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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
„Przemawiam do grzeszników przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos
Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną”.
(Dz. 1728)

KO Ś C I Ó Ł D U ŻO M ÓW I O M I ŁO S I E R DZ I U B OŻY M, WZYWA
D O POW ROT U D O KO C H A J ĄC E G O OJ CA. KO N I E CZ N O Ś Ć N AW RÓC E N I A WY DA J E S I Ę S P RAWĄ E W I D E N T N Ą, A S A M P RO C E S N AW RÓ C E N I A RZ E CZĄ P RO S TĄ – N A L E ŻY RZ U C I Ć S I Ę W RA M I O N A
OJ CA J A K S Y N M A R N OT RAW N Y I P RZY J ĄĆ J E G O P RZ E B ACZ EN I E. J E D N A K T E N K RO K, KTÓ RY N A P I E RW S ZY RZ U T O KA J E S T
TA K LO G I CZ N Y I Ł ATWY, W P RA KTYC E O KAZ U J E S I Ę N I E W I A RYG O D N I E T R U D N Y. D L ACZ E G O?
ciąg dalszy na str. 4

Miłosierdzie Boże
a sumienie człowieka
Kalendarz wydarzeń
23 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia Bożego.

25 kwietnia

Święto św. Marka Ewangelisty.

1 maja

Rozpoczęcie nabożeństwa majowego.

3 maja

Dzień Imienin ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza.
Polecajmy w modlitwie Dostojnego Solenizanta.

7 maja

Diecezjalny Dzień Matki. Módlmy się w intencji żywych i zmarłych matek.

Intencje różańcowe
Maj

Za dzieci przystępujących do I Komunii św. i młodzież
przyjmującą sakrament Bierzmowania oraz ich rodziny.
O ochronę młodego pokolenia przed demoralizacją.
O dar owocnej peregrynacji ﬁgury Matki Bożej Fatimskiej
w diecezji oraz owocne przygotowanie do Synodu Diecezjalnego.

Programy redakcji katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

„Symbol Wiary”

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

Wiadomości z Watykanu w języku białoruskim

Transmisja radiowa ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie 22.10 na 98,1 FM – w Grodnie, Wołkowysku, Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych miast; na 99,2 FM – w Brześciu i obok niego;
o godzinie 20.00 na krótkich falach 6185 i 11715 kHz;
o godzinie 20.00 i 6.20 na satelicie „Еutelsat Hotbird 13” w programie
„Radio Vaticana Telepace”. W każdą niedzielę o godzinie 8.55
na falach Pierwszego Krajowego Programu Radia Białoruskiego oraz
w programie „Kultura” Radia Białoruskiego.
W Internecie na stronie vatican.by.

„Miłosierdzie to inwestycja w życie wieczne”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Uczmy się
miłosierdzia

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
J 20, 19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia.
Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 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 nie włożę ręki
mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”.
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku,
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu
odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus:
„Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli”.

BEZGRANICZNE MIŁOSIERDZIE
Niedziela Miłosierdzia Bożego pomaga nam jeszcze bardziej zgłębić i zrozumieć znaczenie zmartwychwstania naszego Pana i Zbawcy. Świąteczna atmosfera Wielkanocy powoli ulatuje, wracamy do codziennych spraw i obowiązków.
Nie może jednak ulecieć z naszej świadomości i naszej codzienności najważniejsza prawda, objawiająca się szczególnie w tym czasie: miłosierdzie Boga nie zna granic.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o objawieniu się
Chrystusa uczniom i Jego nakazie dotyczącym pojednania
człowieka z Bogiem. Niebieski Ojciec daruje nam przewinienia, ponieważ nas kocha i zależy Mu na tym, abyśmy byli
blisko Niego. Nakaz otrzymany przez apostołów dotyczy
również każdego z nas. Chrystus cierpiał na krzyżu, umarł i
zmartwychwstał, aby objawić nam moc i wielkość Bożego Miłosierdzia względem każdego z nas, nawet tego najbardziej
zagubionego. Doznawszy go, powinniśmy świadczyć o nim i
głosić, że jest jednym ze źródeł chrześcijańskiej radości.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Łk 24, 13-35
Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia,
w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi,
zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co
się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą,
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich
były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś
ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze 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?”. [...] Tak
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał,
jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań
z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”.
Wszedł więc, aby zostać 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 nawzajem do siebie:
„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie
wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych
Jedenastu i innych z nimi, 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.

INNY POKARM
Ten fragment Ewangelii mówi nam o tym, jak uczniowie podróżujący do Emaus poznali Pana przy łamaniu chleba, które symbolizuje Eucharystię. Wydaje się, że jego treść
jest aktualna również w czasach współczesnych. Nasze życie jest drogą. Aby móc podróżować, człowiek potrzebuje
pokarmu dla ciała – potrzebuje chleba. Jednak nie może też
zabraknąć innego pokarmu – dla ducha.
Jesteśmy jak uczniowie idący do Emaus. Moment łamania chleba, a więc udział w Eucharystii, pozwala zdać sobie
sprawę, jakie miejsce zajmuje Chrystus w życiu każdego
z nas. Msza św. jest szczególnym momentem zbliżenia się
do Zbawcy, poznania Go na tyle, na ile jest to w tej chwili
dla nas możliwe. Zaniedbanie Eucharystii, w każdym znaczeniu tego słowa, pozbawia zdolności zauważać obecność
Jezusa w naszym życiu: nie widzimy Go, nie doświadczamy,
nie rozpoznajemy.
Ks. Jan Romanowski

SŁOWO REDAKTORA
Ks. Jerzy Martinowicz

Znakiem rozpoznawczym
pierwszych chrześcijan było
właśnie miłosierdzie, czyli
kierowanie się w życiu miłością pochodzącą od Boga.
W czasach dzisiejszych przestaje ono być zwykłą codzienną sprawą. Raczej uchodzi
za uczynek wielki i heroiczny. Jednak miłosierdzia nie
można ograniczyć do charytatywności czy uprzejmości.
Jest ono czymś zdecydowanie
większym. Polega na spotkaniu się z biedą konkretnego
człowieka i wyświadczeniem
mu realnej pomocy. Dzielenie
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Bóg od samego początku dziejów Objawienia przedstawia się nam jako miłosierny i
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (por. Wj 34, 6). Kocha ludzi całą swoją istotą,
bezwarunkowo i zupełnie za darmo. Kocha nie dlatego, że zachowujemy przykazania, ale
ponieważ jest Ojcem; nie dlatego, że staramy się być święci, ale dlatego że On jest święty;
nie dlatego, że unikamy grzechu, ale ponieważ On jest bez grzechu.
się z bratem będącym w potrzebie, jak napisał w jednym
ze swoich listów św. Paweł,
zbliża nas do sakramentu
miłości.
Św. Tomasz z Akwinu
mówił: „Miłosierdzie jest to
przymuszające do przyjścia
z pomocą takie odczuwanie
cudzej biedy, jakby to mnie
ona spotkała”. Tak więc miłosierdziem jest nie tylko
wsparcie okazane głodnemu, bezdomnemu czy ciężko
choremu, lecz także podanie
ręki temu, kogo przytłacza samotność lub spotkała trudna

niesprawiedliwość, temu, kto
załamał się po śmierci dziecka, zwątpił nawet w sam
sens życia, zagubił się duchowo albo wreszcie uświadomił
sobie, jak bardzo skrzywdził
bliźniego. Pomoc w uratowaniu rozpadającego się małżeństwa, wyjściu z niewoli
nałogu, przezwyciężeniu lęku
przed urodzeniem dziecka i
chęci dokonania aborcji albo
pokusy zemsty za doznaną
krzywdę – to jest prawdziwe
miłosierdzie.
Jezus Chrystus pozostawił
nam wspaniały tego przykład.

Życie Zbawcy było przede
wszystkim wielką służbą
innym ludziom. Wpatrzeni
w postawę Mistrza, w ucieleśnienie Miłosierdzia, skierujmy
do Niego prośbę: „Jezu cichy i
pokornego serca, uczyń serce me według serca Twego”.
Chrystus niestrudzenie zaprasza nas, abyśmy nie tylko wyciągali dłoń po Bożą miłość,
ale także dzielili się miłością
z drugim człowiekiem. W ten
sposób staniemy się autentycznymi świadkami miłosierdzia Bożego.

Drodzy Czytelnicy!

Niech Niedziela Bożego Miłosierdzia przypomni nam o tym, byśmy byli dla siebie nawzajem miłosierni,
jak miłosierny jest nasz Ojciec (por. Łk 6, 26). Przebaczajmy sobie nawzajem, ponieważ Jezus nam przebaczył.
Wysłuchujmy próśb drugiego człowieka, gdyż Chrystus usłyszał nasze wołanie. Wyciągajmy rękę do potrzebujących, ponieważ Zbawca jako pierwszy wyciągnął miłosierną dłoń do nas. Odpowiadajmy na duchową i
fizyczną biedę innych ludzi, gdyż sam Bóg pochylił się nad naszą nędzą. Uczmy się odpowiadać miłością i
bądźmy miłosierni.

