieci i strażaków
Nabożeństwa
dla
najmłodszych parafian i
ich matek oraz dla strażaków w parafii świętych Apostołów Piotra i
Pawła stały się już tradycją.
W tym roku Msza św.
za dzieci odbyła się 2
maja. Dzieciom i ich matkom zostało udzielone
specjalne błogosławieństwo. Obecni otrzymali
także prezenty – medaliki z wizerunkiem Matki
Bożej.
Kolejnego dnia, 3
maja, o wstawiennictwo
swojego patrona św. Floriana prosili przedstawiciele rejonowej służby

Słowo Życia

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

W związku z prowadzonym procesem w Sądzie Kościelnym Diecezji Grodzieńskiej
pani Karpicka Swietłana c. Anatola, ur. 01.12.1980 r. w Mińsku,
jest proszona o zgłoszenie się do siedziby Sądu w Grodnie
(ul. K. Marksa 4, lub przez telefon: (80152) 75-64-37 albo (+37533) 657-54-36).
Czytelnicy, którzy wiedzą adres zamieszkania czy numer telefonu p. Karpickiej Swietłany,
są proszeni o przekazanie tej informacji do Sądu Kościelnego.

WYNIKI SONDY
Tematem duchowym
wędrówki zostały słowa Jezusa Chrystusa: „Ja
jestem Drogą, Prawdą i
Życiem”. Skończyła się
wędrówka trzykilometrową nocną Drogą Światła z
pochodniami przez pole i

Czy w maju modlisz się
Litanią Loretańską?

las, gdzie się mieści Kalwaria Gudohajska, oraz
Mszą św. w sanktuarium
Matki Bożej Gudohajskiej,
gdzie każdy skaut złożył
intencje, w których szedł
w tej wędrówce.

tak, w kościele

(przy przydrożnym krzyżu)

tak, modlę się
indywidualnie
czas od czasu

Jak zachować wiarę i wartości chrześcijańskie w małżeństwie
10 maja w Grodnie odbyło się sympozjum pt. „Miłość naszym powołaniem.
Rodzina, która żyje w pełni”,
organizowane przez Radę ds.
Rodziny przy KKBB. Sympozjum odbyło się w ramach
przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin w
Filadelfii, które odbędzie się
22–27 września.
Sympozjum rozpoczęło
się prezentacją katechez
do Światowego Spotkania
Rodzin, przygotowanych
Radą Papieską ds. Rodziny
oraz archidiecezją Filadelfii.
Książka mieści 10 katechez
i służy przygotowaniem do
Spotkania Rodzin. Później
ks. dr Wiesław Błaszczak
wygłosił referat nt. „Miłość
to skarb ukryty w glinianym
naczyniu”. Pożytecznym dla

tak, modlę się z
rodziną
nie, nie mam czasu

Maj jest miesiącem
p o ś w i ę co n y m M a r y i . W
t y m c za s i e o d p r a w i a m y
nabożeństwa majowe przy
krzyżach i w świątyniach.
Zaproponowaliśmy naszym
czytelnikom odpowiedzieć
na pytanie, czy odmawiają
Litanię Loretańską? Innymi
słowy – czy biorą udział w
nabożeństwach majowych.
Zd e c yd ow a n a w i ę k s zo ś ć
respondentów modli się
Litanią do Matki Najświętszej.
Najczęściej czynią to w
kościołach i przy krzyżach, a
także w swoich rodzinach.
Kolejne wyniki komentuje
ks. Paweł Sołobuda,
redaktor naczelny.

KOMENTARZ EKSPERTA

uczestników sympozjum
było świadectwo małżonków Roberta i Maryi, którzy
na przykładzie swojego życia pokazali, jak zachować
wiarę i wartości chrześcijańskie w małżeństwie.
Sympozjum odwiedził
także biskup pomocniczy
diecezji Grodzieńskiej Józef Staniewski. Hierarcha

zwrócił się do uczestników,
podkreślając ważność rodziny we współczesnym
społeczeństwie.
Na zakończenie obecni
mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach, celem których było nauczyć
dialogowi w małżeństwie.
Skończyło się sympozjum
Mszą św.

