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Palma – atrybut świąteczny
wykonany z sercem
W N I E DZ I E L Ę PA L M OWĄ
W I E R N I G RO M A DZĄ S I Ę
W S PÓ L N I E N A PA M I ĄT K Ę
T R I U M F A L N E G O W J AZ D U
C H RY S T U S A D O J E ROZO L I M Y
I ZG O D N I E Z T RA DYC J Ą
WY R U S ZA J Ą W P RO C E S J Ę.
T E N DZ I E Ń J E S T
D L A KATO L I KÓW J E D N Ą
Z N A J WAŻ N I E J S ZYC H
U RO CZY S TO Ś C I, KTÓ RA
N I E TY L KO ROZ PO CZY N A
WY J ĄT KOWY CZA S
W I E L K I E G O TYG O D N I A,
L E CZ TA KŻ E U TOŻ S A M I A S I Ę
Z D U C H OWY M O D RO DZ E N I E M
I P RZ E D E W S ZY S T K I M
Z PA L M A M I – S Y M B O L E M
Z M A RTWYC H W S TA N I A I
N I E Ś M I E RT E L N O Ś C I
L U DZ K I E J D U S ZY.
ciąg dalszy na str. 3

Kalendarz wydarzeń
13 kwietnia

Wielki Czwartek. 26. rocznica erygowania diecezji grodzieńskiej
i prekonizacji ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.

14 kwietnia

Wielki Piątek. Obowiązuje post ścisły.

15 kwietnia

Wielka Sobota. W świątyniach błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.

16 kwietnia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

23 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Intencje różańcowe
Kwiecień
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej diecezji.
O rozwój apostolsko-modlitewnych dzieł powołaniowych.
O dar owocnego przygotowania do 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 Swisłoczy na 100.8 FM.

„Symbol Wiary”

Program telewizyjny o życiu religijnym diecezji grodzieńskiej.
Ukazuje się przy współpracy Katolickiego Studium Telewizyjnego
Diecezji Grodzieńskiej oraz telewizji państwowej
na kanale telewizyjnym „Bielarus–4”.
Kolejna audycja w czerwcu.

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;
o godzinie 20.00 na krótkich falach 6185 i 11715 kHz;
o godzinie 20.00 i 6.20 na satelicie „Еutelsat Hotbird 13” w programie
„Radio Vaticana Telepace”. W każdą niedzielę o godzinie 8.55
na falach Pierwszego Krajowego Programu Radia Białoruskiego oraz
w programie „Kultura” Radia Białoruskiego. W Internecie na stronie vatican.by.

„Na szczycie upokorzenia Jezus nam wybacza”. Papież Franciszek
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NASZA NIEDZIELA PALMOWA
Dzisiaj – po upływie dwóch tysięcy lat – kolejne pokolenie witających Chrystusa daje się porwać atmosferze
Niedzieli Palmowej. Naśladujmy tych, co wyszli na spotkanie Zbawcy. Na tyle, na ile to potraﬁmy, rozpostrzyjmy się
na ziemi w pokorze i prostocie serca, aby przyjąć nadchodzące Słowo i spotkać się z Bogiem. Sobą, a nie tunikami
i martwymi gałęziami, które cieszą oko tylko przez krótką
chwilę, wyścielmy drogę Chrystusa. Obleczmy się w Jego
łaskę, czyli w Niego samego.
W Eucharystii Jezus wychodzi nam naprzeciw, a my pielgrzymujemy do Niego. Razem z Panem wkraczamy w Święty
Tydzień Jego uniżenia i chwały. Trzeba, aby Chrystus już teraz panował na ziemi; aby Bóg stał się wszystkim we wszystkich; aby żadna działalność ludzka nie była wyjęta spod władzy Boga – ani człowiek, ani to, co go otacza.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
J 20, 1-9
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i
nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy
do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i
ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych.

NIE MA ZMARTWYCHWSTANIA
BEZ UPRZEDNIEJ ŚMIERCI
Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas – wierzących – aksjomatem, który nie potrzebuje udowodnień.
Jest podstawą naszej wiary, ponieważ św. Paweł mówi:
„Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”
(1 Kor 15, 13-14).
Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z o wiele
bardziej oczywistego faktu: nie ma zmartwychwstania
bez uprzedniej śmierci. Każdy człowiek musi kiedyś
umrzeć, ale chodzi o inną śmierć i zmartwychwstanie.
Musimy umrzeć sobą, swoimi drobnymi i większymi grzechami, słabościami, egoizmem, pragnieniem posiadania,
urządzaniem wygodnego miejsca na tej ziemi.
Przez dzisiejszą uroczystość Chrystus powołuje nas
do nieustannego procesu zmartwychwstawania. Warto
to sobie uświadomić: NIE MA ZMARTWYCHWSTANIA
BEZ UPRZEDNIEJ ŚMIERCI! A czy Ty umarłeś już sobą?
Ks. Jerzy Biegański
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Wejdźmy głębiej
w tajemnicę Paschy

NIEDZIELA PALMOWA
Mt 21, 1-11
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage
na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i
rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz
znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je
i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił,
powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”. Stało
się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze
Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny,
siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”.
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił.
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze,
a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze
na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.
A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały
głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”.
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto,
i pytano: „Kto to jest?”. Tłumy odpowiadały: „To jest
prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.
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TO, CO TRWA NA WIEKI

SŁOWO REDAKTORA
Ks. Jerzy Martinowicz

Liturgia Wielkiego Tygodnia w pewien sposób tworzy drogę. Trudno jest dobrze
przeżyć wydarzenie, które
znajduje się na końcu szlaku, jeśli się nie uczestniczyło
we wcześniejszym trudzie.
Stąd też Kościół zachęca wiernych do aktywnego włączenia
się w przeżywanie tego czasu
w duchu wiary, adoracji i miłości do Jezusa.
Wyjątkowe dni Wielkiego Tygodnia pozwalają nam
doświadczyć głębokich treści stanowiących fundament

Niedziela Palmowa jest początkiem Wielkiego Tygodnia i zapowiedzią zbliżających
się Świąt Wielkanocnych. Przed nami wyjątkowy czas, głębokie przeżycie którego pozwoli
odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Jednak jeśli nie będziemy szczerze i z pełnym
zaangażowaniem przeżywać Wielki Tydzień, Święta Wielkanocne nie staną się dla nas
czasem przejścia ze śmierci do życia. Nie zdołamy zrozumieć bezgranicznej Miłości Boga
do każdego człowieka.
wiary chrześcijańskiej. W tym
czasie Syn Boży dokonał niepowtarzalnego dzieła w historii ludzkości: zbawił każdego z nas. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest
dniem zwycięstwa życia nad
śmiercią, miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem.
Zwycięzcą jest Chrystus zelżony i odrzucony, niesprawiedliwie oskarżony i ukrzyżowany,
zabity i zmartwychwstały.
Człowiek, który codziennie dostaje prezenty, przestaje doceniać ich wartość.

Osoba, która dzień w dzień
świetnie się bawi, z czasem
nie rozumie już, co to znaczy świętować. Aby w pełni
odczuć klimat zbliżających
się uroczystości, trzeba się
uaktywnić. Warto znaleźć
czas, aby móc uczestniczyć
w Triduum Paschalnym. Może
na dłużej zostać w świątyni,
trwając w ciszy przy Najświętszym Sakramencie. Może
zrobić pierwszy krok i wyciągnąć dłoń pojednania. Aby
doznać pełni radości Świąt
Wielkanocnych, przyda nam

się odrobina umartwienia i
zwiększona porcja modlitwy.
Trzeba
pamiętać,
że
uczestnictwo w procesji rezurekcyjnej bez wcześniejszego
udziału w liturgii Wielkiego
Tygodnia, to trochę tak, jak
przyjście do kina na sam koniec i obejrzenie tylko szczęśliwego zakończenia filmu.
A przecież to przeżycie całej fabuły razem z głównymi
bohaterami umożliwia zrozumienie historii oraz odczucie
prawdziwej radości z jej happy endu.

Drodzy Czytelnicy!

W tym szczególnym czasie wszystko mówi nam o miłosierdziu. Możemy się upewnić, jak bezgraniczna
jest miłość Stwórcy. Św. Augustyn powiedział kiedyś, że jest to miłość, która „nieustannie posuwa się aż
do końca”. Bóg naprawdę daje nam się cały, nie żałując ani odrobiny Siebie. Pozwólmy się ogarnąć Miłosierdziu, które wychodzi nam na spotkanie. Nie dopuśćmy, aby śmierć Zbawiciela była daremna. Nie uciekajmy
przed miłością. Nie odwracajmy się od Jezusa. Nie wstydźmy się Go. Tylko z Nim wygramy całe swoje życie.
Niech więc umocnieniem dla nas posłużą słowa Chrystusa: „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).
Z okazji Wielkanocy życzę Wam obfitych darów Jezusa Zmartwychwstałego, a nade wszystko pokoju
Bożego w sercu oraz prawdziwej radości. Błogosławionych Świąt!

Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo!

Podczas objawień fatimskich Matka Boża zapowiedziała Łucji, że Chrystus pragnie, aby była Ona bardziej znana i
miłowana: „Jezus chce posłużyć się tobą, aby zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym,
którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze mnie
dla ozdoby Jego tronu”.
Zgodnie z zapowiedzią
Matka Boża ponownie ukazała się Łucji 10 grudnia
1925 roku w Pontevedra
(Hiszpania) – już po śmierci
Franciszka i Hiacynty. Tym
razem Niebieska Królowa
trzymała na ręku Dzieciątko Jezus. Maryja zwróciła uwagę na stan swojego
Niepokalanego Serca: „Córko moja, spójrz, Serce moje
otoczone cierniami, którymi

ludzie przez bluźnierstwa i
niewdzięczność stale ranią.
Przynajmniej ty staraj się
nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę
w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia
do tych wszystkich, którzy
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez
piętnaście minut rozmyślania

nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Dlaczego właśnie pięć
sobót
wynagradzających?
Na to pytanie Łucja otrzymała odpowiedź w kaplicy
w nocy z 29 na 30 maja 1930
roku. Jezus powiedział jej
wówczas: „Córko moja, jest
pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu

Maryi: bluźnierstwa przeciw
Niepokalanemu Poczęciu, Jej
Dziewictwu, Jej Bożemu Macierzyństwu (z jednoczesnym
uznawaniem Jej wyłącznie
za matkę człowieka), otwarte
i publiczne wpajanie w serca
dzieci obojętności, wzgardy, a
nawet nienawiści do Niepokalanej Matki, znieważania Maryi bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach”.

WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA:
Spowiedź w intencji wynagradzającej
Przed sakramentem pokuty można odmówić następującą modlitwę: „Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu
pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy,
szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem
ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje
miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas”. Podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: „Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Nie jest konieczne przystępowanie do sakramentu pokuty
właśnie w pierwszą sobotę miesiąca, jeśli się jest w stanie łaski
uświęcającej.
Komunia św. wynagradzająca
Przyjęcie Ciała Pana Jezusa jest podstawowym elementem
nabożeństwa pierwszych sobót. Trzeba je przyjmować w intencji wynagrodzenia za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję należy wzbudzić w swym sercu
przed przystąpieniem do Komunii św.
Różaniec wynagradzający
Na początku Różańca przed Najświętszym Sakramentem
zaleca się odmawianie modlitwy Anioła z Fatimy do Trójcy

Przenajświętszej: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu
Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i oﬁaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie
za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez
przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”. Po każdym dziesiątku trzeba powtarzać modlitwę przekazaną przez Matkę Bożą w Fatimie w lipcu
1917 roku: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj
nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia”.
15-minutowe rozważanie nad treścią tajemnic różańca w intencji wynagradzającej
Nie wystarczy tylko przeczytać lub wysłuchać rozważań przygotowanych przez inną osobę. Osobiste przeżycie powinno się
stać aktem duchowego zjednoczenia się z Niepokalaną Matką. Można rozważać jedną wybraną tajemnicę albo wszystkie
po kolei, czyli rozmyślać o wydarzeniach z życia Jezusa i Maryi.
Ma to kształtować serca, upodabniać je do Serca Matki Bożej
oraz uczyć patrzeć na świat i różne wydarzenia naszego życia
Jej oczami.

