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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Powołanie kapłańskie:
dar i tajemnica

Obrzęd święceń kapłańskich

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza,
będziemy obchodzić 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
W tym dniu modlimy się w intencji powołań do życia kapłańskiego,
konsekrowanego i misyjnego.
ciąg dalszy na str. 4

„Każde powołanie wymaga wychodzenia poza siebie, aby skupić się na Chrystusie”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

ІІІ NIEDZIELA WIELKANOCNA
Łk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze
i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy
rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł
do nich: „Pokój wam!”. Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i
przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im
swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni
byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.
Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko,
co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza,
u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich
umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy
jesteście świadkami tego”.

OŚWIECONY UMYSŁ

Ks. Jerzy Martinowicz
Obecnie pragniemy głębiej rozważać kolejny obraz
Jezusa – Pasterza i Stróża
dusz (por. 1 P 2, 25). W ikonografii ten obraz Zbawcy często przedstawia się w postaci
młodego pasterza z owieczką
na barkach. Nie ma wątpliwości, że pierwsi chrześcijanie intuicyjnie utożsamiali pasterza
z przypowieści ze zmartwychwstałym Panem.
Ten obraz ma długą historię. W czasach Starego Testamentu narody Bliskiego
Wschodu pragnęli widzieć
w Królu Dobrego Pasterza.

Prowadzi do pełni
szczęścia

Liturgia ostatnich niedziel zaprasza nas do spotkania w wierze
ze zmartwychwstałym Panem. Razem z uczniami Chrystusa sławimy
Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana. Jesteśmy też świadkami, jak apostołowie cieszyli się z obecności Zmartwychwstałego.
I chociaż w rzeczywistości
starożytni władcy często uciskali swoich podwładnych,
nie wymazało to jednak ze
świadomości ludu ideału
władcy pokornie troszczącego
się o powierzony mu naród.
Dla Izraela Bóg zawsze był
postrzegany jako Pocieszyciel
udręczonych, za pomocą swoich proroków odsłaniający nieprawości rządzących.
Pan jest Dobrym Pasterzem, zawsze obecnym przy
swoich owcach. Współdzieli
ich ból i problemy, z miłością
troszczy się o swoje stado.

Jest patronką lekarzy, małżeństw, rodzin, dzieci poczętych,
matek w stanie błogosławionym, a także organizacji zrzeszającej
lekarzy ginekologów-położników w służbie życiu.
BOHATERSKA MATKA
Joanna przyszła na świat w Magencie koło Mediolanu (Włochy)
4 października 1922 roku w wielodzietnej rodzinie. Już w wieku
16 lat myślała o pracy misyjnej, gdzieś daleko w krajach tropikalnych. Zapisała wówczas w notatniku: „Jezu, przyrzekam poddać się
wszystkiemu, co pozwolisz, aby mi się przydarzyło. Spraw, abym tylko poznała Twoją wolę”. A potem wypisała jedenaście życiowych dewiz. Między innymi, że do kina pójdzie dopiero wtedy, gdy dowie się,
że film nie jest gorszący, że codziennie będzie odmawiać „Zdrowaś
Maryjo” w intencji dobrej śmierci i prosić Pana Jezusa, aby nie była
potępiona w piekle.
W 1949 roku zdobyła dyplom z medycyny i chirurgii, a trzy lata
później zrobiła specjalizację z pediatrii. Ze względu na stan zdrowia
zrezygnowała z wyjazdu na misje do Brazylii, gdzie jej brat posługiwał jako misjonarz. Jednak nieraz musiała docierać do chorych
w miejscowościach odległych i zapadłych. Wkrótce została dyrektorką medyczną żłóbka i bezpłatnie służyła jako lekarz przedszkola
i szkoły powszechnej, prowadzonej przez siostry kanoniczki w Ponte
di Nuovo Magenta.
W 1955 roku Joanna wzięła ślub z 43-letnim Piotrem Molla,
wnosząc do małżeństwa radość i spontaniczne pragnienie urodzenia wielu dzieci. Z podróży poślubnej pisała do swojej młodszej
siostry-zakonnicy: „Modlę się, by Pan Bóg podarował mi szybko
dużo grzecznych i świętych dzieci”. Rok po ślubie urodził się im
syn Pierluigi, który został ofiarowany Matce Bożej Dobrej Rady.
Za rok przyszła na świat Maria Zita, nazywana pieszczotliwie Marioliną. Dwa lata później urodziła się Laura. Świetnie zorganizowana
kobieta poświęcała swój czas szybko powiększającej się rodzinie
i troszczyła się o rozwój własnego życia duchowego. Codziennie
rano uczestniczyła we Mszy św., a wieczorem na kolanach modliła
się razem z mężem.
We wrześniu 1961 roku, będąc w drugim miesiącu stanu błogosławionego, dowiedziała się, że jest poważnie chora i uratować ją
może tylko operacja, która zagroziłaby życiu dziecka. Decyzja matki
była jednoznaczna:„Proszę ratować dziecko za wszelką cenę”.Na kilka
dni przed porodem powiedziała jeszcze raz mężowi i lekarzom: „Zobowiązuję was do wybrania dziecka”. Rankiem 21 kwietnia 1962 roku przyszła na świat Joanna Emanuela, zdrowa i śliczna dziewczynka. Bohaterska matka zmarła z modlitwą na ustach w tydzień po
urodzeniu dziecka. Mąż nie pomyślał o powtórnym ożenku, gdyż
Joanna była dla niego żoną i matką nie dającą się z nikim porównać.
Joanna została beatyfikowana 24 kwietnia 1994 roku, kanonizowana 16 maja 2004 roku.

Co pomaga, a co przeszkadza mi w rozumieniu
Pisma Świętego?
ІV NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 10, 11-18

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem.
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik
ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu
na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam
także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te
muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i
nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje
oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera,
lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i
mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem
od mojego Ojca”.

ODNALEŹĆ PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE
Stoi dziś przed nami postać Chrystusa Dobrego Pasterza. To On „prowadzi nad wody, gdzie możemy odpocząć, orzeźwia naszą duszę, wiedzie po właściwych
ścieżkach” (Ps 23). On, Zmartwychwstały, pozostaje
z nami na krętych ścieżkach historii aż do skończenia
świata. Dlaczego? Ponieważ należymy do Jego owczarni,
w której każda owieczka jest cenna, a wszystkie łączy je
miłość.
W tym czasie głębiej zastanówmy się nad roztropnym podejściem do tego, co proponuje świat, abyśmy
w Jezusie Chrystusie Dobrym Pasterzu odkryli i odnaleźli
prawdziwe szczęście.

Ks. Jerzy Martinowicz

nie pozostawi człowieka samego, gdyż należy on do Jego
owczarni.
W jaki sposób możemy być
dobrą owcą dla naszego Pasterza? Owca, aby się nie zgubić
i nie stać się łatwą zdobyczą
dla wroga, musi z pokorą, uwagą i czujnością wsłuchiwać się
w głos pasterza, dobrze go
rozpoznawać wśród innych
głosów. Powinna mu także
bezwarunkowo ufać, gdyż
w chwilach niebezpieczeństwa często nie ma czasu na
zastanowienie się i wyjaśnienia.

Uczmy się takiej pokory i zawierzenia! Mimo że nasz Pasterz czasami prowadzi drogami, których
nie rozumiemy, które wydają się trudniejsze, z ufnością podążajmy za Nim, gdyż zna i kocha On swoje owce. Uczmy się także być drogowskazami dla naszych braci. Żyjmy tak, by inne owce, spotykając
nas na swej drodze, nie zbłądziły, lecz odnalazły drogę do Królestwa Bożego.
W imię dobra odkryjmy i odnajdźmy prawdziwe szczęście w Jezusie Chrystusie Dobrym Pasterzu!

Czy jestem w stanie rozpoznać Chrystusa
w swojej codzienności?

Czy staram się wsłuchiwać w głos Boga?

Chrystus zna po imieniu każdego i szuka go, gdy się zagubi. Pragnie ochraniać i prowadzić ludzi, oddawać siebie bez
ostatku i to całkiem bezinteresownie. Jest to wielka tajemnica relacji Boga z człowiekiem,
który w miłości do swego
stworzenia nie zna granic.
Nieraz czujemy się jednak
zagubieni. Szukamy znaków,
drogowskazów, które wyprowadziłyby nas z życiowych
zawieruch. W takich chwilach
najlepszym
rozwiązaniem
jest rzucić się w ramiona Dobrego Pasterza, który nigdy

Drodzy Czytelnicy!

Apostołowie napełnieni radością z obecności Jezusa
Zmartwychwstałego są gotowi przyjąć nowe wyzwanie.
Uświadomili sobie, że Stare Przymierze, czyli wszystko,
co zostało napisane w Prawie Mojżesza, wypełniło się
przez śmierć i zmartwychwstanie Zbawcy. By uczniowie
Chrystusa zrozumieli tę tajemnicę, musiał On „oświecić
ich umysły”.
Dziś także i my potrzebujemy delikatnego powiewu,
który oświeci nasz rozum i nasze życie. Śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego niosą światu niezachwianą
nadzieję.

Jakie wydarzenia pozwoliły mi ostatnio
doświadczyć Bożej miłości?

15 kwietnia 2018

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD ŚW. JOANNY BERETTY-MOLLI?
Dla współczesnych kobiet święta jest przykładem heroicznej
matki i wzorem chrześcijańskiej żony. Jej życie uczy postawy dziękczynienia za wszystko: nie tylko za to, co dobre, przyjemne i łatwe,
lecz także za krzyż. Uczy, jak przyjmować wolę Boga z pokorą i pogodnym uśmiechem.
CIEKAWE!
Swoje oficjalne zaręczyny z mężem zaczęli od Mszy św. i przyjęcia Komunii. Następnie narzeczeni pojechali na narty. Po wyznaczeniu daty ślubu Joanna zaproponowała przyszłemu mężowi przygotować się do tego wydarzenia poprzez post w ciągu trzech dni oraz
wspólną modlitwę.
W ikonograﬁi św. Joanna Beretta-Molla
jest przedstawiana jako troskliwa matka,
najczęściej w otoczeniu dzieci.

Z UST ŚWIĘTEJ
„Kochać to znaczy pragnąć doskonalić samego siebie i osobę
ukochaną, przezwyciężając własny egoizm”.
WSPOMNIENIE LITURGICZNE
Kościół wspomina św. Joannę 28 kwietnia.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
PO CO PRZYJMOWAĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

PROSTYMI
SŁOWAMI
O SAKRAMENCIE
BIERZMOWANIA
W Kościele nadal trwa
Okres Wielkanocny.
Cieszymy się
ze zmartwychwstania Pana,
a także przygotowujemy
do przyjęcia obiecanego
przez Zbawcę
Ducha Świętego.
Wkrótce biskupi
wyruszą do różnych
zakątków diecezji,
aby udzielić młodzieży
sakramentu bierzmowania.
Jednak kandydaci nieraz,
niestety, do końca nie rozumieją
całej istoty i znaczenia
jego przyjęcia.
Wraz z ks. Andrzejem Liszko
szczegółowo przyjrzymy się
temu sakramentowi.
Kapłan podkreśli
poszczególne momenty,
które w żadnym wypadku
nie można zostawić bez uwagi.

