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MIŁOSIERDZIE BOŻE
WIELKIM DAREM

працяг на с. 3

Podczas uroczystej Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego w sanktuarium w Woronowie

ZAKOŃCZYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI WIELKIEGO TYGODNIA, PODCZAS KTÓRYCH WSPOMINALIŚMY
BOLESNĄ MĘKĘ I ŚMIERĆ CHRYSTUSA I JEGO CHWALEBNE ZMARTWYCHWSTANIE.
ZARÓWNO TEN CZAS, JAK I NASTĘPUJĄCA PÓŹNIEJ NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO,
PROWADZĄ NAS DO REFLEKSJI NAD GRZECHEM I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ BOŻĄ
ORAZ JEGO NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIEM.
ciąg dalszy na str. 3

„Miłosierdzie to najwyższy akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
( NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO )
J 20, 19-31
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”.
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos,
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli
na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w
miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A
po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął
pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza:
„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż
w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz
w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział
mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których
nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

DOŚWIADCZYĆ MIŁOSIERDZIA
Uczniowie już wiedzą, że grób jest pusty, że niektórzy spotkali
Jezusa Zmartwychwstałego. Pomimo to siedzą zamknięci i się boją.
Nie pojmują sensu wydarzeń. Nie wystarczyło im, że zobaczyli zmartwychwstałego Mistrza, potrzebują wewnętrznego światła – potrzebują Ducha Świętego. Dlatego Chrystus, który pojawia się pośród
nich, mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Zapowiada i uprzedza w
ten sposób to, co wydarzy się w dzień Pięćdziesiątnicy.
Dar Zesłania Ducha wiąże się z odpuszczaniem grzechów, które
jest jednym z głównych przejawów miłosierdzia Bożego. Ono rodzi
nas do niezniszczalnego dziedzictwa, czyli do życia wiecznego w Niebie – celu naszej wiary. Niebo wcale człowiekowi się nie należy, to
dar miłosiernego Boga. A skoro tak wspaniałe perspektywy są przed
nami, to możemy się naprawdę radować, nawet jeśli musimy „doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń”. Ten, kto
doświadcza miłosierdzia, nie zatrzymuje go dla siebie, lecz dzieli się
nim, jak chlebem, z innymi.

Ks. Jerzy Martinowicz
Święto Miłosierdzia Bożego, które przeżywamy w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ukazuje ogrom Bożej
miłości. Jezus otwiera przed
nami wnętrze swojego Najświętszego Serca, byśmy mogli zaczerpnąć wiele łask dla
siebie i całego świata.
W tym dniu szczególnie
możemy dotknąć przebitego
boku Chrystusa, ucałować Jego
wycieńczone ręce i poranione
stopy. Ugasić pragnienie w życiodajnym Źródle, wezwani są
szczególnie ci, którzy doświadczają choroby czy cierpienia, albo przeżywają dramat

Czy rozpoznaję Pana w czasie Eucharystii?
Jak dzielę się z innymi radością ze spotkania
z Panem?
Ks. Jerzy Martinowicz

i miejsce. Pomimo, że nie
wszystko rozumiemy, On czuwa nad nami.
Po to, by doświadczyć
ogromu Miłosierdzia Bożego,
potrzeba jedynie otworzyć się
na bezmiar tej uzdrawiającej
miłości. Wtedy będziemy mogli wziąć pełny udział w radości Zmartwychwstania. Jedynie człowiek o czystym sercu,
który potrafi całkowicie zaufać
Bogu, może być świadkiem
Bożego miłosierdzia. Serce,
oczy, ręce, nogi i usta tej osoby
stają się pełne współczującej
i przebaczającej miłości (por.
Dz. 163).

Możemy być przekonani, że nawet w tej tak trudnej
sytuacji, w której znalazł się
cały świat, Zmartwychwstały
Jezus obdarzy nas darem głębokiej wiary, byśmy nie zwątpili, pobudzi naszą zachwianą
nadzieję i ześle ponownie
swoją miłość. Miłość ta pragnie dać nam nową szansę na
lepsze jutro. Dzisiaj, jak nigdy
przedtem, potrzebujemy tej
miłości, by w sercu zapanował
na nowo pokój i radość, które
płyną z faktu pustego grobu
Zbawiciela.

Jan Paweł II
i miłosierdzie

Łk 24, 13-35

Podobnie, jak uczniowie idący do Emaus, my również jesteśmy ludem w drodze, zmierzającym do domu Ojca. Na tej drodze
nie jesteśmy sami, gdyż idzie obok nas Jezus, który przez posługę Kościoła umacnia nas swoim Słowem i Ciałem. Potrzeba tylko, abyśmy mieli uszy otwarte na Jego głos, czyste serce, aby Go
przyjąć i wiarę, aby Go rozpoznać. Wtedy doświadczymy tej samej
radości, jakiej doznali świadkowie zmartwychwstałego Chrystusa.
W znaku łamanego chleba uczniowie rozpoznali Jezusa i radością tego spotkania podzielili się z innymi – stali się apostołami
Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu. To samo dokonuje się wobec nas
i dla nas w każdą niedzielę, która jest pamiątką zmartwychwstania Pana. Jezus kieruje do nas swoje Słowo i łamie dla nas chleb.
Możemy poczuć, jak serce pała w nas i zapragniemy dzielić się z
innymi radością ze spotkania z Panem.

osamotnienia czy izolacji,
bądź którym poplątały się drogi życia. Nie ma dla człowieka
innego – poza miłosierdziem
Bożym – źródła nadziei i pokrzepienia. Dlatego trzeba z
wiarą powtarzać za św. Faustyną: „Jezu, ufam Tobie!”.
Miłosierdzie Boże można
porównać do koła ratunkowego, które Bóg rzuca pogrążonej w grzechach i smutku
ludzkości. Podaje swoją dłoń
zagubionemu w dzisiejszym
rozdartym świecie człowiekowi – dłoń z darem przebaczającej miłości. U Boga wszystko ma swój właściwy czas

Wpatrując się w Miłosiernego Pana, powiedzmy za św. Tomaszem „Pan mój i Bóg mój!”, byśmy mieli
udział w błogosławieństwie Zbawiciela: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29). Nie bądźmy jedynie wystraszonymi uczniami Chrystusa, zamkniętymi w skorupie swoich słabości, lecz stańmy się
mężnymi głosicielami Jezusowej Ewangelii, ponieważ Pan pokonał wszelkie zło i pragnie naszego szczęścia.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZAŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE

Zmartwychwstały Jezus pobudza naszą nadzieję i obdarza nową miłością. Miłość ta większa jest od śmierci, przezwycięża wszelkie zło i jest całkowicie bezinteresowna. W niniejszym trudnym czasie, gdy cały świat jest pogrążony w lęku
i rozpaczy, należy pamiętać, że miłość Boża jest większa od wszelkiej epidemii i
zarazy. Pan jest nad nami!

Drodzy Czytelnicy!

Czy potrafię okazać miłosierdzie innym?
Jaki jest dla mnie Pan Bóg?

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w
drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów
od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus
przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte,
tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy
prowadzicie z sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden
z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba
jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam
w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli
Mu: „To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był
prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;
jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.
A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela.
Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto,
jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u
grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy
z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały,
ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak
nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej
chwały?”. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków,
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał
iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się
ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać
wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im
oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą:
„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i
Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili
do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych,
którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się
Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i
jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Zaufać Bogu
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“

Nic tak nie
jest potrzebne
człowiekowi, jak
miłosierdzie Boże
– owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca
człowieka ponad
jego słabość.

tureckiego, Jan
Paweł II odpowiedział, że to
jego tajemnica.
Potem
dodał:
„Rozmawiałem z
nim jak z bratem,
któremu przebaczyłem i który cieszy się
moim zaufaniem”.
Ten przykład może wydawać się banalny, ponieważ
od dawna jest znany wielu
osobom, lecz nie pozbawia
go głębi. Trudno sobie nawet
wyobrazić, co czuje człowiek,
idący na spotkanie z osobą, która do niego strzelała,

niach, zarządzeniach, działaniach, a także na poziomie
relacji międzyludzkich św.
Jan Paweł II zawsze pokazywał, że rozumie, jak wszyscy ludzie – razem i osobno
– potrzebują świadomości
Miłosierdzia Bożego. Wkrótce po wyborze go na Stolicę
Apostolską napisał pierwszą
w historii Kościoła encyklikę
poświęconą temu tematowi,
zatytułowaną “Dives et misericordia” (“Bóg bogaty w
miłosierdzie”). Jest to jeden
z pierwszych dokumentów
wydanych przez Papieża w
1980 roku. Także Jan Paweł II

”

Te słowa wypowiedział
papież Jan Paweł II w 1997
roku podczas swojej pierwszej wizyty w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
(Polska). Można przypuszczać,
że mówienie o miłosierdziu
Bożym i podobnych pobożnych rzeczach jest obowiązkiem Ojca Świętego. To prawda! Tylko miłosierdzie jest
czymś, co ma sens wyłącznie
wtedy, gdy jest stosowane w
życiu. Teoretycznie jest martwe. Rozmyślać o miłosierdziu, lecz nie żyć nim, jest
marnością dla człowieka, jak
i innych, którzy go otaczają.
Wielu pamięta spotkanie papieża Jana Pawła II z
Mehmetem Ali Agcą, który
dokonał zamachu na papieża
w 1981 roku. Spotkanie odbyło się 2 lata później. W sieci można odnaleźć fragmenty
wideo i zdjęcia z zakończenia
tej 25-minutowej rozmowy.
Widać na nich twarz papieża
i więźnia Alego... Zapytany
przez jednego z dziennikarzy o czym papież rozmawiał
z członkiem ugrupowania

Podczas spotkania z Ali Agcą
w więzieniu

która spowodowała, że znalazł się w szpitalu i zniósł
wiele fizycznego bólu. Z
drugiej strony, na co może
liczyć osoba, która celowała
z pistoletu (i trafiła), od spotkania z ofiarą? Jak Jan Paweł
II zareagował na czyn przestępcy, który został osądzony
przez cały świat? Co przeczytał w spojrzeniu Papieża Ali
Agca?
W swoich przemówie-

zatwierdził w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego, które
wierni obchodzą w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Tego samego dnia – 30
kwietnia 2000 – kanonizował św. Faustynę Kowalską,
z której słów zapisanych w
“Dzienniczku” dokonano woli
Jezusa Chrystusa.
Wierni na całym świecie widzieli szczery wyraz
twarzy i jasność spojrzenia

Jana Pawła II. W mediach
nazywano go “Papieżem
uśmiechu”. Chociaż w życiu,
jeszcze w młodym wieku,
Karol Wojtyła przeżył wiele
trudności. Mając 9 lat stracił matkę. Po pewnym czasie zmarł również brat. Miał
osobiste doświadczenia wojenne, gdy musiał przerwać
studia na uniwersytecie i iść
do pracy w fabryce. Lecz pomimo tych i innych prób, nie
stracił on optymizmu i pozostał otwarty na ludzi i świat.