Od wytrwałości w realizacji tego nabożeństwa zależy pokój na ziemi, w kraju, rodzinie, duszy.
Bądźmy razem przy Matce Bożej w pierwsze soboty miesiąca, by wypraszać miłosierdzie dla grzeszników
i całego świata. Niech Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje!
Ks. Jerzy Martinowicz
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W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI
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Palma – atrybut świąteczny
wykonany z sercem

Papież Franciszek

ciąg dalszy ze str. 1

RZ E M I E Ś L N I CZ K I
D O M I N I KÓW N Y
Właśnie tak żartobliwie są nazywane cztery
siostry: Dominika, Wanda,
Danuta i Czesława (nazwisko panieńskie Sarosiek), które są nosicielkami rzemiosła tworzenia
palm wielkanocnych. Dziś
bez ich wytworów – prawdziwych dzieł sztuki –
nie obchodzi się żadna Niedziela Palmowa
w Grodnie.
„Potencjał
twórczy
na pewno odziedziczyłyśmy po rodzicach, którzy
byli zdolnymi rzemieślnikami – mówi pani Dominika. – Ojciec mógł uszyć
buty, wykuć coś z żelaza, a
mama bardzo dobrze szyła i tkała dywany. Rodzice
musieli ciężko pracować,
ponieważ mieli dużą gospodarkę. I nas, dzieci,
trzeba było wychować. Jednak mimo wszystko mama
znajdowała czas, aby posadzić obok domu kwiaty.
Razem z nią pielęgnowałyśmy je. To zapewne było
początkiem naszego zafascynowania florystyką”.
Pani Dominika opowiedziała, że dawniej gałęzie wierzby po prostu
związywano nicią. Potem
zaczęto ozdabiać je barwinkiem, szparagiem, jałowcem. Później jako dekoracje zaczęto stosować
kwiaty z papieru. „Jeszcze
za czasów radzieckich zaczęłam tworzyć najróżniejsze warianty ozdób gałązek wierzbowych. Jednak
były to lata ateizmu, gdy
prześladowano za wiarę.
Dlatego też nie było możliwości wyjść na ulicę i pokazać szerszemu gronu palmę
wielkanocną,
ozdobioną
kolorowymi zasuszonymi

głęboki sens i całą swoją
duszę – przyznaje się pani
Dominika. – Kilka lat temu
zrobiłam niezwykłą palmę – filozoficzną. Trzy jej
gałązki to szlak, którym
idziemy do Boga. Serce
z kłosa symbolizowało
miłość do Pana, do ludzi i
do siebie. Okrągłe kwiatki ułożone w kolejności
świateł drogowych oznaczały przystanki na naszej
drodze życiowej. A u samej
góry palmy – tęcza z kłosów: kierujemy się w jej
stronę, szukając 8. koloru –
sensu życia”.

«odwilż», piękne palmy
zaczęły zdobywać popularność. Do ciekawej pracy zaangażowały się też
moje siostry. Każda zaczęła
przedstawiać swoje pomysły na ozdoby, wymyślać
ciekawe elementy. Dzięki
wyobraźni i twórczemu
podejściu palmy wielkanocne stały się naszą wizytówką. Od tamtego czasu
nie straciłyśmy zapału,
z jakim rozpoczynałyśmy
to dzieło. Odwrotnie, po latach czujemy jeszcze większy zachwyt”.

A B Y OZ D O B I Ć PA L M Ę,
T RZ E B A P RACOWAĆ
P RZ E Z CA ŁY RO K
Powstające palmy wielkanocne swym kształtem
przypominają liście prawdziwych
południowych
palm, którymi usłano drogę Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Prosty
pień z pyszną koroną jest
symbolem wschodzenia i
odrodzenia, a różnorodność kolorów oznacza
istotę rajskich obrazów.
„Nasze palmy często
porównuje się do «wileńskich», które są popularne
na Litwie i w Polsce – podkreśla pani Dominika. –
Jednak wyraźnie się różnią:
«wileńskie»
przypominają prawdziwe bukiety,
«grodzieńskie» natomiast
nie są wypukłe. Mają płaski
kształt, który zasugerowała
tradycja przechowywania
palmy za ikoną”.
Rzemieślniczka podkreśla, że nieodłącznym
„grodzieńelementem
skiej ” palmy są trzy gałązki wierzbowe o długości ok. 50 cm, które
symbolizują Trójcę Świętą. Właśnie one są trzonem, który zostaje upięk-

Fragment rozważań przed
modlitwą „Anioł Pański”,
26.03.2017

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Za swoje rzemiosło pani Dominice
w 2013 roku przyznano tytuł
„Narodowego majstra Białorusi”

humoru – mówi pani Dominika. – Ja ozdabiam gałązki wierzby kocankami,
żytnimi i owsianymi kłosami, barwinkiem, jałowcem, bukszpanem, tymotką,
wiechliną, różnymi ziołami
i trawami, które zbieram
na łąkach, polach, w lesie.
Wykorzystuję również liście kukurydzy, z których robię różnokolorowe kwiaty”.
Kobieta tłumaczy, że
aby ozdobić palmę, trzeba być nie tylko dobrym
florystą, lecz też botanikiem, a nawet chemikiem:
„Na swoim letniaku specjalnie hoduję kocanki.
Później za pomocą barwników nadaję im różne
kolory: czerwony, żółty,
pomarańczowy, fioletowy,
zielony. Również z tymi
roślinami, które zbieram

„Grodzieńska” wierzba jest płaska i kształtem przypomina ptasie pióro

jest po nie pójść, jak suszyć, w jakich warunkach
przechowywać. Zebranie
materiałów zajmuje dużo
czasu. Okazuje się więc, że
udekorować palmę można
w ciągu godziny, a na przygotowanie ozdób potrzeba
niemalże całego roku”.

RZ E M I O S ŁO
N I E D L A B I Z N E S U,
TY L KO D L A D U S ZY
Pani Dominika zaznaczyła, że jej serce napełnia się radością, gdy ludzie zachwycają się jej

Rzemieślniczka tworzy najróżniejsze warianty obowiązkowego wielkotygodniowego atrybutu,
jaskrawym przykładem czego jest palma ﬁlozoﬁczna

kwiatami i ziołami – dzieli
się wspomnieniami kobieta. – Gdy się rozpoczęła

szony. „Kompozycje mogą
być najróżniejsze, wszystko zależy od wyobraźni i

Co to znaczy
mieć prawdziwe
ś wiatło? Co to
znaczy kroczyć
w świetle? Przede wszystkim –
wyrzeczenie się fałszywego
światła: zimnego i niedorzecznego światła zabobonów o innych. Zniekształcają
one rzeczywistość i sprzyjają nienawiści do tych, kogo
osądzamy bez miłosierdzia
i oskarżamy bez podstaw.
Jest to nasz codzienny chleb.
Jeśli plotkujemy o innych,
chodzimy nie w świetle, tylko
w ciemności. Innym fałszywym, tak kuszącym i dwuznacznym światłem jest pożytek osobisty. Jeśli oceniamy
ludzi i rzeczy według kryteriów
naszego zysku, zadowolenia,
prestiżu, nie doświadczamy
prawdy w relacjach i sytuacjach. Jeśli pójdziemy drogą
szukania wyłącznie własnej
korzyści, będziemy kroczyć
w ciemności.

na łonie dzikiej przyrody,
nie jest tak łatwo. Trzeba
wiedzieć, kiedy najlepiej

wyrobami. „Każde moje
dzieło to nie tylko piękna
kompozycja. Wkładam w to

Kobieta
podkreśla,
że „grodzieńskie ” palmy
cieszą się powodzeniem
nie tylko w naszym regionie, lecz także w różnych zakątkach Białorusi
i poza jej granicami. Przez
7 lat pani Dominika brała
udział w Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie (Polska). Goście wydarzenia bardzo chętnie
nabywali palmy, mimo
że festiwal odbywał się
latem i, zdawałoby się,
nie pora na kupowanie
palm wielkanocnych. Wyroby białoruskiej rzemieślniczki trafiły nawet
do Anglii, Francji, Chin i
USA.
„«Grodzieńskim» palmom przyznano status historyczno-kulturowej wartości – z dumą mówi pani
Dominika. – Cieszy mnie,
że tym rzemiosłem interesuje się też młode pokolenie. W Grodnie mamy
już swoich kontynuatorów,
którzy tworzą własne oryginalne dzieła. Przyjeżdżali do nas również rzemieślnicy z Brzeszczyzny i
Homelszczyzny, chcieli poznać naszą technikę dekorowania palm. Dzięki Bogu,
chętnych nie braknie. Dlatego też mamy nadzieję, że
po nauczeniu się podstaw
tej pracy będą oni rozwijać
to rzemiosło i przekazywać
je dalej”.
Kinga Krasicka

Podobnie jak
do Maryi w chwili Zwiastowania
Bóg przychodzi
do nas w naszej codzienności i mówi: „Nie bój się”.
Nie bój się zawierzyć Mu
swego życia, powiedzieć
Mu „tak”. Nie bój się, gdy
na drodze swego życia
spotkasz cierpienie i krzyż.
Nie bój się i zaufaj. Wierzyć
to znaczy ufać Panu Bogu
i mówić Mu „fiat” każdego
dnia. Wierzyć to być gotowym
przyjąć z ręki Boga wszystko,
co nam przygotował.
Niech Matka Najświętsza,
wierna i pokorna Służebnica
Pańska, wyprasza dla nas
łaskę głębokiej wiary, abyśmy
tak jak Ona całym naszym
życiem odpowiadali Bogu:
„Fiat – niech mi się stanie
według Twego słowa”.
Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 25.03.2017