Jak bardzo ważny jest dla chrześcijanina?

Zwykle decyzję o wstąpieniu do wspólnoty chrześcijańskiej podczas
sakramentu chrztu podejmują za nas rodzice. Tymczasem bierzmowanie
jest świadomym, dobrowolnym i odpowiedzialnym przypieczętowaniem
wiary chrześcijanina, a także jego przynależności zarówno do Kościoła powszechnego, jak i do parafii. Zacieśnia ono także więź z Bogiem.
W czasie tego sakramentu Duch Święty pomnaża w człowieku swoje dary: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń
Bożą. Ponadto umacnia chrześcijanina do świadczenia o wierze słowem
i czynem.

KIEDY TRZEBA PRZYSTĘPOWAĆ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

Czy można przyjąć ten sakrament w wieku 13 lat?

Historia pokazuje, że wiek, w którym wierni byli dopuszczani do przyjmowania tego sakramentu, ulegał dosyć częstym zmianom. Najpierw bierzmowano
tylko dorosłych, od razu po przyjęciu chrztu. Później zaczęto chrzcić małe dzieci,
udzielając im naraz bierzmowania. Praktyka udzielania bierzmowania dzieciom
w świadomym wieku rozpowszechniła się na Zachodzie na przełomie XIV i
XV wieku.
W dokumentach Soboru Watykańskiego II i wydanego po nim Kodeksu
Prawa Kanonicznego mówi się o konieczności osiągnięcia przez kandydatów
do bierzmowania wieku rozeznania (kan. 891), zezwalając jednocześnie
Konferencjom Biskupów na ustalenie innego wieku. W Kościele katolickim
na Białorusi sakramentu bierzmowania udziela się młodzieży w wieku 14-15
lat. Uzasadnia się to faktem, że w tym właśnie czasie młodzież wchodzi w okres
dojrzewania, zaczyna myśleć o własnej przyszłości, coraz częściej styka się
z problemami życiowymi. Z tych też powodów może bardziej skutecznie spełniać zadania związane z przyjęciem sakramentu bierzmowania, lepiej rozumieć
znaczenie darów Ducha Świętego dla kształtowania swojej osobowości, bardziej świadomie świadczyć o swojej wierze.
Jednak z racji słusznych powodów duszpasterskich kapłan, odpowiedzialny
za przygotowanie do sakramentów, może pozwolić kandydatowi na wcześniejsze przyjęcie bierzmowania. Na przykład, jeśli kandydat nie ma skończonych
14 lat, może zostać dopuszczony do sakramentu bierzmowania razem ze swoją klasą lub rówieśnikami. Lub odwrotnie, jeśli kandydat nie spełnił pewnych
warunków przygotowania (nie uczęszczał na lekcje religii, nie brał udziału
w życiu Kościoła przez uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz
w nabożeństwach), duszpasterz może nie dopuścić (odroczyć) go do przyjęcia
bierzmowania.
Nie można zapominać też o tych, którzy z różnych powodów nie przyjęli tego
sakramentu we wspomnianym wcześniej wieku. Takie osoby powinny skorzystać
z najbliższej okazji, by po niezbędnym przygotowaniu przyjąć bierzmowanie.

JAKIE IMIĘ MA WYBRAĆ KANDYDAT DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?
I co robić, jeśli się nie chce „zmieniać” swojego imienia?

W rzeczywistości o wyborze imienia do sakramentu bierzmowania nie ma
mowy w żadnym z ostatnich dokumentów Kościoła, stanowi on jednak głęboko
zakorzenioną tradycję wśród wiernych. Według niej poprzez noszenie pewnego
imienia można zapewnić sobie wsparcie niebieskiego orędownika. Dobrze, jeśli jest to osoba bliska ze względu na charakter, o podobnej biografii, dbająca
szczególnie o te cechy życia chrześcijańskiego, które nam samym leżą na sercu, albo po prostu imponująca swoim życiem. Przyjęcie czyjegoś imienia jest
w pewnym sensie chrześcijańską oznaką identyfikacyjną, deklaracją, że chcemy
iść śladami tej konkretnej postaci.
W ten sposób Kościół zachęca każdego wiernego mieć drugie, „święte” imię.
Jeśli otrzymaliśmy je podczas chrztu, można nie brać sobie „pomocniczego” podczas przyjęcia sakramentu bierzmowania, jednak nie zabrania się też wziąć to
dodatkowe.
Często młodzież lubi wybierać piękne imiona, nawet się nie zastanawiając,
kto się tak nazywał. Takie lekkomyślne podejście pozbawia sensu tradycję, której podstawą jest idea wsparcia kandydata w rozwoju duchowym poprzez pomoc osoby, która została beatyfikowana lub kanonizowana. Z tego też powodu
przed wyborem imienia trzeba porządnie się zastanowić.

KTO POWINIEN BYĆ ŚWIADKIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

Czy może nim zostać wierny prawosławny lub osoba,
żyjąca w konkubinacie?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego świadkiem sakramentu bierzmowania może zostać osoba, która skończyła 16 lat – chyba że proboszcz
lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku –
i już przyjęła ten sakrament. Idealnym rozwiązaniem jest, gdy świadkiem
sakramentu zostanie ojciec chrzestny lub matka chrzestna kandydata (w ten
sposób podkreśla się więź między sakramentami chrztu i bierzmowania).
Trzeba zauważyć, że świadek bierzmowania powinien być „wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej” (kan. 874, 1/4). W tym też osoba, która zawarła drugi związek małżeński lub żyje bez ślubu. Świadkiem sakramentu bierzmowania nie może też
zostać ojciec lub matka kandydata, a także wierny niekatolickiego wyznania.
Bardzo ważne jest, by potencjalny świadek nadawał się do tego, czyli
żył w wierze. Koniecznie powinien mieć świadome postanowienie udziału
w sakramencie, ponieważ jego dalszym obowiązkiem będzie troska o to, by
bierzmowany „postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem” (kan. 892). W ten sposób
zostanie świadkiem sakramentu oznacza nie tylko obecność na uroczystości,
lecz także niesienie odpowiedzialności, wynikającej z przyjęcia bierzmowania. Powinno to zobowiązywać obie strony: zarówno kandydata podczas wyboru świadka, jak i potencjalnego świadka podczas podjęcia odpowiedniej
decyzji.

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE SAKRAMENT BIERZMOWANIA?

Czy wierny otrzymuje go tylko dla siebie,
czy też dla dobra innych?

Przyjęcie sakramentu bierzmowania wskazuje na więź „nowego” chrześcijanina z biskupem, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz
jego powszechności i apostolskości. W ten sposób zostaje również podkreślony związek z apostolskimi początkami Kościoła Chrystusowego.
Poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania wierny świadomie wyznaje swoją wiarę, a także zobowiązuje się do odważnego świadczenia o niej
przed innymi, przysięga żyć według Bożych przykazań i nieustannie dbać o pogłębianie swojej wiedzy religijnej. Inaczej mówiąc, od tego czasu chrześcijanin
staje się w pełni odpowiedzialny za swoje życie.
Angelina Pokaczajło

Papież Franciszek
Nie wolno nam
zapominać, że
sprawujemy Eucharystię po to,
by się uczyć, jak
stawać się mężczyznami i kobietami eucharystycznymi. Co to znaczy? Oznacza
pozwolenie, aby Chrystus
działał w naszych czynach:
aby Jego myśli były naszymi
myślami, Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybory
także naszymi wyborami.
To właśnie jest świętością:
czynienie tego, co czynił
Chrystus. Dokładnie wyraża to św. Paweł, mówiąc
o swoim upodobnieniu do Jezusa: „Razem z Chrystusem
zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz
żyje we mnie Chrystus. Choć
nadal prowadzę życie w ciele,
jednak obecne życie moje jest
życiem wiary w Syna Bożego,
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”
(Ga 2, 19-20).
Eucharystia, pogłębiając
nasze zjednoczenie z Chrystusem, odnawia życie łaski,
jaką Duch Święty obdarzył
nas w chrzcie i bierzmowaniu, aby nasze chrześcijańskie świadectwo było wiarygodne. […] Ponadto, rozpalając w naszych sercach Bożą
miłość, Eucharystia oddziela
nas od grzechu. Im bardziej
uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń
z Nim, tym trudniej jest nam
zerwać więź z Nim przez
grzech śmiertelny. Regularne przystępowanie do stołu
eucharystycznego odnawia,
umacnia i pogłębia więź
ze wspólnotą chrześcijańską,
do której należymy, zgodnie
z zasadą: Eucharystia tworzy
Kościół.
Fragment przemówienia wygłoszonego
podczas audiencji generalnej
w Watykanie, 04.04.2018