Fatima i Boże Miłosierdzie

Orędzie o Bożym Miłosierdziu i fatimskie przesłanie Matki Najświętszej można uznać za jedne z największych łask
Nieba dla ostatnich pokoleń. Stoją one na tej samej drodze – drodze do zbawienia, którą kroczą ludzie świadomi swych
grzechów, skruszeni w sercu, pokorni i znajdujący w swoim życiu miejsce dla Boga.
W 1916 roku pastuszkom
z Fatimy ukazał się Anioł,
aby przygotować serca dzieci
na przyjęcie orędzia Białej Pani. Podczas drugiego
spotkania powiedział małym
wizjonerom: „Módlcie się,
módlcie się wiele! Najświętsze
Serca Jezusa i Maryi chcą wam
okazać Miłosierdzie”. I nauczył
ich następującej modlitwy:
„Trójco Przenajświętsza, Ojcze,
Synu i Duchu Święty, oﬁaruję
Wam Najdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Pana naszego
Jezusa Chrystusa, obecnego
na wszystkich ołtarzach świata
jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi jest obrażony.
Przez niezmierzone zasługi
Przenajświętszego Serca i
za przyczyną Niepokalanego
Serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników”.
W lipcu 1917 roku Najświętsza Panna objawiła
dzieciom Boży plan miłosierdzia, przez który Wszechmocny chce ocalić dusze grzeszników przed pójściem do piekła.
Polegał on na ustanowieniu
na świecie nabożeństwa
do Jej Niepokalanego Serca.
To pełne miłosierdzia dzieło
zbawienia ogarnia wszystkich
wiernych, którzy spełniają
prośby Matki Bożej domagającej się modlitwy, ofiar
i aktów zadośćuczynienia.
Dlatego też Maryja, zachęcając dzieci do odmawiania
Różańca, poleciła im mówić
po każdej tajemnicy: „O mój
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia

piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Ponieważ jak rok wcześniej
powiedział Anioł, „Najświętsze
Serca Jezusa i Maryi chcą wam
okazać miłosierdzie”.
Św. Faustynę Bóg przygotowywał do bycia wybranym
naczyniem swego Miłosierdzia przez kształtowanie jej
serca w duchu fatimskiego
orędzia, o którym nic jeszcze
nie wiedziała. Jednak poddana natchnieniom Ducha
Świętego pozwoliła się prowadzić tak, jak zaplanował
Pan. W „Dzienniczku” zakonnicy czytamy, że bardzo ważne dla niej było nawrócenie
Rosji, Boża opieka nad Ojcem
Świętym oraz ocalenie zatwardziałych grzeszników, a
więc dokładnie to, co stanowi istotę objawień w Fatimie.
W dniu profesji wieczystej
św. Faustyna skierowała
do Chrystusa trzy prośby,
wierząc, że w takim dniu
Pan niczego jej nie odmówi:
„Jezu, Oblubieńcze mój najukochańszy, proszę Cię o triumf
Kościoła, szczególnie w Rosji i
Hiszpanii, o błogosławieństwo
dla Ojca Świętego Piusa XI i
całego duchowieństwa, o łaskę
nawrócenia dla zatwardziałych
grzeszników” (Dz. 240).
W orędziu fatimskim
Matka Najświętsza również
wypowiedziała skierowaną
przez Boga prośbę, aby papież
poświęcił Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. W ten sposób
miała objawić się w świecie

„moc Miłości Miłosiernej”.
Spełniając tę prośbę, Jan
Paweł II wyraźnie połączył
orędzie fatimskie z prawdą
o Bogu bogatym w miłosierdzie. Dla niego zawierzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi
jest „ofiarowaniem i zawierzeniem samej Miłości, Miłości miłosiernej”. Dlatego
też Ojciec Święty zwracał się
ku Niebu z potężną inwokacją, w której Niepokalane
Serce Maryi i Miłosierdzie
Boże nakładają się na siebie:
„Niech raz jeszcze objawi się
w dziejach świata nieskończona moc Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło! Niech
przetworzy sumienia! Niech
w Sercu Niepokalanym odsłoni dla wszystkich światło
Nadziei!”.

Miejsce objawienia się dzieciom Anioła w Fatimie

Tak więc Boże Miłosierdzie to dar, który możemy otrzymać za pośrednictwem Maryi – najwierniejszej uczennicy
Jezusa. Orędzie fatimskie wzywa nas wszystkich do wrażliwości i uwagi i zaprasza, abyśmy przez akt poświęcenia
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej zbliżyli się na nowo do źródeł Miłosierdzia.
Ks. Jerzy Martinowicz
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„Cud się odbył w Palestynie”

O takiej nazwie w Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historii Religii została otworzona wystawa poświęcona najważniejszemu
chrześcijańskiemu świętu – Wielkanocy. Rodzynkiem ekspozycji były obrazy z masy perłowej, przekazane Białoruskiemu Narodowemu
Technicznemu Uniwersytetowi przez Ambasadę
Palestyny na Białorusi.
Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w Wielki
Piątek. Wziął w nim udział
Ambasador Palestyny na Białorusi Haled Arykat. Złożył on
mieszkańcom Grodna życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych i zaprosił odwiedzić Palestynę. Jak
podkreśliła dyrektor muzeum
Ryta Janczołowska, organizowanie wystawy w przeddzień
pięknego święta Paschy jest
już tradycją. W tym roku pracownicy naukowi instytucji
również dołożyli wielu starań
i stworzyli ciekawą ekspozycję, aby zwiedzający muzeum
mogli poznać najważniejsze

przeznaczono na wystawę
przedmiotów z funduszu muzeum – obrazy, szaty cerkiewne, naczynia liturgiczne i in.
Osobno zostały rozmieszczone pamiątki z Ziemi Świętej
oraz stworzone za pomocą
unikalnych technologii obrazy z masy perłowej. „Ludzie
od dawna ozdabiali obrazy
najkosztowniejszymi surowcami, w tym też masą perłową. Nazwa tego materiału
(Perlmutter) w tłumaczeniu
z języka niemieckiego oznacza
«matka perły». Z muszlą albo
perłą często jest porównywana Matka Boża, która dała
światu bezcenny klejnot –

Obraz „Modlitwa o kielich”, 1882 r.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy w Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historii Religii

po sprzedaniu całego swojego
majątku” – podkreśla pani
Ryta.
Najstarszy
pracownik
naukowy muzeum Halina
Chamko zaznacza, że rzeźbieniem w masie perłowej
w XVII wieku w okolicach
Betlejem zajmowali się mnisi-franciszkanie oraz miejscowi mieszkańcy. Mistrzowie tworzyli na muszlach
perłowych obrazy świętych.
Zamożne osoby kupowały
je i przywoziły do Ojczyzny
jako pamiątkę o pielgrzymce
do Ziemi Świętej.
„Na naszej ekspozycji są
wystawione obrazy, które łączą w sobie dwie techniki:
starożytną i współczesną –
jest to rzeźba w masie perłowej oraz druk. Goście muzeum
mogą zobaczyć obraz Matki
Bożej Jerozolimskiej i unikalny obraz Matki Bożej Betlejemskiej, gdzie Bogarodzica
się uśmiecha. Zostały również
przedstawione
kompozycje
poświęcone tematom z Ewangelii. Między innymi – obraz
Świętej Rodziny. Jest on bardzo popularny wśród chrześcijan, ponieważ przedstawia
wzór doskonałej rodziny,
do którego dąży każdy człowiek. Oprócz tego na wystawie można zobaczyć ceramikę
z rysunkami ryb – symbolem,

żadna wystawa poświęcona Wielkanocy nie może
się obejść bez opowieści
o ostatnim tygodniu ziemskiego życia Zbawcy. Szczególna uwaga w ekspozycji
została skierowana na Triduum Paschalne. O Wielkim Czwartku przypomina
obraz „Ostatnia wieczerza”.
W nim artysta położył akcent
na tym, że Jezus ustanawia
Eucharystię – Najświętszy
Sakrament swego Ciała i
Krwi. Bardzo wyraźny jest
również na płótnie wizerunek Judasza, który siedzi,
odwróciwszy się plecami
do pozostałych i ma bardzo
nieprzyjemny wyraz twarzy.
Obrazy „Modlitwa o kielich”, „Golgota”, „Złożenie
do grobu” zostały wystawione po renowacji. Pierwsze
dzieło dotyczy modlitwy
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym przed męką i śmiercią.
Autor przekazuje w nim samotność Zbawcy i Jego dwie
istoty: Boską i ludzką. Jako
Bóg Jezus wiedział, że czeka
na Niego Krzyż, jako człowiek natomiast odczuwał
ogromny smutek i tęsknotę,
dlatego prosił: „Ojcze mój,
jeśli to możliwe, niech Mnie
ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”
(Mt 26, 39). Po czym trochę
później dodał: „Ojcze mój,
jeśli nie może ominąć Mnie
ten kielich i muszę go wypić,
niech się stanie wola Twoja”
(Mt 26, 42).
W tejże zachodnioeuro-

chcieli połamać Mu golenie,
zobaczyli Jezusa już nieżyjącego i zaniechali tej czynności. W taki sposób wypełniły się słowa Pisma: «kość
Jego nie będzie złamana»
(J 19, 36)”.
Na płótnie „Złożenie
do grobu” odzwierciedlono
uczniów Nikodema i Józefa,
którzy owinęli w płótna ciało Jezusa i złożyli je do grobu wykutego w skale.
Miejsce centralne na wystawie zajmuje temat Niedzieli
Zmartwychwstania
Pana – najważniejszego
święta chrześcijan wierzących, że Chrystus powstał
z martwych, aby dać świadectwo całemu światu, że
On, Syn Boży, może zwyciężyć śmierć. Na ekspozycji „Święto świąt” zostało
przedstawione przez obrazy „Zejście do piekieł” oraz
„Zmartwychwstanie”.
Autor ostatniego dzieła nie
trzymał się rygorystycznych kanonów, opierał się
na własnych odczuciach.
Odzwierciedlił on Zbawcę
trzymającego w ręku chorągiew. Pod Jego stopami
umieścił pustą trumnę, a
dookoła – aniołów.
„W bieżącym roku po raz
pierwszy opowiadamy o tradycji wielkanocnego dzwonienia i pokazujemy dzwoneczki – kontynuuje najstarszy pracownik naukowy. –
Wspominamy również o ogniu
wielkanocnym,
który pojawia się w ciemności

Godziny otwarcia muzeum:
10.00-18.00 (codziennie), kasa – do 17.30.
Bezpłatne wejściówki – w każdy
drugi poniedziałek miesiąca.