Ks. Paweł
Sołobuda

Wyniki kolejnej sondy potwierdzają żywy kult Matki Bożej na naszych
terenach. Nabożeństwa majowe gromadzą wiernych w kościołach oraz przy
krzyżach przydrożnych. Obserwując wiernych, którzy przychodzą do kościoła
na nabożeństwo majowe, można zauważyć wielkie pragnienie oddania się
pod opiekę Matki Najświętszej. Najczęściej są to ludzie średniego wieku oraz
starsi, ale znam też parafie, gdzie pięknie gromadzą się dzieci i młodzież na
specjalnie dla nich zorganizowanych nabożeństwach. Właśnie dzisiaj bardzo
ważne jest przekazać tą sztafetę pobożności Maryjnej młodemu pokoleniu.
Zachęcam wszystkich do ufnej modlitwy i oddania się pod opiekę Maryi.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:
18 maja 1987 r. – ks. prałat Kazimierz Orłowski, prob. Adamowicze;
26 maja 1951 r. – ks. Jan Rudziński, prob. Odelsk.
Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe: grodnensis.by, catholic.by

Słowo Życia

WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
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12 kroków dla prawdziwego mężczyzny
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Pewnego razu jeden starszy kapłan powiedział, że parafia zachowa się wtedy, kiedy będą w niej mężczyźni. W naszych
czasach zostaje ich coraz mniej.
Ktoś przeżywa kryzys wiary i opuszcza mury kościelne. Ktoś na tyle przejmuje się skandalami wokół Kościoła katolickiego,
że wraz z wodą wylewa także dziecko. I wreszcie są ci, którzy nadal stale uczestniczą w nabożeństwach, w miarę sił i możliwości angażują się w życie parafialne, a jednocześnie ze względu na swój światopogląd i porządek życia katolikami już od
dawna nie są.
Więc co ma robić prawdziwy mężczyzna – mocny, wierny i szczery jak Rycerz Okrągłego Stołu?

Krok 1. Daj szczerą odpowiedź, dlaczego uważasz Chrystusa
za Króla, któremu zawierzasz swe życie

Kiedy nas pytają, dlaczego lubimy swoją rodzinę, bliskich i przyjaciół,
każdy może wymienić całą listę z zachwycających go cech charakteru i
wspólnie przeżytych jaskrawych momentów. Lecz warto zacząć mowę
o Bogu, o Jezusie Chrystusie, jak zamilkamy. Dla większości mężczyzn
Jezus jest pewną wszechmogącą abstrakcją. Musisz w prawdzie stać
przed Nim i popatrzeć Mu w oczy.
Jeżeli nie spotkasz się twarzą w twarz z Jego wielkością, twoje wzrastanie w wierze będzie podobne do wątłej roślinki, która przebija się
przez asfalt. Prawdziwy mężczyzna powinien zgiąć kolana przed swoim
Panem, zobaczyć nowe indywidualne cechy Jego wielkości i władzy,
żeby później podobnie jak starożytny rycerz świadczyć o swoim Panu.

Krok 2. Dąż do tego, by zostać świętym

Czy znasz, że w raju nie ma dobrych albo złych? Tam żyją jedynie
święci. Świętość jest zadaniem dla prawdziwego mężczyzny. Potrzebuje
ona maksymalnej odpowiedzialności niemal na każdym kroku. Wszystko!
Najwyższy czas, by wyjść z pubów, odmówić bezsensownego siedzenia
w Internecie! Trzeba robić pierwszy krok naprzeciw świętości. Czy
pamiętasz, jakie były pierwsze słowa Jezusa? „Nawracajcie się!” Zmień
siebie. Nastał czas przyznać się do swojego ubóstwa duchowego przed
twym Królem i pokornie poprosić Go otworzyć ci horyzonty nowego
życia. Dążenie do świętości zmienia świat!

Krok 3. Przystępuj do sakramentu pokuty co najmniej raz
w miesiącu

Kościół naucza, że przystępować do spowiedzi powinniśmy co najmniej raz w roku. Mimo to znamy, że jeżeli do końca być uczciwym ze
sobą, jest to zbyt rzadko. Porównaj swoje życie z 10 przykazaniami i
zapytaj siebie, czy we wszystkim odpowiadasz temu, co jest napisane
dla ciebie na tablicach Przymierza?
Niech spowiedź raz w miesiącu stanie się przyzwyczajeniem. Ale
jeżeli jest poczucie, że coś obciąża sumienie (wypiłeś ponad miarę i
awanturowałeś się, nie mogłeś oderwać oczu od czasopisma pornograficznego), warto odchylić się od harmonogramu i pójść do spowiedzi.
Regularna i częsta spowiedź wypełnia życie łaską. A ona z kolei daje
mężczyźnie niezwykłą moc wewnętrzną.