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Chrystus
Zmartwychwstał!
Prawdziwie
Zmartwychwstał!
Alleluja!
Zmartwychwstał… Ileż milionów i miliardów razy,
w różnych językach i dialektach, w różnych zakątkach
świata to słowo zostało wypowiedziane! Zmartwychwstał, czyli powstał z martwych, i to własną mocą,
trzeciego dnia, tak jak przepowiedział.
Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Chrystusa
dla nas dzisiaj? Skoro Jezus
zmartwychwstał, to znaczy, że On żyje i będzie żył.
„Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem” – powiedział
kiedyś do Marty w Betanii
(por. J 11, 25). I te słowa powtarza dziś. Jego grób jest pusty i pozostanie pusty do końca świata. Nikt tam na nowo
Go nie zamknie.
Niech prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa skłania każdego z nas
do „szukania tego, co
w górze”, jak mówi św. Paweł (por. Kol 3, 1), a więc
do podążania za Zbawicielem drogą miłości do Boga i
bliźniego, drogą umierania
dla grzechu i rodzenia się
do nowego życia w Chrystusie Panu, drogą wyrzeczenia
i krzyża – ku pełni życia
w chwale zmartwychwstania.
Fragment homilii
wygłoszonej podczas
rezurekcyjnej Mszy św.
w katedrze grodzieńskiej,
01.04.2018
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 Ojciec Święty Franciszek
mianował przewodniczącym
Rady Papieskiej ds. Tekstów
Prawnych arcybiskupa Filippo
Iannone, który od ubiegłego
roku był zastępcą sekretarza
tej dykasterii. Hierarcha urodził się w Neapolu 13 grudnia
1957 roku. W 1976 – wstąpił
do Zakonu Matki Bożej z Góry
Karmel, w 1982 – przyjął
święcenia kapłańskie. Uzyskał
doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 2001 roku mianowano go biskupem
pomocniczym w Neapolu,
w 2009 – biskupem diecezji Sora-Aquino-Pontecorvo,
w 2012 – zastępcą wikariusza
dla diecezji rzymskiej.
 Porwany ks. Célestin
Ngango odzyskał wolność
po rokowaniach z porywaczami, którym wypłacono okup –
poinformowano w Demokratycznej Republice Konga.
Proboszcz parafii Karambiа
został porwany w Niedzielę
Wielkanocną po odprawieniu
Eucharystii w jednej z dojazdowych kaplic. Samochód, którym jechał, został zatrzymamy
na drodze przez uzbrojonych
mężczyzn. Księdza wywieziono w nieznanym kierunku, a
jego kierowcę wypuszczono,
nakazując mu poinformowanie
o całym zajściu odpowiednich
władz kościelnych.
 W USA kwiecień ogłoszono Miesiącem Przeciwdziałania Wykorzystaniu Dzieci.
We wstępie do odpowiedniego
dokumentu prezydent Donald
Trump zaznaczył, że „wszystkie dzieci są błogosławieństwem od Stwórcy”, „od poczęcia są obdarowane wartością,
celem i godnością człowieka”,
i zachęcił przyłączyć się do ich
obrony. Nie jest to pierwsze
wystąpienie przywódcy Stanów Zjednoczonych w ramach
wsparcia inicjatyw pro-life.
W październiku ubiegłego
roku Departament Zdrowia
USA oﬁcjalnie uznał, że ludzkie życie zaczyna się od chwili
poczęcia.
 Do pielgrzymów słynnej
drogi do Santiago de Compostela (Hiszpania) dołączyła królewska rodzina Belgii.
Do grobu Jakuba Apostoła
udali się król Filip I wraz
z małżonką Matyldą, dziećmi
i grupą przyjaciół. Co dnia
pokonują 20-30 kilometrów.
Pielgrzymka ma charakter
prywatny i odbywa się etapami. Ten etap rodzina skończy w miejscowości Belorado.
Zwykle pielgrzymi pokonują
poszczególne odcinki tej drogi
w dniach wolnych od pracy.
Cała podróż czasami zajmuje
nawet do kilku lat.
 Każdego roku w Polsce
blisko 15 tysięcy osób zapada
w śpiączkę. Z nich około 1,5 tysięcy nie udaje się wybudzić.
Do tej grupy należą pacjenci
zarówno w stanie wegetatywnym, jak i w śpiączce rzekomej (zespół zamknięcia),
podczas której sparaliżowany
wie, co się dzieje dookoła, ale
nie może kontaktować się
ze światem. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej stworzyli CyberOko. To urządzenie
za pomocą kamery śledzi ruch
gałki ocznej, dzięki czemu
pacjent może „pisać” powiadomienia na monitorze.
credo.pro; niedziela.pl;
be.radiovaticana.va
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Powołanie kapłańskie:
dar i tajemnica

15 kwietnia 2018

Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich, które z natury przysługują człowiekowi,
tylko niezwykłym darem Bożej miłości. Powołanie nigdy nie jest tak oczywiste, jak wiele rzeczy,
które otaczają nas w codziennym życiu. Jak więc je rozpoznać? Na te i inne pytania, dotyczące
odpowiedzialnego przygotowania się do podjęcia posługi kapłańskiej, odpowiada ks. Jan Sareło,
ojciec duchowny WSD w Grodnie.
ciąg dalszy ze str. 1
Powołanie do kapłaństwa,
jak przypomina nam Ojciec
Święty, jest jednocześnie darem i tajemnicą. Jakie są podstawowe znaki powołania?
Podstawowym znakiem
powołania do kapłaństwa,
a jednocześnie koniecznym
warunkiem realizacji odkrytego powołania jest osobista
przyjaźń z Chrystusem. Nikt
poza Zbawcą nie może go
objawić. A głos Jezusa można usłyszeć tylko w chwili
bezpośredniego spotkania.
Kolejnym znakiem powołania do służby Bożej,
do stanu kapłańskiego jest
to, że człowiek ma czyste
intencje, chce bezinteresownie służyć Panu, jest zafascynowany Chrystusem i pragnie Go naśladować. Właśnie
te, a nie inne powody, wśród
których może się znaleźć
chęć realizacji własnych –
często chorych – ambicji,
powinny kierować młodym
człowiekiem. Jeśli pragnie
służyć Chrystusowi z miłości
do Niego oraz do tych, których Jezus postawi na jego
drodze, nikt nie odbierze mu
radości ze świadomości, że
został księdzem. Jeśli natomiast wybrał kapłaństwo, by
mieć satysfakcję lub zyskać
ludzką wdzięczność, to już
od początku jest skazany
na zawód.
Jak rozeznać powołanie
życiowe?
Ta sprawa wymaga czasu, a także kompetentnej
osoby obok. Trzeba, by człowiek na kolanach prosił
o pomoc Ducha Świętego,
który przez kierownika duchowego, spowiednika lub
pewne wydarzenia w życiu
ukaże poprawne rozwiązanie. Powinien on uczciwie
pracować nad sobą, by móc
z czystym sercem powiedzieć
Bogu, samemu sobie oraz
przełożonym, że świadomy
odpowiedzialności odpowiada na dar Bożego powołania
i że tego daru nie zmarnuje.
Jaka jest rola przewodnika duchowego w procesie
formacji przyszłego kapłana?
By zakiełkować, nasienie
potrzebuje słońca, wilgoci i
dobrej gleby. Podobnie jest
z kandydatem do kapłaństwa. Człowiek, który usłyszał wezwanie Boga, potrzebuje na swojej drodze
szczególnej pomocy. Niezbędne jest rozumne towarzyszenie powołanym, by
w odpowiednim czasie potrafili podjąć osobistą, wolną
i dojrzałą decyzję całkowitego oddania się Chrystusowi i wytrwania na tej drodze do końca życia. Ważną
rolę w tej sprawie odgrywa
spowiednik i kierownik duchowy. Oni właśnie pomagają rozpoznać powołanie,
ukazują wizję kapłaństwa.

Bez przewodnictwa duchowego przygotowanie kandydata jest niemożliwe.
Wielu kapłanów twierdzi, że odkryli swe powołanie
dzięki innym osobom. Czy
warto zawsze przychylać się
do głosów doradców?
Powinni to być dobrzy
doradcy: nie tacy, co namawiają, decydując za kogoś,
lecz ci, którzy pomagają odkryć powołanie i usłyszeć
głos Boga. Postaram się
wyjaśnić to na przykładzie.
Załóżmy, że w pewnej parafii
mieszka chłopiec, który jest
ministrantem w kościele,
pochodzi z dobrej rodziny,
jest pobożny, szanuje wartości moralne. Patrząc na jego
postawę, otoczenie mówi:
„Powinieneś iść do seminarium, bo zostałeś stworzony
do bycia księdzem”. Jednak
ten chłopiec nie odnajduje
w swoim sercu powołania
do kapłaństwa. W podobnej
sytuacji nie warto męczyć
siebie i iść wbrew własnej
woli do seminarium.
Czy człowiek musi mieć
100% pewności, czy też powinien iść do seminarium mimo
wątpliwości?
Można iść i trzeba iść,
choć są wątpliwości. Chyba jeszcze nie spotkałem
takiego człowieka, który by
od samego początku miał
absolutną pewność, że jest
osobą powołaną do kapłaństwa, że powinien przyjąć
święcenia i zostać księdzem.
Po to właśnie istnieje seminarium: by młody człowiek
miał możliwość w ciągu
kilku lat rozważać i rozpoznawać swoje powołanie.
Wątpliwości są normalne,
zwłaszcza w dzisiejszych
czasach, kiedy świat proponuje młodym ludziom sporo
atrakcyjnych dróg.
Grodzieńskie seminarium
corocznie organizuje rekolekcje rozeznania powołania. Czy
widać już owoce tych przedsięwzięć?
Z naszego doświadczenia wynika, że te rekolekcje
służą dużą pomocą duchową
w rozeznaniu przez młodych
ludzi swojego powołania życiowego. Prawie wszyscy klerycy, którzy obecnie uczą się
w WSD w Grodnie, w swoim
czasie brali udział w takich
ćwiczeniach duchowych. Nawet sama ich nazwa mówi
o tym, że mają służyć pomocą młodemu człowiekowi.
Udział w takich spotkaniach
nie oznacza, że ich uczestnik
koniecznie musi zostać księdzem. Podobne rekolekcje
są okazją do zastanowienia
się nad tym, jak zrealizować
zadanie, które Bóg stawia
przede mną, czyli do czego
mnie powołał.
Często się zdarza, że młodzi ludzie zagłuszają w sobie głos Wszechmocnego,

który jest delikatny, spokojny, cichy, gdyż Stwórca nigdy
nie narzuca nam swojej woli.
Hałas i opór otaczającego
świata sprawia natomiast,
że chłopiec nie jest w stanie się odnaleźć. Zdarza się
też tak, że w sercu młodego człowieka Bóg już zasiał
ziarno powołania, ale rodzice nie chcą się na to zgodzić,
gdyż mieli dla dziecka inny
plan. Z tego powodu rodzą
się w sercu młodego człowieka niepewność, wątpliwości. Dlatego też bardzo
ważne jest, by młodzież brała udział w podobnych rekolekcjach, ponieważ znaczy
to, że zadaje sobie pytania i
szuka odpowiedzi, pragnąc
odnaleźć siebie.
Kapłan to ktoś, kto umacnia ludzi w wierze, nadziei i
miłości. Z tego względu musi
być osobą dojrzałą zarówno
w wymiarze czysto ludzkim,
jak i chrześcijańskim. W jaki
sposób odbywa się formacja
kandydata, by osiągnął wymagany stopień dojrzałości?
W Adhortacji Apostolskiej „Pastores dabo vobis”
ukazuje się cztery wymiary
formacji: ludzki, duchowy,
intelektualny oraz duszpasterski. Formacja ludzka ma
za zadanie przede wszystkim ukształtować w przyszłym kapłanie zdolność
do budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem.