Obraz wykonany techniką rzeźbienia w masie perłowej

wydarzenia ewangelicznej
historii od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy.
Część sali ekspozycyjnej
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Chrystusa. W Ewangelii z perłą
porównuje się również Królestwo Niebieskie, które jak
kosztowny skarb nabył kupiec

który wykorzystywali pierwsi chrześcijanie” – opowiada
pani Halina.
Zgodnie z jej słowami,

pejskiej tradycji, której cechą charakterystyczną był
realizm, powstał obraz „Golgota”. Została na nim przedstawiona tragiczna scena
ukrzyżowania
Chrystusa.
„Opowiadamy zwiedzającym
muzeum o zwyczaju kary śmierci
na krzyżu, bardzo popularnym
w Imperium Rzymskim wiele lat temu. Była ona zwykle
stosowana w wypadku rozbójników, morderców – mówi
Halina Chamko. – Śmierć
na krzyżu była okrutna, ludzie
umierali bardzo długo. Jednak wiemy, że Chrystus zmarł
już w piątek. I gdy żołnierze

na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej i jest symbolem zwycięstwa światła nad ciemnością oraz życia nad śmiercią. Ogień wielkanocny to
również symbol odnowienia,
symbol Jezusa, który jest
«światłością świata»”.
Halina Chamko podkreśla, że na ekspozycji jest
przedstawionych wiele innych ciekawych eksponatów
poświęconych Wielkanocy. I
zaprasza zainteresowanych
odwiedzić wystawę, która
będzie czynna do końca maja.
Kinga Krasicka

Papież Franciszek
Jeśli ktoś z was
mnie zapyta, jak
rodzi się nadzieja, odpowiem:
„ Z k rzyża. Popatrz na krzyż,
popatrz na Chrystusa Ukrzyżowanego, a stamtąd przyjdzie do ciebie nadzieja, która
już nie ustanie, która trwa aż
do życia wiecznego”. A ta nadzieja wzeszła właśnie mocą
miłości, ponieważ miłość,
która „we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 7) i która
jest życiem Boga, odnowiła
wszystko, do czego dotarła.
Tak więc w wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił – biorąc je na siebie – nasz grzech
w przebaczenie, naszą śmierć
w zmartwychwstanie, nasz
lęk w ufność. Oto dlaczego
tam, na krzyżu, zrodziła się
i zawsze się odradza nasza nadzieja. Oto dlaczego
z Jezusem wszelkie nasze
ciemności mogą być przekształcone w światło, każda
porażka w zwycięstwo, każde
rozczarowanie w nadzieję.
Fragment przemówienia
podczas audiencji ogólnej
w Wielką Środę, 12.04.2017

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Zmartwychwstanie Chrystusa Pana nie tylko
napełnia nasze
serca radością
i pokojem, lecz
także zmienia całkowicie
perspektywę życia. Pięknie
mówi o tym św. Paweł: „Jeśli
więc razem z Chrystusem
powstaliście z martwych,
szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus,
zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 1-3). Co
znaczą te słowa? Po Mszy św.
wyjdziemy z kościoła i wrócimy do swych domów. Jutro
podejmiemy na nowo naszą
codzienną pracę, naukę czy
inne obowiązki – wrócimy
do tego, co nazywamy rutyną lub szarą codziennością.
Nasze życie będzie przebiegało w swym zwyczajnym, normalnym rytmie,
ale wewnątrz, w naszych
sercach ukryta będzie nadzieja nowego życia – tego,
które jest darem Chrystusa
Zmartwychwstałego. Żyjąc
tą nadzieją, „szukajmy tego,
co w górze”, jak mówi
św. Paweł, samego Chrystusa i jego Ewangelii. Zmartwychwstanie Chrystusa to
zaproszenie, abyśmy naprawdę poważnie zaczęli traktować Jego naukę.
Nawet wtedy, gdy jej nie
rozumiemy, gdy wydaje się
zbyt twarda, wymagająca,
niewygodna, niepasująca
do dzisiejszych czasów.
Fragment kazania
podczas Mszy rezurekcyjnej,
16.04.2017
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 Po raz pierwszy w Korei jest prowadzona sprawa beatyfikacyjna dotycząca
osób z czasów współczesnych.
Na ołtarze zostanie wyniesionych 214 męczenników,
zabitych z nienawiści do wiary.
Dotychczas bowiem zajmowano się jedynie postaciami
z okresu początków ewangelizacji tego kraju. Kierujący
komisją episkopatu ds. kanonizacyjnych biskup Lazzaro
You Heung-sik powiedział,
że zanim męczennicy zostaną
wyniesieni na ołtarze, „upłynie
jeszcze przynajmniej 10 lat”,
ale dla koreańskich katolików
„te osoby już są święte”.
 W Rzymie (Włochy) w pomieszczeniu wolontariackiej
organizacji „Centrum Ludzi Pokoju” otwarto „Pralnię
papieża Franciszka”. Jest to
darmowa oferta dla ubogich,
zwłaszcza bezdomnych, którzy
będą mogli uprać tam swoje
ubranie i pościel. W budynku
postawiono 6 pralek i tyle
samo suszarek, są też żelazka.
W tej samej dzielnicy w ciągu
kolejnych miesięcy planuje
się organizować prysznice,
usługi fryzjerskie, przychodnię lekarską oraz dystrybucję
produktów pierwszej potrzeby.
 U podnóża Wawelu
w Krakowie (Polska) został
zasiany trawnik na pamiątkę
wizyty w kraju Ojca Świętego.
Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 papież Franciszek
poświęcił 6 kg nasion, które
przygotowała Dyrekcja ds. Zazieleniania Miasta. Ojcu Świętemu, któremu temat ekologii
jest bardzo bliski, ten pomysł
się spodobał. Po krótkim czasie ok. 50 rodzajów kwiatów
polnych przeważnie żółtego
koloru rozkwitnie na brzegu
Wisły. Wśród nich znalazły
się rośliny wieloletnie, które
za rok znowu będą cieszyły
przechodniów swym pięknem.
 Jeden z wiodących egzorcystów w Stanach Zjednoczonych ks. Vincent Lampert
podaje coraz więcej informacji
o nasileniu się „demonicznej
aktywności”. Zdaniem kapłana, „problemem nie jest to, że
diabeł udoskonalił swoją grę,
ale że coraz więcej osób jest
gotowych brać w niej udział”.
Jako źródła otwierające ludzi
na działania demoniczne wymienił pornografię, narkotyki
i zabawę w praktyki okultystyczne, które dla złego stanowią „punkt wejścia”. Zwraca
również uwagę na takie formy
jego aktywności, jak infestację,
dręczenie i obsesje.
 Coraz więcej świątyń i
klasztorów na Zachodzie Europy staje się miejscem zabaw.
Ostatnimi przykładami tego
są piękny gotycki klasztor
XV wieku w Holandii, który
przebudowano w luksusowy hotel i restaurację, oraz
kościół na północy Hiszpanii, zmieniony w skatepark.
W Stanach Zjednoczonych
świątynie są przerabiane
w browary i piwnice na wina.
W większości wypadków wywołuje to oburzenie społeczeństwa. Na pewien czas protesty
i demonstracje zwalniają proces desakralizacji. Jednak niebawem ludzie „wracają do normalnego życia” i świątynie
za zgodą władz zmieniają się
w miejsca atrakcji.
credo-ua.org; pch24.pl;
ekai.pl
Angelina Pokaczajło
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Ignorowanie
grzechów

Dzisiaj wiele osób wierzących traktuje grzechy,
nawet grzechy bardzo ciężkie, jak współżycie przed
ślubem lub przerwanie
ciąży, czysto teoretycznie
(coś w rodzaju „tak wiem,
że to grzech”), ale wcale się
nimi nie przejmują. Modlitwa osoby postępującej
w taki sposób jest podobna do modlitwy faryzeusza
z ewangelicznej przypowieści: „Jezu, weź na siebie
moje grzechy! Ale to są
drobiazgi, ja przecież jestem porządnym i bardzo
wartościowym człowiekiem.
Nie takim, jak tamten, który
nie posiada żadnych wartości!”. Człowiek, który myśli
w podobny sposób, zamyka
przed sobą drogę do Bożego
Miłosierdzia.
Aby wyjść na spotkanie Ojcu, trzeba stanąć
w prawdzie, nazwać rzeczy
po imieniu, uznać swoje
grzechy i wziąć odpowiedzialność za nie na siebie.
Tylko ten, kto jest przerażony
swoją grzesznością, zaczyna prosić Jezusa, aby wziął
odpowiedzialność za jego
upadki, ponieważ nie może
z nimi poradzić sam. Bez
tego kroku nie ma możliwości powierzenia siebie Chrystusowi. Bez uświadomienia
sobie cierpień i męki Jezusa,
koniecznych do mojego odkupienia, nie ma możliwości skorzystania z Bożego
Miłosierdzia. Nie ma poczucia grzechu oraz skruchy –
nie ma Miłosierdzia.

