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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

W dniach 6-8 maja w parafii św. Teresy z Avili w Szczuczynie odbyły się
26. Diecezjalne Dni Młodzieży.

Na hasło tegorocznego spotkania obrano słowa: „Za przykładem Maryi będę służyć Panu”.
Ten frazes kontynuował temat Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w styczniu w Panamie
pod dewizą „Oto ja, sługa Pana, niechże mi się stanie według słowa twego” (por. Łk 1, 38).
ciąg dalszy na str. 3

„Kościół jest młody, kiedy jest sobą, kiedy potrafi powracać do Źródła”. Papież Franciszek

6

2

№10

TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 13, 31-33a. 34-35

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus
powiedział: „Syn Człowieczy został teraz otoczony
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.
Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg
Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go
chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami.
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali”.

MIŁOŚĆ – ZNAKIEM
ROZPOZNAWCZYM
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus pragnie przygotować swoich uczniów do wydarzeń paschalnych.
Poprzez zwrócenie się do apostołów „dzieci” ukazuje zażyłą relację z człowiekiem. Pozostawia też nowe
przykazanie: aby się wzajemnie miłowali, tak jak On
ich umiłował. A wiemy dobrze, że miłość Syna Bożego
jest nieograniczona, niezmienna i wierna do końca.
Jest to miłość, która poświęca siebie za bliźniego, nie
pozostaje obojętna, nie zamyka się na potrzeby innych, lecz rezygnuje z zysków dla dobra braci i sióstr.
Taka miłość stanowi znak rozpoznawczy naśladowców Chrystusa.
Przez poszanowanie i zrozumienie mamy wzrastać
w świętości, wzorując się zawsze na Mistrzu, który
za człowieka umarł na krzyżu. Życie we wzajemnej
miłości jest nieodłącznym warunkiem wzrostu i rozwoju Kościoła.
W jaki sposób na co dzień realizuję Jezusowe
przykazanie miłości?
Co jestem w stanie ofiarować, poświęcić, stracić,
aby osiągnąć życie wieczne?

Ks. Jerzy Martinowicz
Młodzi ludzie gromadzą się razem z potrzeby
swojego własnego serca
w przekonaniu, że ich
wiara ma być jak lampa,
której nie ukrywają bojaźliwie przed światem,
nie chowają pod korcem,
lecz odważnie stawiają
na świeczniku, aby świeciła im i wszystkim, którzy pragną żyć w blasku
chwały Pana.
Podczas tegorocznego
spotkania młodzież uczyła się tego, jak we współczesności służyć Bogu
i ludziom, aby zrealizować swoje życiowe
powołanie.
„Jesteśmy
Jego dziełem, stworzeni
w Chrystusie Jezusie
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Służyć, czyli pełnić
wolę Boga

Piękną tradycją w Kościele grodzieńskim stało się coroczne spotkanie
młodzieży, które odbywa się na początku maja. Wielu chłopców i dziewcząt przybywa z różnych zakątków diecezji, aby wspólnie dziękować Panu
Bogu za wspaniały dar młodości, za skarb wiary, który otrzymali od poprzednich pokoleń, za łaskę chrztu świętego, która włączyła ich raz na zawsze
do wspólnoty Kościoła Chrystusowego.
do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”
(Ef 2, 10). Organizatorzy
starali się uświadomić
młodym, że istnieją, aby
coś dać z siebie i ubogacić otaczający ich świat.
Każdy
człowiek
jest stworzony po coś.
Wszechmocny dla każdego ma zadanie, misję
do spełnienia, którą trzeba poznać i zrealizować. Jego Wola objawia
się stopniowo, w miarę
wzrastania duchowego i
emocjonalnego. Wezwania kierowane przez Pana
wypływają z osobistych
potrzeb i pragnień człowieka oraz z potrzeb

Królestwa Bożego, które
jest wśród nas.
Umiejętność szukania
i pełnienia woli Stwórcy
jest najpierw darem, który otrzymujemy od Niego,
dopiero potem zadaniem
i wysiłkiem – naszym darem dla Wszechmocnego. Szukanie i pełnienie
woli Bożej domaga się
od człowieka najpierw
odkrycia
prawdziwego
obrazu Ojca, by później
być w stanie przyjmować
i oddawać Mu to, co
wcześniej otrzymaliśmy.
Bóg bardzo delikatnie
prowadzi ludzi różnymi
ścieżkami, bez zmuszania, bez burzenia wolności. Wie, co kryje się

w każdym sercu. Najwyższego nie można
oszukać – nikt nie jest
dla Niego niespodzianką. Jeśli więc chcemy
wiedzieć, jaki jest Boży
plan dla nas, zacznijmy się gorliwie modlić
o rozpoznanie i odczytanie znaków.
Otwórzmy swoje serce i umysł. Nie bądźmy
tymi, którzy mają oczy,
aby patrzeć, a nie widzą.
Nie bądźmy tymi, którzy
mają uszy, aby słuchać,
a nie słyszą. Uczyńmy
Ducha Świętego swoim
Przewodnikiem, aby nas
tego nauczył.

Drodzy Czytelnicy!
Prośmy Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, aby ludzie, którzy przeżywają wiosnę życia, otwierali się na Słowo Pana i odkrywali Jezusa Chrystusa, jako ośrodek
i pełnię istnienia. Módlmy się za naszą młodzież, aby godnie świadczyła, że Ewangelia jest
ciągle żywa i potrafi nadal fascynować i urzekać, by mogła spełnić przygotowane dla niej
przez Wszechmocnego powołanie i uczynić nasz Kościół młodym!

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie
u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam
powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani
się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,
bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy
się to stanie”.

Komisja ds. Ekonomicznych
i Struktur Diecezjalnych

Do zadań synodalnej Komisji ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych należy wewnętrzna organizacja lokalnego Kościoła. Przedmiotem obrad komisji są zagadnienia ujęte w projekcie roboczym dostarczonym przez sekretariat generalny Synodu. Główne tematy to finanse
Zmartwychwstały Jezus pozdrawia swoich ucz- diecezjalne i parafialne, uposażenie osób duchownych i świeckich pracowników kościelnych
niów słowami „Pokój wam”. W ten sposób przekazuje
im swój pokój, a właściwie chce powiedzieć, że nasz oraz zarządzanie dobrami kościelnymi.
CHRZEŚCIJANIN – NOSICIELEM
POKOJU

pokój jest w Nim, że właśnie On jest tym pokojem.
Być chrześcijaninem to znaczy otworzyć swe serce, by cieszyć się obecnością Jedynego Boga, a także
nieść Jego pokój wraz z miłością i pojednaniem bliźniemu. Aby to czynić, trzeba, by najpierw zagościł
on w nas. Nie może być martwotą, nieporadnością,
nieróbstwem, lecz powinien wykorzeniać lęki i trwogi z duszy własnej, a także innych. Budowany na byle
czym jest oszukiwaniem siebie, a zarazem ogniskiem
chaosu.
Zharmonizujmy swe życie i postępowanie z Bożą
wolą oraz wymogami Jego miłości i własnego powołania. Wtedy uda nam się osiągnąć prawdziwy pokój
z sobą samym, z Bogiem i z ludźmi.
Czy jestem człowiekiem pokoju?
Co napełnia moje serce Bożym pokojem?
Ks. Jerzy Martinowicz

Ze względu na specyficzny charakter zagadnień
należących do kompetencji komisji składa się ona
wyłącznie z księży diecezjalnych. Wśród jej członków
są proboszczowie dużych parafii miejskich i małych
wspólnot wiejskich, kapłani pełniący różne urzędy
w kurii oraz wikariusze parafialni, duszpasterze
z wieloletnim doświadczeniem oraz ci, którzy dopiero rozpoczynają swą drogę kapłańską. Taka różnorodność wydaje się nawet konieczna, gdyż rozpatrywane
zagadnienia dotyczą całej wspólnoty diecezjalnej,
a celem prac synodalnych jest opracowanie takich
rozwiązań, które byłyby optymalne z punktu widzenia
wszystkich członków Kościoła lokalnego.
W trakcie pracy komisji postanowiono zaproponować biskupowi powołanie w diecezji