ludziom Chrystusa, który „nie
przyszedł, aby Mu służono,
lecz żeby służyć” (por. PDV 57).
Właśnie dlatego alumni,
poza wieloma obowiązkowymi ćwiczeniami, powinni rozwijać w sobie własne zainteresowania poprzez dawanie
siebie innym.
W jaki sposób klerycy rozwijają wrażliwość na potrzeby
i cierpienie innych ludzi?
Aby być dobrym kapłanem,
trzeba najpierw być dobrym
człowiekiem, mieć otwarte
serce. Jednym ze sprawdzianów dla przyszłych księży
z grodzieńskiego seminarium
jest więc obcowanie z chorymi i porzuconymi osobami
w podeszłym wieku, przebywającymi w Domu Miłosierdzia w Kamionce, oraz
dziećmi z Domów Dziecka
w Raduniu i Hołowiczpolu.
W ten sposób klerycy otwierają się na bezinteresowną
miłość do bliźniego.
Innym istotnym warunkiem przygotowania do kapłaństwa jest formowanie
właściwej wizji kapłana i jego
misji. Na czym polega?
Kapłaństwo nie jest sposobem na szukanie życia
łatwego i wygodnego. Dla
prawdziwego kapłana wierność Chrystusowi i otrzymanemu powołaniu jest
najwyższą wartością. Polega ona na byciu świadkiem

jego zbawienie. Warto rozumieć, że sprawcą wszystkiego jest Bóg, a ksiądz – tylko
narzędziem,
pomocnikiem
w dziele prowadzenia ludzi
do Ojca Niebieskiego.
Ogólnoświatową tendencją jest zmniejszenie liczby powołań. Dlaczego coraz
mniej jest tych, którzy pragną
odkrywać sens życia w Bogu?
Przyczyn tego jest bardzo
dużo: młodzi ludzie są mniej
dojrzali, mają trudności z rozpoznaniem powołania i wytrwaniem w podjętej decyzji.
Może za mało dajemy świadectwo i przykład, nie przeprowadzamy wystarczającej
ilości akcji powołaniowych
w parafiach. Uważam, że ta
sytuacja jest sygnałem dla
nas, ludzi Kościoła, że trzeba
wziąć się do pracy. Wiadomo,
że powołuje Bóg, ale i my
nie powinniśmy bezczynnie
rozpaczać, że jest źle. Trwa I
Synod Diecezjalny, w ramach
którego została stworzona
Komisja ds. Powołań. Pragniemy głębiej się zastanowić
nad tym pytaniem.
Jaka jest rola modlitwy
wiernych w intencji powołań?
Modlitwa w intencji powołań odgrywa ogromną
rolę, gdyż Jezus mówił: „Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam”
(Mt 7, 7). Kościół grodzieński

Po latach prób i rozważnym przemyśleniu swego powołania diakoni
publicznie wyrażają gotowość do służby Chrystusowi i Kościołowi

Celem formacji duchowej
jest zbudowanie głębokiej i
trwałej relacji z Panem Bogiem. Formacja intelektualna
obejmuje studia filozoficznoteologiczne. W drodze ku kapłaństwu odgrywa ona niezwykle ważną rolę: aby móc
wyjść do świata i zmierzyć
się z problemami współczesnego
społeczeństwa,
ksiądz powinien posiadać
odpowiednie wykształcenie
i wiedzę. Podczas formacji
duszpasterskiej klerycy uczą
się umiejętności ukazywania

Bożej miłości i prawdy, która
wyzwala z grzechu, głoszeniu Dobrej Nowiny, karmieniu Bożym Ciałem i pomocy
w budowaniu Królestwa Bożego. Dobry kapłan powinien
kochać wszystkich, patrzeć
oczami Chrystusa. Przebywać wśród ludzi niezależnie
od tego, jacy oni są: dobrzy
czy źli, religijni czy mniej religijni – i być bezinteresowny.
Musi umieć dostosować się
do indywidualnej sytuacji
drugiego człowieka, stawiając na pierwszym miejscu

jest bardzo zaangażowany
w sprawę modlitwy za kandydatów do służby kapłańskiej.
W każdy pierwszy czwartek
miesiąca mają miejsce adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji duchowieństwa. Wielu wiernych
indywidualnie modli się
za księży o umocnienie,
uświęcenie i prowadzenie
przez Ducha Świętego, o pomoc i błogosławieństwo, ofiarując za nich swoje cierpienia, troski i bóle, radości i
dobre uczynki.

Podczas Tygodnia Modlitw o Powołania Kościół w sposób szczególny zaprasza nas włączyć się
w modlitwę o nowe powołania, a także za tych, którzy zostali przez Boga powołani do wiernego naśladowania
Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. To zaproszenie jest skierowane do nas wszystkich.
Zechciejmy więc – każdy według swoich możliwości – na nie odpowiedzieć. Niech nie tylko ten tydzień,
lecz także inne dni w roku będą czasem zjednoczenia w modlitwie wszystkich wiernych w intencji tych,
którzy pragną z odpowiedzialnością wypełnić misję, powierzoną im przez Boga.

Kinga Krasicka
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W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wierni we wszystkich paraﬁach Białorusi mieli możliwość dołączenia do „Duchowej Adopcji” –
akcji modlitewnej w obronie życia poczętego, znajdującego się w niebezpieczeństwie zagłady. Można to uczynić również w każdym innym
dniu. Dlaczego ważne jest nie pozostać obojętnym na taką inicjatywę?
Jak bardzo jest aktualna w tym świecie?
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia coroczna liczba
przerwanych ciąży na świecie (w tym też nielegalnie) wynosi około
50 milionów. Oznacza to, że ponad 20% ciąży kończy się aborcją.
Do porównania: podczas II wojny światowej zginęły 42 miliony osób.
Z tego to powodu tak często mówi się dzisiaj o „cywilizacji śmierci”.
Ludzie niszczą samych siebie, nie zastanawiając się nad okrutnością
swoich zamiarów oraz ich skutkami.
„Wiele lat temu dokonałam aborcji. Po raz tysięczny zadaję sobie pytanie: po co? A w duszy tylko jedna odpowiedź – ból... Wtedy uczepiłam się
usłyszanych słów, że jest we mnie tylko zbitka komórek i nic więcej. Nikt
nie ostrzegł, nie powiedział, że noszę pod sercem maleńką istotę. W nikim
nie znalazłam wsparcia... Gdybym tylko wiedziała o skutkach strasznego
grzechu, który popełniłam, zabijając własne dziecko! O tym żalu, poczuciu
głębokiej straty, które będzie mnie prześladowało przez całe życie! O tych
ranach na duszy, które nigdy się nie zagoją...”.
Często aborcji dokonuje się ze względów zdrowotnych. Jednak czy
zrzuca to odpowiedzialność z rodziców nienarodzonego dziecka? Dlaczego ludzie starają się „poprawić” błędy, które dopuścił Bóg?
„Wraz z mężem dowiedzieliśmy się, że zostaniemy rodzicami. Jednak naszą radość szybko zagasiła straszna wiadomość. Podczas USG lekarze powiedzieli o istnieniu dużego ryzyka, że dziecko urodzi się z zespołem Downa, i radzili dokonać aborcji. Przeżyliśmy szok! Jednak zdecydowaliśmy, że
zaakceptujemy każde dziecko, gdyż jest owocem naszej miłości. Od tego
dnia zaczęła się walka za życie małego człowieka. Liczne badania, wizyty
u specjalistów od genetyki i innych lekarzy. Ciąża mijała w ciągłym stresie
i lęku. Przez cały czas się modliliśmy, mając nadzieję na cud. I się wydarzył!
Urodziła się nam zdrowa dziewczynka...”.

Bezwarunkowa
miłość

Bóg nigdy się nie myli. Jeśli stworzył On nowe życie, oznacza to,
że jest potrzebne na tej ziemi. Zadanie rodziców – przyjąć to życie i
pozwolić mu przyjść na świat.
„W naszej rodzinie niedawno urodziła się czwarta księżniczka-córeczka.
Jest dla nas dzieckiem szczególnym – odpokutowanym, wypłakanym. Taki
jeszcze maleńki człowiek, ale już prawdziwy wojownik. Mimo strasznych
wyników badań została przy życiu! I każdym swym dniem świadczy o tym,
że u Boga nie ma nic niemożliwego. Wielu nam współczuje, mówi: «Za jakie grzechy dostaliście taki krzyż, dziecko niepełnosprawne?». Jednak my
uważamy córkę za Boże błogosławieństwo. Uczy nas bycia bardziej umiarkowanymi, wiary i nadziei, że wszystko się uda. Uczy kochać, doceniać każdą chwilę spędzoną z bliskimi ludźmi. Uczy pokornie przyjmować wszelkie
życiowe wypróbowania, gdyż bez cierpienia nie jest możliwa prawdziwa
miłość...”.
Oprócz modlitewnej inicjatywy „Duchowa Adopcja” w Kościele działa grupa modlitewna „W obronie życia”, członkowie której nie tylko się
modlą za dzieci nienarodzone, którym zagraża aborcja, lecz także biorą
udział w różnych wydarzeniach, dotyczących obrony rodzinnych chrześcijańskich wartości. Do niej również może dołączyć każdy chętny.

Czasami bardzo zmęczony po dniu pracy zauważasz w autobusie
wolne miejsce. I już tam
idziesz, by je zająć, ale
na przystanku wchodzi
osoba w podeszłym wieku
z wózkiem. Coś wewnątrz
ciebie sprawia, że podchodzisz, by pomóc wejść
po tak niewygodnych
schodach i zaproponować
to właśnie jedyne wolne
miejsce. Po czym bliźni obdarza cię spojrzeniem pełnym wdzięczności i niezrozumiałe ciepło rozlewa
się w środku, gdzieś przy
sercu. Tak, dalej stoisz, ale
bezgraniczna wdzięczność
w oczach tego człowieka
zabiera zmęczenie i dodaje
sił. Można by się zapytać:
dlaczego tak się dzieje? Tak
mocno czegoś pragnąłem,
ale oddałem tak szybko i
łatwo temu, kto potrzebuje tego bardziej. Po prostu
wszystko jest zwrócone ku
wzajemności. Najważniejsze jednak – nie czekać na
wdzięczność lub nagrodę
za swoje uczynki, gdyż jest
to już coś zupełnie innego.
Wiele stuleci temu
Chrystus, niosąc ciężki
krzyż nie swoich przewinień, nie czekał na podziękowanie od obecnych

Podczas przygotowania artykułu zostały wykorzystane
anonimowe świadectwa z rozważań Drogi Krzyżowej,
której w paraﬁi Miłosierdzia Bożego w Grodnie podczas tegorocznego
Wielkiego Postu przewodniczyli uczestnicy ruchu „W obronie życia”.
Angelina Pokaczajło

tam ludzi. Po prostu kochał wszystkich i każdego
z osobna, nie zwracając
uwagi na status społeczny
czy materialny. Wiedział
o wszystkim, co być może
starannie ukrywał nawet
przed samym sobą, ale
szedł dalej. On jest tym
przykładem, który pragniemy naśladować!
Dziś nieraz spotykamy ludzi nieszczęśliwych.
Człowiek może mieć dużo
dóbr materialnych, jednak
mimo to czuć, że mu czegoś brakuje gdzieś głęboko
w środku. Jak można pomóc w takim przypadku?
Bardzo łatwo: trzeba tylko
się podzielić swoim „chlebem”. Może to być uśmiech
lub zwykła rozmowa na codzienne tematy. A może
brakuje mu modlitwy? Tylko boi się w tym przyznać?
Jednak jeśli jest w Tobie
Boża miłość, poczujesz to i
zrozumiesz, co masz robić.
W rzeczywistości wszystkim nam brakuje miłości,
szczerości i kropli odwagi na każdy dzień. O ileż
więcej byłoby szczęścia,
gdybyśmy się nie wstydzili
wyrażać swoje uczucia. Jesteśmy tak bardzo zranieni
emocjonalnie, że tworzymy dla siebie ogrodzenie,

majestatycznie wznoszące
się ponad naszym egoizmem. Jednak czego potrzebujemy
naprawdę?
Mi-ło-ści! Każdy pragnie,
by kochano go takim, jaki
został stworzony, a gdy tak
się nie dzieje, chowa się
za swoim ogrodzeniem.
Wydaje się, że nie ma
tego, który by po prostu
cię przyjął. I wtedy warto sobie przypomnieć, że
istnieje Ktoś, kto nas kocha bez żadnych skrytych
zamiarów,
bezwarunkowo. Rozejrzyj się dookoła:
po każdej ciemnej nocy
wschodzi słońce, mroźna
zima zmienia się w ciepłą
wiosnę. Wszystko to dzieje
się dla Ciebie, abyś wreszcie zauważył, że nie jesteś sam. Zatrzymaj swoje
spojrzenie na krzyżu: oto
Ten, dla kogo jesteś najcenniejszym diamentem.
Każdym tchnieniem wiatru przytula Cię do siebie,
każdym uśmiechem dodaje sił. I nie potrzebuje nic
w zamian, ponieważ kocha
po prostu za to, że jesteś.
A Ty zadziw Go: zatrzymaj
codzienny bieg, przyjdź i
powiedz, że również bardzo Go kochasz...
Maria Waluk