“

Orędzie miłosierdzia Bożego
zawsze było mi
bliskie i drogie.
Historia jakby
wpisała je w tragiczne doświadczenie II wojny
światowej. W tych
trudnych latach
było ono szczególnym oparciem
i niewyczerpanym
źródłem nadziei
dla całego narodu.
Było to i moje
osobiste doświadczenie, które
zabrałem ze sobą
na Stolicę Piotrową i które niejako
kształtuje obraz
tego pontyfikatu.

”

Papież Jan Paweł II zmarł
2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Święta Miłosierdzia
Bożego, święto, które sam
ustanowił 5 lat wcześniej. I
nie chodzi o mistycyzm liczb,
lecz o to, że takie większe i
mniejsze “zbiegi okoliczności”
mogą popchnąć nas do namysłu o obecności Boga w życiu
człowieka.
Katarzyna
Pawłowska
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Zabiegani, zajęci różnymi sprawami i problemami codzienności, często bezradni wobec
nich, często stawiamy sobie podobne pytania, na które nie zawsze potrafimy znaleźć precyzyjnej odpowiedzi: „Skąd wiemy, że Bóg jest miłosierny?”, „Dlaczego mamy czcić Miłosierdzie Boże?”,„Czy Bogu są potrzebne miłosierne uczynki ludzi?”. Bóg stworzył świat z miłości
i od początku postanowił obdarzyć tą miłością miłosierną każdego człowieka. I wszystko,
co istnieje, co zostało stworzone i cały wszechświat jest dziełem tego miłosierdzia.
PISMO ŚWIĘTE
O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
O miłosierdziu Bożym
świadczy każda stronica Pisma
Świętego. Prawie we wszystkich psalmach pojawia się, a
często dominuje wątek o wielkiej łaskawości Stwórcy, który
szuka i zbawia człowieka.
Stary Testament określa
Boga jako miłosiernego, litościwego, cierpliwego, bogatego
w życzliwość i wierność. Zachowuje On swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebacza
niewierności i grzech, lecz nie
pozostawia ich bez ukarania. W
Piśmie Świętym Starego Testamentu Miłosierdzie Boże najczęściej odnosi się do pomyślności doczesnej, bo przecież
nawet przebaczenie grzechów
jest związane ze szczęściem
ziemskim. Dopiero w późniejszych księgach miłosierdzie
Boga ma za przedmiot dobra
przyszłe. „Ci, którzy Mu zaufali,
zrozumieją prawdę, wierni w
miłości będą przy Nim trwali,
łaska bowiem i miłosierdzie
nad Jego wybranymi” (Mdr 3,
9). Dusze sprawiedliwych są w
ręku Boga, chociaż umarli, to
żyją w pokoju, a dostąpią dóbr
wielkich (por. Mdr 3, 1-8).
Nowy Testament zachowuje dawne ogólne pojęcie miłosierdzia Bożego, nadaje mu
bogatszą treść. Bóg jest miłosierny wobec wszystkich ludzi,
a miły jest Mu ten, kto pełni
Jego wolę. W Chrystusie i przez
Chrystusa dokonuje się najpełniejsze objawienie Bożego Miłosierdzia. Kto patrzy na Chrystusa, nie może nie dostrzec w
Nim miłosierdzia. Jezus nie tylko mówi o miłosierdziu Bożym
i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, lecz nade
wszystko wciela je i uosabia

ze Stwórcą. Po drugie – największą miłość i głębie miłosierdzia można poznać we
Wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu. Siostra Faustyna wnioskuje, że ten przymiot jest największy w Bogu.
Także od Ojca św. Jana Pawła II wszyscy otrzymaliśmy
misję głoszenia Bożego miłosierdzia słowem i świadectwem życia: „Niech się spełnia
zobowiązująca obietnica Pana
Jezusa, że stąd ma wyjść iskra,
która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba
tę iskrę Bożej łaski rozniecać.
Trzeba przekazywać światu
ogień miłosierdzia” (z homilii
podczas Mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach, 2002 r.). Zatem
jesteśmy powołani z nowym
zapałem dawać świadectwo o
Bogu bogatym w miłosierdzie.
CHARAKTER
UNIWERSALNY
Orędzie o Miłosierdziu Bożym skierowane jest do każdego człowieka, niezależnie od
koloru skóry, rasy, narodowości
czy wyznawanej wiary. Każdy
może modlić się słowami „Jezu
ufam Tobie, miej miłosierdzie
dla nas i całego świata”. Każdy
z nas może przyłączyć się do
wielkiego ruchu czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia.
Wystarczy, że spełni trzy warunki, postawione przez Pana
Jezusa: ufność w nieskończone
miłosierdzie Boże, wytrwałość
w modlitwie i czynna miłość
bliźniego.
Miłosierdzie winno być
ukazywane w naszym życiu
niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, z kim
rozmawiamy czy też jaką pracę wykonujemy. Miłosierdzie
obdarza nas cierpliwością i

ręce i bok. Przez nasze dłonie
pragnie delikatnie dotknąć
ludzi, podnieść ich i dodać im
odwagi. W ten sposób nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia jest drogą do odkrywania
prawdziwego Oblicza Boga i
ukazywania go współczesnemu światu.
MIŁOSIERDZIE BOŻE
A WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA
Bóg, który jest miłością,
stworzył człowieka na swój
obraz i podobieństwo oraz obdarzył rozumem i wolną wolą. I
mamy te cechy w takim stopniu,
że możemy nawet sprzeniewierzyć się miłosierdziu Boga,
o co usilnie poprzez pokusy
zwątpienia zabiega szatan.
Pan Jezus powiedział do
s. Faustyny, że jeśli ktoś nie będzie chciał Jego przyjąć za życia
jako miłosiernego Pana, to w
momencie śmierci będzie musiał przyjąć Go jako sprawiedliwego Sędziego. Miłosierdzie
Boże tu i teraz jest szansą, lecz
każdy z nas sam decyduje, jak ją
wykorzysta.
WYMIAR OSOBISTY
Żeby być świadkiem miłosiernego Boga, trzeba najpierw otworzyć się na Jego
przebaczającą miłość, o której
mówi Psalm 51. Powinniśmy
wyznać swoje grzechy przed
Stwórcą, ufając Jego miłosierdziu. Możemy modlić się
podobnie, jak król Dawid: „W
ogromie swej litości zgładź
nieprawość moją! Stwórz, o
Boże, we mnie serce czyste!”
Jedynie człowiek o czystym
sercu, który pragnie całkowicie
zaufać Bogu, może być świadkiem Jego miłosierdzia. Serce, oczy, ręce, nogi i usta jego
stają się pełne współczującej

Obraz Jezusa Miłosiernego należy do najbardziej znanych i czczonych obrazów
w Kościele współczesnym. Jeden z nich jest ustawiony w głównym ołtarzu
kościoła Miłosierdzia Bożego w Lidze
swoim postępowaniem i całą
swoją działalnością objawia, że
w świecie obecna jest miłość
wrażliwa na ludzką krzywdę,
ubóstwo, słabość i nędzę, jednym słowem – miłość, która
w języku biblijnym nazywa
się miłosierdziem. Momentem
kulminacyjnym objawienia i
udzielania miłości miłosiernej
Boga były wydarzenia paschalne – dzieło odkupienia świata i
człowieka, a więc męka i śmierć
Chrystusa na krzyżu.
PRZESŁANIE KOŚCIOŁA
Prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga Jezus
zechciał przypomnieć w XX
wieku przez św. Faustynę Kowalską. „Nie znajdzie ludzkość
uspokojenia, dopokąd się nie
zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego!” (Dz. 300). Jezus
wyjaśnił s. Faustynie, w jaki
sposób Miłosierdzie i miłość
są największymi przymiotami Boga. Po pierwsze – miłosierdzie jednoczy stworzenie
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spokojem, nawet gdy nasze codzienne życie jest bardzo trudne i nawet wtedy, gdy tracimy
wszelką nadzieję. Gdy jesteśmy
miłosierni, wtedy i Bóg jest dla
nas miłosierny.
OWOCE MIŁOSIERDZIA
Tym, którzy zbliżają się do
Jego miłosierdzia, Jezus daje
wielkie obietnice, lecz jednocześnie stawia wymagania.
„Żądam od ciebie uczynków
miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie.
Miłosierdzie masz okazywać
zawsze i wszędzie bliźnim.
[...] Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy – czyn, drugi – słowo,
trzeci – modlitwa” (Dz. 742).
Znakiem tego, że swoją
ufnością zaczerpnęliśmy ze
źródeł Bożego miłosierdzia,
będzie miłość okazywana bliźnim. Im więcej dostąpimy łask,
tym więcej osób doświadczy
dobroci Boga przez nas. Jezus
chce pokazać ludziom swoje

i przebaczającej miłości (por.
Dz. 163). Nie ma dla człowieka
innego – poza miłosierdziem
Bożym – źródła nadziei i pokrzepienia. Dlatego pragniemy
z wiarą powtarzać za św. Faustyną: „Jezu, ufam Tobie!”.
Wobec duchowego zagubienia współczesnego człowieka trzeba na nowo brać
przykład z odwagi świętych.
Niezbędne jest nam wielkie
pragnienie przemiany serc,
jakie oni żywili. Należy uzdrowić i scalić wnętrze, ponieważ
właśnie w sercu rodzą się
grzechy (por. Mt 15, 19). Bóg
jest cierpliwy, więc daje nam
czas, byśmy się nawrócili. On
zawsze pierwszy wyciąga swą
rękę w geście przebaczenia.
Oby nasze serca zostały dotknięte przez miłość płynącą
z miłosiernego Serca Jezusa,
które mówi o Sercu Ojca. Pozwólmy się zatem, by ta miłość
nas ogarnęła!
Przygotowała Kinga Krasicka