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Pierwsze spotkanie człowieka
z Jezusem odbyło
się podczas sakramentu chrztu,
gdy jego wody
ożywiły nas do nowego życia duchowego. Dzięki temu
sakramentowi Chrystus stał
się źródłem nowego życia.
Jednak wiążą się z tym też
nowe obowiązki: konieczność
wyrzeczenia się grzechu i życie w stanie Bożej łaski. Aby
uwolnić się od uzależnienia,
najpierw trzeba przyznać
swoją grzeszność, przyznać,
że idziemy przeciw Bogu.
Kolejny krok to zwrot do miłosiernego Ojca, który posłał
swojego Syna na śmierć krzyżową dla naszego zbawienia.
Do tego właśnie nawoływała
Maryja w przesłaniu fatimskim.
Fragment homilii wygłoszonej
podczas Mszy św. w paraﬁi
MB Różańcowej w Rakowie,
28.03.2017
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 Franciszek odmówił przyjęcia honorowego doktoratu
z medycyny (honoris causa),
który postanowił mu przyznać
uniwersytet w Salerno (Włochy). W ten sposób uczelnia
chciała uszanować Papieża
za jego „powszechnie uznane
zdolności jako lekarza dusz”
oraz za to, że jest „znawcą
potrzeb osób najsłabszych i
najbiedniejszych”. Powołując
się na odpowiedź z Watykanu
sekretarza stanu kardynała
Pietra Parolina, miejscowe
media wytłumaczyły decyzję
Ojca Świętego tym, że „Papież
nie przyjmuje odznaczeń”.
 Odbędzie się kanonizacja
błogosławionych Franciszka i
Hiacynty Marto – małych pastuszków, którym w 1917 roku ukazała się Matka Boża
w Fatimie. Kongregacja Spraw
Kanonizacyjnych za zgodą
papieża Franciszka ogłosiła
dekret o uznaniu cudu za ich
wstawiennictwem. To otwiera drogę do ich kanonizacji.
Obecnie należy oczekiwać
ogłoszenia konkretnych dat
tego obrzędu. Niewykluczone,
że do kanonizacji mogłoby
dojść już 13 maja podczas
wizyty Ojca Świętego w fatimskim sanktuarium.
 W kościele św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce (Polska), w którym miał miejsce
cud eucharystyczny, zostanie
odczytany dekret ks. arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego,
Metropolity Białostockiego,
którym ustanawia on tę świątynię – sanktuarium. Ten
status nadano m.in. z powodu
wielkiej rzeszy wiernych, która
odwiedza kościół i doznaje tu
łask uzdrowień ﬁzycznych oraz
duchowych. Pielgrzymi przybywają z różnych stron Polski,
a nawet świata, z krajów tak
odległych, jak m.in. Chiny,
Indonezja, Argentyna, Australia czy Wyspy Samoa. Liczba
łask, które wierni modlący się
w obliczu sokólskiej Hostii
otrzymują, ciągle wzrasta.
 W Marktl am Inn (Górna Bawaria) trwają ostatnie
przygotowania do obchodów
90. urodzin papieża-seniora Benedykta XVI. Co roku
16 kwietnia dom, w którym
urodził się przyszły Ojciec
Święty, po zimowej przerwie
otworzy swoje podwoje. Będzie
to także mały jubileusz, gdyż
od 10 lat dawny budynek prywatny jest dostępny dla zwiedzających, a od 40 lat obecny
papież-senior jest honorowym
obywatelem tego niewielkiego
miasteczka. Od chwili wyboru
kardynała Josepha Ratzingera na Stolicę Piotrową dom,
gdzie się urodził, i parafia
św. Oswalda stały się miejscem
odwiedzanym przez rzesze
turystów.
 Rzymsko-katolicka
parafia św. Jana Pawła II
we Lwowie (Ukraina) organizowała dla wiernych ekstremalną Drogę Krzyżową. W porze nocnej uczestnicy szli przez
lasy, wioski, pola, zachowując
milczenie i rozważając Słowo
Boże. Ogólna długość trasy
wyniosła ok. 27 km. Odważyły
się nią pójść setki osób w wieku od 13 do 60 lat. Podobne
wydarzenie jest planowane we
Lwowie również w nocy z 21 na
22 kwietnia.
credo-ua.org; pch24.pl;
niedziela.pl
Angelina Pokaczajło
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Wielkotygodniowe zwyczaje w różnych krajach
DLA PONAD DWÓCH MILIARDÓW CHRZEŚCIJAN W NIEDZIELĘ PALMOWĄ ROZPOCZYNA SIĘ WIELKI TYDZIEŃ.
Z TYM KULMINACYJNYM ODCINKIEM OKRESU LITURGICZNEGO W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA ZWIĄZANE SĄ ROZMAITE TRADYCJE.

HISZPANIA

Wielki Piątek to główny
dzień obchodów Wielkiego Tygodnia. W Sewilli tuż
po północy na ulice miasta
wychodzą
najważniejsze
procesje: Jezusa Wszechmocnego, Matki Bożej Nadziei i
Matki Bożej z bazyliki Macarena. O świcie wracają one
do kościołów i kaplic, aby
ustąpić miejsca kolejnym
pochodom. Funkcjonuje tam
52 arcybractwa, z których każde przemierza miasto w osobnej procesji. Łącznie mają one
ok. 100 „pasos”, czyli scen
Męki Pańskiej.
W Aragonii śmierć Jezusa
zapowiada tradycyjnie bicie
setek bębnów. W niektórych
miastach, np. w Kordobie, pali
się też tzw. „judaszy”. Są to
kukły symbolizujące apostoła,
który zdradził Chrystusa.

kraju, krytykuje tę krwawą tradycję jako wypaczenie wiary.
W Wielki Piątek w kilku
miastach, w tym w Londynie
na Trafalgar Square, są wystawiane sztuki pasyjne, gdzieniegdzie, np. w Yorku, nawet
całe ich cykle. Tę średniowieczną tradycję wskrzeszono w XX wieku – po długiej
przerwie z powodu reformacji,

kartki, laurki oraz życzenia żądają wrzucenia do ich koszyka
łakoci lub symbolicznego datku. Tradycja ta jest pozostałością po wierzeniach w organizowane na wyspie Blåkulla zloty
czarownic, które posłuszne
szatanowi werbowały swoje adeptki i nakazywały im
niepostrzeżenie
myszkować
w ludzkich posiadłościach.
Wielka Sobota jest najważniejszym dniem świątecznego

podczas której były zakazane
wszelkie formy teatru. Od XIX
wieku również anglikańska
liturgia wielkopiątkowa stopniowo powraca do tradycji
sprzed reformacji. Znowu
zaczęto organizować procesję Drogi Krzyżowej, podczas
której w ubiegłym roku ciężki
krzyż dźwigał arcybiskup Canterbury Justin Welby.

Hiszpania

ANGLIA

wykonywanie wszelkich prac i
spożywanie słodyczy. Tradycyjnym daniem jest zupa z pasty
sezamowej i cebuli z dodatkiem octu. Następnego dnia
Grecy rozpoczynają przyrządzanie świątecznych potraw.
Przed północą biorą udział
we Mszy św., podczas której
kapłan za pomocą świecy użycza świętego ognia jednemu
z wiernych, on natomiast przekazuje go dalej. Gdy wybija
północ, zgromadzeni całują się
w policzki i pozdrawiają siebie
nawzajem słowami „Christo
Anesti!”, czyli „Chrystus Zmartwychwstał!”. Palące się świece zabierają do domów.

W Wielki Czwartek pielgrzymi
gromadzą się o godz. 7.00 w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie
jest odprawiana Msza św. pod
przewodnictwem patriarchy
Jerozolimy. W jej trakcie zgodnie z tradycją obmywa on stopy
klerykom. Wieczorem pielgrzymi udają się do Bazyliki
w Ogrodzie Oliwnym, w Getsemani, gdzie o 21.00 rozpoczyna się godzina święta, podczas
której rozważa się Mękę Pańską. Stamtąd później wyrusza
procesja z lampionami do pałacu Kajfasza, gdzie Chrystus
został osądzony przed Wysoką
Radą. Tam też, wspominając
Jezusa stojącego przed San-

ZIEMIA ŚWIĘTA

hedrynem oraz więzionego
w lochach w nocy z czwartku
na piątek, pielgrzymi mogą
w ciszy trwać na czuwaniu.
W Wielki Piątek rano Bazylika Grobu Pańskiego jest
zamknięta dla zwiedzających.
Otwiera się ją jedynie na Liturgię Męki Jezusa, odbywającą się o godz. 8.00 na Kalwarii, w miejscu ukrzyżowania.
O 11.30 natomiast wyrusza
Droga Krzyżowa ulicami Jerozolimy prowadzona przez ojców franciszkanów. Tysiące
osób z różnych krajów idą Via
Dolorosa na Golgotę, przeżywając stacje Męki Chrystusowej.
W Jerozolimie istnieje
wielkopiątkowa tradycja liturgiczna, której nie ma nigdzie
indziej na świecie. Po zmroku
wierni gromadzą się w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie
odbywa się tzw. procesja
pogrzebowa Jezusa, której
przewodniczy franciszkański
kustosz Ziemi Świętej. Zdjęta
z krzyża figura Chrystusa zostaje symbolicznie namaszczona olejami zgodnie z tradycją namaszczenia ciała Jezusa, a następnie przeniesiona
i złożona do znajdującego się
w obrębie tej świątyni grobu.
W Wielką Sobotę z powodu potrzeby podziału godzin
celebracji między różne wyznania chrześcijańskie katolicka Wigilia Paschalna jest
sprawowana rano, już o 7.30.
Rozpoczyna się tradycyjnie
od rozpalenia ognia przed
Bazyliką Grobu Pańskiego.
Główna celebracja jest w Jerozolimie szczególnie wymowna, ponieważ odbywa się
dosłownie przed Grobem
Pańskim, z którego Chrystus
zmartwychwstał. W ciągu dnia
świątynia, która jest jednym
z najświętszych miejsc na ziemi, pozostaje otwarta.

BRAZYLIA

Uroczyste procesje odbywają się od Wielkiego
Wtorku do Wielkiego Piątku –
w zależności od regionu. Mężczyźni zazwyczaj wychodzą
z jednego kościoła pewnej
miejscowości i niosą figurę
Jezusa dźwigającego krzyż, kobiety natomiast rozpoczynają
od innej świątyni i podążają
za figurą Matki Bożej Bolesnej.
W wyznaczonym miejscu –
często na głównym placu
miasta – odbywa się „bolesne spotkanie Matki z Synem”.
Tam kapłan wygłasza homilię.
Po kazaniu tworzy się jedna
wspólna procesja z dwiema figurami i rozpoczyna się nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Od 1992 roku w Wielki
Piątek sceny Męki Pańskiej
w największej brazylijskiej
„faweli” (dzielnicy nędzy) Rocinha w Rio de Janeiro przedstawia grupa teatralna „Roca
Cacacultura”. Bodaj najbardziej
znane misterium, wystawiane
od ponad 40 lat, jest odgrywane w mieście Nova Jerusalem.
Bierze w nim udział ok. 500
aktorów, w tym znane postacie
życia publicznego. W zeszłych
latach rolę Marii Magdaleny
grała np. Miss Brazylii Natalia
Guimarães. Całe widowisko
dzieli się na 9 scen rozmieszczonych w różnych punktach
miasta. Publiczność wędruje
razem z aktorami. Uczestniczy
w nim kilkadziesiąt tysięcy
osób.

CZECHY

Tylko jeden dzień w ostatnim tygodniu przed Wielkanocą jest nazywany wielkim –
piątek. Pozostałe dni określane są kolorami. Tak więc środa
jest czarna, czwartek zielony,
a sobota biała.
Popularną tradycją w okresie Wielkiego Tygodnia jest
organizowanie świątecznych
jarmarków, gdzie można kupić
drewniane figurki, pisanki, cukierki, a nawet „pomlazki”, czyli
rózgi splecione z wierzbowych
gałązek. Nimi w Poniedziałek
Wielkanocny chłopcy smagają
dziewczyny, w zamian otrzymując pisanki lub słodycze.

SZWECJA

Dni Wielkiego Tygodnia są
związane z szeregiem prze-

okresu. W godzinach popołudniowych spożywa się wykwintny obiad składający się przede
wszystkim z jajek i ryb. Dzieci
natomiast bardzo się cieszą,
ponieważ w ten właśnie dzień
zajączek wielkanocny przynosi im duże świąteczne jajko,
w którym znajduje się ogromna
ilość cukierków.
W Wielkim Tygodniu obowiązuje post ścisły, zabraniający spożywania mięsa i
produktów mlecznych. Wtorek jest dniem poświęconym
modlitwie i czytaniu Biblii.
W wielu domach są przygotowywane specjalne ciasteczka
„koulourakia”. W środę Grecy
zazwyczaj sprzątają swoje
mieszkania, a wieczorem idą

W dni Wielkiego Tygodnia
odbywają się uroczyste Msze
św. w Bazylice Grobu Pańskiego, która w tym okresie
staje się najważniejszym centrum chrześcijańskim w Ziemi Świętej. Mają one miejsce
w poniedziałek, wtorek i środę.
We wtorek jest też odprawiana Eucharystia ze śpiewem
Męki Pana Jezusa w klasztorze Biczowania, gdzie zgodnie z tradycją jerozolimską są
przedstawiane dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej –
jerozolimskiej Via Dolorosa.
W środę z kolei odbywa się
Msza św. w Getsemani, czyli
w Ogrodzie Oliwnym – w Bazylice Konania. W tym dniu
w Bazylice Grobu Pańskiego
można uczcić ważną relikwię

do kościoła. Wielki Czwartek
jest przeznaczony na malowanie jajek i ozdabianie
w świątyniach grobu Chrystusa girlandami, zwanymi
„epitaphios”. Wielki Piątek to
dzień żałoby. Zabronione jest

Męki Pańskiej – kolumnę biczowania – znajdującą się w
Kaplicy Najświętszego Sakramentu.
W wyjątkowy sposób
są
obchodzone
uroczystości Triduum Paschalnego.