Krok 4. Módl się przynajmniej 15 minut dziennie

Sondaże pokazały, że tylko jedna trzecia mężczyzn katolików codziennie się modli. Można z całą pewnością przypuścić, że większość
z nich to kapłani, zakonnicy lub seminarzyści. Ale jak poznać Jezusa,
jeżeli w ogóle z Nim nie komunikować? Co zmienią 15 minut w twoim
napiętym harmonogramie? Nic! I bardzo dużo! Każdego dnia będziesz
mieć możliwość spotkania dla bardzo osobistej rozmowy z Jezusem,
Królem, wolę którego zdecydowałeś się wypełniać.

Krok 5. Otwórz dla siebie całe piękno udziału we Mszy

Msza św. jest źródłem i szczytem życia katolika. Ale większość mężczyzn nudzi się podczas Mszy. I to jedynie dlatego, że źle rozumieją,
że w samym porządku Mszy jest ukryte wezwanie skierowane do nich,
prawdziwych mężczyzn bez trwogi i skazy. Warto poświęcić trochę czasu
i wysiłku, żeby zrozumieć, co w rzeczywistości się dzieje, kiedy kapłan
znajduje się przy ołtarzu.
Tylko prawdziwy mężczyzna może mężnie przyjąć to, że przed jego
oczami odbywa się krwawy dramat ukrzyżowania i śmierci jego Pana.
Jedynie niewiedza i nuda, które nie są godne mężczyzny, mogą przeszkodzić mu zobaczyć całą moc Eucharystii i przekazać sens dokonującej
się Ofiary innym.

Krok 6. Msza św. w niedzielę +1

Nie każdy katolik chodzi do kościoła w każdą niedzielę, nie mówiąc
już o świętach. A przecież jest to wyłącznie pytanie dyscypliny. Będziesz
musiał stanąć przed Królem w czasie Jego uczty weselnej. Czy możesz
odmówić się? Czy masz jakiś stosowny pretekst?
Msza w każdą niedzielę to potężne narzędzie do samowychowania.
Warto zwiększyć obciążenie, dodając jeszcze jedno nabożeństwo w dzień
powszedni lub udział w adoracji. To przybliży cię do Chrystusa, nauczy
większej pokory i – będziesz zdziwiony – napełni życie dodatkowym
czasem i siłą dla potrzebnych i dobrych spraw.

ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

Wierni Olszanki i Fabrycznego
pożegnali się z kaplicą
11 maja w starej kaplicy, obok której w ciągu 20 lat
miejscowi wierni gromadzili się na modlitwie, nabożeństwach różańcowych i majowych, a także do której
prowadzili swych zmarłych w procesji pogrzebowej,
została odprawiona ostatnia Msza Święta. Nieduża
świątynia jak historyczny dla parafii obiekt zostanie
przeniesiona na plac, gdzie zbudują nowy kościół dla
parafii Ducha Świętego.
Także podczas nabożeństwa ks. Paweł Sołobuda,
proboszcz parafii, wręczył list z błogosławieństwem
od Papieża Franciszka panu Jerzemu Bohuszewiczowi,
dzięki staraniom którego kaplica została zbudowana.