PRAWDZIWE MIŁOSIERDZIE BOŻE.
JAK GO POZNAĆ?
W dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej „Miłosierdzie
Boże w mojej duszy” czytamy, jak Pan Jezus mówi: „Dusze
giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki” (Dz 965). Jakie
jest prawdziwe miłosierdzie Boże? Jak go zdobyć?
Ucieczka do Miłosierdzia Bożego jest ostatnią szansą na
zbawienie od zła dla cierpiącej ludzkości. Można go osiągnąć
poprzez:
1. Poznanie prawdziwego obrazu Boga jako kochającego Ojca – sprawiedliwego, miłosiernego, wszechmocnego,
pragnącego dobra i bliskiego każdemu człowiekowi, szanującego jego wolność oraz cierpiącego z powodu ludzkich grzechów
i niedoli. Taki obraz Boga przedstawia nam sam Syn Boży w
przypowieści o miłosiernym ojcu i synu marnotrawnym (por. Łk
15, 11-31).
2. Poznanie swojej grzeszności w stosunku do Boga.
W Biblii czytamy, jak żydzi, którzy narzekali podczas podróży
w pustyni, po karze w postaci jadowitych węży przychodzą do
Mojżesza i mówią: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i
przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od
nas węże” (Lb 21, 7). Żydzi przyznali swój grzech i dlatego prosili o miłosierdzie. Błędem byłoby, gdyby człowiek, który często
poprzez swoje złe czyny doprowadza się do cierpień, spodziewał się, że Bóg udzieli mu miłosierdzia, jeśli nie uzna własnego
grzechu i nie zdecyduje się na poprawę.
3. Świadomość wartości Bożego Miłosierdzia. Zapłacono za nią bezwzględną męką i straszną śmiercią Syna Bożego.
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga
dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz
6, 23). Uświadomienie sobie tego pomoże uniknąć świadomego
i dobrowolnego grzechu jako niewdzięczności i podłości, a także
popadnięcia w skrajność – nadmierną nadzieję na miłosierdzie
Boże.
4. Zaufanie do Boga jako Tego, który jest w stanie
udzielić Miłosierdzia, dać niezbędne łaski i wieczne zbawienie. „W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo. [...] U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie” (Ps 130, 5. 7). „Złożyłem w Panu całą
nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki” (Ps 40, 2-3). Judasz zdrajca uświadomił sobie swój grzech, nawrócił się, lecz nie uwierzył,
że Jezus jest w stanie mu wybaczyć i pomóc (por. Mt 27, 3-5).
Piotr po wyrzeczeniu się Chrystusa szczerze żałował i wierzył w
przebaczenie (por. Jan 21, 17).
5. Prośba o miłosierdzie i pokorne jego przyjęcie jako dar.
W scenie ukrzyżowania „jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw
więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga
się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,
ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział:
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»” (Łk 23,
39-43). Nie może otrzymać Miłosierdzia Bożego ten, kto o niego
nie prosi i kto nic nie robi, aby przez pokutę na niego zasłużyć.
Ks. Paweł Romanowski

Papież Franciszek
Gdzie Bóg w pełni się objawił? Na
krzyżu. Tu poznajemy cechy Jego
Oblicza. Nie zapominajmy, Bracia i Siostry, że
krzyż – jest amboną Boga.
Będzie pożyteczne dla nas w
milczeniu spojrzeć na ukrzyżowanie i zobaczyć, kim jest
nasz Zbawiciel: On nie wskazuje palcem nawet na tych,
którzy go ukrzyżowali, lecz
chce przytulić wszystkich; nie
przytłacza swoją chwałą, lecz
wyrzeka się wszystkiego dla
nas; kocha nie słowami, lecz w
milczeniu daje nam życie; nie
zmusza nas, lecz uwalnia; nie
traktuje jak obcych, lecz bierze
na siebie nasze zło i bierze na
siebie nasze grzechy. Dlatego,
aby uwolnić się od przesądów
dotyczących Boga, patrzmy
na ukrzyżowanie. A potem
otwórzmy Ewangelię.
W tych dniach, gdy wszyscy
są poddani kwarantannie
domowej i odizolowani, weźmy te dwie rzeczy: spójrzmy
na ukrzyżowanie i otwórzmy
Ewangelię. To powinno stać się
dla nas, powiedzmy, domową
liturgią, ponieważ w najbliższych dniach nie możemy pójść
do kościoła. Ukrzyżowanie i
Ewangelia!
Fragment przemówienia
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 08.04.2020

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Na samym początku swej misji
Pan Jezus pragnie
podkreślić, że Jego
najważniejszym
zadaniem jako Mesjasza jest głoszenie Bożej miłości,
łaski i przebaczenia. Również
w rozmowie z Nikodemem Pan
Jezus powie wprost, że „Bóg
nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po
to, by świat został przez Niego
zbawiony” (J 3, 17).
Jako kapłani, na mocy sakramentu święceń w sposób szczególny uczestniczymy w jedynym
i wiecznym kapłaństwie Jezusa
Chrystusa. Zostaliśmy wybrani
przez Niego, powołani i posłani, aby być szafarzami, czyli
narzędziami, Jego nieskończonej miłości i bezgranicznego
miłosierdzia. [...] Naszym kapłańskim słowem i czynem, a
przede wszystkim mocą łaski
Bożej mamy opatrywać i leczyć
złamane ludzkie serca, budzić
w nich nieustannie wiarę i nadzieję oraz ukazywać ludziom
oblicze Boga jako kochającego
Ojca, bogatego w miłosierdzie i
przebaczenie.
Fragment homilii podczas
Mszy św. Krzyżma w katedrze
grodzieńskiej, 09.04.2020

Ks. bp Antoni
Dziemianko
Nasze ręce istnieją,
aby we współczesnym świecie nie
tylko głosić miłosierdzie, lecz także
czynić i nieść je.
Zostaliśmy posłani, by szukać tych, którzy są pokrzywdzeni przez los w naszych
parafiach. A może pokrzywdzeni
przez inne osoby, organizacje
oraz instytucje. I jesteśmy powołani, aby wymagać od nich
miłosierdzia i sprawiedliwości.
Fragment homilii podczas Mszy
św. Krzyżma w katedrze pińskiej,
09.04.2020
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„Pokój wam!”,

 Ojciec Święty Franciszek
otworzył fundację charytatywną, aby pomóc cierpiącym
na pandemię koronawirusa.
Otrzymane środki zostaną
przeznaczone na wsparcie
działalności wielu instytucji
medycznych, przytułków, domów opieki i in. Papież wezwał
Kościół na całym świecie do
przyłączenia się do inicjatywy
i dokonał pierwszej wpłaty w wysokości 750 tysięcy
dolarów. Darowizny można
przelać na specjalne konto
Administracji Papieskich Dzieł
Misyjnych (Amministrazione
Pontificie Opere Missionarie):
IT84F0200805075000102456047
(SWIFT UNCRITMM) z oznaczeniem „Fund Corona-Virus”.
 Zgromadzenie Księży
św. Wiatora w Chicago (USA)
przekazało 63 tysiące dolarów
na utrzymanie bezdomnych
w hotelach, którzy nie mają
miejsca na samoizolację w
czasach ogłoszonej pandemii.
Wraz z organizacją niekomercyjną „Dżornis: Droga
do domu” połączyli siły, aby
zapewnić schronienie 90 osobom bez określonego miejsca
zamieszkania przez 3 tygodnie.
Organizacja zapewnia również
bezdomnym żywność, dostarcza odzież, świadczy usługi
pocztowe i zapewnia pierwszą
natychmiastową pomoc.
 W Polsce odkryto relikwie
męczennika św. Jana Gabriela
Perboyrego (1802-1840). Przechowywane są w sejfie parafii
Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu. Świadczy
o tym inskrypcja na tabliczce
relikwiarza, która pochodzi z
1917 roku. Stosunkowo niedawno w parafii zaczęto badać
biografię świętego i okazało
się, że został on skatowany i
zamordowany za wiarę w Wuchang (Chiny) - mieście, z
którego wybuchła epidemia
koronawirusa. W związku z
tym postanowiono, że relikwie
męczennika zostaną wystawione dla uczczenia w miejscowej
świątyni do końca pandemii.
 CORONA(ANTI)VIRUS –
internetowa sztafeta różańcowa zainicjowana we Włoszech.
Z powodu braku możliwości
uczestniczenia w Eucharystii
wierni zmobilizowali się do
całodobowego odmawiania
różańca. Nieustanna modlitwa trwa w intencji wszystkich
ludzi, którzy w jakiś sposób
cierpią z powodu pandemii
koronawirusa. Można dołączyć
się do inicjatywy za pomocą linku recode.digital/corona-anti-virus (trzeba wpisać swoje
imię, miasto i wybrać wygodne
pół godziny na modlitwę).
 Stały Synod prawosławnego Kościoła Grecji postanowił przełożyć obchody świąt
wielkanocnych na 26–27 maja
(w tym roku Wielkanoc prawosławna wypada 19 kwietnia).
Wtedy winny rozpocząć się
procesje wokół cerkwi, poprzedzające uroczyste całonocne
liturgie paschalne. Między
innymi, synod wezwał duchowieństwo do przestrzegania
wszystkich rozporządzeń służby
zdrowia i rządu, dodając, że
niestosowanie się do nich „w
obecnej chwili nie znajduje uzasadnienia nawet w imię wiary
chrześcijańskiej”, ponieważ
„wiara w Chrystusa prowadzi
do życia, a nie do śmierci”
vaticannews.va; credo.pro;
ekai.pl

albo o Miłosierdziu Bożym
w obecnych czasach
Taka jest prawda, że w
kontekście dzisiejszej sytuacji,
w której znalazł się cały świat,
wszelkie rozważania, wydarzenia, świętowania są rozpatrywane w świetle pandemii.
Podobnie, chyba jest, gdy próbujemy zastanowić się nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia, o
której nam przypomina Kościół
w niedzielę, która następuje po
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Mi osobiście na myśl przychodzą słowa jednej ze znanych pieśni o Bożym miłosierdziu: „Nasze plany i nadzieje
coś niweczy raz po raz, tylko
Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas”. Każdy z nas na
pewno miał pewne plany na
przeżywanie tegorocznej Wielkanocy: spotkanie z najbliższą
rodziną, wspólne wielkanocne
śniadanie, poprzedzone udziałem w Triduum Paschalnym,
może też jeszcze inne zamierzenia dotyczące niedalekiej
lub dalekiej przyszłości. Jednak, wszystko wygląda na razie
inaczej. Ciągle coś planujemy
i zamierzamy zrobić, tylko jak
pokazują aktualne wydarzenia,
nasze plany, marzenia i cele
muszą poczekać. Taka jest rzeczywistość.
Jednak z drugiej strony,
wśród wszystkiego, co dzieje się wokół nas, jedno jest
pewne i niezmienne: prawda
o Zmartwychwstaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa
Chrystusa, którą jako ludzie
wierzący przypominamy sobie
już od stuleci. Zmieniają się
pory roku, zmieniają się ustroje

polityczne, zmieniają sie ludzie
i ich codzienność, a prawda o
Zmartwychwstaniu Chrystusa
pozostaje niezmienna. Jest ona
ponad wszystko i będzie towarzyszyła człowiekowi, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.
W świetle tej najważniejszej prawdy wiary Kościół Katolicki już od dwudziestu lat w
szczególny sposób po Niedzieli
Zmartwychwstania przypomina ludziom o Bożym miłosierdziu. Komuś może wydawać
się, że nie tak dawno zaczęto
rozważać i mówić o Bożym
miłosierdziu względem całej
ludzkości i każdego człowieka.
Jednak, o tej prawdzie słyszymy już wielokrotnie w Starym
Testamencie, a szczególnie
też w księdze Psalmów, gdzie
jest mowa o wielkiej łaskawości Boga, który szuka człowieka, aby go zbawić. Łaska
Boża względem człowieka jest
ogromna (por. Ps 103; Ps 138).
Warto jest powierzyć Panu swą
drogę i zaufać Mu (por. Ps 37).
Nowy Testament również
obfituje we fragmenty przypominające o Bogu, którego
miłosierdzie z pokolenie na
pokolenie (por. Łk 1, 50), który miłosierdzie okaże ojcom
naszym i wspomni na swoje
święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu,
Abrahamowi (por. Łk 1, 72-73).
W ten sposób, ludziom wierzącym już od dawna towarzyszy
świadomość o Bogu wielkim w
miłosierdzie.
Dzisiejsza
uroczystość
zrodziła się z przesłania, które otrzymała św. Faustyna