GRECJA

FILIPINY

W wiosce Cutud znajdującej się 80 km na północ
od stolicy Filipin istnieje zwyczaj dobrowolnego ukrzyżowania w Wielki Piątek. Zwykle
poddaje się mu kilkanaście
osób. Na parę godzin przed
przybiciem do krzyży półnadzy
ochotnicy, ubrani w kaptury, biczują się bambusowymi
prętami i kijami z wsadzonymi
w nie kawałkami szkła. Mimo
dużego stopnia grozy atmosfera jest świąteczna – sprzedaje się piwo, lody, a nawet
pamiątkowe bicze. Prominentni goście mogą oglądać
ukrzyżowanie ze specjalnych
miejsc widokowych.
Od lat 60. XX wieku misterium w Cutud stało się
atrakcją turystyczną szeroko
opisywaną przez media. Ukrzyżowania zaczęto też urządzać w innych częściach Filipin. Kościół katolicki, do którego należy ok. 80% z prawie
90 mln mieszkańców tego

Ziemia Święta, Grób Pański

sądów. Na przykład w Wielki
Czwartek panuje zwyczaj przebierania się za „wielkanocne
wiedźmy”. Zwykle czynią to
dziewczynki w wieku 5-11 lat.
Spacerują one po domach i
w zamian za świąteczne

Przygotowała Kinga Krasicka
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Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia
i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Radość Wielkanocna rozjaśnia dziś Kościół na całym świecie. W świątyniach, w domach i
w sercach chrześcijan rozbrzmiewa radosne „Alleluja”. Obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego – świętujemy zwycięstwo, które Jezus odniósł nad grzechem i śmiercią.
Chrystus zmartwychwstał! On żyje i będzie żył na wieki! Ta prawda ukazuje nam potęgę bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Ta sama miłość, która została objawiona na drzewie krzyża, dziś
przemawia do nas w znaku pustego grobu.
Ten znak przypomina, że kiedyś też nasze groby i groby naszych bliskich zmarłych będą puste.
Dokona się wtedy ten sam cud, który dziś wspominamy – cud Zmartwychwstania. Św. Paweł pisze:
„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 8).
Czyż może być dla człowieka większa radość niż świadomość, że z każdym dniem swej doczesnej
wędrówki zmierza nie ku śmierci i nicości, lecz ku pełni nowego prawdziwego życia, które nie będzie
miało końca?
Trwając w tej radości paschalnej, którą obdarzył nas Pan Jezus przez swoje Zmartwychwstanie,
składam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, moc najserdeczniejszych życzeń. Niech zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią opromieni radością każdy dzień życia, niech napełni pokojem i ufnością serce, niech
pozwoli wiernie podążać za Zbawicielem drogą wiary, nadziei i miłości. Ogarniam Was wszystkich swoją modlitwą, życzę błogosławieństwa Bożego, dobrego zdrowia i obfitości wszelkich łask
od Zmartwychwstałego Pana.

Wesołego Alleluja!

Wielkanoc –

najstarsze i najważniejsze
święto chrześcijańskie

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

Koszyk wielkanocny

Przez zmartwychwstanie Pana dokonało się dzieło zbawienia ludzkości, pojednania człowieka ze Stwórcą. Jest to podstawa wiary, pierwsza i najważniejsza prawda, która symbolizuje
zwycięstwo życia nad śmiercią, odrodzenie i odnowienie duchowego światła człowieka. W tym dniu wierni świętują swoje odkupienie oraz możliwość otrzymania wiecznego szczęścia, które
zostało zdobyte ceną śmierci krzyżowej i zmartwychwstania
Zbawcy.
Kilka słów o tym, w jaki sposób chrześcijanie obchodzą najważniejszą uroczystość dzisiaj oraz jakie istnieją wśród wiernych tradycje dotyczące tego dnia.
PO CO FARBUJEMY JAJKA?
Jak mówi starożytne podanie, Maria Magdalena wyruszyła
do Rzymu, aby głosić Ewangelię. Przyszła do imperatora Tyberiusza i przyniosła mu w prezencie jajka. Głośno powiedziała:
„Chrystus zmartwychwstał!”. Władca zaprzeczył, że człowiek
nie może zmartwychwstać, jak to białe jajko nie może stać
się czerwone. Jajko od razu zaczęło różowieć, aż w końcu stało się jaskrawoczerwone. Po tym wydarzeniu imperator przyjął
chrzest. Od tamtego czasu na znak nieśmiertelności życia wierni
farbują jajka.
Uważa się, że najbardziej odpowiednim kolorem jest czerwony, ponieważ symbolizuje cierpienie i krew Zbawcy. Jednak
w tradycji chrześcijańskiej wykorzystuje się również inne barwy.
Oprócz tego wielkanocne jajka często są malowane i ozdabiane.
Uwaga! Jako upiększenie jajek mogą posłużyć naklejki
z obrazami. Obierając poczęstunek, trzeba je ostrożnie usunąć i
spalić. Rozerwanie i wyrzucenie wizerunku Jezusa lub świętych
jest grzechem świętokradztwa.
W CZYM TKWI ISTOTA TRADYCJI
KOLĘDY WIELKANOCNEJ?
Zwyczaj odwiedzania domów w Niedzielę Zmartwychwstania ma starożytne korzenie. Z dawnych czasów po wsiach
i miastach wędrują tak zwani wołoczebnicy i śpiewają pieśni,
w których sławią zmartwychwstanie Chrystusa. Gospodarze,
do których zawitano z Dobrą Nowiną, częstują gości różnymi
przysmakami. Ta tradycja pozwala dzielić radość z okazji uroczystości z bliźnim.
Zwyczaj kolędowania na Białorusi jest najbardziej rozpowszechniony w centralnej i północno-zachodniej części kraju.
Prawie nie występuje na Polesiu.
DLACZEGO DATA WIELKANOCY U KATOLIKÓW
I PRAWOSŁAWNYCH ZWYKLE JEST INNA?
W kalendarzu liturgicznym uroczystość Zmartwychwstania
Pana jest ruchoma. Aby ustanowić datę, Cerkiew korzysta ze starożytnego kalendarza juliańskiego, a Kościół katolicki – z gregoriańskiego, który przejął w XVI wieku (strzałki zegara zostały
przestawione do przodu, aby równonoc następowała w kalendarzu o 10 dni wcześniej). Dlatego też tylko w 30% możliwości
Wielkanoc u wiernych różnych wyznań wypada w tym samym
dniu. Ostatnio katolicy celebrują uroczystość wcześniej niż prawosławni. Daty mogą się różnić nawet o miesiąc.
Zgodnie z powiadomieniem włoskich mediów, Papież Franciszek wypowiedział się o tym, że Kościół może zmienić metodę
wyznaczania daty Wielkanocy, aby wspólnota chrześcijańska
świętowała uroczystość Zmartwychwstania Pana w tym samym dniu. Na razie prawosławni i katolicy celebrują wspólną
Paschę tylko w Finlandii. Tam święto jest obchodzone zgodnie
z zachodnim kalendarzem na poziomie oficjalnym.
W bieżącym roku chrześcijanie całego świata spotkają Wielkanoc wspólnie – 16 kwietnia. Po raz kolejny święto prawosławnych i katolików będzie obchodzone w tym samym dniu
20 kwietnia 2025 roku.
W Wielkanoc ważne jest otworzyć swoje serce na Boga i
bliźniego. Za przykładem Zbawcy otulić ciepłem i troską innych
ludzi, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy i współczucia. Za prezentami i poczęstunkiem warto nie stracić prawdziwej radości Wielkanocy, której podstawą jest triumf niezwyciężonego Boga.
Angelina Pokaczajło

W Wielką Sobotę wierni zakładają świąteczne ubranie, zabierają ze sobą przygotowaną
do poświęcenia „paschę” i wyruszają do kościoła, aby pobłogosławić potrawy na stół wielkanocny.
W koszyku powinny znaleźć się jajka, chleb, wędliny, chrzan, pieprz, sól, ser żółty, pieczywo
wielkanocne, baranek paschalny. Każdy z Bożych darów jest szczególnym i charakterystycznym
symbolem, przypominającym o męce i zmartwychwstaniu Chrystusa.
JAJKA
Symbol płodności, odrodzenia życia, znak
zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Jajka są
ozdabiane lub farbowane na różne kolory.
Najbardziej rozpowszechniony wariant skorupy – brązowo-złoty, jeśli jajka zostały „wykąpane” w łupinach cebuli.
CHLEB
Symbol codziennych potrzeb człowieka: sytości, godnego życia. Wierni w modlitwach niestrudzenie proszą Ojca Niebieskiego o chleb
powszedni. A że mają go z Bożej hojności, więc
przynoszą na błogosławieństwo do świątyni.
Robi się to również na pamiątkę o tym Chlebie,
który zstąpił z nieba – Chrystusie.
Do koszyka można położyć każdy rodzaj chleba: czarny, biały. Niektórzy wierni specjalnie
na Wielkanoc pieką chleb zgodnie z odświętnym przepisem – paschalny.
MIĘSO I WĘDLINY
Symbol dobrobytu, dostatku: nie tylko materialnego, ale też duchowego.
Do koszyka można położyć różnorodne wędliny lub kiełbasy, kawałek słoniny lub wołowiny.
PIEPRZ
Symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi dodawali do pikantnego sosu charoset rudego
koloru. Maczano w nim kawałki upieczonego
paschalnego jagnięcia na pamiątkę trudnej
pracy niewolniczej przy wyrabianiu cegły
w Egipcie.
CHRZAN
Przypomina o pokonywanej przez Chrystusa
męce goryczy. Symbolizuje również fizyczną
siłę i zdolność do życia.
Chrzan można położyć potarty i wymieszany
z jajkami i śmietaną.

SÓL
Dodaje potrawom smaku, zabezpiecza produkty przed zepsuciem, a także symbolizuje
ochronę człowieka przed zepsuciem duchowym, nawrócenie i oczyszczenie. Dla chrześcijan sól jest znakiem istoty życia i prawdy.
Stąd mowa o „soli ziemi” – tak Jezus nazywał
swoich uczniów, wybranych.
SER ŻÓŁTY
Produkt przedstawia potrawę, która nie może
zostać przyrządzona wyłącznie rękami człowieka. Mleko to surowiec, który jest darem
przyrody. Jak matka karmi swe dziecko, tak
mleko jest symbolem ofiarności Boga.
Najlepiej, jeśli ser został przygotowany z mleka owieczki, kozy lub krowy.
PIECZYWO WIELKANOCNE
Symbol zdolności i doskonałości, do których
powinien dążyć każdy człowiek zarówno
w powszednim, jak i duchowym życiu.
Pieczywo – najlepiej domowego wyrobu. Tradycyjna potrawa to babka drożdżowa.
BARANEK PASCHALNY
Niewinność baranka, jego ślepe posłuszeństwo przypominają Chrystusa, który mimo że
był niewinny, oddał swoje życie, ponieważ
był posłuszny Ojcu. Jezus odkupił ludzi, dzięki czemu zostali oni powołani do wiecznego
świętowania uczty Baranka. Dla człowieka jest
to wyraźny przykład pokory i łagodności.
Dziś najczęściej można spotkać baranków
upieczonych z ciasta albo zrobionych z masy
cukrowej. Do koszyka można też położyć gipsową, porcelanową, szklaną lub plastikową
figurkę.