Ludzkie
okłamywanie siebie
Ewangelia przekazuje, że
Jezus nieustannie burzył czysto ludzkie fałszywe poglądy
swoich rodaków, demaskował egoistyczne schematy
myślowe faryzeuszy. Można
powiedzieć, że w trakcie swojej działalności nieustannie
kształtował sumienia swoich
uczniów, szczególnie dwunastu Apostołów. Wszystko im dokładnie wyjaśniał,
przestrzegał: „Bądźcie czujni, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”
(Mk 8, 15).
Czasami Jego słowa były
dla uczniów wstrząsające –
jak na przykład skierowane
do Piotra: „Odejdź ode mnie,
szatanie, bo nie myślisz
po Bożemu, lecz po ludzku”
(Mk 8, 33). Wywoływały zdumienie – nauki o miłowaniu
wrogów, nastawieniu drugiego policzka, umiłowaniu
ubóstwa i krzyża.

Jezus powiedział: „Lampą
ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko będzie zdrowe, całe
twoje ciało będzie oświetlone; a jeśli twoje oko będzie
zepsute, całe twoje ciało
pogrążone będzie w ciemności. Jeżeli zatem to światło
w tobie będzie ciemnością,
jakże wielka to ciemność!”
(Mt 6, 22-23). Słowa Pana Jezusa zmuszają do poważnej
refleksji nad stanem swojego
sumienia.

Zniekształcone
sumienie człowieka

Ludzkie sumienie jest
bardzo wrażliwe i kruche. A
wiemy, że to, co delikatne,
łatwo jest uszkodzić i trudno
naprawić.
Na kształtowanie ludzkiego sumienia duży wpływ
ma dzisiejszy świat. Jeśli
więc pragnienie świętości
w człowieku jest bardzo słabe, a modlitwa wątła, człowiek może nie zauważyć, że
jego sumienie ulega zdeformowaniu. Bardzo łatwo jest
uszkodzić wzrok, naprawić
zaś bardzo trudno, a czasami
jest to wręcz niemożliwe –
przychodzi ślepota. Nie przez
przypadek Kościół nazywa
mocno zdeformowane sumienie „zaślepieniem” albo
„zatwardziałością serca”.
Teolog moralista ks. prof.
Roman Kuligowski porównuje sumienie do oka: „Oko
nie tworzy rzeczywistości, ale
ją tylko odczytuje. Sumienie
też nie kreuje rzeczywistości moralnej, ale odczytuje
obiektywne prawo moralne,
odbiera co jest dobre, a co
złe. Tym prawem są przykazania, nauczanie Jezusa Chrystusa oraz normy określane
przez Urząd Nauczycielski
Kościoła”.
Katechizm Kościoła mówi: „Sumienie moralne obecne we wnętrzu osoby nakazuje jej w odpowiedniej
chwili pełnić dobro, a unikać
zła… Człowiek roztropny, słuchając sumienia moralnego,
może usłyszeć Boga, który
mówi” (KKK 1777). „Sumienie,
stając wobec wyboru moralnego, może wydać zarówno
prawy sąd zgodny z rozumem
i prawem Bożym, jak i – przeciwnie – sąd błędny, który
od tego odbiega” (KKK 1786).
Dlatego też przekonania, które są sprzeczne z przykazaniami, są grzechem.
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Miłosierdzie
Boże
a sumienie
człowieka
od głosu swego subiektywnego przekonania, który niestety często się myli. Warto
wiedzieć, że sumienie ludzkie nie może być ostatnią
instancją prawdy i dobra,
gdyż potrzebuje nieustannej
formacji według nauki Jezusa, który powiedział o sobie:
„Ja jestem drogą i prawdą,
i życiem” (J 14, 6). Pierwszą
i ostatnią instancją prawdy jest Słowo Boże. Do tej
obiektywnej prawdy dostosowujemy swoje sumienie.
Przyjmując chrzest św.
w Kościele katolickim, wybieramy Jezusa i Jego naukę.
Dla osoby wierzącej absurdem jest wyznawać wiarę
w Chrystusa, a jednocześnie
kwestionować Jego słowo,
stawiając ponad nie swoje
subiektywne przekonanie,
nawet poparte indywidualnym sądem swojego sumienia. A przecież wiemy, jak
często błądzimy! Człowiek,
jeśli ocenia naukę Jezusa i
Kościoła, nie jest ani uznającym Boga, ani wierzącym
w Niego i pozostaje poza
„strefą odkupienia”. Taki
człowiek jeszcze ufa sobie
bardziej niż autorytetowi
Jezusa i nie uznaje w Bogu
najwyższej Prawdy i Miłości.
Papież Benedykt XVI, który
doskonale umie rozpoznać
i odpowiedzieć na główne
problemy współczesności,
nazwał to „kultem subiektywizmu”.
Każdy z nas powinien się
zastanowić, czy nie sprawia
Chrystusowi cierpienia poprzez swoje myśli, słowa i
czyny, nie zauważając tego,
gdyż oczy duszy, czyli sumienie, są już zdeformowane.
Może zbyt często mówimy
„mnie tak się wydaje”, „ja tak
uważam”, zupełnie się nie zastanawiając, czy te przekonania podobają się Bogu.

Głos prawdy i
przekonania osobiste

Prawo
na indywidualną
ocenę w sprawach
moralności wiary?

Z naszej strony trzeba
dużo roztropności i prawdziwej pokory, aby umieć odróżnić w sumieniu głos prawdy

Korzenie
indywidualizmu i „kultu subiektywizmu”
sięgają czasów reformacji byłego mnicha Martina

Lutra. Jest on klasycznym
przykładem w historii Kościoła, co może się stać
z człowiekiem, który swoje
subiektywne
przekonania
postawi ponad Magisterium Kościoła. Luter zakwestionował Kościół katolicki, który do jego przyjścia
na świat przez 15 wieków
był „Kościołem Boga żywego,
filarem i podporą prawdy”
(1 Tym 3, 15).
Protestancki
teolog
XX wieku Ernst Troeltsch
uważa, że to właśnie Luter
jako pierwszy powiedział
o prawie na indywidualny
sąd sumienia w sprawach
wiary i moralności, sprzeciwił się Papieżowi i autorytetowi Kościoła katolickiego w imię „osobowego
i subiektywnego przekonania”. Lutrowi przypisuje się
więc zwalczanie dogmatów
oraz norm moralnych wiary katolickiej, które jakoby
zniewalają człowieka. Ernst
Troeltsch mówi, że w ten
sposób Luter stworzył nową
religię – „religię sumienia,
pozbawioną dogmatycznego przymusu”. O istocie znaczenia dla niego instancji
indywidualnego
sumienia
świadczą
wypowiedziane
przed cesarzem w 1521 roku
w Wormacji słowa: „Tez swoich nie odwołam, o ile nie
zostanę przekonany w swoim sumieniu, że się mylę”.
Postawa Lutra, jak wspaniałomyślną i pociągającą
w tym momencie nam by się
ona nie wydawała, nie poprowadziła go jednak drogą
świętości. Kto wie o dalszych
losach mnicha, jest zdziwiony i zrażony niektórymi jego
uczynkami. Wystarczy chociażby wspomnieć o jego
ożenku z zakonnicą Katarzyną von Bora lub o jego nakazach krwawego tłumienia
powstania chłopów... Inny
teolog protestancki Karl
Holl pisze, że Luter, stwarzając „religię indywidualnego
sumienia”, był przekonany
o obiektywnym charakterze
własnego sumienia. Pod koniec życia pisał: „Nie godzę
się, aby nauka moja mogła
podlegać
czyjemukolwiek
osądowi, nawet anielskiemu.

Kto nie przyjmuje mojej nauki, nie może dojść do zbawienia”.
Dlaczego
tak
dużo
o Marcinie Lutrze? Dla
prawdy i uświadomienia:
abyśmy umieli rozpoznać,
co nas prowadzi i do czego
może doprowadzić.