Światło dzienne ujrzała
książka kucharska
papieża Franciszka
Jej tytuł brzmi: „Przy stole
Franciszka. Jego opowieści
i przepisy nadające smak
życiu”. Autorem wydania
jest Roberto Alborghetti.
W książce zostały ukazane kolejne etapy życia
Jorge Mario Bergoglio
od dzieciństwa po dzień
dzisiejszy z punktu widzenia
jego stosunku do pokarmu
fizycznego i pokarmu duchowego. Między innymi
wspomina się o jego odrzuceniu marnotrawstwa,
nierównościach w dostępie
do pożywienia i nierówności
społecznych, gorączkowej,
choć pustej i niebezpiecznej
pogoni za konsumpcją, a
jednocześnie prowadzeniu
„kuchni resztek”, szanującej
naturę i produkty, będące
owocem ludzkiej pracy i darem Bożym.
Bogato ilustrowana i
przeplatana anegdotami
(np. o kotletach, którymi
matka papieża dzieliła się
z ubogimi) książka zawiera
też 40 prostych przepisów,
inspirowanych spotkaniami, podróżami, doświadczeniami i wspomnieniami
z dzieciństwa Ojca Świętego.

Adhortację Apostolską
zaprezentowano
w Watykanie
Ukazała się pod tytułem
„Gaudete et Exsultate”
(„Radujcie się i weselcie”). Została poświęcona
powołaniu do świętości
we współczesnym świecie.
„Gaudete et Exsultate”
jest trzecią Adhortacją Apostolską papieża Franciszka.
W 2013 roku ukazała się
„Evangelii gaudium” („Radość Ewangelii”), poświęcona głoszeniu Dobrej Nowiny
we współczesnym świecie,
a w 2016 roku – „Amoris
laetitia” („Radość miłości”)
o miłości w rodzinie.

Muzea zapraszają o świcie!
To najnowsza inicjatywa
zawsze oblężonych muzeów, które od kwietnia
do października oferują
też wieczorne wizyty.
Muzea Watykańskie proponują wyjątkowe zwiedzanie wraz z klucznikiem
wczesnym rankiem (o godzinie 6.00). Po nim uczestnicy
są zapraszani na śniadanie
w barze na jednym z muzealnych dziedzińców.
Jako największy atut tej
nowej, sugestywnej oferty
wskazuje się wyjątkową możliwość wejścia do muzeów
w małej grupie zwiedzających, w ciszy i bez tłoku,
który jest tam każdego dnia.
Można przy tym uczestniczyć
w ceremoniale otwierania
kolejnych sal z papieskimi
zbiorami, a także Kaplicy
Sykstyńskiej oraz zapalania świateł w korytarzach i
komnatach.
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Kalendarz
wydarzeń
22 kwietnia
Niedziela Dobrego
Pasterza, która
rozpoczyna Światowy
Tydzień modlitw
o powołania do służby
w Kościele.
Módlmy się w intencji
nowych powołań
kapłańskich,
zakonnych i misyjnych
z naszych ziem.
23 kwietnia
Wspomnienie liturgiczne
św. Jerzego, męczennika.
Dzień Imienin Ojca
Świętego Franciszka.
Pamiętajmy
w modlitwie o dostojnym
solenizancie.
23 kwietnia
Wspomnienie liturgiczne
św. Wojciecha, biskupa
i męczennika.
25 kwietnia
Święto św. Marka
Ewangelisty.
26 kwietnia
Rocznica wybuchu
nuklearnego
w Czarnobylu (1986).
Módlmy się za oﬁary tej
tragedii oraz o oddalenie
od ludzkości zagrożenia
klęski i wojny atomowej.

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;
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.

Intencje
różańcowe
Kwiecień
Aby bezrobotni
i nie mający dachu
nad głową mieszkańcy
diecezji znaleźli godne
warunki dla siebie
i swoich rodzin.

WIADOMOŚCI

15 kwietnia 2018

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

„SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE”
ODBĘDĄ SIĘ W LASKOWCE
Kolejne rekolekcje dla małżonków są organizowane
w dniach 20-22 kwietnia w centrum organizacji charytatywnej „Caritas” niedaleko Borowlanów (rejon miński).

Ś W I Ę TA N A DA L T RWA J Ą!
Wśród wiernych nadal panuje atmosfera wielkanocnych uroczystości. W Sopoćkiniach
odbyło się Święto Pisanek. Jego uczestnicy mogli zapoznać się z niezwykłymi eksponatami
jajek, dekorowanymi różnorodnymi technikami. Z nieuleczalnie chorymi radością ze Zmartwychwstania Pana dzielił się zespół muzyczny duszpasterstwa studentów i starszej młodzieży „OPEN”. Młodzi ludzie wystąpili z koncertem w hospicjum przy grodzieńskim szpitalu
klinicznym nr 3. Impreza miała miejsce w ramach tradycyjnego programu z serii „Muzyczne
Południe”. W parafiach św. Mikołaja Biskupa w Gieranionach (dekanat Iwie) oraz św. Stanisława Kostki w Wołkowysku młodzież zaprezentowała miejscowym wiernym przedstawienie wielkanocne.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego kontynuowało święto Miłosierdzia Bożego,
które jest obchodzone w Kościele w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W wigilię tego dnia
w katedrze św. Franciszka Ksawerego w Grodnie tradycyjnie odbyło się nocne czuwanie.
Z okazji święta w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Woronowie (dekanat Raduń) ordynariusz dziecezji grodzieńskiej biskup Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył Mszy św.
Na modlitwie zgromadzili się miejscowi wierni, a także pielgrzymi, którzy przybyli z różnych
parafii dekanatu oraz sąsiedniej Litwy.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego wierni z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza w Sopoćkiniach realizowali coroczną pielgrzymkę
do parafialnej kaplicy w Świacku, gdzie znajduje się obraz „Jezu, ufam Tobie”.

WIZYTY BISKUPIE
Podczas wizyty do parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrynie biskup Józef Staniewski udzielił wiernym sakramentu bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk biskupa Aleksandra Kaszkiewicza otrzymali młodzi wierni z parafii
Najświętszego Odkupiciela w Grodnie.
Podczas wizyty do Perstunia (dekanat Sopoćkinie) ordynariusz diecezji grodzieńskiej poświęcił odnowiony kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

SYNOD DIECEZJALNY
W ramach pracy synodu odbyło się zebranie księży dziekanów diecezji grodzieńskiej. Obecni, między innymi, wzięli udział we Mszy św. w bazylice katedralnej
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, celebrowanej w intencji dziękczynnej za 27 lat
istnienia diecezji grodzieńskiej oraz prekonizację biskupa Aleksandra Kaszkiewicza.

ODPUSTY PARAFIALNE
Dzień imienin swoich świątyń obchodzili parafianie sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Woronowie (dekanat Raduń), kościołów pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie, Lidzie, Dociszkach (dekanat Raduń), Ostrynie (dekanat Szczuczyn), Podorosku
(dekanat Wołkowysk) oraz kaplic pw. Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach (dekanat
Szczuczyn), Łoszy i Zawielcy (dekanat Ostrowiec), Poleckiszkach (dekanat Raduń), Świsłoczy (dekanat Grodno-Zachód), Świacku (dekanat Sopoćkinie), a także kościołów
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Grodnie, Międzyrzeczu (dekanat Słonim) i Perstuniu (dekanat Sopoćkinie).
Najbliższe odpusty w diecezji grodzieńskiej będą miały miejsce w kościołach
pw. św. Jerzego Męczennika w Bielicy (dekanat Lida), Nowej Rudzie (dekanat GrodnoWschód), Osowie (dekanat Raduń), Wornianach (dekanat Ostrowiec), kaplicach
pw. św. Jerzego Męczennika w Świrankach i Woronie (dekanat Ostrowiec), pw. Imienia
Maryi i św. Jerzego w Przełomie (dekanat Grodno-Wschód).

JEDNYM WERSEM
• Zebranie KKBB odbyło się w Grodnie. • W 8. rocznicę katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem za jej ofiary modlono się w grodzieńskiej bazylice św. Franciszka
Ksawerego. • W chwili śmierci Jana Pawła II – 21.37 (2 kwietnia) – członkowie duszpasterstwa studentów i starszej młodzieży „OPEN” wraz z duszpasterzem ks. Antonim
Gremzą zgromadzili się razem, by poprzez modlitwę powierzyć swojemu opiekunowi
działalność wspólnoty. • W parafiach Świętej Rodziny w Lidzie oraz św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie do liturgicznej służby ołtarza zostali przyjęci nowi kandydaci.
• W klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Niepokalanowie (Polska)
odszedł do wieczności o. Innocenty Szumowski OFMConv, który przez wiele lat posługiwał jako proboszcz i duszpasterz w parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
19 kwietnia 1947 r. – ks. Marcin Puzyrewski, prob. Odelsk;
24 kwietnia 1991 r. – ks. Aleksander Ciereszko, prob. Wołpa;
24 kwietnia 1992 r. – ks. Jan Mianowski, prob. Rohoźnica;
24 kwietnia 2005 r. – o. Wenanty Wilkosz CSsR, prob. Repla;
25 kwietnia 1984 r. – ks. Józef Maciejewski, prob. Zaniewicze;
28 kwietnia 1944 r. – ks. Ildefons Bobicz, prob. Iwie.