Źródło: tauspb
ciąg dalszy w następnym
numerze

Co się stało z
duszą Jezusa po
Zmartwychwstaniu?
Ponieważ Jezus Chrystus
jest prawdziwym Bogiem
i prawdziwym Człowiekiem, powinien mieć duszę ludzką.
Zgodnie z Katechizmem
Kościoła Katolickiego, który
tłumaczy główne pojęcia
naszej wiary, po Zmartwychwstaniu autentyczne rzeczywiste ciało Jezusa Chrystusa
posiada nowe właściwości
ciała uwielbionego (645).
Uwielbione – tzn. między
innymi „duchowe”, o czym
pisze święty Apostoł Paweł
w Pierwszym Liście do Koryntian: „Zasiewa się ciało
zmysłowe – powstaje ciało
duchowe” (1 Kor 15, 44).
Jezus już nie znajduje się pod
władzą czasu i przestrzeni,
ale może uobecnić się na
swój sposób, gdzie i kiedy
chce, ponieważ Jego człowieczeństwo nie może już być
związane z ziemią i należy
wyłącznie do Boskiego panowania Ojca – w ten czas,
kiedy rzeczywistość ziemska
potrzebuje przestrzeni i ma
granice czasowe.
Człowieczeństwo Jezusa
Chrystusa (ciało i dusza)
przez Zmartwychwstanie
„należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca”
(645), to znaczy, że jest w
Bogu, jak sam Chrystus powiedział, stając porankiem
paschalnym przed Maryją
Magdaleną: „Udaj się do
Moich braci i powiedz im:
Wstępuję do Ojca Mego i
Ojca waszego oraz do Boga
Mego i Boga waszego” (J 20,
17). Dlatego Apostoł Paweł
nazywa Chrystusa człowiekiem „niebieskim”.
Człowieczeństwo Jezusa
jest wynagrodzone byciem
u Boga, to znaczy w Raju.
W Liście do Hebrajczyków
czytamy: „Widzimy Jezusa, który mało od aniołów
był pomniejszony, chwałą
i czcią ukoronowanego za
cierpienia śmierci, iż z łaski
Bożej za wszystkich zaznał
śmierci” (Hbr 2, 9). Św.
Paweł mówi także o władzy,
podarowanej Chrystusowi
z powodu Jego upokorzenia: „Uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do
śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad
wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie
imię, aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano istot
niebieskich i ziemskich, i
podziemnych” (Flp 2, 8–10).
Ojciec wywyższył Jezusa,
posadziwszy Go po swojej
prawicy, nadzielając przez
to Jego ludzkość absolutną
władzą nad światem.
Radio Watykańskie
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Wizyta
Drogi Mały Przyjacielu! Pewnie wiesz,
że modlitwa jest rozmową z Bogiem.
Ona nie powinna ograniczać się do
odmówienia pacierza i uczestniczenia
we Mszy Świętej w niedzielę i święta.
Prawdziwa modlitwa jest także czymś
większym od patrzenia na obrazy i
banalnego powtórzenia wyuczonych
formuł. Życie chrześcijanina powinno
być pełne Boga, powinniśmy z Nim
rozmawiać codziennie jak z Kimś,
Kto nas bardzo lubi i wysłucha w
każdej chwili.
Więc podamy Ci, nasz Czytelniku,
przykład bardzo prostej relacji
z Panem. Zastanów się, a może
odnajdziesz swój szczególny,
ni do kogo nie podobny sposób
komunikować z Twoim najlepszym
Przyjacielem.

Redakcja

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy drzwiach kościoła i po kilku minutach
odchodził. Nosił kraciastą koszulę i podarte dżinsy, tak jak wszyscy chłopcy w jego wieku. Miał w ręku
papierową torebkę z bułkami na obiad.
Proboszcz, trochę nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi. Wiadomo, że w obecnych czasach
istnieją ludzie, którzy okradają również kościoły.
– Przychodzę pomodlić się – odpowiedział chłopak.
– Pomodlić się? Jak możesz modlić się tak szybko?
– Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe i mówię tylko: „Jezu, przyszedł Jaś”,
potem odchodzę. To maleńka modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.
W kilka dni pózniej, w wyniku wypadku przy pracy, chłopak został przewieziony do szpitala
z bardzo bolesnymi złamaniami. Umieszczono go w pokoju razem z innymi chorymi.
Przybycie chłopca zmieniło cały oddział. Po kilku dniach jego pokój stał się miejscem spotkań
pacjentów z tego samego korytarza. Młodzi i starzy spotykali się przy jego łóżku,
a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego z nich.
Przyszedł odwiedzić go również proboszcz i w towarzystwie pielęgniarki stanął
przy łóżku chłopaka.
– Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to wszystkim
dodajesz otuchy. Jak to robisz?
– To dzięki Komuś, Kto przychodzi
odwiedzić mnie w południe.
Pielęgniarka przerwała mu:
– Tu nikt nie przychodzi w południe,
to nie jest pora odwiedzin.
– O, tak! Przychodzi tu
codziennie i stając w drzwiach
mówi: „Jasiu, to Ja, Jezus”.
I odchodzi...