Obudzenie
sumienia

Wydaję się, że „zaślepienie”, „zatwardziałość serca”,
„nietykalność
indywidualizmu sumienia” oraz „kult
subiektywizmu” sięgają dzisiaj szczytu. Bezpodstawne oskarżenie bliźniego i
trwanie w błędzie latami,
oszukiwanie przy rozliczaniu, nie oddawanie długów,
pornografia oraz inne grzechy nieczyste, rozwody i
niepłacenie alimentów, bolesne dokuczania słowem i
czynem innym – to wszystko może dziwić i wywoływać oburzenie u otoczenia,
a człowiek w ten sposób
postępujący jest spokojny
i pewny, że ma rację. Wiele osób reaguje gniewem i
agresją na wszelkie próby
obudzenia ich sumienia, co
świadczy o głębokiej zatwardziałości i zamknięciu się
na Boże Miłosierdzie.
„Przemawiam do grzeszników przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie
i cierpienia, przez burze i
pioruny, przemawiam przez
głos Kościoła...” (Dz. 1728) –
powiedział Chrystus do
św. Faustyny. A więc próby
obudzenia sumienia, powrót
do prawdy z labiryntów myślenia „czysto po ludzku”,
„po światowemu”, a może
nawet czasem „po diabelsku” są dla nas wielką łaską. Potrzebujemy tego!
Powinniśmy być wdzięczni
Stwórcy oraz ludziom, którzy
w Jego imię zwracają uwagę
na nasze postępowanie nie
z powodu złośliwości, tylko
po to, abyśmy mogli skorzystać z Bożego Miłosierdzia.
Niestety, to boli, jednak jest
to ból błogosławiony.
Ks. Tadeusz Krisztopik

№9

23 kwietnia 2017

5

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

Kilka faktów o miłosierdziu

Tyle już powiedziano o miłosierdziu! Na stronicach literatury religijnej oraz z ambony,
z której przemawia kapłan, wydaje się ono siłą ratowniczą, kojącym lekiem dla współczesnego
zsekularyzowanego społeczeństwa. Zamykamy oczy – i widzimy anioła, który gotów jest uczynić coś miłego.
W rzeczywistości natomiast miłosierdzie często ma pobrudzone ręce, spuszczoną głowę lub pusty portfel.
Proponujemy zapoznać się z kilkoma cechami prawdziwej miłości do bliźniego –
szlachetnej, oddanej, bezgranicznej.
Miłosierdzie to miłość w Bogu do ludzi

Zgodnie z doktryną chrześcijańską miłość do Niebieskiego Ojca nabiera
w sercu człowieka prawdziwego znaczenia tylko poprzez stanie się miłością w Bogu do ludzi. Dlatego też miłosierdzie tak naprawdę dogadza
nie człowiekowi, tylko Wszechmogącemu. Dobroczyńca widzi w bliźnim obraz Boży. Mimo wad i niedociągnięć człowieka, ta prawda jest
na pierwszym miejscu. Tak więc miłosierdzie patrzy nie oczami, lecz
sercem. Bez wyjątków i podziałów. A że każda dusza została stworzona
na podobieństwo Wszechmocnego i zawiera w sobie Jego cząsteczkę, powinna samoistnie dążyć ku dobru przez pomoc bliźniemu. Za tą cienką otoczką jest schowane ludzkie szczęście, które polega na tym, by otwierać się
na drugiego człowieka, niosąc mu światło i ciepło.

Miłosierdzie zawsze zawiera w sobie element altruizmu

Szczere intencje osoby, która czyni dobro, wiążą się z dobrowolnym wyrzeczeniem się swoich korzyści, ofiarowaniem czasu, materialnych i duchowych środków dla pożytku bliźniego. Pragnie ona oddawać, otaczać troską,
niczego za to nie oczekując. Dobro uczynione komuś jest dla niej przyjemniejsze, niż gdyby nawet zrobiła to dla siebie. Takie zachowanie opiera się
na moralności, która wynika z idei chrześcijańskiego obowiązku przed bliźnim: warto kochać drugiego człowieka jak siebie samego. I nie jest to niezachwiana postawa (gdyż można kochać siebie nawet mniej niż bliźniego),
lecz raczej bodziec do usatysfakcjonowania istniejącego pragnienia duszy.

„Miłosierdzie to ogromna moc, która
łączy i jednoczy ludzi. Zbliża bardziej
niż pokrewieństwo i
przyjaźń”.
Św. Matka Teresa,
założycielka
katolickiego
Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Miłości

Szczere miłosierdzie najczęściej jest spontaniczne

Można co miesiąc robić przelew na konto instytucji charytatywnej lub regularnie pomagać pewnej osobie w potrzebie. Wiadomo, jest to przejaw
miłosierdzia, jednak opiera się ono na kalkulacji. Bardziej wartościowe niż
wymienione sprawy są spontaniczne uczynki, wynikające z wołania serca. Tak na przykład, kierując się wewnętrznym pragnieniem, można wesprzeć przypadkowego przechodnia, który się znalazł w trudnej sytuacji.
Na tym właśnie polega podstawowa różnica: człowieka do działania popycha nie rozum, tylko serce.

Ukazał się znaczek
pocztowy z okazji
90-lecia Benedykta XVI
Znalazł się na nim portret
emerytowanego Papieża,
który się modli, trzymając
w ręku różaniec.
Autorem rysunku jest włoska malarka Daniela Longa. Nominał jubileuszowego
znaczka – 95 eurocentów.
Kolekcjonerzy mają również możliwość nabycia filatelistycznego zestawu z czterech znaczków, na którym jest
przedstawiony obraz bratnich
objęć papieży Benedykta XVI i
Franciszka.

„Im bardziej grzeszny jest człowiek,
tym bardziej zasługuje na Boże miłosierdzie”.
Św. Faustyna Kowalska, sekretarka miłosierdzia Bożego

Miłosierdzie rzeczywiście nie czeka na wynagrodzenie

W swej istocie dobre uczynki są sprawą bezinteresowną. „Niech nie wie
twoja lewa ręka, co czyni prawa” (Mt 6, 3) mówi się w Piśmie Świętym.
Zwykle ten, kto wyświadcza miłosierdzie bliźniemu, stara się robić to dyskretnie, potajemnie. Nie szuka poklasku lub wdzięczności, ponieważ otrzymawszy nagrodę na ziemi, nie otrzyma jej w Niebie.

Nie ma wielkich i małych uczynków miłosierdzia

Dobrych spraw nie da się porównać ze sobą: miłosierdzie nie zna miary.
Dla człowieka czasami większy pożytek przynosi trafne słowo niż wsparcie materialne. Jednak jest to dla dobroczyńcy wielka tajemnica, która być może otworzy się przed nim dopiero w wieczności.

Miłosierdzie nie zna granic

Nie możemy powiedzieć, że istnieje pewne ograniczenie na czynienie dobra.
Miłosierdzie powinno być sposobem na życie chrześcijanina. Wrażliwy i czuły
wierny pragnie wykorzystać każdą możliwość, aby okazać wsparcie i pomoc,
w ten sposób stając się narzędziem do urzeczywistnienia świętej Bożej woli.

Miłosierdzie jest zrozumiałe dla każdego

W świecie, gdzie istnieje tak wiele kultur i narodowości, ludzie często mają
kłopot z odnalezieniem wspólnego języka. Zdarza się, że ktoś błędnie rozumie
wypowiedź oponenta, niepoprawnie interpretuje jego zachowanie. Miłosierdzie natomiast jest uniwersalnym środkiem w relacjach ludzi różnego wieku,
o różnym miejscu zamieszkania, statusie społecznym itd. Osoba, która pragnie
zrobić coś dobrego, ukazuje się z wyciągniętą otwartą dłonią. Roztacza życzliwość i poczucie bezpieczeństwa. Taki człowiek jest odbierany jako godny
zaufania.

Okazuje się, że miłosierdzie nie jest czymś nie do osiągnięcia, tylko konkretnym wysiłkiem wynikającym z wołania serca.
Szczerze czyniąc dobro, człowiek zapomina o sobie, czasie oraz tym, co się dzieje dookoła.
Nie zastanawiając się nad tym, wzbogaca się duchowo. Kto przynajmniej raz poznał smak miłości Bożej do bliźniego,
temu już nie trzeba zmuszać siebie do wyświadczania miłosierdzia. Wynika to samo przez się – z miłości.
Im doskonalsza miłość, tym pełniejsze i doskonalsze jest miłosierdzie.

Rząd Hiszpanii ułaskawił
7 więźniów z okazji
Wielkiego Tygodnia
Uwolnienie miało miejsce
podczas procesji pokutnej.
Zwyczaj ułaskawienia
więźnia jest bardzo dawny.
W połowie XVIII wieku w Maladze wybuchła zaraza, która
dziesiątkowała mieszkańców.
Kiedy nie było komu nieść
obrazów podczas procesji, zrobili to miejscowi więźniowie.
Po zakończeniu procesji spokojnie wrócili na swoje miejsce,
nikt nie uciekł. Wiadomość
o tym wydarzeniu dotarła
do króla Karola III, który nadał Bractwu Jezusa przywilej
uwolnienia jednego więźnia
w Wielką Środę każdego roku.
O podobne prawo zaczęły
ubiegać się także inne bractwa. Dzisiaj zwracają się one
do rządu z prośbą o ułaskawienie więźnia z własnego regionu.
Władze sądownicze i więzienne
rozpatrują prośbę i wydają
stosowną opinię, którą bierze
pod uwagę rząd Hiszpanii.