Różańce z Polski skierują
się na front do Donbasu
Akcja jest odpowiedzią
na prośbę Ukraińców
z terenów objętych działaniami wojennymi.
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zachęca
Polaków do przekazywania
różańców dla mieszkańców
Donbasu oraz walczących
na tamtejszym froncie żołnierzy.
„Każdy ma w domu jakiś
różaniec, na którym się już
nie modli. A różańce nieraz
ratują psychikę tych ludzi” –
powiedziała Wiktoria Harczenko, członkini wspierającej
zbiórkę fundacji Pomoc Polakom Donbasu.

„Noc świadków”
Pod takim hasłem w wielu miastach Francji odbyły się nocne nabożeństwa
w intencji prześladowanych chrześcijan na całym świecie.
Zgodnie ze słowami Marca Fromagera, dyrektora
francuskiego krajowego stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, inicjatywa ta miała na celu
zaprezentowanie osób, które
niekiedy nawet ryzykując życiem, „żyją tym, o czym mówią”. Wyjaśnił on również, że
swoją nazwą nawiązuje ona
do nocy samotności, które
musi przeżywać wiele ofiar
ucisku i przemocy.
Podczas modlitewnego
czuwania zostały odczytane
nazwiska chrześcijan, którzy
w ostatnim czasie oddali
życie za wiarę. Towarzyszyły
temu śpiewy, świadectwa i
medytacje nad owocami męczeństwa.

Graffiti cyfrowe
przeciwko wandalom
W katedrze Santa Maria
we Florencji (Włochy) postawiono specjalne panele,
gdzie turyści mogą zostawiać swoje napisy. Ten
krok został podjęty w celu
pokojowego zwalczania
wandalizmu.
System graffiti cyfrowych
działa już w ciągu roku. Zdaniem pracowników muzeum
pomysł odnosi sukces: zwiedzający zabytek architektury pozostawili na panelach
elektronicznych już ponad
18 tys. napisów. „Jeśli przekażesz wirtualną wiadomość,
zapiszemy ją. Również jako
arcydzieło świątyni” – mówi
się na tablicy informacyjnej
z panelami cyfrowymi.
Katedra Santa Maria del
Fiore jest najbardziej znanym
zabytkiem Florencji oraz 5. ze
względu na wielkość świątynią
na świecie.
Kinga Krasicka
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W Gierwiatach pożegnano się ze zmarłym proboszczem ks. Leonidem Nieściukiem

Spotkanie na temat Wielkiego Postu odbyło się w lidzkim kole „Aktywna Długowieczność”

Wieloletni proboszcz parafii Najświętszej Trójcy odszedł do wieczności 24 marca
i został pochowany 27 marca przy miejscowej świątyni. W pożegnalnej Mszy św. wzięli
udział arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz,
biskup Aleksander Kaszkiewicz oraz biskup
Jerzy Kasabucki, kapłani, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz miejskich,
liczni wierni z okolic i zagranicy.
Liturgia, której przewodniczył arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Mińsko-Mohylewski, odbywała się
w trzech językach: białoruskim, polskim
i litewskim (w tych językach tradycyjnie
modlą się wierni parafii w Gierwiatach).
W homilii hierarcha podkreślił niezmienność prawdy o śmierci, która może przyjść
nieoczekiwanie, o czym świadczy odejście
do wieczności ks. Leonida Nieściuka. „Jak
trzeba patrzeć na śmierć? – zastanawiał
się arcybiskup. – Gdyby się nią wszystko
kończyło, to by człowiek był najnieszczęśliwszym stworzeniem. My, chrześcijanie,
powinniśmy patrzeć na śmierć przez pryzmat prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, do przeżycia której prowadzi nas
Kościół w Wielkim Poście, a którą głosił
ludziom ks. Leonid przez prawie 35 lat –
najpierw na Litwie, potem w Iwiu, a następnie w Gierwiatach”.
Metropolita podkreślił, że śp. ks. Leonid po trzech pokoleniach ateizacji na ziemiach białoruskich ustanowił nie tylko
duchowy pomnik wiary, lecz także materialny – odnowiony kościół z uporządkowanym terytorium przy nim. „Niech nigdy
nie zarośnie do niego ludzka ścieżka” –
dodał arcybiskup Kondrusiewicz.
Wierni parafii z wielkim wzruszeniem
trwali na modlitwie w intencji swego proboszcza. Dziękowali za ks. Leonida, którego do nich skierowała Opatrzność Boża.

Poprowadził je duszpasterz centralnego szpitala rejonowego ks. Jerzy Biegański.
Spotkanie tematyczne odbyło się
w ramach „Polskiego Koła Rozmów”. Odwiedziły je osoby ze wspólnoty „Aktywna
Długowieczność”, działającej przy oddziale dziennej obecności ludzi starszego wieku w Centrum Obsługi Społecznej
w Lidzie. Uczestnicy spotkania razem
z kapłanem rozmyślali o historii i tradycjach Wielkiego Postu, skrusze, przebaczeniu i ofierze.
Ks. Jerzy odwiedza „Polskie Koło Rozmów” w każdy poniedziałek. Odpowiada
na niepokojące ludzi pytania, przybliża

Oddany Bogu i ludziom
Ks. Leonid Nieściuk urodził się
24 maja 1955 roku. Święcenia kapłańskie
przyjął z rąk biskupa Ludwika Powilonisa 22 maja 1982 roku w Kownie (Litwa).
Od 1996 roku był proboszczem parafii Najświętszej Trójcy w Gierwiatach.
W 2016 roku otrzymał medal I stopnia
„Za zasługi przed Wilnem i jego narodem”.
Dla parafian ks. Leonid był prawdziwym ojcem i dobrym doradcą w trudnych chwilach życia. W ciągu posługi
duszpasterskiej kapłan niejednokrotnie
odwiedzał domy wiernych, udzielał sakramentów św., wspierał każdego dobrym
słowem i radą. Był człowiekiem o wielkim sercu i potrafił się tym sercem dzielić
z innym.
W Gierwiatach ks. Leonid wykazał się
nie tylko talentem do bycia wspaniałym
duszpasterzem, lecz także zdolnościami do restauracji i projektowania krajobrazu. Właśnie pod jego kierownictwem
miejscowy kościół zupełnie się zmienił:
została odnowiona fasada, dach, terytorium przylegające stało się podobne
do maleńkiego Wersalu. Kapłan posadził
dookoła świątyni park z rzadkimi gatunkami drzew. Sprzyjał powstaniu w nim
zakątka, gdzie znalazły się figury Michała
Archanioła i 12 Apostołów.

„Wielkanocne sakramenty to dar nowego życia”
Pod takim hasłem w klasztorze sióstr nazaretanek w Nowogródku odbyły się rekolekcje
dla dziewcząt. W ciągu kilku dni uczestniczki
z Grodna, Mołodeczna, Gieranion, Smorgoń,
Nowogródka łączyły modlitwę z odpoczynkiem, wzajemnie się wzbogacały poprzez dzielenie się świadectwami wiary oraz szukały odpowiedzi na nurtujące pytania.
Wspólnie z siostrami i ks. Michałem
Bubnem dziewczęta zastanawiały się
nad wartością sakramentów, które pomagają chrześcijaninowi wzrastać w doskonałości i pozwalają żyć w Bożym świetle. Wśród
obecnych wybrzmiały wezwanie do postawienia Eucharystii w centrum swojego życia,
aby ona kierowała każdym życiowym wyborem, oraz zachęta do szczerego przystępowania do sakramentu spowiedzi, który
na nowo daje człowiekowi uświęcającą

łaskę potrzebną do zbawienia.
Podczas rozważań duchowych dziewczęta adorowały Najświętszy Sakrament,
modliły się przy sarkofagu błogosławionych
męczennic sióstr nazaretanek w rektoralnym kościele pw. Przemienienia Pańskiego.
W wolnym czasie poznawały bogatą historię
Nowogródka.

Wielkopostne spotkanie formacyjne kolejarzy odbyło się w Wadowicach (Polska)
W rekolekcjach pod hasłem „Idźcie i
głoście” wzięli udział również przedstawiciele Duszpasterstwa Kolejarzy diecezji
grodzieńskiej.
Podczas spotkania członkowie wspólnoty uczestniczyli w konferencjach tematycznych, Mszach św. oraz Drodze
Krzyżowej, pracowali w grupach i dzielili
się własnym doświadczeniem wiary. Rekolekcje były okazją do głębszych rozmyślań o plonach osobistego pojednania
z Chrystusem. Rozważania duchowe dodały pracownikom kolei otuchy, aby potrafili wyjść do tych braci i sióstr, którzy
stracili kontakt ze wspólnotą wiernych
lub którzy nie poznali jeszcze Zbawcy,
więc ciągle żyją poza Kościołem.

W ramach rekolekcji uczestnicy zwiedzili Muzeum św. Jana Pawła II w Wadowicach oraz sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie modlili się przed
cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Wierni z Lidy i Wołkowyska wzięli udział w dniach skupienia
Tematem przewodnim spotkań były słowa: „Sensowność naszych cierpień na ziemi w połączeniu z cierpieniami Jezusa
Chrystusa. Doświadczenie radości Paschy
pośród trudów ziemskiego życia”.
W ramach dni skupienia, które miały
miejsce w Wołkowysku, wierni wspólnie
trwali na modlitwie, rozważali tematy
Wielkiego Postu, który jest czasem szczególnego dotknięcia Bożej łaski. Uczestnicy wzięli również udział we Mszy św.
w parafii w Dereczynie. Eucharystię celebrował ks. Eugeniusz Uczkuronis.
„Podczas
spotkania
doszliśmy
do wniosku, że bardzo często człowiek
jest jak izolowany przewód elektryczny.
Dopóki dobrowolnie nie usunie izolacji
ze swego serca i w akcie wiary nie dotknie
nim Boga, zbawcza moc miłości nie może
do niego dotrzeć. Bywa, że z powodu

im prawdy wiary, w ten sposób okazując
potrzebującym niezbędne wsparcie duchowe.

Na Białorusi jest planowane przeprowadzenie pierwszego kongresu pro-life
Przykładowa data spotkania to koniec
2018 roku. Narady na ten temat toczą się
między Metropolitą Mińsko-Mohylewskim
arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem
i Radą do spraw Rodziny Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi.
Na kongresie zostaną omówione aktualne problemy współczesności. Między innymi zagrożenie ideologii gender,
nierozerwalny związek małżeński, obraz
Boga w człowieku, negatywny wpływ
na białoruskie społeczeństwo niektórych
firm międzynarodowych, promujących antykoncepcję i aborcję. Organizatorzy wydarzenia planują pokazać mechanizm ich
działania i udowodnić, dlaczego Białoruś

powinna być niezależną od tych międzynarodowych marek, które wciskają antychrześcijańskie i antyrodzinne wartości.