Rady ds. ekonomicznych. Do jej kompetencji należałoby m.in. opracowanie budżetu i sytuacji ekonomicznej w lokalnym Kościele oraz kontrola nad zarządzaniem finansami poszczególnych parafii. Rada
miałaby także pełnić funkcje doradcze w dziedzinie
celowości i racjonalności przedsięwzięć i projektów
parafialnych, najlepszych sposobów ich realizacji,
priorytetów w strategii zarządzania dobrami doczesnymi parafii.
Zadanie Komisji ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych polega na dostosowaniu proponowanych
rozwiązań do potrzeb i realiów Kościoła grodzieńskiego, ewentualnie wypracowanie innych rozwiązań,
bardziej odpowiadających aktualnej sytuacji.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Papież Franciszek

ciąg dalszy ze str. 1
OFIARUJĄC,
OTRZYMUJEMY
Spotkanie
młodzieżowe zgromadziło ponad tysiąc osób z różnych parafii
diecezji grodzieńskiej,
a
także z archidiecezji mińskomohylewskiej.
Chłopcom
i dziewczętom towarzyszyli ich duszpasterze, siostry
zakonne i katecheci. O to,
by zapewnić uczestnikom
nocleg oraz wszystko, czego
mogli potrzebować, dbało
60 wolontariuszy i 230 rodzin
z miasta i sąsiednich wsi, które zgodziły się przyjąć u siebie młodych wiernych.
Wiadomo,
organizacja
i przeprowadzenie tak rozległego wydarzenia wymaga skupienia i dokładnego
podziału obowiązków. Ktoś
z wolontariuszy odpowiadał
za służbę medyczną, ktoś
za ochronę terytorium, inni
regulowali ruch podczas rozdawania posiłków. Jeśli któryś
z wolontariuszy musiał wyjść,
powinien był załatwić sobie
zastępstwo na ten czas. Nie
wolno było zostawić swoje
stanowisko pustym. Przecież mogło się zdarzyć, że
na przykład komuś trzeba pilnie zmierzyć ciśnienie.
„Miałam dwie funkcje:
rozpowszechnianie informacji
o DDM w internecie i rejestracja
uczestników w dniu przyjazdu.
Zaznaczałam przybyłe parafie
i przekazywałam im specjalne
atrybuty. Następnie powierzałam grupę innemu pomocnikowi, który miał zaprowadzić
uczestników na miejsce noclegu. Czasami napięcie wzrastało,
ponieważ gromadziło się dużo
ludzi i brakło rąk, by zająć się
wszystkimi. Jednak sprawne
działania wolontariuszy pozwoliły poradzić ze wszystkim”
– opowiada Maria Majorowa.
Rodzina Górskich była
jedną z tych, którzy gościli
u siebie uczestników spotkania. O tym, brać czy nie brać
na nocleg, gospodarze nawet
nie dyskutowali. Od razu zdecydowali, ilu młodych ludzi
przyjmą. W wyniku do rodziny przyszło sześciu chłopców.
„Mamy troje dzieci, które też
uczestniczyły w DDM w Smorgoniach, Grodnie, Mostach. Nimi
również ktoś się opiekował –
zauważa pani Irena. – Staraliśmy się przyjąć gości na godnym poziomie. Każdy członek

rodziny miał do spełnienia
jakąś funkcję. Młodsza córka
sprzątała mieszkanie przed
przyjazdem młodych ludzi. Mąż
jeździł na noc do swojej mamy,
by chłopcy mieli, gdzie się położyć. Jednak codziennie wracał,
by zrobić naleśniki i zawieźć
ich do kościoła. Nawet babcia,
która

nad posługą na rzecz Boga
i bliźnich – opowiada Eugeniusz
Mozer. – Na nowo uświadomiłem
sobie, że bardzo ważną rolę w życiu chrześcijanina odgrywa miłosierdzie, charytatywność. Nawet
jeśli twoja ofiara nie jest duża,
może komuś bardzo pomóc.
Podobnie j a k

ZA PRZYKŁADEM
DUCHOWOŚCI PIJARSKIEJ
Tegoroczne Diecezjalne
Dni Młodzieży odbywały się
w parafii ojców pijarów, którzy
za pierwszorzędne zadanie
uznają troskę o dzieci
i młodzież oraz wychowanie ich
w pobożności.

ma już
90 lat, służyła
pomocą – obierała
ziemniaki na kolację”.
Pani Irena zaznacza, że
chłopcy byli bardzo fajni –
szczerzy i pobożni. Dzielili się,
że z powodu pogody mocno
zmarzli, ale ani razu nie pożałowali, że przyjechali na Dni
Młodzieży. „Jeden z chłopaków
zadzwonił do nas po powrocie do domu, aby raz jeszcze
podziękować za gościnność.
Drobiazg, ale było nam miło” –
dodaje kobieta.
DĄŻĄC
DO DOSKONAŁOŚCI
DUCHOWEJ
Wiadomo, główna w spotkaniu młodzieżowym jest składowa religijna. Wierni przyjeżdżają przede wszystkim po to,
by zbliżyć się do Boga, ubogacić
się duchowo, podzielić się myślami i przeżyciami z osobami,
które podobnie patrzą na życie.
Nikt więc się nie martwił, że być
może trzeba będzie stać pod
deszczem lub nocować w ciasnocie. Przede wszystkim chcieli
zaspokoić pragnienia duszy.
„DDM stały się dla mnie
czasem, gdy można się wyrwać
z codziennego zabiegania, skupić się na rzeczywiście istotnych
sprawach. Podczas tegorocznego
spotkania dużo rozważaliśmy

z małego ziarnka gorczycy wyrasta solidne drzewo. Oprócz tego
wróciłem do domu ze spostrzeżeniem, że często brakuje nam odwagi. Brakuje nam zdecydowania
nie tylko w sprawach wielkich,
głoszeniu Ewangelii, lecz także
w drobnych: zaproponowaniu
pomocy przyjacielowi, dosłuchaniu do końca prośby włóczęgi
na ulicy zamiast przyspieszenia
kroku... Jest nad czym porozmyślać do następnego spotkania
młodzieży”.

Założycielem Zakonu Szkół
Pobożnych jest św. Józef
Kalasancjusz, który otworzył
pierwszą
bezpłatną
i powszechnie dostępną
szkołę podstawową w Europie, dbał o rozwój duchowy
wychowanków i podkreślał
znaczenie formacji rodziców.
Działalność ojców pijarów
jest wspaniałym przykładem
tego, jak zostawać na jednej
fali z młodzieżą. Zakonnicy
w Szczuczynie przygotowują

dla młodych dni spotkań duchowych, „Wakacje z Bogiem”,
„apele kościelne”, pielgrzymki rowerowe, wyjazdy integracyjne, bale z okazji Dnia
św. Kalasancjusza, akcje typu
„Tajemniczy Mikołaj” przed
Bożym Narodzeniem i in.
„Trochę przybliżyć młodzieży duchowość pijarską
postaraliśmy się również podczas DDM – zaznacza o. Witold Słuka SP. – Modliliśmy
się Koronką Dwunastu Gwiazd,
stworzoną przez naszego założyciela, opowiadaliśmy o posłudze zakonu pijarów w trakcie jednej z katechez. Przede
wszystkim dążyliśmy do tego,
by młodzież czuła się tu dobrze, jak w domu. Czyż nie
w tym tkwi główny cel naszego charyzmatu?”.
O. Witold jest pewien,
że
podobne
spotkania
młodzieży mogą rozpalić
miłość chłopców i dziewcząt do Boga, a przez to –
do bliźniego. Kapłan sądzi,
że młodzi, spotykając tu wielu myślących tak samo jak
oni, dzięki temu zaczynają

się szczycić przynależnością
do
wspólnoty
chrześcijańskiej. „Jednak najważniejsze jest to, że DDM są
możliwością
stania
się
świadkiem mocy młodego
Kościoła” – podsumowuje
o. Witold.
Angelina Marciszewska