Kowalska, aby w niedzielę po
Wielkanocy uczcić Boże Miłosierdzie (por. Dz. 280). Wzywa
ono człowieka do powstania i
oddalenia się od tego wszystkiego, co pogrąża go w grzechu
oraz wszelkiego rodzaju zła
i niesprawiedliwości, wzywa
człowieka do nawrócenia oraz
do zmiany kierunku i drogi. Ta
uroczystość jest dla każdego
z nas zachętą, aby wzywać do
dobrego Boga słowami Psalmu
51: „Zmiłuj się nade mną, Boże,
w swej łaskawości, w ogromie
swego miłosierdzia wymaż
moją nieprawość! Obmyj mnie
zupełnie z mojej winy i oczyść
mnie z grzechu mojego!”.
Kolejny raz i w okolicznościach, w których znajduje się
cały świat musimy sobie przypomnieć, że dla człowieka nie
ma innego źródła nadziei i pokrzepienia, poza miłosierdziem
Bożym. Wszechmogący zawsze
pozostaje dla człowieka źródłem prawdziwej radości i miłości oraz prawdziwego szczęścia,
którego szukamy. I może każdy
z nas w pewnym momencie
swojego życia był podobny do
syna marnotrawnego (por. Łk
15, 11-32) i wydawało się, że
odszedł już za daleko od Ojca.
Jednak, tajemnica miłosierdzia
Bożego przypomina, że należy powrócić do Stwórcy mimo
wszystko, aby może, w kolejny
raz w ramionach miłosiernego Ojca przypomnieć sobie, że
jesteśmy dziećmi Bożymi, że
przy Nim jest nasze właściwe
miejsce i z Nim możemy tak
naprawdę być samymi sobą.
Rozważając o
Bożym

Spoglądając na ukrzyżowanego, wykrwawionego od
głowy do stóp, Jezusa, każdy
chrześcijanin rozumie, że ta
Krew została przelana z miłości do skażonego człowieka.
Przystępujemy do sakramentu spowiedzi i przyjmujemy
Eucharystię, by oczyścić swą
duszę z brudu grzechów i pojednać się z Bogiem. To jest
najbardziej
rozpowszechnione pojmowanie działania
Krwi Zbawienia wśród wiernych. Jednak, aby w pełni
uświadomić sobie cały ogrom
bogactwa, do jakiego mamy
dostęp dzięki tej drogocennej
Ofierze, i jak wielka jest jej
potęga w duszy i życiu człowieka, należy przyjrzeć się
Słowu Bożemu.

“Życie wszelkiego
ciała jest we
krwi jego”
(Kpł 17, 14)

OCZYSZCZENIE I
USPRAWIEDLIWIENIE
“Prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa,
a bez rozlania krwi nie ma
odpuszczenia grzechów” (Hbr
9, 22). To właśnie Krew Baranka, przyjmowana w komunii,
wymazuje z ludzkiej pamięci dłużny zapis starodawnej
winy, “oczyszcza sumienie z
martwych uczynków” (Hbr 9,
14) i rozpamiętywania popełnionego grzechu, zmywa
poczucie brudu, nieczystości,
niegodności i zawstydzenia.
“Choćby wasze grzechy były
jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak
purpura, staną się jak wełna”
(Iz 1, 18), gdy zostaną zanurzone we Krwi.
Gdy Bóg widzi przyjmowaną Krew Umiłowanego
Syna, to więcej nie widzi i nie
pamięta grzechu (por. Hbr 10,
17), a szatan traci wszelkie
prawo do oskarżenia i posiadania duszy, gdyż następuje
usprawiedliwienie w oczach
Boga. Całe jestestwo człowieka zostaje omyte z piętna
bezprawia oraz niemoralności

miłosierdziu, moim zdaniem,
należy skierować uwagę na
Ewangelię, którą słyszymy w
liturgii słowa w II niedzielę po
Wielkanocy (por. J 20, 19-31).
Podczas spotkania z apostołami Chrystus kieruje do nich
słowa „Pokój wam”, umacniając
ich na duchu i dodając sił. Boże
miłosierdzie napełnia człowieka pokojem, pomaga pokonać
trwogę i lęk, dodaje sił i otuchy.
I nie należy odbierać to tylko
jako piękne i zauczone słowa.
Niezależnie od tego, co się
dzieje i jak będzie wyglądała
nasza przyszłość warto przylgnąć do miłosiernego Boga,
aby radość ze Zmartwychwstania Pana towarzyszyła nam
nie tylko wtedy, gdy wszystko
jest dobrze i idzie po naszej
myśli, lecz również wtedy,

gdy doświadczamy pewnych
trudności i niepowodzeń.
„Niech się nie trwoży serce wasze... Ja jestem drogą, prawdą i
życiem” (J 14, 1. 6). Takie słowa
Chrystus skierował do swoich
uczniów i kieruje je też do nas,
abyśmy zaufali Bogu i jeszcze
bardziej przylgnęli ku Temu, do
którego należy cały świat i jego
mieszkańcy (por. Ps 24).
Dzisiaj kierując swój wzrok
w stronę miłosiernego Ojca w
niebie, rozważając nad tajemnicą miłosierdzia Bożego, posłużmy się słowami św. Faustyny z jej przesłania: „Jezu ufam
Tobie!”.

i znów staje się czysty tak,
jakby nigdy przedtem nie
grzeszył.

się ciche, łagodne, pokorne i
wydaje nowe owoce w swoim życiu: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość,
dobroć, uprzejmość, cichość,
wierność, skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Trwając
w Jezusie, człowiek zaczyna
duchowo dojrzewać do postawy miłości i miłosierdzia
wobec innych ludzi i staje się
posłannikiem Boga samego
na ziemi.

UŚWIĘCENIE
I ODNOWIENIE
Słowo Boże niejednokrotnie powtarza, że Jezus przelał
swoją Krew ku uświęceniu
człowieka, aby mógł zbliżyć
się do Świętego Boga. Tylko
i wyłącznie dzięki przyjętej
ofierze Krwi, Duch Święty
może zejść i zasiać nasienie Prawa Bożego w sercu i
umyśle (por. Hbr 10, 10-17),
wzbudzając
zamiłowanie
do świętości, przestrzegania
przykazań i poznawania Słowa Bożego.
Ileż jest ludzi, którzy znają
przykazania i czytają Biblię,
jednak, mają ogromny problem z przestrzeganiem prawd
moralnych i żyją w nieustannych upadkach i zniewoleniach. A to dlatego, że nie zastosowują Krwi Chrystusa w
swoim życiu. „Kto nie spożywa
Ciała Syna Człowieczego i nie
pije Krwi Jego, nie będzie miał
życia w sobie” (J 6, 53).
Przyjmując Krew, istota ludzka zostaje duchowo
wszczepiona do „krzewu winnego” (por. J 15, 5), którym
jest sam Jezus, i staje się jego
żywą latoroślą, gdzie zaczyna
bić Jego Krew. Na skutek tego,
przez namaszczenie Ducha
Świętego, człowiek staje się
nowym, bardziej doskonałym, stworzeniem z czystymi
myślami, pragnieniami, dążeniami i wartościami. Przestaje
rozkoszować się w grzechu,
a zaczyna go nienawidzieć.
Nagle tam, gdzie panował
duch nieczysty i zamiłowanie do rzeczy światowych,
opadają wszelkie mury wyniosłości, egoizmu, chciwości,
pychy, pogardy, i kruszeją nawet najmocniejsze łańcuchy
zniewolenia. Niegdyś skamieniałe i brutalne serce, staje

Ks. Jan Romanowski

UWOLNIENIE I TRYUMF
NAD MOCAMI CIEMNOŚCI
Krew Zbawiciela nie tylko
zmywa grzech, lecz także wyzwala z jego niewoli i usuwa
pragnienie nieczystości z serca człowieka. Daje Ona ponadnaturalną siłę stanowczo
przeciwstawić się pokusie w
przyszłości. Jak Jezus na pustyni przepędził szatana, tak i
my, mając udział w Jego Krwi,
dostajemy moc powiedzieć
podszeptom diabelskim zdecydowane: ”Idź precz!”.
Zwyciężamy
wszelkie
dzieło szatana “dzięki krwi
Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa” (Ap 12, 11).
Za każdym razem, gdy z wiarą
przywołujemy Krew Zbawienia i zwycięsko ogłaszamy,
co Ona dla nas osiągnęła, to
przypomina całemu piekłu o
porażce, rozbraja moc ciemności i niszczy jego dzieło.
“Oto daję wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i
po całej potędze przeciwnika,
a nic wam nie zaszkodzi” (Łk
10, 19). Legiony diabelskie
nie mogą przekroczyć granicy,
gdzie z wiarą jest przyjmowana i przywoływana krew
Jezusa. Nasza niezachwiana
wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do Serca Jezusa,
gdzie możemy bezpiecznie
się ukryć.
Ludwiga Cydzik
Ciąg dalszy w następnym
numerze

№8

5

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

19 kwietnia 2020

Żeby „Prypeć” nie rozciągnęła się:
kosztem własnego życia

Nowa świątynia

EJ W CZAR26 KWIETN IA PRZYPA DA KOLEJN A ROCZNI CA WYPAD KU W ELEKTROWNI JĄDROW ZENIAC H
WYDAR
O
EJ.
NOBYLU, KTÓRY STAŁ SIĘ NAJWIĘ KSZYM W HISTOR II ENERGE TYKI JĄDROW
WYCIĄG NĄĆ Z
Z PIERWS ZYCH DNI PO KATAST ROFIE I JEDNEJ Z GŁÓWN YCH LEKCJI, KTÓRĄ MOŻNA
K.
MARCZU
DIJ
GIENNA
A
GRODN
TRAGED II, OPOWIA DA CHEMIK WOJSKO WY Z
– Panie Giennadij, proszę
powiedzieć, jak trafił Pan, jako
likwidator, na miejsce wypadku
w elektrowni jądrowej w Czarnobylu?
– Dobrze pamiętam, że
rozkaz udania się do Czarnobylu otrzymałem przed świętem Wielkanocy, który w 1986
roku obchodzono 4 maja.
Służyłem w siłach zbrojnych
w składzie trzeciej Brygady
Obrony Chemicznej w rosyjskim mieście Kineszma. Była
to specjalna jednostka wojskowa, która dzięki swoim
możliwościom zawodowym
mogła wykonywać zadania
związane z likwidacją skutków wypadku.
Natychmiast
rozpoczęły się intensywne szkolenia:
były formowane eszelony z
techniką oraz ściągano skład
osobowy. Czułem się jak mała
śrubka w potężnej maszynie.
Byłem wtedy młodym oficerem pełnym romantyzmu.
Udział w takim wydarzeniu
uznałem za ważną misję.