Rekolekcje wielkopostne odbyły się w paraﬁi św. Michała Archanioła w Smorgoniach
Tegoroczne rozważania duchowe poprowadził ks. Jerzy Martinowicz, odpowiedzialny za media diecezji grodzieńskiej.
Podczas rekolekcji specjalne nauki zostały
skierowane do dzieci, młodzieży, młodych
małżeństw.
Wierni rozważali Słowo Boże, które
proponował na te dni Kościół. Kapłan
przypominał obecnym o obowiązku kochać Boga i człowieka. Zachęcał niestrudzenie się nawracać i powstawać z grzechu, który oddala od Pana.
Aktywnie czas rekolekcji przeżywały
dzieci i młodzież. Miały one możliwość
„spotkać się” z pastuszkami z Fatimy i
przypomnieć sobie orędzie Matki Bożej wygłoszone 100 lat temu. Razem
z rekolekcjonistą i siostrami salezjankami, które posługują w parafii, młodzież
szukała odpowiedzi na pytanie: jak dzisiaj być prawdziwym świadkiem Jezusa

Chrystusa w świecie?
Po raz pierwszy w programie rekolekcji parafialnych w Smorgoniach odbyło się spotkanie z młodymi rodzinami.
Małżonkowie dzielili się tym, jak w odpowiedni sposób przeżywać czas Wielkiego
Postu, aby w wielkanocny poranek odczuć
prawdziwą radość ze zmartwychwstania
Pana.

Dzień skupienia dla ministrantów odbył się w Lidzie
Podczas spotkania, które zostało zorganizowane w paraﬁi Świętej Rodziny, członkowie
liturgicznej służby ołtarza w szczególny sposób zastanawiali się nad znaczeniem swojej
posługi.
W ramach dnia skupienia kl. Witalij Waluk wygłosił konferencję dla ministrantów
na temat „Jezus moją siłą i tarczą”, a także
opowiedział uczestnikom o swoim powołaniu i zachęcił częściej się zastanawiać
nad Bożym wezwaniem, nie bać się na nie
odpowiadać słowem i czynem.
Podsumowaniem spotkania była Msza
św., podczas której ks. Jerzy Górski podzię-

kował ministrantom za ich aktywną służbę
oraz świadectwo, które dają swoim kolegom i znajomym.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

DIAKONI ANDRZEJ BIAŁOBŁOCKI ORAZ ANDRZEJ HONCZAR
PRZYJMĄ ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
Uroczysta Msza św., podczas której absolwenci Wyższego Seminarium w Grodnie
otrzymają święcenia kapłańskie z rąk biskupa Aleksandra Kaszkiewicza,
odbędzie się 29 kwietnia o 10.00 w katedrze grodzieńskiej.
Diakon Andrzej Białobłocki pochodzi z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie,
diakon Andrzej Honczar – z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie.

utraty dóbr tego świata – bliskiej osoby,
pieniędzy, mieszkania, pracy, zdrowia –
lub przeżywania różnych trudności w tej
izolacji powstaje szczelina. Jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości
religijnych, doświadczy zawartej w nich
mocy, żywej miłości Boga, która leczy
zbolałe ludzkie serca” – zaznaczyła jedna
z uczestniczek spotkania.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:
19 kwietnia 1947 r. – ks. Marcin Puzyrewski, prob. Odelsk.
Do przygotowania wiadomości wykorzystano stronę internetową grodnensis.by
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Najdostojniejszym
Księżom Biskupom
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
i Józefowi
Staniewskiemu

z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy serdeczne życzenia mocnego
zdrowia, wytrwałości w wykonywaniu codziennych
obowiązków, nieustannej
pomocy Matki Bożej, darów
Ducha Świętego, radości,
pogody ducha oraz realizacji
wszystkich zamiarów. Niech
Wasza posługa pasterska
daje obﬁty owoc, a na drodze
życiowej będą jedynie życzliwi ludzie. Pogodnych Świąt!

Redakcja „Słowa Życia”

Najdostojniejszym
Księżom Biskupom
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
i Józefowi
Staniewskiemu

z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego z całego serca
składam życzenia mocnego zdrowia, wytrwałości
w pracy duszpasterskiej,
pogody ducha oraz realizacji
wszystkich zamiarów. Niech
Matka Boża codziennie
się Wami opiekuje, a Duch
Święty obdarza potrzebnymi
łaskami. Szczęść Boże!

S. Irena Złotkowska, Przełożona
Generalna Zgromadzenia
Sióstr Wspomożycielek Dusz
Czyśćcowych

Czcigodnym
Księżom Biskupom
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi i
Józefowi Staniewskiemu
oraz Ojcu Andrzejowi
Jodkowskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego
zdrowia, mądrości oraz
czułych serc ludzkich. Niech
Zmartwychwstały Jezus –
Najwyższy Kapłan – będzie
źródłem pokoju i radości.
Niech Wam błogosławi
w codziennej pracy
duszpasterskiej.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca diecezji grodzieńskiej

Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi,
Józefowi Staniewskiemu,
Antoniemu Dziemiance,
Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu, Waleremu
Bykowskiemu, Pawłowi
Bezlapowiczowi, Pawłowi
Skubie, Aleksandrowi
Siemińskiemu, Aleksandrowi Mackiewiczowi,
Waleremu Spirydonowi,
Jerzemu Jasiewiczowi,
Witalemu Dobrołowiczowi, Ojcu Kazimierzowi
Żylisowi, wszystkim
Kapłanom i Siostrom
Zakonnym diecezji
grodzieńskiej, Księdzu
Rektorowi i Klerykom
Wyższego Seminarium
Duchownego w Grodnie

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
szczere życzenia i wyrazy
wdzięczności. Niech
w Waszym życiu będzie więcej światła, miłości, ciepła,
zrozumienia i wsparcia od
ludzi oraz jak najwięcej dobrych dzieł. Niech serca będą
napełnione błogosławieństwem Bożym, a wewnętrzne
poczucie radości nie opuszcza duszy. Wasze pragnienie
czynić dobro, oﬁarowywać
siebie Chrystusowi i podążać
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za Nim jest przykładem
dla nas wszystkich. Dziękujemy Bogu za to, że Was
do nas posłał. Niech Jezus
Zmartwychwstały zawsze i
we wszystkim Wam pomaga,
Maryja Panna otacza swą
matczyną opieką, a Duch
Święty obdarowuje swoimi
łaskami.

Z modlitwą apostolat „Margaretka”
z paraﬁi św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Najdostojniejszemu
Księdzu Biskupowi
Józefowi
Staniewskiemu

z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia:
miłości i błogosławieństwa
od Boga, radości, zdrowia
oraz wytrwałości na dalsze
lata. Niech Jezus zawsze
będzie Twym Przyjacielem, Duch Święty rozjaśnia
swym światłem każdy dzień
posługi, a Matka Najświętsza
przytula do swego serca.

Mama oraz krewni

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Szańczukowi,
Ignacemu Saniucie,
Witalemu Czabotarowi,
Stanisławowi
Maciukiewiczowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne
życzenia: mocnego zdrowia,
długich lat życia, dobrych
i życzliwych ludzi obok.
Niech wszystkie zamiary
się realizują, każdy dzień
będzie napełniony radością
i światłem Bożym, a Zmartwychwstały Chrystus dodaje
sił i cierpliwości. Owocnej
współpracy z Duchem Świętym i Jego obﬁtych darów,
mocnej wiary i bliskości
z Jezusem. Niech Matka
Boża otula Was płaszczem
swej opieki i miłości.

Wierni z paraﬁi
MB Szkaplerznej, w. Prywałka

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Gremzie
i Włodzimierzowi
Szkuryńskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składamy szczere życzenia: dobroci, ciepła i pogody
ducha, pogodnego nieba
nad głową, mocnego zdrowia
oraz dobrych i życzliwych
ludzi obok. Niech Święta
przyniosą harmonię i radość,
aby wszystkie ubolewania i
krzywdy odeszły
w niepamięć, a pozostały
tylko miłość i szczęście.
Niech Bóg Wam błogosławi,
a Matka Boża nieustannie się
Wami opiekuje.

Z modlitwą apostolat
„Margaretka”

Czcigodnemu Księdzu
Zdzisławowi Pikule

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obﬁtych łask Bożych, zdrowia
na długie lata, darów Ducha
Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej, wytrwałości
na drodze kapłańskiej, którą
wyznaczył Ci wszechmogący
Pan, a także dobroci ludzkiej.
Dziękujemy za trud, którego
się codziennie podejmujesz,
prowadząc nas do Boga.
Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!

Z modlitwą i szacunkiem
wierni z Dziatłowa

Czcigodnym Księżom
Kazimierzowi Murawie i
Olegowi Żurawskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne
życzenia: mocnego zdrowia,
światła Ducha Świętego,
czułych ludzi obok. Niech
Chrystus Zmartwychwstały –

Z głębi serca

Najwyższy Kapłan – obdarzy swoim miłosierdziem i
będzie źródłem miłości i pokoju w Waszym codziennym
życiu. Dziękujemy za pracę
w naszej paraﬁi, cierpliwość,
piękne, mądre i pouczające
kazania, dobroć i skromność,
troskę o ludzi i czułe serce.

Rodziny Joda, Walak, Lach oraz
byli paraﬁanie z Dziatłowa

Czcigodnym Siostrom
Alicji, Lilianie, Teresie,
Karolinie, Miriam,
Reginie i Natalii ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
serdeczne życzenia. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
opiekuje się Wami i obdarza
mocnym zdrowiem, dodaje
pewności i napełnia duszę
pokojem. Dziękujemy Bogu
za to, co dla nas zrobiłyście.
Niech Matka Boża otacza
Was swoją łaską i przytula
do swego serca.

Ze szczerą modlitwą
Ludmiła, Tatiana i Olga

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Lisowskiemu

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy szczere
życzenia: owocnej posługi
na niwie Pańskiej, natchnienia Ducha Świętego, opieki
Matki Bożej i świętego
Patrona. Niech każdy dzień
będzie dla Ciebie wspaniałą
możliwością, aby godnie
i oﬁarnie służyć Bogu i
ludziom.

Wierni z paraﬁi Najświętszej
Maryi Panny w Werejkach

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Etelowi, Edwardowi
Sinkiewiczowi,
Aleksandrowi
Fiedotowowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego
serca życzymy obﬁtych łask
Bożych na każdy dzień,
mocnego zdrowia, radości
w posłudze duszpasterskiej.
Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia Wasze życie
światłem i prowadzi przez
drogę kapłańską, Duch Święty obdarza swoimi łaskami,
a Matka Boża otula płaszczem swej miłości i opieki.

Z szacunkiem „Legion Maryi”,
grupa „Dobrego Pasterza”,
Komitet Kościelny oraz wdzięczni
wierni z paraﬁi Miłosierdzia
Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi

z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia, długich lat życia. Niech każdy
Twój dzień będzie szczęśliwy
i radosny. Niech Jezus Zmartwychwstały, który niesie
pokój całej ludzkości, prowadzi Cię pięknym szlakiem,
Duch Święty oświeca drogę,
a Matka Boża nieustannie się
Tobą opiekuje. Niech ludzie
darzą Cię szacunkiem, a Pan
Bóg we wszystkim błogosławi. Wesołego Alleluja!

Paraﬁanie z kościoła pw. Zwiastowania NMP, Międzyrzecze

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi,
Siostrom Agnieszce i
Annie, Wdowom
Konsekrowanym
Sabinie i Zoﬁi

z okazji Wielkiego Czwartku
i Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy serdeczne życzenia: zdrowia
na długie lata, szczęścia,
radości, życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus
Zmartwychwstały obdarza
Was miłością i opieką, Duch
Święty oświeca każdy dzień
Waszego życia i upiększa

go pokojem w łasce Bożej.
Dziękujemy za wspaniały
przykład wiary i pobożności.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca, paraﬁanie
z kościoła pw. Trójcy Świętej
w Surwiliszkach

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi
Pawłowi Białonosowi,
Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi,
Klerykowi
Aleksandrowi Żolikowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia na długie lata życia,
pogody ducha, radości, życzliwych ludzi obok i niegasnącej nadziei na lepsze. Niech
Matka Boża nieustannie
się Wami opiekuje, a Duch
Święty obdarza
wszelkimi darami.