Z głębi serca
Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi z okazji
kolejnej rocznicy święceń
biskupich z całego serca
życzymy pomyślności
w posłudze kapłańskiej,
nieustannych łask od Boga
Wszechmogącego, świętości w życiu i dobrych ludzi
obok. Niech każdy dzień
Ekscelencji będzie szczęśliwy i błogosławiony, a
Matka Boża nieustannie
towarzyszy na drodze
życia.

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Urodzin z całego
serca składamy życzenia.
Niech w zdrowiu i radości
biegną lata życia, Duch
Święty niech pomaga
wykonywać posługę
duszpasterską i obdarza
Cię swoimi darami, Matka
Najświętsza niech ma w
swojej opiece każdego
dnia, a dobry Bóg nieustannie błogosławi.

Wierni ze w. Wincuki

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z
okazji Urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu
zaufałeś, błogosławi Ci w
trudnej i odpowiedzialnej
posłudze kapłańskiej, a
Maryja – Matka kapłanów
– okrywa Cię matczynym
płaszczem i pomaga zawsze i wszędzie.

Z modlitwą i szacunkiem III
Zakon św. Franciszka z Wielkich
Ejsmontów i Kółko Żywego Różańca
z Wielkich Jodkiewicz

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi z okazji
10. rocznicy święceń
kapłańskich z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha,

błogosławieństwa Bożego oraz życzliwych ludzi
obok. Niech Duch Święty
rozjaśnia Twą drogę w ciągu wszystkich lat posługi
kapłańskiej, a Matka Boża
dodaje sił, cierpliwości i
wytrwałości na wybranej
drodze. Niech każdy dzień
posługi Bogu i ludziom
przynosi Ci radość i zadowolenie.
Z wielkim szacunkiem krewni

Kochanemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi z
okazji 2. rocznicy święceń
kapłańskich z całego serca
życzymy mocnego zdrowia, sił, radości, życzliwych ludzi obok oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twój św. Patron
chroni Cię w różnych
sytuacjach życiowych i
pomaga w pracy duszpasterskiej. Niech Matka
Boża nieustannie się Tobą
opiekuje, a Opatrzność
Boża czuwa nad Tobą.

Rodzice oraz brat z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji nadchodzącego
dnia Urodzin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: mocnego zdrowia
na długie lata, nieustannej radości, pomyślności
w posłudze duszpasterskiej, sił do walki z
wyzwaniami codzienności,
życzliwych i dobrych ludzi
obok, a także wszystkiego,
czego potrzebujesz dla
szczęścia. Z całego serca
dziękujemy za dobroć,
otwartość na ludzi, mądre
rady i troskę o nas i nasz
kościół.
Parafianie z kośc. św. Elżbiety Węgierskiej i Miłosierdzia Bożego
w Podorosku

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin

moc życzeń radości,
zdrowia, optymizmu,
Bożego błogosławieństwa
na długie lata

składają „Margaretka” i parafianie
z Bieniakoń

Czcigodnemu Księdzu
Stanisławowi Łabanowi z
okazji Imienin wypraszamy za pośrednictwem św.
Stanisława obfitego plonu
w pracy, zdrowia na długie
lata, pogodnych, jasnych
dni, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

„Margaretka”, Kółka Żywego
Różańca oraz parafianie
z Bieniakoń

Drogiemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z
okazji Urodzin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech zdrowie nie
słabnie, radość i pokój
zawsze goszczą w sercu, z twarzy nie schodzi
uśmiech, a dusza będzie
otwarta na łaskę Bożą i
wszystkie Jego dary. Niech
trud kapłański przynosi
obfite owoce, a obok będą
życzliwi ludzie.

Mama, siostra i brat wraz z dziećmi

Drogiemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji 10. rocznicy
posługi duszpasterskiej
z całego serca życzymy
mocnego zdrowia, radości,
niegasnącego zapału w
szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom, dużo
radosnych chwil w tym
wspaniałym dniu i w ciągu
całego życia.

Rodziny Szmyga, Mroczko
i Miesiaczyk ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi z okazji
10. rocznicy święceń
kapłańskich składamy
serdeczne życzenia.
Niech Matka Boża otula
nieustanną opieką, a Bóg

miłosierny wynagradza
miłością i światłem, żeby
Twoja droga była szczęśliwa i błogosławiona,
a każdy dzień – jasny,
ciepły i radosny. Mocnego
zdrowia, cierpliwości i
mądrości w posłudze na
rzecz Boga.