twem, powinni byli pracować
w bezpośrednim sąsiedztwie
reaktora – 200 metrów.
– Jakie działania zostały
przeprowadzone?
– Na terenie Strefy Czarnobylskiej znajdowała się
siedziba naukowa, w której
stale prowadzono dyskusje
na temat działań mających na
celu wyeliminowanie skutków
wypadku. Jednak, biorąc pod
uwagę, że atomowcy po raz
pierwszy spotkali się z podobną katastrofą, większość decyzji podejmowano metodą na
chybił trafił.
Prace nad likwidacją skutków rozpoczęto od wsi. Myliśmy dachy domów. Obrabialiśmy specjalnym roztworem
las i drogi, aby powstrzymać
i zapobiec rozprzestrzenianiu
się radioaktywnego pyłu, nie
pozwalając promieniowaniu
wyjść poza obszar, na którym
się znajdował. Również kopaliśmy ziemię. Gdy radioaktywne błoto z reaktora spadało

wskaźników promieniowania,
aby dodatkowe sekundy nie
narażać się na promieniowanie. Aby temu zapobiec, jeden
zespół nie powinien był zbyt
długo pracować. Likwidacja
nie mogła zatrzymać się ani
na minutę, więc tylko na nasz
obiekt przypadało 12 zespołów, z których każda pracowała
po 2 godziny.
Uważam, że część wykonanych działań była błędna, lecz
najważniejsze – cel udało się
osiągnąć. We wrześniu „dziurkę” reaktora przykryto sarkofagiem, ograniczając przepływ
promieniowania.
– Co pamięta Pan, jako najtrudniejsze podczas likwidacji?
– Szalony upał, który był
przez całe lato. A pracować
mieliśmy w gumowym komplecie ubrania. Maski gazowe, płaszcze przeciwdeszczowe, ochraniacze na buty i
rękawiczki – to wszystko, co
mieliśmy na wyposażeniu.
Niektórzy młodzi mężczyźni

grup. Jednocześnie każdy z
uczestników likwidacji miał
przy sobie indywidualne urządzenie do pomiaru poziomu
promieniowania – najpierw
w postaci długopisu, po
czym w postaci breloku, który wkładano do specjalnego
urządzenia. Dzienna dawka
promieniowania nie mogła
przekroczyć 1,8 rentgen. Przez
cały okres pracy likwidator
miał otrzymać maksymalnie
25 rentgen – wtedy mógł powrócić do domu.
Z tymi obliczeniami promieniowania początkowo były
trudności. Mężczyźni, którzy
chcieli jak najszybciej wrócić
do swoich rodzin, starali się
znaleźć najbardziej zanieczyszczone miejsca, a zatem
jak najszybciej napromieniować się do potrzebnego
wskaźnika. Nie zdawali sobie
sprawy z ryzyka śmierci przy
tak szybkim napromieniowaniu. Czasami trzeba było spędzić kilka dni w obozie, zanim
otrzymywano
pozwolenie

Giennadij Marczuk (po prawej) w obozie
likwidatorów

Wraz z innymi oficerami
otrzymałem zadanie zebrania
ludzi do udziału w likwidacji.
Poproszono nas jednak, abyśmy nie ujawniali, do czego
jest to potrzebne. Dlatego
tłumaczyliśmy żołnierzom, że
jedziemy na ćwiczenia wojskowe na Białoruś. Szczerze
mówiąc, nie było żadnego
niepokoju co do przyszłej
likwidacji, tylko zainteresowanie. Poczucie względnego
spokoju było również spowodowane tym, że nam, oficerom, nikt nie mógł w pełni
zarysować sytuacji, ponieważ
nikt nie wiedział, na który dokładnie odcinek pojedziemy i
jaką ilość pracy będziemy musieli wykonać. Wyznaczenie
zadania nastąpiło po przybyciu na miejsce.
W rezultacie, znaleźliśmy
się 30 kilometrów od epicentrum katastrofy. Tam rozbiliśmy obóz. Wielu z nas, łącznie
z grupą pod moim dowódz-

na grunt, po prostu przewracaliśmy go warstwą ziemi i było
już trochę mniejsze.
Następnie zdecydowano
położyć betonowe płyty na
ziemię, więc duże obszary w
pobliżu stacji były betonowe.
Wcześniej usunięto radioaktywną glebę, która została
załadowana do pojemników
i przewieziona na kamazach,
pokrytych ochronną warstwą
ołowiu, do składowania odpadów promieniotwórczych. Na
terenie samej stacji znajdował się specjalny ogrodzony
teren, który był bardzo blisko
reaktora. Zostałem mianowany
dowódcą grupy, która zajmowała się wykonywaniem tego
zadania.
Gdy przyjeżdżał kamaz, na
komendę z radiostacji przenośnej błyskawicznie wybiegaliśmy z bunkra i w szybkim
rytmie wykonywaliśmy prace.
W tym momencie nie przestałem monitorować czasu i

ze słabszym organizmem, tracili przytomność w takim stroju. Gdy okazało się, że narażenie na promieniowanie może
powstrzymać tylko bunkier lub
kombinezony na bazie ołowiu,
otrzymaliśmy zwykłe ubrania
wykonane z grubej bawełnianej tkaniny, które podlegały
zniszczeniu po zakończeniu
każdej zmiany.
Pamiętam, że w upale czekaliśmy przynajmniej na małą
ulgę od pogody. Jednak chmury na niebie rozpraszał samolot. To było robione w tym celu,
aby deszcz nie zmył specjalny
skład związków chemicznych,
który rozpylaliśmy po całym
terenie. Obniżył on ogólne tło
promieniotwórcze do poziomu
nadającego się do życia.
– Jak w ogóle kontrolowano stopień napromieniowania
ludzi?
– Za tym procesem śledzili oficerowie i dowódcy

na pracę.
Przed każdym wypadem
likwidatorów w radioaktywną
strefę specjalni ludzie jeździli
i mierzyli poziom promieniowania na określonym terenie.
Wskaźniki mogły się znacznie
różnić: na przykład, w jednym
miejscu stopień promieniowania był mniejszy, a kilometr
dalej – kilka razy większy. Ta
wiedza pomogła nam obliczyć
ile czasu trzeba spędzić w danym obszarze, aby nie przesadzić z dawką promieniowania.
– Jakie problemy zdrowotne
miał Pan po zakończeniu likwidacji?
– Trudno dać właściwą
odpowiedź. W tamtym okresie byłem wysportowanym i
silnym młodym mężczyzną, a
z czasem pojawiły się typowe
choroby związane z wiekiem.
Ponadto, lekarze mieli wtedy
cyrkularz, który zabraniał im
stawiania diagnoz związanych

z wypadkiem w Czarnobylu.
Wolno było go naruszyć tylko
w skrajnych przypadkach, gdy
wyraźnie można było zdiagnozować chorobę popromienną.
Zresztą przypominam sobie 2 kontrastujące przykłady
narażenia na promieniowanie:
zdrowych żołnierzy i majora z
twarzą pokrytą strupkami po
ospie. Młodzi mężczyźni po likwidacji stali się bezpłodni, a
twarz majora stała się czysta,
jak u niemowlęcia.
– Co dla Pana jest najbardziej przerażające w katastrofie
w Czarnobylu?
– Małe tragedie poszczególnych ludzi, z których powstała mozaika powszechnego nieszczęścia. Nie mówię
nawet o nabytych chorobach i
śmierci, które były niezliczone.
Zdarzały się i inne dramatyczne wydarzenia: mieszkańcy,
którzy pozostali bez dachu
nad głową; matka, która została oddzielona od dziecka podczas ewakuacji, rozdzielając
osobno do różnych autobusów
i kierując w różnych kierunkach;
ubezwłasnowolniona
babcia, która pozostała sama,
leżąc w domu po wycofaniu
całej wioski…
Jednocześnie zawsze z dumą wspominam i opowiadam
o wydarzeniach z tamtego
roku: dużym zasobem ludzkim zostało powstrzymane coś
strasznego. Gdyby nie osobisty
wyczyn każdego z likwidatorów, nie byłaby wykonana ilość
takiej pracy z taką intensywnością, a „Prypeć” rozciągnęłaby się na ogromne terytorium.
Odwaga, oddanie i dobroczynność uczestników likwidacji
dodały mi wiary w ludzi.
Szkoda tylko, że w tej
chwili pojęcie „likwidator”
w naszym kraju zostało zniesione. Osoby bezpośrednio
zaangażowane w likwidację
zostały oficjalnie zaliczone
do grona poszkodowanych
w wyniku wypadku. Tak więc,
rozpłynęliśmy się w masie
osadników. A chciałbym przynajmniej wiedzieć, ilu nas
zostało i czasami zebrać się
razem…
Rzeczywiście,
chociaż w czasach
ateizmu władze
radzieckie próbowały
wypędzić Boga z
ludzkich serc, ofiarne
uczynki likwidatorów
w ekstremalnych
warunkach świadczą,
że trudno jest wykorzenić z człowieka
światło włożone przez
Najwyższego. Wyczyn
bohaterów wyraźnie
pokazuje, że miłość
do bliźniego żyje: jest
osadzona w istocie
ludzkiego stworzenia.
Niech tragedia
w Czarnobylu będzie
nie tylko symbolem
nieuczciwych decyzji
i zniszczonych losów,
lecz także dowodem,
że nawet w czasach
niewiary i bezbożności wartości
chrześcijańskie mają
szansę wygrać!
Angelina
Marciszewska

Biskup Oleg Butkiewicz
odwiedził młodą parafię w
Witebsku i pobłogosławił
fundamenty kościoła.
Formy architektoniczne
świątyni, która będzie wzniesiona pod wezwaniem św.
Ignacego Loyoli, zaprojektowane są we współczesnym
stylu. Część dla modlitwy
przeznaczona jest dla 230
osób. Jednostka administracyjna przewiduje rozmieszczenie klas i sal lekcyjnych.
Budowa jest prowadzona
kosztem darczyńców. Obiekt
ma zostać oddany do użytku
publicznego w kwietniu 2021
roku.
Parafia św. Władysława
na osiedlu Bilewo istnieje
w Witebsku od 2008 roku.
Wspólnotą duchowo opiekują się ojcowie jezuici.

Za życie!
Znana amerykańska piosenkarka niedawno przyznała, że jej matka omal nie
dokonała aborcji, gdy była
z nią w ciąży.
W mającej się niedługo
ukazać książce „More Myself: A Journey” (Więcej
siebie: podróż) artystka Alicia Keys opowiada również
o tym, że znalazła się w
niemal identycznej sytuacji.
Przyznała, że rozważała
aborcję, gdy dowiedziała się,
że po raz drugi jest w ciąży.
Piosenkarka wspomina, że
czuła się wtedy rozdarta,
ponieważ, jak się zdawało,
był to najgorszy z możliwych
momentów na urodzenie
dziecka. Jednak postanowiła
urodzić. Pomogła jej w tym
piosenka „More than we
know” (Więcej, niż wiemy).
Syn urodził się w grudniu
2014 roku.