Angelina Pokaczajło
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Na londyńskim
transporcie miejskim
zostaną umieszczone
cytaty z Biblii
Fragmenty z Pisma Świętego ozdobią 75 autobusów w ramach kampanii
„Quote Jesus” („Cytuję
Jezusa”).
Organizatorzy akcji wybrali trzy wypowiedzi z Biblii:
„Każdy, kto żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze” (J 11, 25),
„W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele” (J 14, 2) oraz
„Ja jestem drogą, prawdą i
życiem” (J 14, 6).
„Po atakach w Westminster stało się jasne, że nadzieja, a dokładniej jej brak,
jest kluczowym problemem
współczesnego społeczeństwa – powiedział Howard
Conder, jeden z organizatorów akcji. – Uważamy, że
Biblia może dużo powiedzieć
o nadziei. Pragniemy, aby ta
kampania wpływała na serca i
umysły ludzi, aby proponowała
im nadzieję i wiarę w lepszą
przyszłość”.
Kinga Krasicka
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WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Msza Krzyżma odbyła się w Grodnie
W Wielki Czwartek do katedry
pw. św. Franciszka Ksawerego przybyli kapłani pełniący posługę w różnych wspólnotach parafialnych Grodzieńszczyzny, aby
dziękować Jezusowi Chrystusowi za wielki i
cudowny dar kapłaństwa. W świątyni zgromadzili się również liczni wierni, którzy
pragnęli ogarnąć modlitwą duszpasterzy i
podziękować im za codzienną, tak bardzo
potrzebną światu posługę.
Podczas liturgii zostały poświęcone
olej chorych, olej katechumenów oraz
konsekrowany olej krzyżma. Mszy św.
przewodniczył biskup Aleksander Kaszkiewicz. W homilii ordynariusz grodzieński przypomniał, że każdy kapłan dzięki
otrzymanemu sakramentowi święceń
zgodnie z wolą Chrystusa uczestniczy
w misji Syna Człowieczego. „Dziś cała
wspólnota Kościoła dziękuje za powołania do kapłaństwa, ponieważ każdy kapłan został z ludu wzięty i do ludu posłany. My, księża, nigdy nie przestajemy
zachwycać się tym darem – powiedział
biskup Kaszkiewicz. – Być kapłanem znaczy związać swoje życie z Chrystusem,
uczynić Go swoim Nauczycielem i Przewodnikiem, najwyższym Autorytetem i
najbliższym Przyjacielem”. Hierarcha również zauważył, że kapłan powinien być jak
gwiazda betlejemska, która prowadzi ludzi do Boga.
W tym samym dniu przypadała 26.
rocznica założenia diecezji grodzieńskiej.

VII DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE
Wydarzenie będzie miało miejsce 1 czerwca w paraﬁi Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny (Południowy).
Na spotkanie są zaproszeni młodsi wierni, aby razem na modlitwie
i zabawie dobrze spędzić czas. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi:
„Maryja, nasza Matka, ukazała się dzieciakom”.
Z tej okazji biskup Kaszkiewicz wyraził
słowa wdzięczności wszystkim, którzy
tworzą prezbiterium Kościoła na Grodzieńszczyźnie, za codzienną posługę kapłańską, za wierność Bogu i Kościołowi,
za budowę Królestwa Bożego w ludzkich
sercach poprzez głoszenie Ewangelii,
za udzielanie sakramentów św., za katechizację, za troskę o ubogich i chorych,
a przede wszystkim – za życiowe świadectwo. „Każdy z was ma własny sposób
kształtowania współczesności i przyszłości grodzieńskiego Kościoła. Dziękuję
za to i proszę, by Chrystus hojnie wam
wynagrodził” – dodał biskup. Podziękował
również wszystkim wiernym i zachęcił
do dalszej modlitwy za duchowieństwo.
Podczas Mszy św. kapłani odnowili
przyrzeczenia kapłańskie, prosząc Boga
o wytrwałość na kolejne lata posługi oraz
duchową moc do realizacji zadań, które
stawia przed nimi Chrystus.

Biskupi diecezji grodzieńskiej złożyli życzenia nowemy Metropolicie Białostockiemu
Arcybiskup Tadeusz Wojda zastąpi
arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który
pełnił posługę od 2006 roku, a dziś jest już
na emeryturze.
W przesłanych życzeniach biskupi
Aleksander Kaszkiewicz i Józef Staniewski
podkreślili, że Archidiecezja Białostocka
ma wiele wspólnego z diecezją grodzieńską, ponieważ ich korzenie wywodzą się
z Kościoła Wileńskiego. „U początku posługi pasterskiej pragniemy życzyć Księdzu Arcybiskupowi odwagi, aby misja
powierzona przez Ducha Świętego była
wykonywana z męstwem Chrystusa, Dobrego Pasterza” – zaznaczyli hierarchowie
w swym liście. Życzyli, by Matka Miłosierdzia wyprosiła dla arcybiskupa „oddane,

Warunki udziału:
• wiek uczestników – do 14 lat;
• 1 opiekun na 10 dzieci;
• mieć przy sobie kubek i koc albo karimatę.
Liczba uczestników jest nieograniczona
(są zaproszone dzieci z diecezji grodzieńskiej oraz innych diecezji Białorusi).
Organizatorzy zachęcają dołączać się do programu spotkania.
Chętni pokazać przedstawienie teatralne, zaśpiewać na scenie lub zaproponować
inne pomysły, które mogłyby ubogacić wydarzenie,
powinni odpowiednio wcześniej skontaktować się z organizatorami.
O udziale trzeba powiadomić do 26 maja odpowiedzialnego za Diecezjalny Dzień Dziecka
ks. Jerzego Martinowicza pod numerem (8 044) 460-61-40, (8 029) 784-05-72
lub mailowo: sakralna@op.pl.

ІХ PARAFIADA DZIECI I MŁODZIEŻY ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE
Diecezjalne wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 19-22 czerwca na terenie paraﬁi
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Południowy),
paraﬁi Najświętszego Odkupiciela (Dziewiatówka) oraz stadionie „Niemen”.
Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „Razem z Maryją do Jezusa”.
Parafiada jest projektem składającym się z triady stworzonej przez starożytnych Greków
„Świątynia – Teatr – Stadion”. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie
oraz nocleg, wychowawczo-religijny, artystyczny i sportowy program.
Cena – 3 rub. (istnieje możliwość zwolnienia od opłaty). Do udziału są zaproszone dzieci
i młodzież z całej Białorusi w wieku 11-19 lat. Maksymalna liczba uczestników z jednej
parafii – 15 osób + 1 opiekun (grupa może być mniejsza). Przy sobie trzeba mieć wypełnioną kartę medyczną uczestnika Parafiady ze zdjęciem nie starszym niż rok.

czułe serce oraz zdolność do niestrudzonej miłości do powierzonych ludzi”.
Arcybiskup Tadeusz Wojda jest pallotynem, ma 60 lat.

W poranek wielkanocny w Grodnie odbyła się uroczysta procesja rezurekcyjna
Wierni wyszli na ulice miasta, aby zaświadczyć, że Pan prawdziwie zmartwychwstał, nie ma Go w grobie i śmierć już
nie ma nad nim władzy. Dzwony katolickich
świątyń z samego rana obwieściły ludziom
tę prawdę.
Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pana w katedrze pw. św. Franciszka Ksawerego przewodniczył biskup
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Zwracając się z homilią do zebranych,
hierarcha podkreślił, że tegoroczna
Wielkanoc jest szczególnie wymowna,
ponieważ wszyscy chrześcijanie – katolicy, prawosławni i protestanci – obchodzą
ją razem w tym samym dniu. To święto trzeba traktować jako przypomnienie o tym, że mimo wszelkich różnic
wyznaniowych „w zmartwychwstałym
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Powiadomić o udziale trzeba do 1 czerwca odpowiedzialnego za Paraﬁadę
ks. Artura Małaﬁeja pod numerem (8 033) 624-35-22 lub (8 029) 319-54-65.
Listy uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) przesyłać
do 15 czerwca na adres mailowy: grodno.paraﬁada@mail.ru.

DIECEZJALNE „CARITAS” ORGANIZUJE
WAKACYJNY ODPOCZYNEK DLA DZIECI
„Wakacje z Bogiem” dla chłopców i dziewcząt z rodzin niepełnych,
ubogich i potrzebujących odbędą się w Niecieczy (rejon lidzki).
Warunki wyjazdu:
- wiek dziecka – od 7 do 11 lat;
- zaświadczenie lekarskie (wykaz szczepionek z przychodni
w miejscu zamieszkania, który daje się dzieciom
jadącym na kolonie);
- pisemna zgoda rodziców na wyjazd.

Chrystusie jesteśmy jedną całością”.
Na zakończenie wspólnego świętowania wielkanocnego poranka biskup
życzył diecezjanom, aby uroczystość była
błogosławionym czasem dla każdego.

Wierni z Oszmiany postawili krzyż na miejscowej Golgocie
22. krzyż pojawił się na Świętej Górze,
uważanej za jeden z najwyższych punktów
Białorusi. U jej podnóża zachowały się ruiny
kościoła pw. św. Franciszka, na górze natomiast kiedyś znajdował się cmentarz.
Długość krzyża – ponad 4 metry. Został on postawiony podczas Drogi Krzyżowej, którą miejscowi wierni spotykali
Wielki Tydzień. Odległość tradycyjnej trasy
(od kościoła do Świętej Góry) wynosi
ok. dwóch kilometrów. Mężczyźni nieśli
krzyż na plecach, nie stawiając go na ziemi.

Terminy kolonii:
I. 19.06 – 02.07
II. 06.07 – 19.07
III. 24.07 – 06.08
IV. 10.08 – 23.08
Przyjazd oraz odjazd dzieci w dniu rozpoczęcia i zakończenia kolonii
powinien organizować ksiądz proboszcz.
O chęci zapisania się na wakacyjny wyjazd należy powiadomić „Caritas”
do 10 czerwca pod numerem (8 0152) 75-34-12.
Na dzieci z jednej paraﬁi przeznaczono maksymalnie 5 miejsc.