Wdzięczni paraﬁanie
z Makarowiec

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń.
Niech każdy dzień będzie
napełniony pokojem i
Bożym błogosławieństwem,
obok będą życzliwi ludzie,
a zdrowie, radość i pomyślność nigdy Cię nie opuszczają. Życzymy nieustannej
opieki Matki Bożej oraz
wszelkich łask Zmartwychwstałego Chrystusa!

Rodzice

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, szczęśliwych dni posługi duszpasterskiej. Niech
Matka Boża opiekuje się
Tobą i prowadzi przez całe
życie. Wytrwania, sił i niegasnącego zapału w służeniu
Bogu i ludziom!

Z wdzięcznością paraﬁanie
ze wsi Gineli

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Zwierzyńskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego
zdrowia na długie lata, sił
i cierpliwości na niełatwej
drodze kapłańskiej. Niech Ci
zawsze towarzyszą Pan Jezus
i Jego Najświętsza Matka, a
żywy ogień Ducha Świętego,
który płonie w Twym sercu,
nigdy nie słabnie. Dziękujemy za wspaniałe głoszenie
Słowa Bożego, mądre rady,
szczere modlitwy, dobre
i czułe serce, ratowanie i
nawracanie naszych dusz.

Z modlitwą i szacunkiem wierni
z kościoła pw. św. Józefa w Wornianach i kaplicy w Woronie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Witoldowi
Łozowickiemu, Pawłowi
Romanowskiemu,
Andrzejowi
Radziewiczowi, Janowi
Romanowskiemu,
Pawłowi Białonosowi

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
dobry Bóg obdarza Was
zdrowiem, radością, cierpliwością i opromienia światłem każdy dzień życia. Niech
Pan Jezus będzie Waszym
Przyjacielem, a Matka Boża
każdego przytula
do swego serca.
Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi i Księdzu Pawłowi za
wspólne modlitwy i głoszenie Słowa Bożego, za troskę
o nasze dzieci i świątynię.

Kołka Różańcowe, członkowie

ciąg dalszy na str. 8

Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca i wdzięczni paraﬁanie
z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Pawlukiewiczowi

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
serdeczne życzenia: wytrwałości i cierpliwości w posłudze kapłańskiej, satysfakcji
z pełnionych obowiązków.
Niech Jezus Zmartwychwstały umacnia Twą wiarę, napełnia serce miłością i będzie
źródłem pokoju i pomyślności. Mocnego zdrowia, darów
Ducha Świętego, codziennej
opieki Matki Bożej i
ludzkiej życzliwości.

Wierni z kościoła pw. Świętych
Piotra i Pawła w Graużyszkach

Czcigodnym Księżom
Janowi Gaweckiemu,
Olegowi Janowiczowi,
Witalemu Cybulskiemu,
Siostrom Irenie,
Marii i Zoﬁi

z okazji Wielkiego Czwartku
i Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego z całego serca życzymy niegasnącego zapału
w posłudze na niwie Bożej
oraz obﬁtych owoców z pracy. Niech na drodze życiowej
spotykają się tylko życzliwi
ludzie. Radości, pokoju, łask
Bożych, realizacji wszystkich
planów i zamiarów.
Pogodnych Świąt!

„Legion Maryi” z paraﬁi w Iwiu

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Obuchowskiemu, Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu,
Józefowi Hańczycowi,
Jerzemu Powajbie,
Jerzemu Martinowiczowi,
Jerzemu Swisłockiemu,
Aleksandrowi Sewastianowiczowi, Waleremu
Bykowskiemu, Ojcom
Kazimierzowi Jędrzejczakowi i Antoniemu
Porzeckiemu
z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:
ciepła i miłości ludzkiej, nadziei na lepsze oraz pogody
ducha. Niech każdy dzień
będzie wypełniony Bożą
radością, a łaski Zmartwychwstałego Jezusa spływają
na Was codziennie.

Franciszkański Zakon Świeckich,
apostolat „Margaretka” oraz
Kółka Żywego Różańca
z paraﬁi Teolin

Czcigodnemu Księdzu
Henrykowi
Jabłońskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych,
mocy i cierpliwości w wypełnianiu obowiązków duszpasterskich, mocnego zdrowia
oraz życzliwych ludzi obok.
Niech Bóg miłosierny
codziennie Ci błogosławi,
Maryja Panna okrywa płaszczem macierzyńskiej opieki
i miłości, a Duch Święty
obdarza obﬁtymi łaskami.
Wesołego Alleluja!

Paraﬁanie ze wsi Zaryca

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Waleremu
Bykowskiemu oraz
Ojcu Andrzejowi
Jodkowskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń:
wszelkich łask Bożych,
dobrego zdrowia na długie
lata, pogody ducha, ciągłej
opieki Matki Najświętszej,
pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz życzliwych
ludzi. Niech Bóg, któremu

zaufaliście, pomoże pokonać
wszelkie trudności, a Słowo
Boże, które siejecie
w naszych sercach, przyniesie plon stokrotny. Dziękujemy za czułe serce, piękny
przykład wiary i mądrości
oraz oﬁarną pracę
duszpasterską.

Z szacunkiem wierni oraz Kółko
Różańcowe św. Jana Nepomucena
ze Staniewicz

Czcigodnemu Ojcu
Antoniemu
Porzeckiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego składam szczere życzenia:
mocnego zdrowia, szczęścia,
radości. Niech życie będzie
wypełnione jaskrawymi
kolorami i uśmiechami ludzi,
znajdujących się obok, a każdy dzień przeżywany będzie
z zadowoleniem. Życzę spełnienia wszystkich marzeń,
dobrych inicjatyw. Dziękuję
za otwarte, szczere i dobre
serce, gotowość przyjść z pomocą w każdej chwili. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Boża otacza
swoją miłością i opieką.
Z podziękowaniem paraﬁanka
z kościoła pw. św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Henrykowi
Jabłońskiemu

z okazji Jubileuszu składamy
najserdeczniejsze życzenia:
umocnienia w wierze, nieustannej nadziei na lepsze,
szczerych i otwartych na miłość do bliźniego paraﬁan,
mocnego zdrowia oraz sił
w niełatwej pracy duszpasterskiej. Niech Bóg obdarza Cię swoimi dobrami, a
Najświętsza Panna broni od
złego. Dziękujemy za oﬁarną
posługę w naszej wspólnocie
paraﬁalnej.

Wdzięczni wierni i apostolat
„Margaretka” z paraﬁi Trójcy
Przenajświętszej, Zabłocie

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi
Szczupałowi

z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech miłość Boża oraz
miłosierdzie zstępują na
Ciebie codziennie, Najświętsza Maryja Panna ma w swej
macierzyńskiej opiece, a
zmartwychwstały Zbawiciel
obdarza swymi łaskami i
wspiera na niełatwej drodze
posługi duszpasterskiej.
Szczęść Boże!

Życzliwi paraﬁanie
z Nowej Rudy

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rejszelowi,
Siostrze Annie oraz
organistce Annie

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi każdy
dzień życia, dodaje mocnego
zdrowia, sił, wytrwałości i
pogody ducha, a Matka Boża
otaczająca swą miłością i
opieką będzie orędowniczką
i nadzieją. Dziękujemy
za nieustanną i oﬁarną
posługę na rzecz Boga i
ludzi, za modlitwę, głębokie
i piękne kazania. Z całego
serca życzymy jak najwięcej
radosnych chwil w życiu,
dobrego humoru i ludzkiej
życzliwości. Niech na twarzy
jaśnieje dobry i pogodny
uśmiech, a w duszy
panuje pokój.

Z szacunkiem i wdzięcznością
wierni z kaplicy w Lipiczno
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Czcigodnemu Księdzu
Tadeuszowi
Krisztopikowi

z okazji Jubileuszu, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych
życzymy błogosławieństwa
Bożego, życzliwych ludzi
gotowych zawsze przyjść
z pomocą, obﬁtych darów
Ducha Świętego, mocnego
zdrowia, pogody ducha oraz
realizacji wszystkich szlachetnych zamiarów. Niech
Jezus Zmartwychwstały
obdarza Księdza swymi
łaskami i pokojem.

Z szacunkiem Sańko Maria, Anastazja i Nadzieja ze Szczuczyna
oraz paraﬁanie z Kwasówki

Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Kubelowi

z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy
mocnego zdrowia, długich
i szczęśliwych lat życia,
wszelkich łask Bożych,
dobrych i życzliwych paraﬁan. Niech Jezus Zmartwychwstały Ci błogosławi,
Najświętsza Maryja Panna
zawsze się Tobą opiekuje, a
Duch Święty rozjaśnia drogę
kapłańską.

Z modlitwą Komitet kościelny
oraz paraﬁanie z Bolciszek

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
długich lat życia. Pomagasz
ludziom wzrastać i dojrzewać duchowo. Niech światło
Chrystusa rozjaśnia Twą
drogę, a miłość Boża i opieka Maryi Panny dodaje sił i
cierpliwości. Szczerze dziękujemy za modlitwę, piękny
śpiew i pracę w naszej paraﬁi, a Panu Bogu – za to, że
posłał nam Ciebie. Długiej
i radosnej drogi życiowej.
Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!

obdarza Cię swoimi łaskami i błogosławieństwem, a
Najświętsza Matka otacza
swoją opieką.

Z modlitwą i wdzięcznością Kółko
Żywego Różańca i paraﬁanie
z Nowojelni

Czcigodnemu Księdzu
Jackowi Markielowi

z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń:
obﬁtych łask Bożych, zdrowia, sił, błogosławieństwa
Zbawiciela świata, opieki
Matki Najświętszej, radości i
pięknych owoców na niwie,
na którą zostałeś posłany.
Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!

Byli paraﬁanie z Zelwy rodziny
Trubiejów i Romańczuków

Czcigodnym Księdzu
Aleksandrowi
Bokłażcowi, Siostrom
Dorocie i Marynie

z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy ludzkiego ciepła,
nadziei na lepsze jutro oraz
pogody ducha. Niech każdy
dzień będzie napełniony
radością, a błogosławieństwo
Jezusa Zmartwychwstałego
czuwa nad Wami. Dziękujemy Wszechmocnemu za to,
że jesteście z nami, za Waszą
szczerą modlitwę i piękne
kazania. Życzymy błogosławieństwa Bożego i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Rodzina Sawko z Wiejszycz

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Pyszyńskiemu

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy,
aby wiara, nadzieja i miłość
nigdy nie gasły w sercu, a
każda chwila życia była pełna radości i uśmiechu. Niech
Pan Bóg hojnie błogosławi,
a Matka Boża okrywa swym
płaszczem. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego z całego serca życzymy obﬁtych łask Bożych i
błogosławieństwa Chrystusa
Zmartwychwstałego, mocy
Ducha Świętego, opieki
Matki Najświętszej oraz
pięknych owoców na niwie
Pańskiej. Niech Wszechmogący pomaga w realizacji
planów, a Maryja nieustannie się wstawia za Tobą
przed tronem Bożym, otacza
opieką i przytula do swego
serca. Niech światło Chrystusa będzie wiernym przewodnikiem na drodze życia.
Dziękujemy za wrażliwość,
szczerość, czułość, serdeczność, otwartość, wsparcie
i niestrudzoną modlitwę w
naszej intencji. Niech Jezus
Chrystus obdarza Twych rodziców potrzebnymi łaskami
i mocą swojej miłości przez
długie lata.

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Igorowi
Anisimowowi

Paraﬁanie z Rohotna

Czcigodnym Siostrom
Goretti Milkiewicz,
Eucharii Hulbój, Julicie
Pietrowej i Pauli
Radziwiłko

Franciszkański Zakon
Świeckich, Kółka Żywego Różańca
z paraﬁi Teolin

z okazji Urodzin i Świąt
Wielkanocnych życzymy
zdrowia, szczęścia, dobrych
i życzliwych ludzi obok oraz
pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Pan Jezus
przytula Cię do swego serca,
broni od chorób i nieszczęść,
Matka Boża nieustannie
czuwa nad Tobą, a
Duch Święty obdarza
swoimi łaskami.