Jezus Chrystus
jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego
świata. Wszystko,
czego dotknie, staje
się młode, staje się
nowe, napełnia się życiem. On
żyje i chce, abyś żył!
Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków,
wątpliwości lub porażek, Pan
będzie przy tobie, aby znów dać
ci siłę i nadzieję. [...] Niezależnie od tego, jak bardzo byś się
oddalił, Zmartwychwstały jest
obok ciebie, wzywa cię i czeka
na ciebie, abyś zaczął od nowa.
Fragment przemówienia
przed modlitwą „Królowa Nieba”
na placu św. Aleksandra Newskiego
w Sofii (Bułgaria), 05.05.2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Diecezjanie
w starszym i średnim wieku dobrze
pamiętają czasy,
gdy Kościół na
naszych ziemiach
cierpiał na brak
kapłanów. Te świątynie, które
nie zostały zrujnowane lub
zabrane na cele świeckie, pozostawały osierocone, pozbawione duszpasterzy, wierni natomiast musieli nieraz pokonywać dziesiątki kilometrów, aby
móc uczestniczyć w niedzielnej
Mszy św., przystąpić do sakramentu pojednania, ochrzcić
dziecko czy wziąć ślub.
Na szczęście, od początku
lat 1990-ych sytuacja zmieniła
się na lepsze. Dzięki otwarciu
w Grodnie Wyższego Seminarium Duchownego, które
wydało licznych młodych kapłanów, udało się przywrócić
normalną obsadę duszpasterską niemal we wszystkich
parafiach diecezji; w niektórych miejscowościach zostały
zorganizowane nowe wspólnoty wiernych, dynamicznie
rozwijają się duszpasterstwa
specjalistyczne.
Mimo tych pozytywnych
zmian, trzeba stwierdzić, że
liczba kapłanów w naszej diecezji jest wciąż niewystarczająca. Co więcej, z niepokojem
obserwujemy, jak z roku na rok
jest coraz mniej kandydatów
do kapłaństwa. Z różnych powodów współczesna młodzież
ma poważne kłopoty z przyjęciem i zaakceptowaniem daru
powołania, często po prostu
boi się odpowiedzieć „tak”
na Jezusowe zaproszenie:
„Pójdź za Mną”.
Dlatego proszę każdego
z Was, drodzy Diecezjanie,
o modlitwę w intencji powołań
do kapłaństwa, szczególnie
w Kościele grodzieńskim.
Niech z naszych ust i serc
popłynie gorące i ufne wołanie
do Chrystusa o wysłanie nowych, licznych, gorliwych i świętych robotników na Jego żniwo.
Ufajmy, że nasze modlitwy,
a także dobre uczynki, umartwienia i cierpienia ofiarowane
w intencji powołań, zaowocują
wzrostem liczby tych, którzy
odważą się pójść za Chrystusem i poświęcić swe życie
głoszeniu Królestwa Bożego.
Na wielkoduszne i ochotne
włączenie się w dzieło modlitwy
o powołania dla dobra naszego
Kościoła lokalnego wszystkim
Wam, drodzy Bracia i Siostry,
z serca błogosławię.
Fragment
Listu Pasterskiego
na Niedzielę Dobrego
Pasterza 2019
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 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych obchodziła swe
50-lecie. Wraz z Kongregacją
Kultu Bożego została założona przez papieża Pawła VI.
Do 1969 roku sprawami kanonizacyjnymi zajmowała się
Kongregacja ds. Obrzędów.
Liczba procesów zapoczątkowanych przez nową organizację w ciągu ostatniego
pół wieku jest większa niż
w ciągu poprzednich 350 lat!
Pozwoliło to naocznie podkreślić uniwersalny wymiar
świętości w Kościele, niemający ani granic geograficznych,
ani ograniczeń wiekowych.
Obecnie Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych przewodniczy kard. Angelo Beccio.
 Portugalska Konferencja
Episkopatu wezwała katolickie wspólnoty do wspierania małżeństw w związku
z coraz powszechniejszymi rozwodami w tym kraju.
W liście duszpasterskim
biskupi wezwali parafie
do „wspierania małżeństw,
szczególnie w obliczu przeżywanych przez nie kryzysów”,
m.in. poprzez udzielanie im
profesjonalnego wsparcia
oraz doradztwa. Portugalia
należy do europejskiej czołówki pod względem liczby
rozwodów. W 2018 roku ich
odsetek wynosił około 65%
na 100 zawartych w tym kraju
małżeństw cywilnych. Dla
porównania w 1970 roku odsetek ten wynosił w Portugalii
zaledwie 0,6%.
 Rada Najwyższa Ukrainy
rozpatrzy ustawy ukierunkowane na rozwój kapelaństwa
wojskowego w kraju oraz
obronę kapelanów wojskowych. W tym celu do parlamentu skierowano odpowiednią ustawę oraz alternatywne
korekcje do niej. Inicjatywy
ustawodawcze opracowywano w ciągu ostatnich trzech
lat. Wzięli w tym udział m.in.
eksperci profilowi oraz wspólnoty religijne, w tym Rada
ds. Opieki Pasterskiej przy
Ministerstwie Obrony.
 Katolicki kapłan otrzymał tytuł obywatela roku
w Indiach. O. Weinis George
ze Zgromadzenia Misjonarzy
Synów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(ojcowie klaretyni) dostał
nagrodę za posługę wśród
ubogich na północy kraju,
a także aktywną działalność
edukacyjną i społeczną. Wyróżnienie ojca klaretyna jest
również uznaniem zasług
wszystkich kapłanów i sióstr
posługujących w Indiach.
Katolicy tam są prześladowani. Składają mniejszość,
około 2% mieszkańców kraju.
 Znana piosenkarka Mariah Carey podczas ceremonii „Billboard Icon Award”
podzieliła się swoim świadectwem wiary. „Zaczęłam tworzyć muzykę z konieczności
przetrwania, ale i wyrażania
siebie. Chciałam po prostu
stworzyć coś, by poczuć się
godną istnienia... I jeśli czegoś w życiu się nauczyłam,
to tego, że z Bogiem wszystko
jest możliwe. Dowiedziałam
się, że cokolwiek On chce,
żeby się wydarzyło, tak się
stanie” – powiedziała piosenkarka w swoim przemówieniu
po otrzymaniu nagrody.
credo.pro; aleteia.org;
niedziela.pl
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Wzmacniajcie swoje rodziny razem
z Matką Bożą Trokielską!

25-lecie ustanowienia diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin,
10-lecie koronacji cudownego obrazu, a także 220 lat od chwili wzniesienia lokalnego kościoła – te ważne wydarzenia obchodzi
w tym roku parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokielach (dekanat Raduń). Jak miejscowi wierni przygotowują się do uroczystości
jubileuszowych? Czym w ciągu całego roku żyje sanktuarium? Jakich starań dokłada się, by Trokiele były znanym centrum duchowym
i turystycznym? Na te oraz inne pytania odpowiada kustosz sanktuarium ks. Jerzy Biegański.
– Ks. Jerzy, tegoroczne uroczystości ku czci Matki Bożej Trokielskiej odbędą się 12-13 lipca
pod hasłem: „Maryjo, otul nasze
rodziny!”. Dlaczego wybrano
właśnie te słowa?
– Maryja jest Matką, która słucha swoich dzieci, otula je opieką, pomaga nieść
krzyż, razem z nimi się śmieje
i płacze. Nigdy się nie wstydzi być z ludźmi, nie pogardza
ich ziemskim, ograniczonym
duchowo życiem i pokutami.
Z matczyną troską i delikatnością otula ludzkie dusze, oświeca
je i leczy.
Do zadań każdej matki
w rodzinie należy przyprowadzenie swoich dzieci do Boga.
Właśnie dlatego Najświętsza
Matka przychodzi do nas, aby
powiedzieć, że w życiu istotne

czas dla każdego człowieka,
chce słuchać, pomagać, otulać
po macierzyńsku. Przez to
wszystko Matka Boża daje nam
motywację do lepszego życia,
siły po upadku, wybór między
prawdziwym i sztucznym. Posłuchajcie Maryi! Dużo podpowie: i jak uświęcić rodzinę, i jak
uczynić ją mocną.
– Niedługo zostanie ogłoszony program lipcowego święta.
Proszę uchylić rąbka tajemnicy:
co czeka na pielgrzymów, którzy
przybędą, by oddać pokłon Maryi
w cudownym obrazie?
– Program tegorocznych
uroczystości w porównaniu
z ubiegłymi latami nie ulegnie
znaczącym zmianom. Jednak
będą miały miejsce pewne
modyfikacje. Zmieni się czas

Matce
Bożej
Trokielskiej
swoje kłopoty i trudności,
a dziś pragną opowiedzieć
o niezwykłych łaskach, które
otrzymali dzięki modlitwom
przed cudownym obrazem.
Spodziewamy się, że na tegoroczne uroczystości pielgrzymi
przybędą liczniej niż zwykle.
– Czy wśród wiernych wielu
jest gotowych pomagać, codziennie ofiarować swój czas i zdolności?
– Wolontariuszy, dzięki Bogu, nie brakuje. W ciągu
dłuższego czasu posługiwałem
w Lidzie, więc obecnie mam
tam licznych znajomych. Wielu z nich jest gotowych wnieść
swój wkład w rozwój sanktuarium. Przeważnie są to młode
osoby w wieku od 30 lat, które
założyły już własne rodziny. Nie
chcą zmarnować swej młodości,
mają aktywną pozycję życiową
i pragną pozostawić po sobie
pewien ślad. Miejscowi wierni również wspierają pomocą
i dobrymi sprawami. Nawet
osoby w podeszłym wieku aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy. Najpierw dość
krytycznie stawiały się do moich nowatorskich pomysłów, a
teraz jednogłośnie twierdzą, że
marzą pożyć dłużej, by zobaczyć,
jakim się stanie sanktuarium,
gdy wszystkie moje plany zostaną zrealizowane.
– Sanktuarium w Trokielach
przyjmuje pielgrzymów nie tylko
w lipcu. Czym żyje dom Matki

jest pojednanie się z Ojcem, nieustanne trwanie na modlitwie.
Prawdziwy Kościół znajduje
się tam, gdzie się ludzie modlą
wraz z Maryją i apostołami. Jeśli
w naszych rodzinach nie będzie modlitwy, nie przyjdziemy
do Chrystusa. Nie zmieni się
sytuacja, jeśli my nie zmienimy
się na lepsze, jeśli nie odrodzi
się wierność Bogu i Jego przykazaniom.
Maryja jest przykładem
dla każdej rodziny, która dąży
do trwania w szczęściu, w miłości. Dlatego tak wielu ludzi
modli się przez wstawiennictwo Matki Bożej Trokielskiej
o jedność i świętość w rodzinach. Zachęcam: umacniajcie
się razem z Maryją! Ma Ona

Mszy św. odprawianej przez
neoprezbiterów:
odbędzie
się ona wieczorem pierwszego dnia. Zostanie też wygłoszona konferencja dotycząca
rodziny. Oprócz tradycyjnych
punktów programu zaplanowano odnowienie przyrzeczeń
ślubnych oraz świadectwa rodzin, które kiedyś zawierzyły