PARAFIA W KOROBCZYCACH ORGANIZUJE
PIELGRZYMKĘ DO POLSKI
Program pielgrzymki autokarowej przewiduje zwiedzanie znanych
świątyń oraz wycieczki po miastach.
Trasa
Grodno – Kraków – Wieliczka – Kalwaria Zebrzydowska – Częstochowa – Grodno
Termin pielgrzymki
29 czerwca – 2 lipca

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

DIECEZJALNY DZIEŃ MATKI ODBĘDZIE SIĘ W KOPCIÓWCE
Wydarzenie tradycyjnie jest organizowane w pierwszą niedzielę maja. W świątyniach
diecezji grodzieńskiej wierni modlą się za kobiety, które dały im życie, a dla zmarłych
matek wypraszają wieczne szczęście w Niebie.
Tegoroczna uroczystość odbędzie się 7 maja w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej
Cierpliwie Słuchającej na Wzgórzu Nadziei w Kopciówce. W tym dniu wyruszy tam
piesza pielgrzymka z Grodna. Do udziału są zaproszone matki oraz wszystkie kobiety,
aby prosić Maryję Pannę o łaski dla swoich rodzin.
Program:
08.00 – wyjście pielgrzymów z kościoła
pw. Matki Bożej Anielskiej
(franciszkański),
12.00 – powitanie pielgrzymki przez kustosza sanktuarium w Kopciówce,
12.00-13.00 – odpoczynek i herbata,
13.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia,

13.15 – konferencja,
14.00 – Droga Krzyżowa,
15.00 – Msza św.,
16.30 – odjazd autokarami do Grodna.

Informacje dodatkowe
(8 0152) 67-47-24, (8 029) 583-07-02, (8 029) 887-10-24

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:
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;
4 maja 1967 r. – ks. Jan Winażendis, prob. Nacza;
7 maja 1944 r. – ks. Jarosław Wojdag, prob. Lipniszki;
7 maja 1996 r. – ks. infułat Stanisław Kuczyński,
rektor WSD, wik. gen. Grodno.
Do przygotowania wiadomości wykorzystano stronę internetową grodnensis.by
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Ich Ekscelencjom Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
i Antoniemu Dziemiance,
Księdzu Proboszczowi
Witalemu Cybulskiemu,
wszystkim Siostrom
i Kapłanom, którzy
pracowali w naszej paraﬁi,
z okazji Wielkiego Czwartku
i Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy serdeczne
życzenia: dobrego zdrowia
na długie lata życia oraz dużo
sił. Niech Jezus obdarzy Was
potrzebnymi łaskami, a Matka
Boża nieustannie ma w swojej
opiece. Dziękujemy Biskupowi
Aleksandrowi za skierowanie
Księdza Witalego
do naszej paraﬁi.
Wdzięczni wierni ze Wsielubia
Najdostojniejszym
Księżom Arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu
oraz Księżom Witalemu
Wnorowskiemu, Algimantasowi Paulikasowi, Waleremu
Bykowskiemu, Andrzejowi
Liszko, Janowi Kuziukowi,
Waleremu Spirydonowi,
Aleksandrowi Worobjowowi
z okazji Dnia Kapłana oraz
Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego tego, co jest
najważniejsze i najpiękniejsze – Bożej miłości oraz
ludzkiej życzliwości. Niech Bóg
Miłosierny wynagrodzi Wam
za oﬁarną pracę, błogosławi
każdy dzień posługi, a Matka
Najświętsza towarzyszy swoją
miłością i orędownictwem
przez całe życie!
Z modlitwą wierni z parafii odelskiej
Czcigodnym Księżom Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Zdzisławowi Wederowi, Olegowi Korolowowi,
Józefowi Bogdziewiczowi,
Wiktorowi Zacharzewskiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Aleksandrowi
Mietlickiemu, Kazimierzowi
Morawskiemu, Klerykowi
Jerzemu Paszkowcowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy obﬁtych
łask Bożych, radości, dużo sił,
mocnego zdrowia, zapału i
natchnienia, życzliwych ludzi
obok, opieki Matki Najświętszej. Niech Wasze serca będą
napełnione miłością, a promienie miłosierdzia rozjaśniają
drogę życiową. Pamiętamy
o Was w swoich modlitwach.
Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń
Czcigodnym Siostrom Marii
Stasiewicz, Irenie Barcewicz,
Weronice Bliźniuk, Weronice Ogar, Darii Jewtuchowskiej, Mariannie Oleszczyk,
Aleksandrze Oreszko, Filotei
Cichonowicz, Agacie Smolskiej i Klarze Wołczek
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia: zdrowia na długie lata
życia, owocnej pracy na niwie
Pańskiej. Niech smutek Was
omija, a życie płynie w radości.
Wszelkich potrzebnych łask
od Zmartwychwstałego Pana!
Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Imienin i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego szczerze życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha, wszelkich łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego, pomyślności w posłudze,
opieki świętego Patrona oraz
błogosławieństwa Bożego na
każdy dzień. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Kuczyńskiemu
oraz wszystkim
Księżom pracującym
w katedrze grodzieńskiej
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
najserdeczniejsze życzenia:
radości, pokoju i wszelkiej
pomyślności. Niech Chrystus
Zmartwychwstały prowadzi
piękną drogą powołania,
uświęci ścieżki codziennego
życia, napełni nadzieją, wiarą,
miłością, obdarzy błogosławieństwem. Niech Duch Święty
obdarza wszelkimi darami,

7

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

23 kwietnia 2017

a Matka Boża dodaje sił,
by iść naprzód.
Grupa modlitewna MB Kongregackiej, Kółko Różańcowe MB
Nieustającej Pomocy oraz grupa
modlitewna Grodno-Augustówek
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Gricko i
Igorowi Anisimowowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: wszelkich łask
od Jezusa Zmartwychwstałego,
dobrego zdrowia na długie lata i
dużo sił na drodze kapłańskiej.
Parafianie z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi
Pierwomajska i kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Brazińskiemu
z okazji Imienin i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia,
szczęścia, pogody ducha oraz
obﬁtych łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego. Niech
Matka Boża opiekuje się Tobą
codziennie, a Duch Święty
rozjaśnia drogę kapłańską.
Apostolat „Margaretka”
ze Smorgoń
Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Urbanowiczowi,
Arturowi Wołczkiewiczowi,
Witalemu Cybulskiemu,
Jerzemu Jodzikowi i
Aleksandrowi Worobjowowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy serdeczne życzenia
mocnego zdrowia, szczęścia,
długich lat życia, dobrych i czułych ludzi obok. Niech Bóg, który Was powołał do kapłaństwa,
nieustannie obdarza swoimi
łaskami, a Matka Najświętsza
przytula do swego serca.
Apostolat „Margaretka”
ze Smorgoń
Kochanemu Księdzu
Tadeuszowi Krisztopikowi
z okazji Jubileuszu, Dnia
Kapłana oraz Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich
łask Bożych, dobrego zdrowia
na długie lata, wielu pięknych
i radosnych dni, ciszy w sercu.
Niech Chrystus Zmartwychwstały oświeca swą łaską drogę
życia, Matka Boża z miłością
czuwa, a Anioł Stróż pomaga
w trudnych chwilach życia.
Wierni z kościoła pw. Miłosierdzia
Bożego w Świsłoczy,
parafianie z Kwasówki
Czcigodni Księża
Tadeuszu Krisztopik,
Leszku Domagała, Lucjanie
Radomski, Marku Zaniewski, Andrzeju Liszko oraz
wszyscy Kapłani!
Z okazji Wielkiego Czwartku
i Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
Wszechmogący obdarza Was
wszelkimi darami, a życie będzie pełne radości. Niech Jezus
prowadzi przez drogę kapłańską, którą wybraliście, Duch
Święty umacnia duszę i ciało,
a Matka Najświętsza przytula
do swego serca w trudnych
chwilach życia.
Wierni parafianie z kościoła
pw. Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy
Czcigodnym Księżom
Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie,
Jerzemu Martinowiczowi,
Jerzemu Swisłockiemu,
Siostrom Eucharii,
Goretti, Julicie, Pauli
z okazji Świąt Wielkanocnych
z całego serca życzymy dużo
zdrowia, radości, cierpliwości,
mocnej wiary, dużo sił, Bożego
błogosławieństwa na każdy
dzień. Niech Zmartwychwstały
Jezus ma Was w swojej opiece,
a Matka Najświętsza prowadzi
najpiękniejszą drogą do świętości. Bóg zapłać za posługę
w naszej paraﬁi, szczere
modlitwy i mądre kazania.
Rodzina Kościuszko
Czcigodnym Księżom Janowi
Radziukowi, Pawłowi Urbanowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu oraz wszystkim
Kapłanom, którzy pracowali
w naszej paraﬁi,
z okazji Wielkiego Czwartku i
Świąt Wielkanocnych składamy
serdeczne życzenia. Błagamy

Z głębi serca

Pana, aby każdy z Was odnajdywał w swoim sercu i życiem
stale potwierdzał to autentyczne znaczenie, które ma
dla Was powołanie. Życzymy
też świętości, która wyraża się
w gorliwości i poświęceniu, aby
w tajemnicach kapłańskiego
życia Chrystus stał się widzialny i słyszalny, a Wy za Jego
przykładem bylibyście
dobrymi pasterzami.
Z chrześcijańskim
pozdrowieniem wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu
Jerzemu Sakowiczowi
z okazji Urodzin i Imienin życzymy wszelkich łask Bożych:
mocnego zdrowia, długich lat
życia, radości, sił w trudach
codziennego życia oraz w
pełnieniu posługi kapłańskiej,
pięknych owoców na niwie
Bożej, nieustannej opieki Matki
Najświętszej i darów
Ducha Świętego.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Korelicz i Worończy