„Spotkania małżeńskie” to ruch rekolekcyjny,
celem którego jest zgłębianie relacji partnerskich,
usensownienie przez męża i żonę tajemnicy ślubu,
pomoc im w lepszym rozumieniu siebie nawzajem.
Małżeństwom proponuje się również formę dialogu,
na podstawie którego uczą się odnajdywać wyjście
z konﬂiktowych sytuacji w wypadku nieporozumień.
Nocleg i wyżywienie uczestnikom spotkania zapewniają
organizatorzy. Warunki konieczne: obecność na spotkaniach
obu małżonków (bez dzieci), udział w całym programie.
Kontakt:
(8 029) 779-19-03 – Olga; (8 029) 250-06-99 – Aleksander.

JEDNODNIOWE REKOLEKCJE
ODBĘDĄ SIĘ W MOSTACH
Ćwiczenia duchowe pod tytułem
„Wyjście z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej”
będą miały miejsce 21 kwietnia
w paraﬁi Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
Program:
13.00 – konferencja „Egipt i moja pustynia”;
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
– konferencja „Ziemia obiecana, radość,
ból i utrata wiary”;
17.30 – Msza św.;
– modlitwy o wyzwolenie i uzdrowienie.
Organizatorzy zapraszają na rekolekcje wszystkich chętnych.

VIII DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE
Wydarzenie będzie miało miejsce 2 czerwca na terytorium
paraﬁi Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(osiedle Południowy) pod hasłem „Bądź dzieckiem Boga!”.
Organizatorzy proponują ciekawy i bogaty program
(zabawy, gry, konkursy), a przede wszystkim modlitwę,
Eucharystię, której będzie przewodniczył biskup.
Do przygotowywania planu spotkania zachęca się
wszystkich chętnych. Ci, którzy pragną pokazać
przedstawienie, zaśpiewać na scenie lub mają 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.
Warunki udziału:
• wiek uczestników – do 14 lat;
• opiekun towarzyszący (1 na 10 dzieci);
• wpłata 0,5 r. biał. (istnieje możliwość zwolnienia od wpłaty
tej kwoty po rozmowie z organizatorami);
• posiadanie przy sobie kubka i kocyka lub dywanika.
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.

W związku z prowadzonym procesem
w Sądzie Kościelnym Diecezji Grodzieńskiej
pana Włodzimierza Głybowca (s. Siergieja),
który 22.09.1996 roku w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej
w Grodnie zawarł związek małżeński
z panią Ireną Korobko (c. Jana)
jest proszona o zgłoszenie się
do siedziby Sądu Kościelnego w Grodnie (ul. K. Marksa 4)
lub przez telefon (8 0152) 75-64-37.
Czytelnicy, którzy znają adres zamieszkania
czy posiadają jakąkolwiek informację o miejscu pobytu
pana Włodzimierza Głybowca,
są proszeni o przekazanie tej informacji
do Sądu Kościelnego.
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Z głębi serca
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Urodzin życzymy
nieustannej radości,
pogody ducha, mocnego
zdrowia, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz
ludzkiej życzliwości.
Szczęść Boże!

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych, darów
Ducha Świętego, mocnego
zdrowia, pogody ducha
oraz nieustannych sił do
realizacji planów i zamiarów. Niech Dobry Pasterz
prowadzi Ekscelencję
przez życie, a Matka Boża
nieustannie się opiekuje.

Z modlitwą apostolat
„Margaretka”

Ich Ekscelencjom
Księżom Arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu,
Jerzemu Kasabuckiemu,
Antoniemu Dziemiance,
Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu, Ojcu
Kazimierzowi Żylisowi,
Księżom Waleremu
Spirydonowi, Jerzemu
Jasiewiczowi, Pawłowi
Bezlapowiczowi,
Waleremu Bykowskiemu,
Aleksandrowi Mackiewiczowi, Witalemu Dobrołowiczowi, wszystkim
Księżom diecezji
grodzieńskiej
i Klerykom Wyższego
Seminarium
Duchownego w Grodnie
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, aby
światło Chrystusa Zmartwychwstałego oświecało
drogę życia, miłość Boża
wypełniała serca, Matka
Najświętsza się Wami
opiekowała, dodając
wytrwałości i cierpliwości,
a Duch Święty obdarzał
swoimi łaskami. Życzymy
także mocnego zdrowia,
pogody ducha i
ludzkiej życzliwości.
Z modlitwą apostolat „Margaretka”
z paraﬁi św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Najdostojnieszym
Księżom Arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu, Księżom
Witalemu Wnorowskiemu, Algimantasowi
Paulikasowi, Waleremu
Bykowskiemu,
Andrzejowi Liszko,
Janowi Kuziukowi,
Waleremu Spirydonowi,
Aleksandrowi Worobjowowi, Henrykowi
Jabłońskiemu
z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Wielkanocnych życzymy, by droga, na którą
zaprosił Was Chrystus,
była drogą ku świętości.
Niech Wasza szlachetna
posługa głoszenia Dobrej
Nowiny przynosi radość
i przyczynia się do budowania jedności Kościoła.
Niech Was nieustannie
wspiera moc Ducha Świętego, a Matka Chrystusa
niech stale broni i
czuwa nad Wami.

Z modlitwą wierni
z paraﬁi odelskiej

Najdostojnieszym Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi

i Józefowi Staniewskiemu,
Księżom Proboszczowi
Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Waleremu
Bykowskiemu, Księdzu
Redaktorowi Jerzemu
Martinowiczowi i całemu
Zespołowi Redakcyjnemu,
a także wszystkim
Chrześcijanom
Smorgońszczyzny
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, aby
serca się napełniały jasną
radością paschalną. Niech
zmartwychwstały Jezus
obdarza Was zdrowiem i
siłą, umacnia wiarę w zwycięstwo pokoju i miłości,
jednocząc do pełnienia
dobrych uczynków. Niech
promienie Miłosierdzia
Bożego oświecają każdy
dzień Waszego życia.

Apostolat „Margaretka”
z paraﬁi św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Powajbie
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech
miłosierny Bóg obdarza
Cię mocnym zdrowiem,
radością, pogodą ducha i
ludzką życzliwością.
Życzymy wszelkich potrzebnych darów Ducha
Świętego na każdy dzień,
opieki Matki Bożej i
świętego Patrona.

Rodzice i rodzeństwo

Czcigodny
Księże Proboszczu
Witalij Czurgan!
Z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca
życzymy, aby zmartwychwstały Jezus obdarzył Cię
mocnym zdrowiem, cierpliwością, wytrwałością,
pogodą ducha i wszelkimi
potrzebnymi łaskami na
każdy dzień posługi
kapłańskiej. Niech
Matka Najświętsza
zawsze się Tobą opiekuje.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła pomocy dla Czyśćca
z Juraciszek

Czcigodni
Księże Proboszczu
Witalij Czurgan i Siostro
Zoﬁo Śmietanka!
Z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca
życzymy mocnego zdrowia, wytrwałości w oﬁarnej
posłudze Bogu i ludziom,
pokoju w sercu i wszelkich
łask Bożych. Niech na drodze, wskazanej przez Pana,
zawsze towarzyszą Wam
Jezus i Jego Matka, a żywy
ogień Ducha Świętego,
który płonie w sercu,
nigdy nie słabnie.
Z szacunkiem, dzieci i młodzież
z paraﬁi Przemienienia
Pańskiego w Juraciszkach

Czcigodnym Księżom
Zdzisławowi Pikule,
Aleksandrowi
Pietrowiczowi,
Kazimierzowi Murawie
i Olegowi Żurawskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech
każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, serce
napełniają radość, miłość i
nadzieja, w duszy gości pokój, a z twarzy nie schodzi
uśmiech. Życzymy także
mocnego zdrowia, dużo sił
i cierpliwości w posłudze duszpasterskiej.

Wierni z paraﬁi Dziatłowo

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Jodzikowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
serdecznie życzymy, aby
droga kapłańska była
szczęśliwa i błogosławiona. Niech Jezus Zmartwychwstały opromienia
Cię swoimi łaskami, obdarza dobrym zdrowiem
na długie lata, siłą i
wytrwałością, abyś mógł
pokonywać wszelkie
trudności. Serdecznie
dziękujemy za czułe serce
i rzetelną posługę duszpasterską w naszej parafii.

Wierni z Cudzieniszek

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia,
optymizmu, aby każda
chwila życia była słoneczna i szczęśliwa. Niech
w oczach jaśnieje szczęście, a z twarzy nie schodzi
radosny uśmiech. Życzymy także darów Ducha
Świętego, stałej pomocy i
opieki Matki Najświętszej.
Niech miłosierny Bóg
za wszystko Ci
obficie wynagrodzi!

Grupa modlitewna
MB Kongregackiej

Czcigodnym Księżom
Zdzisławowi Wederowi,
Aleksandrowi Mietlickiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Kazimierzowi Murawskiemu,
Olegowi Korolowi i
Olegowi Żurawskiemu,
Klerykowi Markowi
Najdziczowi, Siostrom
Marii Stasiewicz,
Mariannie Aleszczyk,
Aleksandrze Oreszko,
Filotei Cichonowicz,
Agacie Smolskiej, Klarze
Wołczek, Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Weronice Ogar i
Darii Jewtuchowskiej
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne
życzenia. Niech Jezus
Zmartwychwstały obdarzy
Was mocnym zdrowiem
i wszelkimi potrzebnymi
łaskami, aby każdy dzień
przynosił radość i zadowolenie z pełnionej posługi. Życzymy także opieki
Matki Bożej i obfitych
darów Ducha Świętego.
Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń

Czcigodnym
Księżom Pawłowi
Szańczukowi,
Ignacemu Saniucie,
Witalemu Czebotarowi,
Stanisławowi Maciukiewiczowi, Pawłowi
Urbanowi
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
serdeczne życzenia. Niech
Jezus Zmartwychwstały
obdarzy Was darami miłości, zdrowia, pokoju, mądrości, rozumu i męstwa,
a Matka Boża nieustannie
się opiekuje i prowadzi
najpiękniejszą drogą
do Pana. Życzymy także
potrzebnych sił do pełnienia posługi kapłańskiej.
Z całego serca dziękujemy
za ofiarną służbę
Bogu i ludziom.

Wierni z parafii
MB Szkaplerznej, Przewałka

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy obfitości darów

Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, dużo radości
płynącej z tych Świąt oraz
pokoju, nadziei i
wytrwałości w trudzie
prowadzenia ludu do Boga.

Rodziny Kasperowicz,
Szczockich, Maszuta

Czcigodnym Księżom
Olegowi Kuderce,
Witalemu Sidorce,
Mikołajowi Cichonowiczowi i Andrzejowi
Radziewiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
przesyłamy serdeczne życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza
radością, nadzieją, wiarą
i pokojem. Życzymy także
mocnego zdrowia, optymizmu, wytrwałości w powołaniu i obfitych owoców w każdej sprawie.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Czcigodnym Księżom
Prałatowi Antoniemu
Filipczykowi, Jerzemu
Sadowskiemu, Janowi
Kuziukowi, Henrykowi
Jabłońskiemu, Siostrze
Agnieszce i wszystkim
Siostrom, które pracują
w naszej paraﬁi,
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne
życzenia: nieustannej
opieki Najświętszej Maryi
Panny, darów Ducha
Świętego i błogosławieństwa Bożego na każdy
dzień. Życzymy także
pogody ducha,
zdrowia, sił i radości.