Bożej Królowej Naszych Rodzin
w ciągu roku?
– Rzeczywiście, ludzi, którzy
niosą swe intencje, podziękowania i prośby do Maryi, nigdy
nie brakuje. Przyjeżdżają pielgrzymi z całej Białorusi, Polski,
Litwy. Dla nich zawsze są otwarte nie tylko drzwi świątyni,
lecz także mieszkania lokalnych

wiernych. Funkcjonuje tu również przytulny Dom Pielgrzyma
wyposażony w 18 miejsc noclegowych.
W sanktuarium tradycyjnie
odbywają się spotkania takich
grup wiernych, jak Apostolat
Wiecznej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, Kółka Żywego Różańca, Franciszkański
Zakon Świeckich, są organizowane rekolekcje dla kapłanów.
Podniosłym i wzruszającym
wydarzeniem stały się obchody
uroczystości Świętej Rodziny.
Zgromadziło się wielu parafian
i pielgrzymów. 15 par odnowiło
przyrzeczenia ślubne i przypomniało sobie, jak się zaczynało
ich życie rodzinne. Wśród nich
znaleźli się ci, którzy są razem
już w ciągu 52 lat, oraz ci, którzy mieli ślub zaledwie rok
temu. Można się tylko cieszyć:

ludzie wierzą, że moc błogosławieństwa ześle na ich rodziny
i bliskich łaski Boże, a prośby,
które wznoszą w swych sercach
i powierzają Maryi, zostaną wysłuchane.
Nie tak dawno, gdy diecezja
grodzieńska świętowała Dzień
Matki, w trokielskim sanktuarium zgromadziły się mamy

z pobliskich miejscowości, by
w swoich modlitwach dziękować za cudowny dar macierzyństwa. Szczególnie wzruszające
były świadectwa niektórych
z nich. Opowiedziane historie
dotknęły serca i nie pozostawiły
obojętnymi nikogo z obecnych.
Warto zaznaczyć, że taki Dzień
Matki odbywał się po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że stanie się
dobrą tradycją.
A już wkrótce w naszej parafii rozpoczną się misje święte. Przez cały tydzień każdego
dnia będziemy ofiarowywali
swój czas i swoją uwagę Słowu
Bożemu. W kościele odbędą się
specjalne nabożeństwa, Msze
św., katechezy. Niektóre z nich
są adresowane do wszystkich
wiernych, inne do poszczególnych grup, na przykład
do młodzieży czy dzieci. Wyjdziemy też poza granice świątyni: przejdziemy Drogą Krzyżową
ulicami wsi.
– Wielu zauważyło, że sanktuarium Matki Bożej w Trokielach jest teraz obecne na przestrzeniach internetowych. Jest to
pragnienie iść z duchem czasu?
– Nie odkryję nic nowego,
jeśli powiem, że współcześnie
większość ludzi czerpie informacje z internetu. Dlatego też
zdecydowaliśmy się na rejestrację w serwisach społecznościowych Vk.com, Instagram,
a także na stworzenie własnej
strony trokiele.by, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się
o świętym miejscu w Trokielach.
Są tam publikowane informacje o sanktuarium, o życiu lokalnej parafii, a także modlitwy
do Matki Bożej, gdyż właśnie
z Jej pomocą kroczymy do Chrystusa. Wszystkie te starania są
podejmowane, by szerzyć kult
cudownego obrazu i promować
świątynię, która jest otwarta dla
każdego, kto pragnie doświadczyć radości spotkania z Maryją
i oddania Jej pokłonu.
– Dziękuję za rozmowę!
Kinga Krasicka
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KAPŁANI SĄ DLA LUDZI JAK LATARNIE MORSKIE POZWALAJĄCE ODNALEŹĆ SIĘ ZAGUBIONYM OKRĘTOM – DUSZOM.
UCZĄ, JAK ŻYĆ, ABY ROZWIJAĆ ŻAGLE WIARY I ROZKWITAĆ WOBEC BOSKIEGO OBLICZA.
DZISIAJ DZIĘKUJEMY KSIĘŻOM POSŁUGUJĄCYM W DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ ZA LATA OFIARNEJ PRACY
I SKŁANIAMY ICH DO SPOJRZENIA WSTECZ, BY PRZYJRZEĆ SIĘ ODBYTEJ DRODZE KAPŁAŃSKIEJ.

Ks. Aleksander Siemiński

Pięć lat kapłaństwa to główny powód do wdzięczności na tym etapie mego życia. Jednak tej daty
nigdy by nie było bez spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym 20 lat temu – w Jego żywym i skutecznym Słowie oraz w sakramentach, w sposób szczególny sakramentach pokuty i Eucharystii. Jest takie
powiedzenie: „Jak trwoga, to do Boga”. I w moim życiu nastąpił taki moment. Pamiętam, była to Wielka Sobota. Spowiedź. Rozgrzeszenie... Zaiste, to był dzień mego przejścia ze śmierci grzechu do życia
z Chrystusem. Wszystko powoli zaczęło się zmieniać ku lepszemu, czułem radość z obecności Pana. Już
wiedziałem jak dobry jest Bóg i jak wspaniale jest z Nim, jak źle jest bez Niego, więc wracać do dawnego
stylu życia oczywiście nie chciałem.
Wiara jest drogą. Niejeden może zdarzyć się na niej upadek, lecz także niejedno powstanie dzięki
Miłosierdziu Najwyższego. Ważne jest walczyć i iść dalej, tam, gdzie prowadzi Opatrzność Boża. Pan
udzielił mi wielkich i niepojętnych łask: zaprowadził tego, który kiedyś myślał, że nie potrzebuje kapłana, by pojednać się z Bogiem, ku dniu święceń i pozwolił pracować w swojej winnicy. Za cud mego
życia, nawrócenia, powołania, za obfitość darów pragnę Mu złożyć hołd wdzięczności i chwały. Chcę też
podziękować ludziom, postawionych przez Boga na mojej drodze, którzy pomogli mi dojść do Jego ołtarzy
i dalej wspierają swoją modlitwą, słowem, czynem i przykładem.
Droga życia, wiary, powołania trwa dalej. Spotyka się na niej pewne trudności, ale też radości. Największa radość dla kapłana to bycie świadkiem szczerego pojednania się człowieka ze Stwórcą. I choć
posługa w konfesjonale nie jest łatwa, jednak przynosi dużo satysfakcji z działania Miłosierdzia Bożego
w duszach wiernych. Zawsze buduje wiara ludzi i ich wdzięczność za posługę. Oby tylko człowiek nie
zapomniał, że sprawcą wszystkiego jest Bóg, a on jest po prostu narzędziem w ręku Pana. Choć wolnym,
jednak narzędziem Miłosierdzia Bożego. Oby i dalej Wszechmogący błogosławił i wspomagał mnie swoją
łaską, bym z wiarą i ufnością służył Mu i ludziom zawsze i wszędzie, „dla Boga bowiem nie ma nic nie
możliwego” (Łk 1, 37).

Ks. Andrzej Liszko

W ciągu 10 lat swego kapłaństwa i pewnie przez całe życie będę szukał odpowiedzi na pytanie: jaki
powinien być kapłan, lub jakim chcą widzieć kapłana dzisiaj ludzie...
W piątym rozdziale Listu do Hebrajczyków mówi się, że kapłan jest z ludzi wzięty i do ludzi posłany. Innymi słowy, jest to taki sam człowiek, jak inni. Dlatego pewnie ludzie chcą widzieć kapłana przede
wszystkim jako zwykłego człowieka, który nie przylatuje z kosmosu, z nieba, jest jak wszyscy.
Ludzie chcą widzieć kapłana jako człowieka modlitwy, który ich jak Dobry Pasterz skieruje do Pana.
Powinien być pośrednikiem między Stwórcą i ludźmi; jest to łączące ogniwo, most, którym wierni będą kroczyli do Wszechmogącego. Kapłan, jak mówił papież Benedykt XVI, powinien być „specjalistą od spotkania
człowieka z Bogiem”.
W Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele „Gaudium et spes” podkreśla się, że droga Kościoła to człowiek, jego radości i nieszczęścia, kłopoty i trudności. Kapłan więc również w każdej chwili życia powinien
być blisko wiernych, powinien dawać ludziom Boga. Bardzo mi się podoba fragment z Ewangelii według
św. Łukasza, gdzie Maryja w stanie błogosławionym spieszy do swojej krewnej Elżbiety, aby jej pomóc
(por. Łk 1, 39–55). Idzie tam nie tylko po to, by pomagać, lecz także niesie Boga. No właśnie, każdy ochrzczony, a w sposób szczególny kapłan, powinien być, przepraszam za to porównanie, „ciężarny Bogiem”, by dawać Go innym na różne sposoby: przez celebrację sakramentów świętych, przez głoszenie Dobrej Nowiny,
przez świadectwo swoim życiem itd. Dawać Boga i świadczyć o Nim 24 godziny na dobę, a nawet więcej...
Kapłan na mocy wielkiego Bożego daru – otrzymanego sakramentu kapłaństwa – jest „alter Christus”,
drugim Chrystusem. Oto program powołania i życia każdego kapłana.