Bajki zza klauzury
Zakonnica „nadaje” na
Facebooku z klasztoru
w miejscowości Święty
Krzyż koło Pizy (Włochy).
Siostra Sandra mieszka
w starym kompleksie sióstr
Augustynek. Co wieczór zak on n ica opowiada przez
internet historyjkę, często
posługując się rymowanką.
Dodaje do nich małe animacje, do których używa marionetek. Każdy filmik kończy
się przypomnieniem: „Jeden
uśmiech na dzień w domu
wygania precz wirusa”.
Historie s. Sandry służą
nie tylko maluchom, lecz
dają też chwilkę wytchnienia rodzicom zamkniętym
w czterech ścianach. „Teraz, kiedy wszyscy jesteśmy
zmuszeni siedzieć w domu z
powodu epidemii koronawirusa, próbujemy być blisko
naszych parafian: dzieci i
dorosłych” - zaznacza zakonnica.
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Kiedy nie mam już sił,
albo co zrobić
z problemem wyczerpania?
Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
Przede
wszystkim
warto zaznaczyć, że do
punktu wyczerpania najczęściej człowiek dochodzi stopniowo. Stan
upadku sił można rozpoznać w następujących
wypadkach: gdy przeciążenie trwa długi czas i
gdy dotyka każdej sfery
życia. Z reguły towarzyszą temu depresyjne
uczucia, gniew, rozdrażnienie itd. U niektórych
ludzi pojawia się lęk,
trudny do opanowania,
który często prowadzi do
obsesji, fobii lub nerwicy.
Na poziomie fizycznym organizm sygnali-

Jak Kościół odnosi
się do Tantry
Dżjotish?
Nauka tantra-dżjotisz
jest tradycyjną dyscypliną
kultury indyjskiej, czyli astrologii wedyjskiej i astronomii (opartej na świętych
księgach Wiedzy). Kościół
stawia się z szacunkiem do
wyznawców innych religii,
lecz zabrania katolikom zajmowania się takimi rzeczami. Dlaczego? Astrologia
jest generalnie sprzeczna z
nauczaniem Biblijnym w co
najmniej dwóch kwestiach,
ponieważ wspiera wiarę w
coś innego a nie w Boga, a
także jest formą uwielbienia.
Takie praktyki są sprzeczne z
wiarą chrześcijańską.
Niemożliwe jest określenie woli Bożej za pomocą horoskopów. My, jako chrześcijanie, musimy czytać Biblię
i modlić się do Stwórcy, aby
napełnić się mądrością. Używanie tego rodzaju rzeczy
jest naruszeniem Bożych
sposobów „komunikowania”
się ze Swoimi dziećmi. Istnieje duże niebezpieczeństwo,
że pewne gesty i ćwiczenia są
bałwochwalcze same w sobie
i otwierają serce człowieka
na działanie złego ducha w
jego życiu.
Oczywiście hinduscy fundamentaliści stosują różne praktyki wiary w celu
przeprowadzenia ekspansji
ideologicznej, aby wzmocnić swoje wpływy religijne,
szczególnie w krajach europejskich. Współczesnemu człowiekowi łatwiej jest
zaakceptować egzotyczne
zwyczaje i rytuały, niż Ewangelię, wzywającą do nawrócenia.
O. Aleksander Machnacz SP
Według catholicnews.by

zuje, że jest wyczerpany.
Osoba najczęściej mówi:
„Już więcej nie mogę,
nie mam sił”. Mówi, że
po prostu wszystko go
boli i dokładnie tak to
odczuwa. Na poziomie
duchowym człowiek też
przeżywa poważne napięcie. Nieuregulowany
kontakt z Bogiem, lęk
przed śmiercią, niepewność jutra i wieczności
oraz świadomość grzechu mogą zostać przyczyną przewlekłego stresu.
Osoba często doświadcza
fizycznego, psychicznego
i duchowego wyczerpania w tym samym czasie.

Widzimy teraz ten
wielki problem w społeczeństwie. Większość
ludzi bardzo przeżywa,
aby nie zachorować tym
nowym wirusem. Podawanie codziennej statystyki na szeroką skalę
w mediach, niestety, nie
wróży dobrej prognozy
na najbliższy czas. Każda osoba reaguje na to
inaczej, jedni izolują się
w domu w obawie przed
zakażeniem, inni zaś
zwracają się do placówek medycznych. Jeszcze
wczoraj, niby pewni siebie ludzie, którzy wiele
osiągnęli, nagle pomar-

kotnieli i załamali się.
Cała ta sytuacja wokół
koronawirusa stała się
bardzo napięta. Problemem dla wielu jest przyjęcie właściwej postawy
w chwili, gdy wydaje się,
że napotykane trudności
przerastają nasze możliwości ich pokonania czy
poradzenia sobie z nimi.
Dla wielu z nas brzemię,
które niesiemy staje się
zbyt ciężkie i konieczna
jest pomoc z zewnątrz.
Bóg posługuje się bliźnim w procesie rozwiązywania problemów i uwalnia człowieka od naszych
słabości
i
grzechów.

Nigdy nie pozostawia nas
bez wsparcia i pomocy,
obiecuje mądrość i prowadzenie tym, którzy Go
o to proszą. Warto w tym
niełatwym czasie zawierzyć swoje życie Stwórcy.
Każdy z nas kolejny
raz powinien przypomnieć sobie, że jesteśmy
ograniczeni w zakresie
własnych
możliwości,
czasu, energii i finansów.
Warto uświadomić sobie
własne granice. Człowiek,
a zatem i cały świat powinien wrócić do Boga,
do Bożego gospodarowania własnym czasem i
życiem w obrębie ducha,

umysłu, emocji i ciała.
Dzisiejsza
sytuacja
wymaga wybrania czasowej samotności, która
przecież może zregenerować nasze siły, stać się
tak niezbędnym czasem
dla najbliższych i czasem
spędzonym na modlitwie
z Bogiem. Niech to będzie czas duchowej mocy,
a także, akceptując prawdę, że nie warto liczyć
tylko na własne siły.
Pytania można
wysyłać na pocztę
elektroniczną
solobuda@gmail.com.

Bóg jest pełen
miłosierdzia
Pewnej nocy miałem sen, śniło mi się, że spacerowałem po plaży
razem z Chrystusem, na ekranie nocy
ukazały się wszystkie dni mojego życia. Spoglądając wstecz zobaczyłem, że przy
każdym dniu mojej wędrówki znajdowały się na
piasku dwie pary stóp. Jednak spostrzegłem, że na niektórych odcinkach widniał tylko jeden ślad. Przedstawiały one najtrudniejsze dni mojego życia, dni największych
zmartwień, największych lęków i największych cierpień.
Wtedy zapytałem:
– Panie, obiecałeś mi, że będziesz razem ze mną przez
wszystkie dni mojej wędrówki. Dlaczego więc opuściłeś
mnie w najtrudniejszych chwilach mojego życia?
A wtedy Pan odpowiedział:
– Synu mój, wiesz dobrze, że jeśli obiecałem ci, że będę
z tobą przez wszystkie dni twojej podróży i że nie opuszczę
cię ani na chwilę, ponieważ bardzo cie kocham. Dotrzymałem mojego słowa. Gdy widziałeś na piasku tylko jedną parę
stóp to były chwile, w których musiałem nieść cię w ramionach.
Drogi Mały Czytelniku! Ta krótka historia opowiada o
miłości Boga do nas, o Jego opiece i o tym, że jest nieskończonym Miłosierdziem dla każdego człowieka.
Czym jest miłosierdzie? W rzeczywistości bardzo
skomplikowane pojęcie. Można powiedzieć, że miłosierdzie jest lekarstwem, które wymyślił Pan Bóg, taka
reakcja na zło, dająca człowiekowi najbardziej potrzebne – miłość i dobroć. Miłosierdzie Boże – najważniejsza
cecha Boga. Aby ją poznać, musisz wrócić do Wszechmogącego, przyznać się do swoich błędów i prosić o miłosierdzie.
Wtedy On, bogaty w miłosierdzie, wyjdzie naprzeciw wyczerpanemu człowiekowi, aby spotkać go jako syna
marnotrawnego i obdarzyć go godnością dziecka
Bożego.
O miłosierdziu Bożym opowiadała ludziom
św. Faustyna Kowalska, która mieszkała w Polsce
w XX wieku. Rozmawiała z Jezusem i zapisała Jego

słowa w swoim dzienniczku. Bóg wyjaśnił s. Faustynie tajemnicę swego miłosierdzia i chciał, aby wszyscy ludzie o
tym się dowiedzieli.
W „Dzienniczku” s. Faustyny czytamy: „Wieczorem, kiedy
byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała
szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa
wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu
wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale
i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: «Ja pragnę, aby
było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz
pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to Wielkie Miłosierdzie Moje względem
dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik.
Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie»” (por. Dz. 47-50).
Papież Jan Paweł II w 2000 roku uroczyście ustanowił święto Miłosierdzia Bożego dla Kościoła Powszechnego. Obchodzone
jest w II Niedzielę Wielkanocną. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W
dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi
i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699). Jezus nauczył
także s. Faustynę osobliwej modlitwy – Koronki do Miłosierdzia
Bożego.
Drogi Mały Czytelnik! Bóg uczy ludzi, aby byli miłosierni wobec każdego człowieka. W ten sposób stajemy się
podobni do Boga. Jest to tak wzniosłe i zwyczajne jednocześnie... Każdy dzień oferuje wiele możliwości okazania miłosierdzia, dlatego zachęcam was wszystkich
do ich zauważenia i wykorzystania.

Zadanie: razem z rodzicami pomódl się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
S. Weronika Bliźniuk FMA
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Test o Wielkanocy. Sprawdź się!

TRIDUUM PASCHALNE
Bezpośrednio przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego wierni przeżywali Triduum Paschalne, na które składają się Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Głównym wydarzeniom liturgicznym w sercu diecezji przewodniczyli miejscowi hierarchowie.
W Wielki Czwartek Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w grodzieńskim kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, zaś
biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski odprawiał Mszę św. w kościele katedralnym
pw. św. Franciszka Ksawerego. W tym dniu, gdy się wspomina ustanowienie sakramentu
Eucharystii i Kapłaństwa wspólnoty parafialne składały najserdeczniejsze życzenia swoim
duszpasterzom.
W Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa – we wszystkich parafiach diecezji grodzieńskiej odbyła się Liturgia Męki Pańskiej, na zakończenie której przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego grobu, gdzie wierni adorowali do rozpoczęcia Liturgii Wigilii
Paschalnej. Ks. bp Aleksander w tym dniu przewodniczył liturgii, której centralną częścią
jest adoracja krzyża w grodzieńskim kościele Znalezienia Krzyża Świętego, a ks. bp Józef
w kościele katedralnym.
W Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się poświęceniem ognia i zapaleniem paschału – symbolami Zmartwychwstałego Chrystusa, który jest Światłością świata. Biskup grodzieński w tym dniu celebrował uroczystą liturgię w kościele katedralnym,
a biskup pomocniczy w lidzkim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Poranek wielkanocny w wielu parafiach rozpoczął się procesją rezurekcyjną ogłaszającą całemu światu Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uroczystej Mszy św.
ks. bp Aleksander przewodniczył w kościele Matki Bożej Anielskiej w Grodnie, a ks. bp Józef
w kościele katedralnym.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”