Chór kościelny i wdzięczne
rodziny z parafii św. Wacława
w Wołkowysku

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Jerzemu Gricce
i Igorowi Anisimowowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
z całego serca życzymy
mocnego zdrowia, nieustannych sił w posłudze
duszpasterskiej, pogody
ducha i realizacji wszystkich szlachetnych planów
i zamiarów. Niech Matka
Boża codziennie się Tobą
opiekuje, a Duch Święty
obdarza wszelkimi
potrzebnymi łaskami.

Wierni z parafii Pierwomajsk
i kaplicy w Chodziłoniach

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Witalemu Czurganowi,
Janowi Gaweckiemu,
Mikołajowi
Cichonowiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy szczere życzenia: obfitych darów
Ducha Świętego, zdrowia
na długie lata, niegasnącego zapału w pracy.
Niech zmartwychwstały
Jezus zawsze błogosławi
Wam na drodze kapłaństwa, a Matka Boża broni i
otacza miłością i opieką.

Z szacunkiem Ludmiła i Jerzy
Jezierscy z Juraciszek

Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi,
Witalemu Sidorce,
Olegowi Kononowiczowi,
Denisowi Brazińskiemu,
Diakonowi Ernestowi
Mikołajczykowi,
Klerykom Tomaszowi
Mikołajczykowi
i Andrzejowi Strukielowi, Siostrom Halinie
Zaniewskiej i Agnes
Ostrouch, Księdzu
Stanisławowi Pacynie
oraz wszystkim, kto pracował w naszej paraﬁi,
z okazji Wielkiego

ciąg dalszy na str. 8

Czwartku i Świąt Wielkanocnych składamy
serdeczne życzenia. Niech
Matka Najświętsza nieustannie się modli
za Was, otacza opieką i
z pieszczotą przytula
do swego serca, a Wszechmogący pomaga w realizacji planów i obdarza
potrzebnymi łaskami
Waszych rodziców.

Z modlitwą Komitet Kościelny
i parafianie, Lida-Fara

Czcigodnym
Księżom Olegowi
Janowiczowi i Witalemu
Cybulskiemu, Siostrom
Irenie, Marii i Zoﬁi
z okazji Wielkiego
Czwartku i Świąt Wielkanocnych życzymy nieustannej odnowy w Duchu
Świętym, abyście byli
wierni swojemu powołaniu, a także obfitych
owoców na niwie Pana.
Niech trwanie z Chrystusem będzie wynagrodzone
radością Zmartwychwstania, a Maryja Panna otula
Was swoją miłością i
matczyną opieką.

Legion Maryi i apostolat
„Margaretka”, parafia Iwie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Romanowi Jałowczykowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego przesyłamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: błogosławieństwa
Chrystusa, darów Ducha
Świętego, nieustannej
opieki Matki Bożej, radości
z powołania, wytrwałości
na drodze kapłańskiej
oraz mocnego zdrowia.

Apostolat „Margaretka”
i parafianie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Hnieźnie

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy wielu
łask Bożych: zdrowia,
radosnych dni, życzliwych
ludzi obok, opieki Matki
Najświętszej. Niech droga
kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona.

Byli parafianie z Nowijanki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Cierebiejowi
z okazji świąt Zmartwychwstania Chrystusa
Pana oraz Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech
Wszechmogący dodaje
Ci mocy i zdrowia, Jezus
Chrystus błogosławi na
każdy dzień, Matka Boża
otula swoją miłością i
opieką, a Duch Święty
nieustannie udziela
darów do realizacji
planów i zamiarów
w trudnej, lecz zarazem
cudownej i szlachetnej
posłudze duszpasterskiej.

Z szacunkiem i wdzięcznością
parafianie z Borun

Czcigodny Księże
Andrzeju Pyszyński!
Z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych
życzymy mocnego zdrowia, natchnienia i wytrwałości na długie lata posługi
duszpasterskiej. Nikt poza
Chrystusem nie wie
do końca, jak dużych
wysiłków kosztuje kapłana
jego posługa. Mimo to
w Twych oczach widzimy
miłość i dobroć. Jako znak
miłości Bożej odbieramy
to, że dzięki Twoim

staraniom mamy możliwość spotykać się z Panem
w odnowionym kościele.
Z całego serca życzymy,
aby Bóg za wszystko
Ci wynagrodził.

Byli parafianie z Kozłowszczyzny, Podwielkiego
i Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu
Księdzu Waleremu
Spirydonowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki
Najświętszej, obfitych
darów Ducha Świętego,
a także pięknych owoców
na niwie Pańskiej. Dziękujemy za to, że jednoczysz
nas na modlitwie, uczysz
iść drogą prowadzącą
do zjednoczenia z Bogiem,
podajesz przykład
mądrego słowa i mocy
duchowej. Niech Wszechmocny pomaga Ci
w niełatwej posłudze.
Z modlitwą Komitet Kościelny
oraz wierni z kościoła
w Rędzinowszczyźnie

Czcigodnym
Ojcom Proboszczowi
Witoldowi Petelczycowi,
Aleksandrowi Machnaczowi, Witalemu Sierce,
Janowi Osipowiczowi,
Witalemu Słuce
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne
życzenia: łask Bożych
na każdy dzień życia,
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej oraz
mocnego zdrowia, sił,
radości i obfitych owoców
z posługi duszpasterskiej.

Parafianie i Kółko Biblijne
ze Szczuczyna

Czcigodny Ojcze
Witalij Sierko!
Z okazji Dnia Kapłana
oraz świąt Wielkiej Nocy
życzymy zdrowych, pogodnych dni pełnych wiary, nadziei i miłości, jak
również radości, płynącej
ze zjednoczenia z Chrystusem, i obfitych darów
od Niego. Dziękujemy
za posługę, życzliwość,
modlitwę, mądre kazania.
Niech Cię Pan błogosławi
i strzeże, a Maryja
broni i otacza swą
macierzyńską miłością.

Rycerze Niepokalanej
ze Szczuczyna

Czcigodnym
Ojcu Witalemu Sierce
oraz wszystkim Ojcom
Pijarom ze Szczuczyna
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia, darów
Ducha Świętego i opieki
Matki Bożej. Dziękujemy
za pouczające kazania,
dobre rady, otwarte serca.
Jesteśmy szczerze Wam
wdzięczni za każde słowo,
wygłoszone podczas
rekolekcji.
Bóg zapłać!

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha
Świętego oraz nieustannej
opieki Matki Najświętszej
na każdy dzień
posługi kapłańskiej.

Rada Parafialna z kościoła
w Hołynce
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Z głębi serca

Czcigodny
Księże Proboszczu
Pawle Borysiewicz!
Z okazji Dnia Kapłana,
Świąt Wielkanocnych oraz
Urodzin życzymy Ci zdrowia, sił i wytrwałości na
drodze kapłańskiej. Niech
życie zostanie oświecone
promieniami Miłosierdzia
Bożego i miłości, Zmartwychwstały błogosławi
każdego dnia, Duch Święty
obdarza potrzebnymi
łaskami, a Matka Boża
nieustannie się Tobą opiekuje. Dziękujemy za oﬁarność w posłudze oraz
za troskę o nasz kościół.

Kółko Żywego Różańca
i paraﬁanie z Nowojelni

Czcigodnym
Księżom Jerzemu
Martinowiczowi,
Andrzejowi Łysemu,
Sergiuszowi Angurowi
oraz Ojcu Andrzejowi
Żylewiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy błogosławieństwa
Chrystusa Zmartwychwstałego, mocy Ducha
Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny, a
także pięknych plonów
na Bożej niwie.

Apostolat „Margaretka”, Suraż

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Andrzejowi Roubie
z okazji Dnia Kapłana
życzymy dobrego zdrowia,
błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Najświętszej,
radości i pokoju.
Niech Chrystus
Księdzu wynagrodzi
za kapłańską posługę.

Komitet Kościelny z paraﬁi
Przemienienia Pańskiego
w Wawiórce

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Stwołowi
z okazji Dnia Kapłana i
świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
mocnego zdrowia, pokoju
w duszy i radości w sercu.
Niech Jezus Chrystus
dodaje Ci sił w posłudze
na niwie Bożej, pokrzepia
nadzieję i obdarza swoimi wspaniałymi łaskami.
Oﬁaruj swe życie Bogu,
a On wynagrodzi Ci
w swoim Królestwie!

Apostolat „Margaretka” i Rada
Paraﬁalna z kościoła w Repli

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Fiedukowi
z okazji Dnia Kapłana,
Świąt Wielkanocnych i
Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego
zdrowia, sił i wytrwałości,
wiary, nadziei i miłości.
Dziękujemy za udzielanie
daru Eucharystii, cudowne
głoszenie Słowa Bożego,
oﬁarną pracę, cierpliwość,
dobroć i hojność serca.

Paraﬁanie i członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Różanki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Żegarynowi
z okazji Dnia Kapłana,
Świąt Wielkanocnych i
Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech
zmartwychwstały Jezus
nieustannie rozjaśnia Twą
drogę życiową, obdarza
obﬁtymi łaskami i mocnym
zdrowiem, Duch Święty
sprzyja rozwojowi talentów, darząc natchnieniem

na nowe twórcze pomysły,
dodaje sił i wytrwałości
w oﬁarnej posłudze, abyś
zostawał nadzieją i radością Kościoła. Niech Bóg
mamie wynagrodzi
za Ciebie!

Komitet Kościelny i paraﬁanie
z kościoła pw. św. Michała
Archanioła, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca z Nowogródka i Lubczy

Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Myślukowi
i Leonowi Liszykowi,
Ojcu Aleksandrowi
Drogosiowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych
z całego serca życzymy obﬁtych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, zdrowia,
radości, pokoju i szczęścia.
Niech każdy dzień będzie
pełen Bożej miłości.

Wierni z paraﬁi Wołpa

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sarele
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych
życzymy dużo sił, cierpliwości, nieustannej nadziei,
niegasnącego zapału
do pracy, a nade wszystko –
obﬁtych łask od zmartwychwstałego Chrystusa.
Kółko Różańcowe św. Józefa,
paraﬁa Wołpa

Czcigodnym
Księżom Janowi Sarele,
Wiktorowi Myślukowi,
Leonowi Liszykowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, zdrowia,
wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech dobry
Bóg obdarza Księży swoimi
łaskami, a Matka Boża
nieustannie we wszystkim
będzie pomocą.

Henryk Dziemieszczyk, Maria
Wiszniewska, Maria z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji Świąt Wielkanocnych, Urodzin i Imienin
składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia,
wytrwałości i cierpliwości.
Niech Wszechmogący
obdarza swoimi łaskami,
Jezus Chrystus będzie
przykładem na drodze
kapłańskiej, Duch Święty
opromienia swym światłem, a Matka Boża przytula do swego serca.
Pamiętamy i kochamy!