Ks. kanonik Paweł Sołobuda

15 lat kapłaństwa to nie aż tak duży okres czasu. Jednak w moim przypadku był on bogaty w różnorakie doświadczenia. Pierwszy rok kapłaństwa to przepiękna posługa w parafii św. Wacława w Wołkowysku: kontakt z dziećmi i młodzieżą, współpraca z proboszczem, który stał się dla mnie dobrym przykładem
odpowiedzialnego i życzliwego duszpasterza. Później cztery lata nauki na uniwersytecie w Lublinie, gdzie
zdobyłem kolejne doświadczenie i tytuł magistra psychologii. Po studiach z woli biskupa przez pięć lat posługiwałem przy kurii i zajmowałem się, można powiedzieć, bardziej pracą biurową: redakcja gazety, prowadzenie strony internetowej serwisu diecezjalnego, posługa w sądzie kościelnym i poradni rodzinnej, wykłady
w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie i w koledżu katechetycznym w Baranowiczach, tworzenie
nowych katolickich programów w radiu i telewizji państwowej, a także wiele innych spraw, jak na przykład
przeprowadzenie I Kongresu Katolickich Mediów na Białorusi lub mistrzostw Europy w halowej piłce nożnej
wśród księży. Chodziłem w pielgrzymki, dużo jeździłem z rekolekcjami oraz kazaniami, aż wreszcie zostałem
mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii Ducha Świętego w Grodnie. W ten sposób, jak kiedyś zauważył papież Franciszek, „poczułem zapach owieczek”, bowiem musiałem tworzyć i organizować parafię
od samego początku. I wtedy jak nigdy zrozumiałem, że posługując różnym grupom ludzi, kapłan najbardziej
czuje się kapłanem.
Co do trudności, z którymi musi się zmierzać ksiądz w naszym kraju, to przede wszystkim to, że powinien
on być specjalistą od wszystkiego, nie tylko od modlitwy, lecz także od budownictwa i innych rzeczy. Trudne
momenty chce się pamiętać najmniej, ale dzięki nim człowiek wzrasta, kształtuje swoją postawę, umacnia
się. Zanim nasza wspólnota otrzymała plac pod budowę kościoła, gromadziliśmy się na modlitwie i nabożeństwach obok starej kaplicy. Pamiętam, w zimie były bardzo mocne mrozy, niekiedy sięgały -25 stopni, a
Msza św. w każdą niedzielę była odprawiana na ulicy przy krzyżu. Nie zważając na to, na wspólnej modlitwie
gromadziło się dużo rodzin z dziećmi. Namawiałem ich, by poszli do jednego z grodzieńskich kościołów, a gdy
przyjdzie lato, znowu zbierzemy się razem. Jednak zawsze słyszałem tę samą odpowiedź: „Tutaj jest nasza
parafia i nasz krzyż, będziemy z księdzem”. Było to piękne świadectwo wiary.
Największą radością stał się dla mnie 20 grudnia 2015 roku. W tym dniu odbyło się uroczyste poświęcenie
nowej kaplicy, zapaliłem tam Wieczną Lampkę... Myślę, że podobne chwile są jedne z najlepszych i najwspanialszych dla każdego kapłana.
15 lat kapłaństwa to nie aż tak duży okres czasu. Jednak te lata umocniły mnie jeszcze bardziej w przekonaniu, że dla mnie nie ma innego miejsca w życiu niż kapłaństwo i posługa dla ludzi, a Dobry Pasterz i mną
się posłuży dla dobrych spraw.

Ks. kanonik Jan Kuczyński

Moje 20 lat kapłaństwa minęły jak jeden dzień. Wydaje się, że dopiero wczoraj zostałem wyświęcony... Bardzo dobrze pamiętam ten dzień – 26 czerwca 1999 roku, oraz słowa, które miałem napisane
na obrazku prymicyjnym. Był to cytat ze św. Augustyna: „Panie, daj mi siłę zrobić wszystko, czego ode
mnie pragniesz, a później żądaj ode mnie, czego chcesz”. Trzymam się tych słów, modlę się nimi codziennie i robię wszystko, by tak się było.
W ciągu tych 20 lat przez jakiś czas pełniłem funkcję proboszcza w Trokielach, skończyłem studia
w Rzymie, potem zostałem proboszczem katedry grodzieńskiej, gdzie posługuję już 15 lat. To, co udało
mi się zrobić w świątyni, na pewno łatwo zauważyć. Jeszcze jak byłem klerykiem, pragnąłem, by kościół
pw. św. Franciszka Ksawerego był lśniący, piękny, gdyż wydawał mi się trochę smutny. Może Pan Bóg
przysłuchał się moim myślom i uczynił mnie proboszczem, w ten sposób pozwalając, bym go odnowił.
Ponadto wykładam w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, należę do sekcji tłumaczenia ksiąg
na język białoruski, jestem wikariuszem biskupim, a także od 12 lat delegatem na Międzynarodowych
Kongresach Eucharystycznych. Podejmuję się wszystkiego, co mi zleca Kościół.
Najważniejszym zadaniem zarówno moim, jak i każdego kapłana jest niesienie Ewangelii. Marzę,
by ludzie poznali miłość Boga i byli otwarci na Jego Słowo. A to wymaga ogromnego wysiłku. Niestety,
wielu wiernych przychodzi do kościoła tylko z tradycji, z przyzwyczajenia, a nie z miłości, głębokiej wiary.
Chciałoby się, by żyli Eucharystią, Słowem Bożym i wiarą na co dzień.
Dla mnie kapłaństwo to ogromny dar i tajemnica. Żadnych planów na przyszłość nie buduję, tylko
czynię wszystko, czego Bóg ode mnie pragnie. Dziękuje Panu za to powołanie i mam nadzieję, że dalej
będę trwał.
Przygotowała Kinga Krasicka
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Ojciec Święty pobłogosławił brzeską ikonę
Błogosławienie obrazu
świętych Cyryla i Metodego, oryginał którego
znajduje się w greko-katolickiej świątyni w Brześciu, odbyło się po audiencji ogólnej w Watykanie
8 maja.
Z papieżem Franciszkiem
spotkał się wizytator apostolski dla greko-katolików Białorusi archimandryta Sergiusz
Gajek. „Chcielibyśmy, by wizerunek kapłanów niosących
oświatę nawiedził parafie
i rodziny naszego kraju. Więc
poprosiłem Biskupa Rzymu
o pobłogosławienie ikony oraz
tej inicjatywy duszpasterskiej.
Powiedział, że z radością nas
błogosławi” – opowiedział
archimandryta Gajek.
Później Ojciec Święty zwrócił się do głowy Kościoła greko-katolickiego na Białorusi
z prośbą: „Módlcie się
za mnie, abym ja również
kontynuował swoją misję
z gorliwością świętych Cyryla
i Metodego”.

Kobieta przeciwko
osobom duchownym
Hiszpańska policja zatrzymała na Majorce kobietę,
która zaatakowała słownie czy fizycznie ponad
40 księży i zakonnic.
Według funkcjonariuszy
okazała się nią 46-letnia
obywatelka Kuby. Oprócz
przejawów agresji wobec ludzi
kobieta dopuściła się także
wielokrotnie aktów wandalizmu w obiektach zarządzanych przez Kościół katolicki:
w świątyniach, salach katechetycznych oraz ośrodkach
społecznych. Z informacji
policji wynika, że wszystkie
te czyny popełniła w latach
2018-19.
Kubanka została zatrzymana podczas pobicia pracownika jednego ze sklepów
po dokonanej tam kradzieży.

Mordercy Popiełuszki
staną przed sądem
Ponownie staną przed sądem trzej byli funkcjonariusze Departamentu
IV Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, skazani w procesie toruńskim
za morderstwo na ks. Jerzym Popiełuszce.
Sąd Okręgowy w Warszawie
zbada, czy mordercy kapelana Solidarności byli również
odpowiedzialni za włamanie
do jego mieszkania i podrzucenie kompromitujących go
materiałów. Komunistyczni
funkcjonariusze są oskarżeni
o tworzenie fałszywych dowodów w celu skierowania
przeciwko ks. Popiełuszce ścigania o przestępstwo. Oskarżonym zarzucono popełnienie
przestępstw wypełniających
znamiona zbrodni przeciwko
ludzkości.
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Przez orędownictwo Matki Bożej