1. Jajko – to symbol…
A) cierpienia
B) przyszłości
C) życia
2. Kiedy są święcone potrawy na stół wielkanocny?
A) w Niedzielę Palmową B) w Wielki Piątek C) w Wielką Sobotę
3. Świeca, symbolizująca zmartwychwstałego Chrystusa, nazywa się…
A) roratnia
B) Paschał
C) gromnica
4. Jak nazywa się starożytny hymn śpiewany w noc wielkanocną?
A) Exsultet
B) Te Deum
C) Potężny Boże
5. Msza Święta, która odprawiana jest o świcie w Wielkanoc, nazywana jest Rezurekcją. Co oznacza słowo „resurrectio” (łac.)?
A) zmartwychwstanie
B) przejście
C) poranek
6. Do kogo najpierw przyszedł zmartwychwstały Jezus?
A) do apostoła Piotra
B) Marii Magdaleny C) swojej Matki
7. Nazwa miejsca, w którym uczniowie rozpoznali zmartwychwstałego Chrystusa przy łamaniu chleba?
A) Betsaida
B) Kafarnaum
C) Emaus
8. Gdzie Jezus spotkał swoich uczniów po zmartwychwstaniu?
A) Samaria
B) Galilea
C) Kafarnaum
9. Pierwsze słowa, które Jezus powiedział swoim uczniom po zmartwychwstaniu?
A) „Pokój wam!” B „Zmartwychwstałem!”
C) „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”
10. Do którego z apostołów należą słowa: „Jeżeli na rękach Jego nie
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i
ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”?
A) Andrzej
B) Piotr
C) Tomasz
Według catholicnews.by

Prawidłowe odpowiedzi:

1C, 2C, 3B, 4A, 5A, 6B, 7C, 8B, 9A, 10C

WIADOMOŚCI

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W WOŁKOWYSKU POMODLĄ SIĘ
ZA KS. KANONIKA OLEGA DULA
W 30 DNIU PO JEGO ŚMIERCI
Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się 2 maja o godzinie 12.00 w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki.
Do udziału zaproszeni są kapłani, osoby zakonne i wierni
świeccy, aby wspólnie modlić się o życie wieczne
dla duszy zmarłego.

19 kwietnia 1947 r. – ks. Marcin Puzyrewski, prob. Odelsk;
23 kwietnia 1952 r. – ks. Wacław Romanowski, prob. Porzecze;
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.

Z głębi serca
ŻYCZENIA
Z OKAZJI
DNIA KAPŁANA
I ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
Najdostojniejszym
Księdzu Arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu, Księżom Jerzemu Martinowiczowi, Antoniemu
Gremzie, Waleremu
Bykowskiemu, Jerzemu
Konopielce, Genadiuszowi Kucharewiczowi,
Dymitrowi Lewczykowi,
Andrzejowi Honczarowi, Ojcu Kazimierzowi
Żylisowi oraz wszystkim Współpracownikom redakcji
„Słowa Życia”
życzę Bożego błogosławieństwa, długich lat
życia i pokoju serca.
Niech każdy dzień będzie
oświecony promieniami
miłosierdzia Bożego.
Dmitrij Zotow, KP-11
w Wołkowysku

Najdostojniejszym
Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Księżom
Jerzemu Martinowiczo-

wi i Janowi Sarele
życzymy mocnego zdrowia, radości i sił duchowych. Niech płomyk
optymizmu nigdy nie zagaśnie w sercu, a każdy
dzień będzie oświecony
miłością, miłosierdziem
i pokojem.

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

Ich Ekscelencjom
Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu oraz
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Witoldowi Łozowickiemu
życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia,
codziennej radości i
trwałego pragnienia głoszenia Słowa Bożego.

Rada parafialna i wierni
z Balli Kościelnej

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Czcigodnym
Księżom Olegowi Janowiczowi, Janowi Sarele,
Leonowi Liszykowi,
Wiktorowi Myślukowi
i Jerzemu Martinowiczowi
życzymy zdrowia i radości. Niech serce będzie
wypełnione Bożym poko-

jem i miłością Zmartwychwstałego Pana.

Wierni z parafii św. Jana
Chrzciciela w Wołpie

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Czcigodnym
Księżom Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi,
Proboszczowi Olegowi
Żurawskiemu, Arturowi Leszniewskiemu,
Olegowi Korolowowi,
Aleksandrowi Mietlickiemu, Kazimierzowi
Murawie, Wiktorowi
Zacharzewskiemu,
Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi,
Władysławowi Surwile,
Siostrom Marii Stasiewicz, Irenie Barcewicz,
Weronice Bliźniuk,
Walentynie Kot, Julii
Klewiec, Agacie Smolskiej, Aleksandrze
Oreszko, Mariannie
Aleszczyk, Filotei
Cichonowicz i Klarze
Wołczek
życzę pokoju, który
przynosi światu Zmartwychwstały Pan. Niech
Chrystus strzeże
i błogosławi.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi oraz
ciąg dalszy na str. 8

23 kwietnia

Wspomnienie św. Jerzego,
męczennika.
Dzień Imienin Ojca
Świętego Franciszka.
Módlmy się za Następcę
św. Piotra i Kościół
Powszechny.

24 kwietnia

Wspomnienie św.
Wojciecha, biskupa
i męczennika.

25 kwietnia

Święto św. Marka
Ewangelisty.

29 kwietnia

Święto św. Katarzyny
Sieneńskiej, dziewicy
i doktora Kościoła,
patronki Europy.
Rozpoczęcie nabożeństwa
majowego.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

• W Iwie wspomniano św. Jana Pawła II w 15 rocznicę jego śmierci.• Odszedł do wieczności ks. kanonik Oleg Dul, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku i dziekan
dekanatu Wołkowysk. • W „Grodnochlebprom” w przeddzień Wielkanocy ks. kanonik Antoni
Gremza błogosławił babki wielkanocne. • Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko złożył życzenia katolikom w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. • O 2 nowych ministrantów zwiększyła się Liturgiczna Służba Ołtarza w Rosi (dekanat Wołkowysk).

19 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia
Bożego.

1 maja

Ze względu na złożoną sytuację epidemiologiczną na świecie związaną z koronawirusem, diecezjalne „Caritas” usilnie okazuje pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie. W
ten sposób organizacja charytatywna pokazuje, że Kościół katolicki towarzyszy im w trudnej
sytuacji i nadal będzie wspierał w miarę swoich możliwości.

JEDNYM WERSEM

Kalendarz
wydarzeń

wszystkim Kapłanom
dekanatu Brzostowica
Wielka
życzymy, by Chrystus
Zmartwychwstały obdarzył Was swoimi łaskami,
radością i pokojem.

Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu
życzymy obfitych łask
Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia i owocnej posługi
duszpasterskiej.

Parafianie ze wsi Malinowaja

Czcigodym
Księżom Proboszczowi
Pawłowi Astukiewiczowi i Antoniemu Adamowiczowi oraz Siostrom
Zakonnym
życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki
Maryi Panny i mocnego
zdrowia.
Księdzu Proboszczowi z
okazji urodzin życzymy
również wszelkich łask
Bożych i nieustannych sił
w głoszeniu Jego Słowa.

Parafianie z Indury

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sarele
życzymy wytrwałości
w posłudze kapłańskiej,

niegasnącego zapału w
głoszeniu Słowa Bożego i
niezachwianej nadziei.

Łucja Łabecka i Stanisława
Sidorowicz z Wołpy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Olegowi Janowiczowi
życzymy mocnego
zdrowia, darów Ducha
Świętego, błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego i ludzkiej
życzliwości.

Kółka Żywego Różańca MB
Nieustającej Pomocy i św.
Józefa z Wołpy

Czcigodnemu
Księdzu Waleremu
Spirydonowi
życzymy długich lat życia, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki
Najświętszej Maryi Panny. Niech Duch Święty
prowadzi i oświeca!
Wierni z kaplicy
w Bortnikach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Gordziejczykowi
życzymy, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzył
swoimi łaskami, mocnym
zdrowiem, radością, pogodą ducha i życzliwością
serc ludzkich.

Wierni z parafii Narodzenia
NMP we wsi Kiemieliszki

2 maja

Wspomnienie św.
Atanazego, biskupa
i doktora Kościoła.

Intencje
różańcowe
Kwiecień
O łaski potrzebne
dla naszych biskupów
Aleksandra Kaszkiewicza
i Józefa Staniewskiego
oraz o siły fizyczne
i duchowe dla nich.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

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

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by

Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.
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Z głębi serca
Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi
Zacharzewskiemu
życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy
dzień. Niech Twa droga
kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona.
Z okazji urodzin życzymy również, aby zdrowie
było mocne, radość – codzienna, siły – nieustanne, a serce było zawsze
otwarte na Boga i ludzi.

Wierni z kościoła Bożego Ciała
w Dworcu

Czcigodnemu
Księdzu Walentemu
Chwiedukowi
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo
radości i jasnego poranka
Zmartwychwstania.
Z okazji urodzin życzymy również opieki Matki
Bożej i wielu łask Bożych.
Niech Chrystus Ci
błogosławi!

Krewni

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
życzymy bezgranicznej
radości ze zmartwychwstania Chrystusa i
obfitych owoców posługi
kapłańskiej.
Z okazji urodzin i imienin życzymy również,
aby zdrowie było mocne,
w sercu zawsze gościły
pokój i dobroć, a Matka Boża i święty patron
nieustannie się Tobą
opiekowali.

Parafianie
ze Studzienik

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Jerzemu
Biegańskiemu, Diakonowi Dymitrowi Malcowi oraz wszystkim
Księżom, którzy głosili
Słowo Boże i pełnili
posługę duszpasterską
w naszej parafii
życzymy wiele wytrwałości, umiejętności
zachowania spokoju
w chwilach zwątpienia
oraz dobrego serca, które
swoim ciepłem pokrzepia
dusze potrzebujących.

Wierni z parafii Nawiedzenia
NMP w Trokielach

Czcigodnym Księżom
Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Dymitrowi Urbanowiczowi, Olegowi
Janowiczowi, Arturowi
Wołczkiewiczowi, Aleksandrowi Worobjowowi, Jerzemu Jodzikowi i
Witalemu Cybulskiemu,
Siostrom Magdalenie
Kułaj i Zakrystianowi
Sergiuszowi Kikiliczowi
życzymy dobrego zdrowia, cierpliwości i obfitych łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego.
Niech Matka Boża Was
strzeże, a Duch Święty
udziela mądrości.

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

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Rudziewiczowi
życzymy, aby Chrystus
Zmartwychwstały bronił
od nieszczęść, a Duch
Święty obficie udzielał
potrzebnych łask.

Parafianie z kościoła św. Michała Archanioła w Łukonice

Czcigodnemu Ojcowi
Proboszczowi Bogusławowi Wójtowiczowi
życzymy, aby Jezus

Zmartwychwstały umacniał Twą wiarę, napełniał
serce miłością oraz stawał się Twoim źródłem
pokoju i cierpliwości.

Franciszkański
Zakon Świeckich

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi,
Dymitrowi Popieniukowi, Andrzejowi Radziewiczowi oraz wszystkim
Rekolekcjonistom,
którzy posługiwali
w naszej parafii,
życzymy nieustannej odnowy Waszego kapłaństwa
poprzez Ducha Świętego.
Niech On będzie z Wami
poprzez swoje święte dary!