Wdzięczni wierni z kaplic
Wierdomicze i Bortniki

Czcigodny Księże
Pawle Borysiewicz!

Z okazji Urodzin z całego
serca życzymy Ci zdrowia,
radości, niegasnącego optymizmu, duchowych i ﬁzycznych sił do posługi duszpasterskiej. Zawsze podajesz
nam przykład głębokiej
modlitwy, mądrego słowa i
mocy duchowej. Niech Bóg
wszechmogący nieustannie

Wdzięczni wierni
z Rędzinowszczyzny

z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy wszelkich łask
Bożych, opieki Matki
Najświętszej, darów Ducha
Świętego, mocnego zdrowia, pomyślności w pracy
duszpasterskiej. Dziękujemy
za głoszenie Słowa Bożego,
modlitwę i dobre serce.

Paraﬁanie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Słonimiu

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Cybulskiemu

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata,
pogody ducha, sił, męstwa
w niełatwej posłudze kapłańskiej, błogosławieństwa
Bożego. Niech przykład
Twej wiary i dobroci będzie
pięknym wzorem dla Twych
paraﬁan. Dziękujemy

Z głębi serca

za szczere i dobre serce,
mądre słowa i pouczenia.
Modlimy się o to, aby Bóg i
Jego Matka Najświętsza Ci
pomagali.
Składamy także życzenia
świąteczne Twoim rodzicom
i krewnym. Życzymy zdrowia
i błogosławieństwa Bożego.
Nisko się kłaniamy rodzicom
za tak dobrego syna kapłana.

Z modlitwą paraﬁanie z kościoła
pw. Świętych Piotra i Pawła
Apostołów w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Siedleckiemu

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego z całego serca
życzymy mocnego zdrowia, radości, dobrych i
życzliwych ludzi na drodze
posługi kapłańskiej. Niech
ogień Ducha Świętego, który
płonie w Twym sercu, nigdy
nie gaśnie, Najświętsza
Maryja Panna opiekuje się i
broni każdego dnia, ludzie
szanują, a Bóg błogosławi.
Wesołych Świąt!

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Wsielubia

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Siedleckiemu

z okazji Imienin życzymy
dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki
Najświętszej Maryi Panny.
Niech Bóg, któremu zaufałeś, opromienia swym światłem każdy dzień Twojego
życia i pomaga przeżywać
wszelkie trudności.

Paraﬁanie ze wsi Nowijanka
i Paszeli

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi
Łastowskiemu

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pana przesyłamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń:
mocnego zdrowia, sił
na każdy dzień posługi
kapłańskiej. Niech światło
Chrystusa oświeca drogę
życia, a miłosierdzie Boże i
opieka Maryi Panny dodają
sił i cierpliwości. Dziękujemy za dobre i czułe serce,
troskę o każdego z nas oraz
kościół, za ratowanie naszych dusz, a Panu Bogu –
za to, że posłał Ciebie
do nas. Wesołego Alleluja!

Paraﬁanie z Kopciówki

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi
Marianowi Chamieni i
Piotrowi Wiszniewskiemu
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego i Niedzieli Miłosierdzia
Bożego składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
miłosierdzie Boże zstępuje
na Was codziennie, Matka
Boża ma w swojej opiece,
Zmartwychwstały Zbawiciel
obdarza swymi łaskami,
a Duch Święty prowadzi
drogami Bożymi. Zdrowia,
szczęścia i radości!

Paraﬁanie z Szydłowic

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Mackiewiczowi

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Chrystus pomaga Ci
w codziennej pracy, będzie
Twoją siłą i mocą w spełnieniu wszystkich zamiarów.
Niech życie płynie w spokoju, Bóg obdarza zdrowiem
na długie lata życia, a Twój
przykład wiary będzie
dobrym wzorem do naśladowania. Dziękujemy
za oﬁarną posługę podczas
rekolekcji wielkopostnych.

Radosnych Świąt!

Paraﬁanie z Szydłowic

Czcigodnemu
Księdzu Jerzemu
Bartoszewiczowi

z okazji Dnia Kapłana,
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego i Imienin składamy serdeczne życzenia
mocnego zdrowia, pogody
ducha, dużo radości, jasnego
poranka Zmartwychwstania.
Niech Chrystus błogosławi,
a Panna Maryja zawsze ma
w swojej opiece. Szczęścia,
ciepła, pomyślności w realizacji wszystkich planów.
Wesołych Świąt!

Paraﬁanie z kościoła
pw. Znalezienia Krzyża
Świętego w Żyrmunach

Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, pomyślności
w pracy duszpasterskiej,
opieki Matki Bożej oraz
ludzkiej życzliwości. Niech
Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Bóg
obdarza Cię swoimi łaskami.
Dziękujemy za bezgraniczną
dobroć, szczere modlitwy,
mądre rady, światło, które
niesiesz nie tylko wiernym,
ale też wszystkim
potrzebującym.

Paraﬁanie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Waleremu Bykowskiemu
oraz wszystkim
Kapłanom dekanatu
Wielka Brzostowica

z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały – Zbawiciel
świata – obdarza Was swymi
łaskami, radością i pokojem.
Wesołych Świąt! Alleluja!

Franciszkański Zakon Świeckich
z Wielkich Ejsmontów

Czcigodnym Księżom
Kazimierzowi Murawie,
Olegowi Żurawskiemu
i Klerykowi Arturowi
Leszniewskiemu

z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy serdeczne
życzenia: wszelkich łask
Bożych, radości z posługi,
światła Ducha Świętego oraz
opieki Najświętszej Maryi
Panny. Niech Wasze życie
będzie wypełnione miłością,
a Zbawiciel prowadzi przez
piękną drogę powołania.
Życzymy mocnego zdrowia,
długich lat życia, radości z
owoców posługi duszpasterskiej i życzliwych ludzi obok.
Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!
Z wdzięcznością byli paraﬁanie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi
Aleksandrowi
Romanowskiemu,
Prałatowi Józefowi
Trubowiczowi,
Antoniemu
Adamowiczowi,
Andrzejowi Zajko

z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Prosimy w naszych modlitwach,
aby zmartwychwstały i miłosierny Jezus wynagrodził
Wam mocą Ducha Świętego,
niegasnącym zapałem
w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom, mocnym zdrowiem, szczęściem
i pomyślnością na co dzień.
Niech Matka Boża nigdy
Was nie opuszcza, a służba
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przynosi obﬁte plony
na niwie Pańskiej i będzie
dla paraﬁan pomocą
w drodze do świętości. Nadal
bądźcie przykładem mocnej
wiary i pobożności!

Wierni z paraﬁi Niepokalanego
Poczęcia NMP,
Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Pietraszce

z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha,
błogosławieństwa Bożego
i życzliwych ludzi obok.
Niech Duch Święty oświeca
Twoją drogę, a Matka Boża
dodaje sił i wytrwałości.
Niech każdy dzień posługi
Bogu i ludziom przynosi
Ci radość i zadowolenie.
Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!

Wierni z paraﬁi Lack,
w. Jewłasze

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Roubo

z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech
Bóg miłosierny obdarza Cię
mocnym zdrowiem, radością, ludzką życzliwością.
Wszelkich potrzebnych łask
Ducha Świętego na każdy
dzień, opieki Matki Bożej i
świętego Patrona.
Szczęść Boże!

Komitet Kościelny
z paraﬁi Wawiórka

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi
Czesławowi
Pawlukiewiczowi,
Dymitrowi Popieniukowi,
Andrzejowi
Radziewiczowi,
Wiktorowi Myślukowi
oraz wszystkim Księżom
Rekolekcjonistom,
którzy gościli
w naszej paraﬁi,
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych życzymy nieustannej odnowy
przez Ducha Świętego.
Błagamy o to, aby każdy
z Was odnajdywał w swoim
sercu i stale potwierdzał życiem autentyczne znaczenie
powołania, abyście trwali
w dziękczynieniu za ten dar
jako łaskę niezasłużoną,
abyście się umacniali w wierności Bogu, ponieważ im
bezinteresowniejszy jest
dar, tym bardziej zobowiązuje. Niech będą z Wami
mądrość i rozum, wiedza i
rada, męstwo, pobożność
i bojaźń Boża. A Maryja –
Matka Kapłanów – niech
Was zawsze strzeże.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
paraﬁanie z Rosi

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko

z okazji Wielkiego Czwartku – święta kapłanów –
życzymy, abyś rozpalił
w sobie na nowo charyzmat
Boży, byś był wierny swojemu powołaniu. Dziękujemy
za trud odkrywania przed
nami daru Eucharystii jako
źródła siły, mocy i światła
w naszym codziennym
życiu. Dziękujemy za każdy
dzień, w którym przez
Twoje ręce dokonuje się
bezkrwawa Oﬁara odkupienia, za sakramenty, których
nam udzielasz, za to,
że karmisz nas Ciałem i
Słowem Bożym. Niech trud
trwania przy Chrystusie
zostanie wynagrodzony
przez radość
ze Zmartwychwstania.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
przyjaciele

Czcigodnemu
Księdzu Romanowi
Jałowczykowi

z okazji Wielkiego Czwartku chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: Bożej
radości, by towarzyszyła
w każdym dniu posługi kapłańskiej, wielu życzliwych
serc ludzkich, gotowych
przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Bądź
wierny kapłaństwu
do końca! Niech nie braknie
Ci entuzjazmu i sił, Jezus
niech będzie źródłem
niewyczerpalnych darów,
a Matka Kapłanów broni i
czuwa nad Tobą, ogarnia
miłością i macierzyńską
opieką.

Paraﬁanie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze
życzenia długich lat życia
w dobrym zdrowiu, pogody
ducha oraz darów Ducha
Świętego i wszelkich łask
Bożych. Dziękujemy za
piękne kazania i troskę
o nas, a matce – za takiego
dobrego syna kapłana.

Wdzięczne paraﬁanki z katedry
grodzieńskiej

Czcigodnym
Księżom Kanonikowi
Janowi Kuczyńskiemu,
Pawłowi Skubie,
Pawłowi
Bezlapowiczowi,
Aleksandrowi
Siemińskiemu,
Klerykowi
Waleremu Korolowi

z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech
zmartwychwstały Jezus
Chrystus obdarza Was
swymi łaskami, napełniając
życie światłem i dobrocią,
rozpalając serca miłością
i wzmacniając na dalszą
pracę dla Boga i ludzi.
Matka Boża niech nadal
będzie Wam Orędowniczką,
a Duch Święty obﬁcie obdarza swymi cennymi darami.
Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!

Młodzież z katedry grodzieńskiej

Czcigodny Księże
Jerzy Fieduk!

Składamy Ci słowa szczerej
wdzięczności za troskę
o paraﬁan, za wspaniałe
rekolekcje, które odbyły się
w naszej paraﬁi. Dziękujemy za trafne słowa do
każdego z nas, wygłoszone
przez misjonarza Ojca
Walerego.
Czcigodni Kapłani, dziękujemy Bogu za Was, za ten
szczególny dar, który
otrzymaliście i którym nie
ustajecie hojnie się dzielić
z innymi, którym ubogacacie i oświecacie nas,
pomagając odszukać miłość
Bożą. Z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia.
Niech Pan Bóg obdarza Was
swym błogosławieństwem
w nieustannej posłudze,
Maryja – Matka Kapłanów –
zawsze mocno trzyma Was
za rękę podczas wszelkich
wypróbowań i pomaga
iść za Synem. Zdrowia,
pogody ducha, natchnienia,
codziennej radości i życzliwych ludzi obok.
Wdzięczni paraﬁanie z kościoła
pw. Świętych Piotra i Pawła
Apostołów w Różance
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