Czy można
przyjąć sakrament
bierzmowania
po raz drugi?
Sakrament bierzmowania
to sakrament dojrzałości duchowej. Katechizm Kościoła
Katolickiego naucza, że „skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne specjalne wylanie
Ducha Świętego, które niegdyś
stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy”
(KKK, 1302). Dzięki temu
wylaniu sakrament bierzmowania przynosi wzrost
i pogłębienie łaski chrzcielnej.
Mocniej zakorzenia wiernego
w Bożym synostwie, które
umożliwia wołanie „Abba,
Ojcze!” (por. Rz 8, 15), udoskonala jego więź z Kościołem.
Udziela też mu jako prawdziwemu świadkowi Chrystusa
specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary
słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia
Chrystusa oraz do tego, by
nigdy nie wstydzić się Krzyża
(por. KKK, 1303).
Każdy ochrzczony katolik może i powinien przyjąć
sakrament bierzmowania.
Do otrzymania go trzeba bardzo dobrze się przygotować.
Musi to skutkować głębokim
złączeniem chrześcijanina
z Jezusem, żywym zbliżeniem
się z Duchem Świętym, z Jego
działaniem, łaską i natchnieniem, aby mógł wziąć na siebie
apostolską odpowiedzialność
życia chrześcijańskiego. Katechizacja przed bierzmowaniem
ma obudzić poczucie przynależności do Kościoła Chrystusowego: zarówno do Kościoła
powszechnego, jak i do wspólnoty parafialnej. Wspólnota
parafialna natomiast ponosi
szczególną odpowiedzialność
za przygotowanie do tego
sakramentu.
Ks. dr Michał Kaszowski
w „Podstawach Nauki Kościoła w pytaniach i odpowiedziach” pisze: „Sakrament
bierzmowania zobowiązuje
wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie
Ewangelii oraz pracę apostolską. Nawet jeśli ktoś przyjął
sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu
śmiertelnego, nie udziela się
mu go po raz drugi, gdyż –
podobnie jak chrzest i kapłaństwo – wyciska on na duszy
niezatarte znamię, nazywane
charakterem sakramentalnym.
Przez ten charakter człowiek
w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i
pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą
Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania
Bogu czci. Sakrament bierzmowania przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego jest ważny,
jednak nie powoduje wzrostu
łaski uświęcającej, czyli życia
Bożego”.
W kanonie 889 Kodeksu
Prawa Kanonicznego mówi się,
że sakrament bierzmowania
może przyjąć każdy ochrzczony
(wyłącznie ochrzczony), który
nie otrzymał go wcześniej. To
samo jest napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„Sakramentu bierzmowania,
podobnie jak chrztu, którego
jest dopełnieniem, udziela się
tylko jeden raz” (KKK, 1304).
A więc ten sakrament jest
przez wiernego przyjmowany
tylko raz w życiu.
Ks. Aleksy Leszko
Według catholicnews.by

Wszyscy znamy historię dziewczyny obranej przez Pana
do urzeczywistnienia wielkiego zwycięstwa Sprawiedliwości i Życia. Mogła nie przyjąć propozycji, gdyż jak każdy
człowiek stworzony przez Boga miała wolną wolę. Jednak jak się zachowuje Maryja? Pokornie się zgadza, choć
jeszcze nie do końca uświadamia sobie, co tak naprawdę
na Nią czeka. Dla niezamężnej kobiety noszenie pod
sercem dziecka w każdym czasie nie jest w porządku,
wywołuje osąd w społeczeństwie. Jednak odważna
dziewczyna pozwoliła Bogu kierować swoim życiem,
nie zważając na to, co mogli pomyśleć ludzie.
Po prostu kochała – w czystości i cnocie, ufała Bogu zupełnie i bezwarunkowo. Od pierwszego
spojrzenia na Cud w swoim ręku i do ostatniego
na krzyżu została pokorną. Los Maryi nie wyróżniał się prostotą, był pełen wielkiego sensu. Matka Boża musiała sporo doświadczyć, dużo stracić.
Jednak w swoim życiu nie pozostawiała miejsca
na rozpacz, wszelkie trudności i troski zawsze
ofiarowywała Panu.
Prawie w każdym mieszkaniu znajdziemy
obraz lub figurkę Bogarodzicy. Wierni z głębokim
zamiłowaniem i szacunkiem czczą Matkę Zbawiciela.
Na ikonach jest przedstawiana różnie: z Dzieciątkiem
Jezus, w koronie, z lilią, różańcem, strzałą czy sercem
przenikniętym mieczami... Każdy z wizerunków zawiera pewien przekaz religijny. Jednak istnieją też elementy
ogólne, które sprawiają, że obrazy są do siebie podobne.
Zwykle kolor szaty Maryi jest biały lub błękitny. Symbolizuje doskonałą czystość Matki Bożej i przypomina
o Niebie – miejscu, o którym od dzieciństwa marzy każdy, ponieważ prawdopodobnie tam właśnie jest Raj. Maforion (wierzchnia szata Bogarodzicy) jest znakiem Jej

macierzyństwa. Gwiazdy nad głową to symbol niepokalaności. Złożone ręce – postawa pokory i zupełnego oddania Najwyższemu.
Kościół katolicki poświęca Najświętszej Maryi Pannie najpiękniejszy miesiąc w roku. W krajach półkuli południowej
tradycyjne nabożeństwa ku czci Bogarodzicy odbywają się
w wielobarwnym październiku. Na terytorium współczesnej Etiopii za miesiąc Matki Bożej od dawna jest uważany
grudzień jako najbardziej malowniczy czas. Na naszych
ziemiach jest to maj – pora kwitnących roślin, przepojonych zielenią drzew i urzekającego śpiewu ptaków.
Kiedyś, by uczcić Maryję, wierni organizowali
koncerty. U stóp Jej figury składano kwiaty, a głowę
zdobiono wiankiem. Stopniowo w celu wysławiania
Bogarodzicy i wypraszania Jej orędownictwa zaczęto obdarzać Ją tzw. „kwiatami duchowymi” – modlitwami, wyrzeczeniami, dobrymi uczynkami.
Niezliczona liczba osób na całym świecie codziennie wymawia na głos lub po cichu: „Módl
się za nami, Boża Rodzicielko!”. Wymawia te słowa
z wiarą i czułością, ponieważ niosą w sobie niezwykłą siłę i moc miłości. Miłości, która nie ma granic,
siłę, z którą można przezwyciężyć wszystko.
Jest znanych wiele przykładów tego, jak modlitwa przez wstawiennictwo Maryi ratowała ludziom życie, uzdrawiała, pomagała odnaleźć wyjście
z trudnych sytuacji. Trzeba tylko w pokorze złożyć ręce
i, nie zważając na to, gdzie się znajdujesz, wznieść oczy
w górę: błękit nieba napełni duszę pokojem i doda pewności, że wszystko będzie jak najlepiej. Trzeba tylko zaufać Bogu – w stu procentach, jak Najświętsza Panna.
Maria Waluk
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IV OGÓLNOBIAŁORUSKI KONGRES
RUCHÓW RODZINNYCH
POD TYTUŁEM „RODZICE I DZIECI”
Kongres będzie miał miejsce w dniach 7-9 czerwca
w Laskówce pod Mińskiem.

P I E RW S ZA KO M U N I A Ś W I Ę TA I S A K RA M E N T B I E RZ M OWA N I A
W maju w wielu parafiach diecezji dzieci po odpowiednim przygotowaniu
przystępują po raz pierwszy do Komunii św. Zapraszają Pana Jezusa do swojego
serca na całe życie. Pragną, aby Bóg im dodawał wzrostu duchowego i fizycznego. Prawdziwy duchowy wymiar I Komunii św. wiążę się z wielkim zadaniem,
od tego bowiem momentu każde dziecko staje się w pełni odpowiedzialne
za wszystkie swoje uczynki.
W tym czasie biskupi diecezji grodzieńskiej udają się do parafii, by umocnić
wiernych siedmiorakim darem Ducha Świętego. Poprzez przyjęcie sakramentu
bierzmowania młodzi ludzie otwierają się na działanie Boże i składają zobowiązanie do mężnego wyznawania wiary oraz do postępowania według jej zasad.
W ramach przygotowań do tego ważnego wydarzenia młodzież z parafii św. Teresy z Avila w Szczuczynie odbyła pielgrzymkę do diecezjalnego sanktuarium
Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń), by przed
cudownym obrazem prosić Maryję o bycie we współczesnym świecie odważnymi
wyznawcami Jej Syna.

WIZYTY BISKUPIE
Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz nawiedził parafię w Skidlu (dekanat Grodno-Wschód), by razem z wiernymi przeżyć odpust parafialny ku czci
św. Józefa Rzemieślnika. We wspomnienie liturgiczne św. Stanisława hierarcha
wniósł jego relikwie do kaplicy pw. św. Stanisława Biskupa i św. Maksymiliana
Kolbego w Korobczycach (dekanat Grodno-Zachód).
Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski przewodniczył
uroczystościom jubileuszowym w okazji 500-lecia parafii św. Elżbiety Węgierskiej i Miłosierdzia Bożego w Podorosku (dekanat Wołkowysk). Podczas Mszy św.
w sposób szczególny modlono się za wspólnotę parafialną, a także tych, którzy
wspierają ją w sposób duchowy i materialny. Bp Józef nawiedził także swoją
rodzinną parafię w Zaniewiczach (dekanat Brzostowica Wielka), gdzie dokonał
poświęcenia nowego obrazu Najświętszego Serca Jezusowego, umieszczonego
w głównym ołtarzu świątyni.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
Członkowie Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych ze Smorgoń
odwiedziły parafię Trójcy Przenajświętszej w Wojstomie (dekanat Smorgonie),
aby duchowo przygotować się do święta Maryi Wspomożycielki Wiernych.