Przyjaciele

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz
Urodzin życzymy obﬁtych
łask Bożych na każdy
dzień posługi duszpasterskiej, nieustannej opieki
Maryi Panny, Matki kapłanów, darów Ducha
Świętego i obﬁtych owoców na niwie Pańskiej.

Byli paraﬁanie z kaplicy
Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji Dnia Kapłana,
Świąt Wielkanocnych,
Urodzin i Imienin życzymy
dobrego zdrowia, pogody
ducha, uśmiechu na twarzy
i dużo radości. Niech Jezus
Zmartwychwstały napełnia
swoją mocą, Duch Święty
obdarza potrzebnymi

darami, a Maryja Panna
zawsze czuwa nad Tobą.
Życzymy, aby każdy dzień
życia był oświecony
promieniami Bożej
miłości i miłosierdzia.

Z szacunkiem i modlitwą paraﬁanie z Porozowa i Studzienik

Czcigodnemu
Ojcu Stanisławowi
Sadowskiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
przesyłamy serdeczne
życzenia: wszelkich łask
Bożych, nieustannej opieki
Matki Najświętszej, zdrowia, sił, pogody ducha i
życzliwych ludzi obok.

Z szacunkiem i modlitwą
paraﬁanie z Porozowa

Czcigodnym Ojcom
Probosczowi Jerzemu
Sakowiczowi i Anufremu
Olchowikowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby Zmartwychwstały obdarzył Was
mocnym zdrowiem, natchnieniem, cierpliwością
i wytrwałością w posłudze na rzecz ratowania
ludzkich dusz. Bardzo Was
szanujemy i kochamy.

Wdzięczni paraﬁanie z Korelisz
i Worończy

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Sakowiczowi
z okazji Urodzin i Imienin
życzymy spokojnych i
pogodnych lat życia. Niech
dobry Bóg, który powołał
Cię do kapłaństwa, pomaga w niełatwej posłudze, Matka Najświętsza
i święty Patron otaczają
swoją opieką, a Anioł Stróż
zawsze będzie obok.
Szczęść Boże!

Paraﬁanie i członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Korelicz i
Worończy

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego
zdrowia, sił, radości,
błogosławieństwa Bożego
oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień
posługi duszpasterskiej.

Rodzina Zając

Czcigodnemu Ojcu
Waldemarowi Słocie
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, długich lat
życia, opieki Matki Bożej.
Niech Zmartwychwstały
Chrystus obdarza Ojca
pokojem i błogosławieństwem. Szczerze dziękujemy za troskę o paraﬁan i
świątynię. Szczęść Boże!

Wierni z paraﬁi
Przemienienia Pańskiego
w Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Astukiewiczowi
z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości,
darów Ducha Świętego,
opieki Najświętszej Maryi
Panny oraz sił i wytrwałości w prowadzeniu
ludzi do Chrystusa.

Wierni z paraﬁi Indura

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Andrzejowi Burakowi
z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy wyrazy
wdzięczności wraz ze
szczerymi życzeniami
zdrowia, łask Bożych,

darów Ducha Świętego i
opieki Maryi Panny. Niech
obok będą tylko życzliwi
ludzie. Szczęść Boże!

Z modlitwą i szacunkiem
parafianie z Łazdun

Czcigodnemu
Księdzu Probosczowi
Eugeniuszowi
Borysiukowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby dobry Bóg
obdarzał Cię potrzebnymi
łaskami i umacniał
w posłudze kapłańskiej.
Niech zmartwychwstały
Jezus pomaga w realizacji
wszystkich planów i
zamiarów, a obok będą
tylko życzliwi ludzie.
W modlitwach prosimy,
aby Wszechmogący obficie wynagrodził Twym
rodzicom za takiego syna.

Wierni z parafii Kozłowicze
i Wiercieliszki

Czcigodnemu
Księdzu Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby życie było
wypełnione tylko dobrymi czynami. Niech
zmartwychwstały Jezus
obdarza Cię zdrowiem,
siłą, cierpliwością, Matka
Najświętsza otula bezgraniczną miłością, a Duch
Święty zsyła swe
obfite dary.

Komitet Kościelny
oraz parafianie z kościoła
pw. Narodzenia NMP, Dudy

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Radziukowi, Pawłowi
Urbanowi, Tadeuszowi
Krisztopikowi, Pawłowi
Zwierzyńskiemu
i wszystkim Kapłanom,
którzy pracowali
w naszej paraﬁi,
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych
z całego serca dziękujemy,
że odpowiedzieliście
na głos Chrystusa.
Jesteśmy bardzo wdzięczni
za Waszą serdeczność,
uśmiech, życzliwość, pomoc. Życzymy, abyście
na wzór Jezusa byli dobrymi pasterzami i
osiągnęli świętość.

Wierni z parafii św. Józefa
w Grodnie

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Tadeuszowi Krisztopikowi,
Andrzejowi Liszko,
Lucjanowi Dąbrowskiemu, Leszkowi Domagale, Markowi
Zaniewskiemu, Prałatowi
Józefowi Trubowiczowi
oraz wszystkim
Kapłanom
z okazji Wielkiego
Czwartku i świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy dobrego zdrowia,
sił i wytrwałości na drodze
duszpasterskiej. Niech
zmartwychwstały Chrystus obdarza Was nadzieją
na lepsze jutro, Maryja
Panna otula płaszczem
macierzyńskiej opieki,
a Duch Święty hojnie
udziela swych darów.
Wierni z kaplicy Miłosierdzia
Bożego w Świsłoczy

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Aleksandrowi
Romanowskiemu,
Antoniemu Adamowiczowi,
Andrzejowi Zajko,

Prałatowi
Józefowi Trubowiczowi
z okazji Dnia Kapłana i
Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia.
Matka Boża powierzyła
Syna w Wasze ręce. Niech
otacza Was swoją opieką,
a Jezus niech błogosławi
posługę kapłańską. Dziękujemy za cierpliwość,
odpowiedzialność, troskę,
miłość i szacunek
do każdego z nas.

Wierni z kościoła
Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Witoldowi
Łozowickiemu
z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia.
Niech każdy dzień będzie
napełniony ciepłem,
radością i nadzieją, niech
pomyślnie się realizują
wszystkie plany, niech
Chrystus Zmartwychwstały
obﬁcie błogosławi, a Matka
Najświętsza prowadzi
szczęśliwą drogą.

Mieszkańcy wsi Szembielowce

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Wiktorowi Wieliwisowi
i Eugeniuszowi
Cichonowi, Siostrze
Jadwidze Miecielicy
z okazji Wielkiego Czwartku
i Świąt Wielkanocnych
życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych
lat życia, pogody ducha,
nieustannej radości. Niech
światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozjaśnia
Waszą drogę, Matka Boża
dodaje sił i wytrwałości, a
Duch Święty obﬁcie
udziela swych darów.

Paraﬁanie z Grandzicz

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji Imienin, Dnia
Kapłana, Świąt Wielkanocnych i święta Miłosierdzia
Bożego życzymy mocnego
zdrowia, wytrwałości
w służbie Bogu i ludziom,
niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego oraz
życzliwych ludzi na drodze
kapłańskiej. Niech zmartwychwstały Jezus obdarzy
Cię swoim błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna otula płaszczem
macierzyńskiej opieki.

Wierni z paraﬁi Miłosierdzia
Bożego, Dociszki

Czcigodnym
Księżom Aleksandrowi
Bakłażcowi, Jerzemu
Swisłockiemu, Siostrom
Marynie, Augustynie,
Jordanie, Reginie,
Dorocie i Aleksandrze
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo
radości, ciepła, obﬁtych
łask Bożych i pokoju. Niech
Najświętsza Maryja Panna
przygarnia Was do swego
macierzyńskiego serca i
pomaga w trudnych
chwilach życia.

Kleryk Witalij Waluk
i rodzina Sawko

Czcigodnemu Księdzu
Jackowi Markielowi
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy obﬁtych
łask Chrystusa Zmartwychwstałego, mocnego
zdrowia, słonecznych i
szczęśliwych dni. Niech
z twarzy nigdy nie znika
uśmiech, a serce wypełnia

Boża obecność. Pamiętamy
o Tobie w swoich
modlitwach.
Byli paraﬁanie z Zelwy:
rodziny Trubiej i Romańczuk

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Nieścierowi,
Jerzemu Martinowiczowi,
Wiktorowi Sawickiemu
z okazji Dnia Kapłana
i Świąt Wielkanocnych
życzymy potrzebnych łask
od Zmartwychwstałego,
mocnego zdrowia, pogody
ducha, nieustannej radości, życzliwych ludzi obok.
Niech Wasze życie będzie
szczęśliwe i błogosławione.

Kółka Różańcowe i wierni
ze wsi Wincuki

Czcigodnym Księdzu
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi oraz
Siostrze Zoﬁi Śmietance
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego
zdrowia, spokojnych dni
w łasce Bożej. Niech Duch
Święty rozjaśnia Waszą
drogę życiową, a
Matka Boża otula
miłością i troską.

Paraﬁanie z Żemosławia

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Urodzin życzymy obﬁtych łask Bożych,
nieustannej opieki Matki
Najświętszej, darów Ducha
Świętego, życzliwych ludzi
obok. Niech płomyk, który
Pan Bóg rozpalił w Twoim
sercu, nadal lśni jasnym
blaskiem. Szczerze dziękujemy za modlitwę,
nauki i serdeczność.

Wierni z kaplicy
w Daniłowiczach

Kochanemu
Księdzu Walentemu
Chwiedukowi
z okazji Urodzin życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, wielu łask Bożych.
Niech Matka Najświętsza
opiekuje się Tobą w każdej
chwili życia, a Wszechmogący obdarza ojcowskim
błogosławieństwem.

Krewni

Szanownej Pani
Emilii Sawko
z okazji 80. rocznicy Urodzin składamy serdeczne
życzenia: zdrowia, obﬁtych łask Bożych, błogosławieństwa od zmartwychwstałego Chrystusa,
opieki Matki Najświętszej.
Niech dzieci, wnuki i prawnuki codziennie sprawiają Ci radość. Szczerze
dziękujemy za aktywny
udział w życiu wspólnoty
paraﬁalnej. Bóg zapłać!

Sąsiedzi, rodzina oraz wierni
z paraﬁi Kozłowicze

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Walentemu
Chwiedukowi
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, niegasnącego
zapału w głoszeniu Ewangelii, pogody ducha oraz
radości na co dzień. Niech
Pan Bóg szczyci się z owoców Twej pracy i obdarza
Cię wszelkimi łaskami,
a Matka Boża opiekuje
się Tobą i towarzyszy na
drodze życia. Niech obok
zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie. Szczęść Boże!

Parafianie
ze wsi Mociewicze
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