Parafianie z Rosi

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
życzymy zawsze pozostawać wiernym Chrystusowi.
Niech On obdarza Cię tymi
łaskami, których potrzebujesz, aby jeszcze pełniej
realizować kapłańskie
powołanie.
Przyjaciele

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rusznickiemu
życzymy, aby światło
Chrystusa oświecało drogę, a miłość Boża i opieka
Matki Najświętszej dodawały Ci sił i cierpliwości.

Parafianie i Komitet
Kościelny z Korobczyc
i okolicznych wsi

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu,
Prałatowi Józefowi Trubowiczowi, Ernestowi
Mikołajczykowi i Andrzejowi Zajko
życzymy, aby Jezus stał się
dla Was żywym źródłem,
które nigdy nie wysycha.
Dziękujemy za rozwój
duchowy naszej parafii,
ofiarną posługę i troskę
o każdego z nas.

Parafianie z kościoła
Niepokalanego Poczęcia NMP,
Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi
życzymy światła, którym
napełnia życie Chrystus
Zmartwychwstały, a także
pokoju, nadziei i sił
na służbie Bogu i ludziom.

Wierni ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi
Zacharzewskiemu
życzymy, aby Chrystus
Zmartwychwstały obdarzył mocnym zdrowiem,
cierpliwością i wszelkimi
potrzebnymi łaskami.
Z okazji urodzin życzymy
także, aby każdy dzień
życia był oświecony promieniami Bożej miłości
i miłosierdzia.

Wierni z parafii Rahotna

Czcigodnym Księdzu
Jerzemu Konopielce i
Ojcu Waleremu Szejgierewiczowi
życzymy pogody ducha,
radości w posłudze
kapłańskiej oraz sił
do realizacji wszystkich
planów i zamiarów.

Parafianie z Porozowa

Czcigodnemu
Księdzu Janowi
Bołtrukiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i
radości. Niech Twa droga
zawsze będzie oświecona
łaską pomocy Bożej,

a obok będą dobrzy ludzie.

Wierni z kościoła farnego
w Nowogródku

Czcigodnemu
Księdzu Henrykowi
Jabłońskiemu
życzymy obfitych łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziękujemy
za owocne rekolekcje w
naszym kościele, za tak
pięknie przeprowadzoną
Drogę Krzyżową
i aktualne kazania.

Wierni z parafii św. Jana
Chrzciciela w Bieniakoniach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule
życzymy, aby Chrystus
Zmartwychwstały nieustannie Tobie błogosławił, a Duch Święty
pomagał Ci godnie pełnić
posługę kapłańską i
udzielał swych darów.

Wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi
Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Andrzejowi Jodkowskiemu,
Edwardowi Petelczycowi, Waldemarowi Słocie
i Źmicierowi Czarnielowi oraz Siostrom Filotei
i Agacie
życzymy niegasnącej
miłości i wiary oraz życzliwych ludzi obok. Niech
światło Chrystusa oświetla Waszą drogę!

Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka”
oraz wierni z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Romanowi
Jałowczykowi
życzymy zdrowia, pomyślności i radości na
każdy dzień posługi
kapłańskiej. Niech Jezus
Zmartwychwstały obdarza
swoją miłością.

Byli parafianie z Nowijanki

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi, Jerzemu
Martinowiczowi i Wiktorowi Sawickiemu
życzymy zdrowia, pogody
ducha i życzliwych ludzi
obok. Niech droga kapłańska będzie szczęśliwa
i błogosławiona, a Pan
Bóg obdarza Was
swoimi łaskami.

Wierni z kaplicy Wincuki

Czcigodnym Księdzu
Kanonikowi Wiktorowi
Wieliwisowi i Siostrze
Paulinie
życzymy, aby Chrystus
Zmartwychwstały nieustannie obdarzał Was
swoimi łaskami, codziennie błogosławił i wspierał
w posłudze.

Wierni z kościoła św. Rocha

Czcigodnemu
Ojcu Andrzejowi
Szczupałowi
życzymy wielkanocnej
radości w wypełnianiu codziennych obowiązków i
zadań. Niech Zmartwychwstały prowadzi swoimi
drogami.

Rodziny Zając i Pieszkun

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, sił i pokoju serca.
Niech dobry Bóg błogosławi każdy Twój dzień,

a Matka Boża otacza Cię
płaszczem opieki.

Komitet Kościelny i wierni
z parafii Dudy

Czcigodnym Księżom
Andrzejowi Pyszyńskiemu, Waleremu Spirydonowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu
życzymy obfitości Bożych
darów, które przynosi
Zmartwychwstały Pan,
radości i pokoju serca,
aby dalej dzielnie kroczyć
przez życie.

Wierni z Dzienisowa,
Rędzinowszczyzny
i Kozłowszczyzny

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandowi
Szemetowi
życzymy, aby Jezus
błogosławił na drodze
kapłańskiej. Dziękujemy
za codzienny trud posługi
w naszej parafii.

Wierni z Adamowicz
i Grodna-Augustówka

Czcigodnemu
Księdzu Romanowi
Jałowczykowi
życzymy, aby na drodze
kapłańskiej towarzyszyła bliskość Tego, który
powołał i któremu Ksiądz
oddał swe życie. Niech
Duch Boży mieszka
w Twym sercu.

Wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Gnieźnie

Czcigodnym
Księżom Kanonikowi
Antoniemu Gremzie i
Włodzimierzowi
Szkuryńskiemu
życzymy wszystkiego co
najlepsze na długie lata
życia, a także wytrwałości
w powołaniu i radości
w sercu.

Rodzina Podzielińskich

Czcigodnym Księżom
Władysławowi Surwile i
Leonowi Ładyszowi
życzymy paschalnej
radości i sił w realizacji
woli Bożej. Niech Maryja
Panna razem ze swoim
Synem zawsze ma Was
w swojej opiece.

Wierni z parafii Trójcy
Przenajświętszej, Wojstom

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi
Łastowskiemu
życzymy doświadczyć
radości, którą przynosi
Zmartwychwstały Pan.
Niech Boży pokój ogarnie
Twoje serce, aby z nadzieją i odwagą kroczyć
przez życie.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Kopciówki

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
życzymy, aby żadne trwogi nie zdołały zniszczyć
nadziei na lepsze jutro.
Niech Twoje serce
zawsze będzie otwarte
na działanie Boga.

Członkowie Kółek Różańcowych z Sobotnik

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi
życzymy życzliwości,
miłości i dobroci od każdego człowieka, którego
Opatrzność Boża stawia
na Twojej drodze. Niech
Zmartwychwstały Pan
opromienia swoją łaską.

Komitet Kościelny i wierni z
parafii Gieraniony

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
życzymy, aby Chrystus

Zmartwychwstały dodawał sił, by pokonać
wszelkie trudności
i udzielał radości
Zmartwychwstania.

Parafianie z Mostów

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu
Powajbie i Jerzemu
Martinowiczowi oraz
Siostrom Goretti,
Eucharii, Serafimie,
Julicie i Pauli
życzymy sił na każdy
dzień posługi, mocnego
zdrowia, pogody ducha
oraz ludzkiej życzliwości.

Rada Kościelna i rodzina
Kościuszków

Czcigodnym Księżom
Janowi Sarele i Olegowi
Janowiczowi
życzę wszelkich łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz mocy
Ducha Świętego, aby
nadal odważnie głosić
Ewangelię.

Maria Wiszniewska z Wołpy

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Puzynie, Aleksandrowi
Pietrowiczowi, Janowi
Woronieckiemu
i Jerzemu Sadowskiemu
życzymy, aby życie zostało oświecone promieniami miłosierdzia Bożego i
miłości, a Chrystus Zmartwychwstały obdarzył
nadzieją na lepsze jutro.

Wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Oszmianie

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Henrykowi
Jabłońskiemu
życzymy, aby światło
Chrystusa oświecało Twą
drogę kapłańską,
a miłosierdzie Boże i
opieka Maryi Panny dodawały sił i cierpliwości.

Z okazji urodzin życzymy
również mocnego zdrowia
i ludzkiej życzliwości.
Wierni z Zabłocia

ŻY C ZE N I A
Z O K A ZJ I
U R O D ZI N
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego
zdrowia, obfitych darów
Ducha Świętego i potrzebnych łask Bożych.

Byli parafianie
z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego
zdrowia, radości, pokoju
i pomyślności. Niech
Wszechmogący codziennie dodaje Ci sił i nadziei
na lepsze.

Wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Porozowie

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Szemetowi
życzymy codziennej radości, szczęścia, pogody
ducha i mocnego zdrowia
na długie lata życia.

Parafianie

ŻYCZENIA
Z OKAZJI
IMIENIN
Czcigodnemu Księdzu
Redaktorowi Jerzemu
Martinowiczowi
życzymy, aby Bóg
Wszechmogący pomagał w realizacji planów,

a Duch Święty obficie
udzielał Ci swych darów.

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Ojcu
Jerzemu Sakowiczowi
życzymy opieki Matki
Najświętszej i świętego
patrona, obfitych darów
Bożych oraz mocnego
zdrowia.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Fiedukowi
życzymy, aby dobry Bóg
błogosławił każdy Twój
dzień, a Matka Najświętsza otula Cię płaszczem
swej macierzyńskiej
miłości i opieki.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Różanki

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
życzymy realizacji planów i zamiarów, sił
i cierpliwości w posłudze
duszpasterskiej oraz
dobrych i życzliwych
ludzi obok.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Nowego Dworu

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Żegarinowi
życzymy zdrowia, mocy,
radości, dużo sił w głoszeniu Bożej prawdy oraz
nieustannej opieki Matki
Najświętszej na każdy
dzień.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Nowogródka i Lubczy

Czcigodnemu
Ojcu Witalemu
Jurkiewiczowi
życzymy mocy Ducha
Świętego, radości płynącej z powołania, zdrowia
oraz wielu szczęśliwych i
radosnych dni.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
ze Słonimia

Czcigodnemu Księdzu
Marianowi Chamieni
życzymy mocnego zdrowia, siły, nadziei, wytrwałości, darów Ducha
Świętego i opieki Matki
Bożej na każdy dzień.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Szydłowic

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Martinowiczowi
życzymy radości
z pełnionej posługi kapłańskiej oraz obfitości
łask od Pana Jezusa na
drodze, którą podążasz
ku świętości.

Wierni z parafii bł. Marianny
Biernackiej,
Baranowicze-Łosośna

Czcigodnemu
Księdzu Jerzemu
Martinowiczowi
życzymy wszelkich łask
Bożych, zdrowia na
długie lata, radości życia,
opieki świętego patrona
i nieustannej pomocy
Matki Bożej.

Wierni z kaplicy Wincuki

Czigodnym Księżom
Jerzemu Bartoszewiczowi
i Jerzemu Jasiewiczowi
życzymy obfitych łask,
wytrwałości w pełnieniu
posługi kapłańskiej oraz
nieustannej opieki
Matki Bożej.

Apostolat „Margaretka”
i wierni z parafii
Bieniakonie
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