WYDARZENIA KULTURALNE
Międzynarodowy wieczór kultury katolickiej odbył się w lidzkim Domu Kultury. Spotkanie zostało zorganizowane przez grupę modlitewną „Gloriosa Trinita”,
która prężnie działa i rozwija się przy miejscowej parafii Świętej Rodziny. Hasłem
tego wieczoru stały się słowa: „Przez Maryję do Jezusa”.
W grodzieńskiej parafii Matki Bożej Anielskiej odbył się koncert wielkanocny. W programie były wiersze i pieśni poświęcone zmartwychwstaniu Chrystusa,
które zostały przygotowane przez dzieci i młodzież parafii.

JEDNYM WERSEM

W trakcie wydarzenia zostaną wygłoszone wykłady
dotyczące filozoficznej koncepcji rodziny, specyfiki relacji
między matką i córką, problematyki niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży związanych z wirtualnym światem
i in. Odbędą się też warsztaty „Superteść, superteściowa”.
Kongres organizuje Rada ds. Rodziny
przy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi.
Zapisy pod numerem: (8 029) 588-42-73 – Irena Mieleszko.

„LUBCZY Z ŁASKI BOŻEJ POŚWIĘCONE”
Konkurs poetycki pod taką nazwą ogłasza
parafia św. Michała Archanioła w Nowogródku. Organizuje
się go z okazji poświęcenia kaplicy w miasteczku Lubcza,
które odbędzie się 29 czerwca.
Do udziału można zgłaszać wiersze własnego autorstwa
w języku białoruskim, rosyjskim i polskim. Prace konkursowe
powinny mieć treść duchową i być poświęcone historycznej
przeszłości lub współczesności Lubczy. Mogą to być utwory
o wiernych, znakomitych postaciach oraz osobach współcześnie żyjących, o chrześcijańskich świątyniach,
przyrodzie i kulturze miejscowości.
Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody, a najlepsze utwory
zostaną opublikowane na łamach gazety
parafialnej „Katolicki Nowogródek”.
Wiersze i krótki życiorys trzeba przesłać do 15 czerwca
pod adres: parafia św. Michała Archanioła, 231400
m. Nowogródek, ul. Sowiecka 2 – lub mailowo: faiushka@mail.ru.
Informacje szczegółowe pod numerem: (8 029) 787-15-89.

IX DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE
Wydarzenie będzie miało miejsce 1 czerwca w parafii
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (osiedle
Południowy) pod hasłem „Rodzina – dom miłości”.
Organizatorzy proponują ciekawy i bogaty program
(zabawy, gry, konkursy), a przede wszystkim modlitwę,
Eucharystię, której będzie przewodniczył biskup.
Do przygotowywania planu spotkania zaprasza się
wszystkich chętnych. Wszyscy pragnący pokazać
przedstawienie, zaśpiewać na scenie lub mający inne
propozycje, które mogłyby ubogacić wydarzenie,
są proszeni o uprzedni kontakt z organizatorami.
Na spotkanie są zaproszone dzieci z diecezji
grodzieńskiej, a także z innych zakątków Białorusi, aby
na modlitwie i zabawie razem spędzić czas. Liczba
uczestników jest nieograniczona. Organizatorzy
zapewniają każdemu wyżywienie w ciągu dnia.
O chęci udziału trzeba powiadomić do 26 maja
ks. Jerzego Martinowicza, organizatora i odpowiedzialnego
za Diecezjalny Dzień Dziecka, mailowo: sakralna@op.pl –
lub przez telefon: (8 029) 784-05-72.

XI DIECEZJALNA PARAFIADA DZIECI
I MŁODZIEŻY ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE
Hasło tegorocznego wydarzenia – „Rodzina drogą Kościoła”.

• Diecezjalny Dzień Matki obchodzono w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej Cierpliwie Słuchającej na Wzgórzu Nadziei w Kopciówce (dekanat
Grodno-Zachód). • Kobiety z Oszmiany odbyły pieszą pielgrzymkę do obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Borunach (dekanat Oszmiana).
• Modlitwa w intencji wszystkich żyjących i zmarłych matek diecezji miała
miejsce w sanktuarium w Trokielach. • Rekolekcje dla kapłanów odbyły się
w trokielskim sanktuarium. • Święto św. Dominika Savio obchodzono przy
parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach. • We wsi Downary łazduńskiej
parafii (dekanat Iwie) został poświęcony nowy krzyż. • Tegoroczni maturzyści ze Szczuczyna zrealizowali pielgrzymkę do Budsławia • 11 chłopców i
dziewcząt z parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku wstąpiło do „Ruchu
Czystych Serc”.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
26 maja 1951 r. – ks. Jan Rudziński, prob. Odelsk;
1 czerwca 1964 r. – ks. Franciszek Kafarski, prob. Iwie.

Parafiada będzie miała miejsce w dniach 11-14 czerwca
w parafiach Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny (Grodno-Południowy), Najświętszego Odkupiciela
(Grodno-Dziewiatówka), a także na stadionie CKS „Niemen”.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom
zakwaterowanie i wyżywienie, program
wychowawczo-religijny, kulturowy i sportowy.
Do udziału są zaproszone dzieci i młodzież w wieku
od 10 do 19 lat z całej Białorusi. Maksymalna liczba
uczestników z jednej parafii – 15 osób + opiekun
(grupa może być mniejsza).
Potwierdzić udział w Parafiadzie trzeba do 1 czerwca
pod numerem: (8 033) 624-35-22
lub (8 029) 319-54-56 – ks. Artur Małafiej.

SZANOWNI CZYTELNICY!
W redakcji gazety „Słowo Życia” pojawił się
dodatkowy numer telefonu:
(8 029) 571-30-77 (MTS).
Dzięki temu jest teraz możliwe także
wysyłanie powiadomień SMS lub przez Viber.
O kontakt z redakcją prosimy w godzinach: 09.00-17.00.

Kalendarz
wydarzeń
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23 maja

28. rocznica święceń
biskupich Pasterza diecezji.
Módlmy się w intencji
księdza biskupa
Aleksandra Kaszkiewicza
i jego owocnej posługi
apostolskiej w naszej
diecezji.

24 maja

Wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych.

27-29 maja

Dni modlitw
o dobre urodzaje oraz
za kraje głodujące.

30 maja

Uroczystość
Wniebowstąpienia
Pańskiego.

31 maja

Święto Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny.
Zakończenie nabożeństwa
majowego.

1 czerwca

Światowy Dzień Dziecka.
Módlmy się za dzieci
i dbajmy o ich
wychowanie religijne.
Rozpoczęcie nabożeństwa
czerwcowego.

Intencje
różańcowe
Maj

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

Czerwiec

O Boże błogosławieństwo
dla wspólnot parafialnych
naszej diecezji, które
budują nowe świątynie.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

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

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Jak wygląda
Matka Boża?
Witaj Maleńki Czytelniku! Przeżywamy cudowny miesiąc maj, który jest czasem poświęconym Maryi. Na pewno wielu
z nas pragnie wiedzieć, jak w rzeczywistości wygląda Matka Boża. Dziś istnieją różnorodne Jej wizerunki, z których każdy
jest inny, a zarazem są bardzo podobne do siebie. Niektórzy nawet mieli szczęście zobaczyć Maryję na własne oczy podczas
objawień. Takimi szczęściarzami były m.in. dzieci z Fatimy.
Minęło 102 lata
od chwili, gdy Niepokalana ukazała się
w malowniczym jeszcze wtedy miasteczku w Portugalii maleńkim pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie.
Franciszek nie wątpił, że widział Bogarodzicę, ale jako jedyny nie mógł słyszeć, co mówi.
Według słów chłopca, Maryja przyszła szybko,
ze wschodu i stanęła przy dębie. Odeszła w bok
i zatrzymała się w punkcie, gdzie na niebie wschodzi słońce. Jej ubranie składało się z białej szaty
ze złotym wzorem i płaszcza okrywającego Jej postać. Ręce miała złożone, niby do modlitwy, i trzymała
w nich różaniec o białych paciorkach. „Nigdy nie widziałem nikogo piękniejszego niż Ona” – z zachwytem mówił Franciszek.
Hiacynta, opisując Matkę Bożą, dodała, że miała
Ona złoty pas na talii, który sięgał brzegu szat. Dziewczynka również zaznaczyła, że Maryja była bosa, jej
stopy wyglądały bardzo blado. Wydawało się, że ma
na nogach białe skarpetki.
Ciekawe, że Łucja nie widziała pasa, ale zwróciła
uwagę na małe złote kolczyki, których nie dostrzegli ani Franciszek, ani Hiacynta. Łucja
odniosła wrażenie, że Bogarodzica wyglądała jak 15-letnia dziewczyna. Zaznaczała,
że w czasie objawień musiała opuszczać spojrzenie, ponieważ światło bijące od Maryi było
tak mocne, że bolały od niego oczy. Dziewczynka
się przyznała, że za pierwszym razem chcieli uciec,
gdyż się przestraszyli, lecz Maryja uspokoiła ich, by się nie
bali, że nie wyrządzi im żadnej krzywdy. Poinformowała
Łucję, że przychodzi z Niebios, ale nie zdradziła,
kim jest. Obiecała odkryć im tę tajemnicę
podczas ostatniego objawienia.
Każde z dzieci twierdziło, że Maryja się nie
uśmiechała i nie płakała: była poważna. „Następnie zaczęła się
spokojnie unosić w kierunku wschodnim, aż zniknęła w nieskończonej dali –
opowiada Łucja. – Światło, które Ją otaczało, jak gdyby torowało Jej drogę
w gęstwinie gwiazd”.
Postać Najświętszej Maryi Panny promieniuje niezwykłą delikatnością i ciepłem. Człowiek z zamiłowaniem i bezgranicznym zaufaniem wpatruje się
w oblicze Matki, która zawsze się troszczy o swoje dzieci. Pomaga każdemu,
kto zwraca się do Niej, i nigdy nie porzuca w nieszczęściu, szczególnie chorych i skrzywdzonych. Przykładem tego jest następująca ciekawa historia.