Matka chrzestna i rodzina Kimso

Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji
25-lecia święceń kapłańskich życzymy naprawdę
duchowego przeżycia
Jubileuszu. Niech dobry
Bóg obdarzy Cię swoimi
łaskami, mocnym zdrowiem i radością. Niech
wraz z mocą przemiany
chleba i wina daje Ci moc
przemiany serc ludzkich
i pozostaje w Twych kapłańskich dłoniach. Niech
Najświętsza Maryja Panna
zawsze się Tobą opiekuje,
a Twe szlachetne powołanie przyniesie radość i
zadowolenie z wyboru tak
trudnej i odpowiedzialnej
drogi życiowej.

Chór „Cantate Domino”

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi z okazji
10. rocznicy posługi
kapłańskiej składamy
serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie
lata, radości i cierpliwości w niełatwej posłudze
kapłańskiej, łaski Bożej i
nieustannej opieki Maryi
Panny na honorowej
drodze służenia Bogu i
ludziom. Życzymy tak
mocnej wiary jak największy diament, tak niegasnącej nadziei jak gorące
letnie słońce, tak wielkiej
miłości Bożej jak cały
Wszechświat.

Z modlitwą rodzice i brat z rodziną

Szanownej Siostrze Zofii
Śmietance z okazji Urodzin i Imienin przesyłamy

serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie
lata, szczęśliwej i owocnej
pracy, opieki św. Patronki. Niech Jezus i Maryja
błogosławią Ci i napełniają Twe życie radością
i światłem. Szczerze
dziękujemy za Twój ładny
śpiew, modlitwę i pracę w
naszej parafii.

Wierni ze w. Żemysław

Czcigodnemu Księdzu
Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin
życzymy wszelkich łask
Bożych na każdy dzień.
Niech ten płomyk dobroci,
który lśni w Twym sercu,
nigdy nie gaśnie. Niech
Bóg miłosierny swoją ręką
prowadzi Cię coraz wyżej
po drabinie służbowej, a
radość, pokój i szczęście
zawsze mieszkają w sercu.

Z szacunkiem i miłością pierwsza
nauczycielka Bilmon Helena

Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Małafiejowi z
okazji kolejnej rocznicy
święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia
wszystkich łask Bożych,
radości, mocnej wiary, sił
i wytrwałości w miłości do
Boga i ludzi, do których
jesteś posłany.
Dziękujemy za posługę
kapłańską i otwarte serce,
pełne dobroci i życzliwości. Niech Matka Boża
Ostrobramska otula Cię
swym matczynym płaszczem i prowadzi drogą
świętości do swego Syna.

Z szacunkiem i modlitwą
parafianie z Augustówka

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Mikołajowi
Cichonowiczowi z okazji
Urodzin z całego serca
życzymy zdrowia i szczęścia na każdy dzień życia.
Niech Matka Najświętsza
wraz ze swym Synem

zawsze Tobą się opiekują i
towarzyszą w ciągu całego
życia, byś zawsze z dużą
radością służył Bogu i
ludziom.
Nigdy nie znaj smutnej doli,
Trudnych życia dróg.
Niech 100 lat Ci żyć pozwoli
W szczęściu oraz
zdrowiu Bóg.
Jesteśmy wdzięczni Ci
za wszystko, nasz drogi
Proboszczu!

Z szacunkiem i wdzięcznością parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana
Niepomucena ze Staniewicz

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Dymitrowi
Urbanowiczowi z okazji
Urodzin z całego serca
życzymy wszelkich łask
Bożych: mocnego zdrowia, optymizmu, radości,
pogody ducha, cierpliwości i wytrwałości na
drodze kapłańskiej. Niech
Matka Boża nieustannie
się Tobą opiekuje, a Duch
Święty wynagradza swymi
obfitymi darami.
Szczęść Boże!

Komitet Kościelny z par. św. Jana
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z
okazji Urodzin składamy
wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Bóg
wszechmogący obdarza
Cię swym błogosławieństwem i obfitymi łaskami,
Duch Święty zsyła swe
dary, Matka Boża nieustannie się opiekuje,
Anioł Stróż czuwa nad
Tobą, a obok będą dobrzy
i życzliwi ludzie. Życzymy
także mocnego zdrowia na
długie lata, pogody ducha
i radości na każdy dzień
życia i posługi kapłańskiej.

Komitet Kościelny
z par. Wielkie Ejsmonty
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