Pogodny wieczór. Troje dzieci – Cezary, Antoni i Giovanni Angelo – radośnie bawiło się na placu przy kościele.
Giovanni Angelo był niesłyszący i niemy od urodzenia, więc
nie mógł dołączyć do głośnych okrzyków swoich kolegów.
Mógł uczestniczyć w grze wyłącznie posługując się gestami.
I, niestety, nie słyszał nawet brzmienia kościelnych dzwonów, które przypominały dzieciom, że czas na odpoczynek
się skończył i trzeba wracać do domu. O tym powiadamiali
go przyjaciele. Jednak w tamtym dniu było inaczej...
Fasadę świątyni zdobił fresk z wizerunkiem Madonny
z małym Jezusem siedzącym na Jej kolanach. Matka
Boża bardzo się smuciła, przyglądając się chłopcu
na podwórku, który nigdy nie będzie w stanie powiedzieć ani słowa do swoich kolegów. Nie mógł nawet
pomodlić się „Zdrowaś Maryjo”, gdy wszyscy gromadzili się na modlitwie. Dlatego poprosiła Jezusa: „Synku,
zejdź do tych Twoich rówieśników i uczyń dziś coś
pięknego, by zabrać mój ból. Serce mi się kraje, gdy
patrzę na tego chłopczyka”.
Wtedy Syn Boży zszedł z fresku i zmieszał się
z dziećmi. Gdy one nadal biegały i hałasowały,
stał się cud. Giovanni Angelo zaczął rozmawiać
i radośnie krzyczeć! Lecz nie jakieś bezsensowne dźwięki, tylko całe zdania, zwięzłe i treściwe.
Chłopcy najpierw nie zrozumieli, co się wydarzyło. Jednak
nagle Cezary zatrzymał grę, chwycił niemego do tej pory
chłopca i zwrócił uwagę wszystkich na to, że on mówi. Giovanni Angelo był bardzo szczęśliwy i powiedział: „Stało się to dokładnie wtedy, gdy ten nowy Chłopiec,
biegający wśród nas, dotknął mojego ramienia”.
Cezary i Antoni patrzyli na niego z niedowierzaniem i na chwilę zaniemówili ze zdziwienia.
Jednak w tym samym momencie bicie dzwonów
przypomniało im, że trzeba wracać do domu.
Po raz pierwszy Giovanni Angelo był tym,
który krzyknął do wszystkich: „Czas wracać!”.
Na dźwięk dzwonów Maryja zeszła na ziemię, wzięła Jezusa za rękę i rzekła:
„My również powinniśmy wracać tam, na wysokości”. I razem wrócili na fresk.
A więc, Maleńki Czytelniku, nie ma nic niemożliwego dla Maryi, gdy
prosi o coś swego Syna. Jezus nie może odmówić daru łaski temu, kto
zwraca się do Jego Matki. Ty również możesz zwracać się do Niej
w każdej chwili, a szczególnie w tym pięknym miesiącu maju,
poświęconemu Maryi.

Zadanie: przygotuj w swoim pokoju maleńki ołtarzyk dla Matki Bożej i każdego dnia

do końca miesiąca maja módl się Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny,
prosząc o wszelkie potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich.
S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Czcigodnemu
Redaktorowi
Naczelnemu
Księdzu Jerzemu
Martinowiczowi

z okazji Urodzin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha,
jak najwięcej powodów
do radości, pomyślności
we wszystkich sprawach
oraz życzliwych ludzi
obok. Niechaj droga
życiowa będzie szczęśliwa
i błogosławiona, pełniona
posługa przynosi radość
i satysfakcję, a miłosierny
Bóg obficie wynagradza
swoimi łaskami.

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi
Romanowskiemu

z okazji Imienin z serca
życzymy wielkiej odwagi,
mądrości, radości, pokoju,
łaski Bożej i opieki świętego Patrona. Niech każdy
dzień będzie miłą przygodą w drodze do świętości,
a Duch Święty, który tak
mocno Cię dotyka, niech

drukuje piękną księgę
Twej pracy na niwie
Bożej. Jesteś jak Mojżesz
przewodnikiem naszej
parafii, a my jak naród
izraelski obiecujemy
być Ci posłuszni i
modlić się za Ciebie.

Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
Grodno-Południowy

Czcigodnemu
Księdzu Dymitrowi
Urbanowiczowi

z okazji Urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia,
wytrwałości w pracy
duszpasterskiej, opieki
Matki Najświętszej oraz
dużo pięknych chwil
na trudnej, lecz najpiękniejszej drodze, którą Pan
wybrał dla Ciebie. Niechaj
Duch Święty przeniknie
do głębi serce i przyniesie
radość, pociechę i dużo
dni napełnionych Jego
darami. Szczęść Boże!

Apostolat „Margaretka”
z parafii Dudy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi

z okazji Imienin
i 5. rocznicy posługi w naszej parafii z całego serca
życzymy długich lat życia,
radości, szczęścia, mocnego zdrowia i wszelkich
łask Bożych. Niech każdy
nowy dzień przynosi tylko
dobre wiadomości, trwogi
i smutek nie dotykają
serca, posługa będzie
długa, a miłosierny Bóg
obficie za nią wynagradza. Dziękujemy za dobre
serce, życzliwość, modlitwę i pouczające kazania,
które głęboko przenikają
do ludzkich dusz
i radują serca.

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

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Urbanowi

z okazji Urodzin
i 16. rocznicy święceń
kapłańskich życzymy

mocnego zdrowia, radości
i pomyślności w posłudze
duszpasterskiej. Niech
Jezus Chrystus we wszystkim Ci pomaga, Matka
Boża otacza miłością
i opieką, a Duch Święty
udziela obfitych darów.
Podążaj za Panem
z ufnością i nadzieją,
ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a serce
niech wypełnia miłość.

Wdzięczni wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Zajko

z okazji 18. rocznicy posługi kapłańskiej składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Kapłaństwo
to nadzwyczajny cud,
niewyczerpalna moc,
jasna i silna osłona. Bóg
dał Ci mądrość i prostotę, cierpliwość, miłość
i swoją opiekę. Darzysz
ludzi dobrocią i nadzieją,
nawracasz. Niech Matka
Boża, która powierzyła
w Twoje ręce swojego
Syna, zawsze otacza Cię
matczyną miłością, a

Jezus Chrystus błogosławi
posługę kapłańską.

Parafianie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnej
Siostrze Zofii
Śmietance

z okazji Imienin i Urodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry
Bóg wynagradza mocnym
zdrowiem na długie lata
i obdarza wytrwałością
w posłudze, Jezus Chrystus oświeca drogę,
a Matka Najświętsza
zawsze otacza opieką.

Ze szczerą modlitwą dzieci
i parafianie z Żemosławia

Czcigodnemu
Księdzu Dymitrowi
Urbanowiczowi

z okazji Urodzin
przesyłamy serdeczne
życzenia: mocnego
zdrowia na długie lata,
pogody ducha, szczęścia,
radości, dobroci i miłości
na każdy dzień, dobrych
i życzliwych ludzi obok.
Niech Pan Ci błogosławi,

Duch Święty obdarza
swoimi łaskami, a Matka
Najświętsza nieustannie
otula swoją miłością.

Z wdzięcznością i szacunkiem byli parafianie
z kaplicy pw. św. Jana
Pawła II, Smorgonie

Czcigodnemu
Księdzu
Proboszczowi
Witalemu Sidorce
oraz wszystkim
jego krewnym

przesyłamy słowa
szczerego żalu
w związku ze śmiercią
ojca. Jednoczymy się
z Wami w modlitwie,
dzieląc ból i smutek.
Niech miłosierny Bóg
doda sił, aby udźwignąć ciężar straty
bliskiej osoby.
Wieczny odpoczynek
dla zmarłego!
Komitet Kościelny
oraz parafianie,
Lida-Fara

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.
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