Czcigodnym Księżom
Jerzemu Jasiewiczowi
i Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Imienin przesyłamy
szczere życzenia: mocnego
zdrowia, niegasnącej wiary, wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech każdy dzień życia
będzie błogosławiony, serce
napełniają radość, szczęście
i spokój. Niech święty Patron
wznosi Wasze modlitwy
do Boga, strzeże i wyprasza
wszelkie łaski, a Matka Boża
opiekuje się i pomaga w drodze,
którą kroczycie za Chrystusem.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Jerzemu Powajbie,
Jerzemu Martinowiczowi
i Jerzemu Swisłockiemu
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo
zdrowia, błogosławieństwa
Bożego, radości, optymizmu,
darów Ducha Świętego, mocnej
wiary. Niech Jezus, który oddał
swe życie na krzyżu, pomaga
Wam w każdej sprawie.
Franciszkański Zakon Świeckich,
Kółka Żywego Różańca
z parafii Teolin

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Jodzikowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Wielkanocnych oraz Imienin
przesyłamy najgorętsze i najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych na każdy dzień
życia kapłańskiego, obﬁtych
darów Ducha Świętego, opieki
Matki Bożej. Niech Chrystus
Zmartwychwstały rozjaśnia
Twą drogę i obdarza swoim
miłosierdziem. Dziękujemy
za Słowo Boże, pouczające
kazania, pracę i starania przy
odnowieniu kościoła i
uporządkowaniu terenu
przy nim, za uśmiech,
wsparcie i życzliwość.
Wdzięczni parafianie z Cudzieniszek oraz rodzina Tarasiewicz
z Grodna
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego
zdrowia, radości, wielu łask
Bożych w posłudze duszpasterskiej, abyś nadal oﬁarnie
służył Bogu i ludziom. Niech
w Twym sercu panuje cisza, a
na twarzy – uśmiech.
Radosnego Alleluja!
Wierni z Cudzieniszek i
parafianie z Repli
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Pawłowi Szańczukowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech Bóg Wszechmogący obdarza wszelkimi
łaskami, a Matka Najświętsza
nieustannie opiekuje się Tobą.
Niech ogień wiary, nadziei i
miłości nigdy nie zgaśnie
w sercu, a droga ku Niebu, którą
nas prowadzisz, będzie usłana
przepięknymi kwiatami.
Parafianie z Hoży
Czcigodnym Ojcom
Antoniemu Porzeckiemu
i Pawłowi Romańczukowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Jezus
Zmartwychwstały obdarzy Was
dobrym zdrowiem, zapałem i
wytrwałością w głoszeniu Słowa Bożego i nawracaniu ludzi
do Boga. Niech Najświętsza
Maryja Panna zawsze ma Was
w swojej opiece, a obok będą
tylko życzliwi ludzie.
Rycerstwo Niepokalanej,
kółko adoracyjne
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rejszelowi
z okazji 25. rocznicy święceń
kapłańskich i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia,
pogody ducha, wytrwałości
w posłudze kapłańskiej i tylko
życzliwych ludzi obok. Niech
dobry Bóg Ci błogosławi, a
Matka Najświętsza opiekuje się
Tobą i dodaje zapału do pracy.
Długich, radosnych i szczęśliwych duszpasterskich lat!
Z szacunkiem rodziny z Kamionki,
parafianie ze wsi Skiersie

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Fiedukowi
z okazji Imienin przesyłamy
serdeczne życzenia: obﬁtych
owoców w pracy duszpasterskiej, cierpliwości, mądrości i
męstwa. Niech święty Patron
pomaga we wszystkim, a
Matka Boża strzeże przed
wszelkim złem.
Wdzięczni parafianie i członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Różanki
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Żegarinowi
z okazji Imienin i Świąt Wielkanocy pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech
Bóg nieustannie udziela Ci
swych łask i błogosławieństwa,
a Najświętsza Maryja Panna
otula płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Życzymy
także obﬁtych darów Ducha
Świętego, radości, spokoju,
serdecznych i życzliwych
ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca, Komitet Kościelny i parafianie z Nowogródka
Czcigodnemu Ojcu
Witalemu Bondaronkowi
z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia, długich i
szczęśliwych lat życia, sił, wytrwałości i cierpliwości w pracy
duszpasterskiej, pomocy Bożej
oraz opieki Matki Najświętszej
i świętego Patrona.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca ze Słonimia
Czcigodnemu Księdzu
Marianowi Chamieni
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia, pogody ducha i dużo, dużo radości. Niech
Zmartwychwstały Chrystus
napełnia Cię wszelkimi darami i
obdarza błogosławieństwem
na każdy dzień posługi
duszpasterskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Szydłowic
Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Borysiukowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia
mocnego zdrowia, szczęścia i
radości, pomyślności
w posłudze duszpasterskiej, sił
do realizacji wszelkich planów
i zamiarów. Niech ludzie,
których spotykasz na drodze
kapłańskiej, obdarzają dobrocią
i życzliwością, Bóg wszechmogący zsyła obﬁte dary, a Matka
Najświętsza otacza miłością
i opieką, wypraszając u Syna
potrzebne łaski. Mocnego
zdrowia dla rodziców!
Wdzięczni parafianie z kościoła
pw. św. Andrzeja Boboli,
Kozłowicze
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego serca
życzymy wielu łask Bożych,
wytrwałości w głoszeniu Słowa
Bożego, nieustannej opieki
Matki Bożej oraz dużo zdrowia
i radości na każdy dzień życia.
Szczęść Boże!
Rodzina Zając

ciąg dalszy na str. 8

Czcigodnym Księżom
Michałowi Łastowskiemu
i Arturowi Małaﬁejowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
wiązankę serdecznych życzeń.
Niech Jezus Chrystus zawsze
Wam błogosławi, będzie źródłem radości. Niech Duch Boży
mieszka w Waszych sercach i
nie pozwoli nigdy zapomnieć
o tym, co w życiu kapłańskim
jest najważniejsze. Szczerze
dziękujemy za otwartość serc,
miłość, którą się z nami dzielicie, opiekę i mądre rady.
Parafianie z Grodna-Augustówka
Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Małaﬁejowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najpiękniejsze życzenia: siły i wytrwałości od Ducha
Świętego w głoszeniu Dobrej
Nowiny, niezachwianej wiary,
zdrowia, radości oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi
Panny. Dziękujemy za to, że
oﬁaruje Ksiądz nam swój czas.
Cieszymy się, że
poznaliśmy Księdza.
Młodzież z Grodna-Augustówka
Czcigodni Ojcowie
Proboszczu Witoldzie
Petelczyc, Aleksandrze
Machnacz, Witalij Sierko,
Janie Osipowicz, Witalij Słuka!
Z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
słowa serdecznych życzeń i
wdzięczności. Niech posługa
na niwie Pańskiej przynosi
zadowolenie i obﬁte owoce, a
zdrowie będzie mocne, niech
Wam zawsze towarzyszy różnorodność świata duchowego.
Dziękujemy Bogu za każdy
dzień, w którym przez Wasze
ręce dokonuje się bezkrwawy dar odkupienia, za to, że
karmicie nas Bożym Ciałem i
Słowem. Niech Jezus Zmartwychwstały wynagrodzi Wam
za wszystkie modlitwy, mądre
kazania, przykład
pobożności i dobroci.
Wierni, Kółko Biblijne oraz Kółko
Różańcowe św. Maksymiliana z parafii św. Teresy z Avila, Szczuczyn
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Waldemarowi Słocie
i Andrzejowi Jodkowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia, miłosierdzia
Bożego, wytrwania w pracy
oraz tego, czego potrzebują
Wasze serca. Niech Matka
Boża zawsze otula Was swym
płaszczem, a Chrystus
Zmartwychwstały udziela
błogosławieństwa.
Wierni oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z parafii Przemienienia Pańskiego
w Brzostowicy Wielkiej
Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia na długie lata
życia, pogody ducha, radości i
niegasnącego zapału w sercu.
Dziękujemy za głoszenie Słowa
Bożego, zrozumienie, dobroć, a
także staranną posługę
w naszej kaplicy.
Wierni z kaplicy Suraż
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Eugeniuszowi Uczkuronisowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech zdrowie będzie
mocne, w sercu zawsze goszczą
spokój, miłość i dobroć, a
nieustanna energia towarzyszy
Ci, przynosząc bezgraniczną radość z owoców posługi
kapłańskiej. Szczerze dziękujemy za rozpalony ogień wiary,
mądre i pouczające kazania,
duszpasterskie odwiedziny
naszych rodzin, miły uśmiech,
dobre serce i miłość
do nas wszystkich.
Parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonicy,
wierni ze wsi Stare Sioło
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
z całego serca życzymy dużo
zdrowia, długich i szczęśliwych
lat życia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej,

pomocy Ducha Świętego. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
obdarzy Cię swoimi łaskami,
mądrością i miłością. Dziękujemy za nieustanną pracę, opiekę
duchową, modlitwę i dobroć.
Nisko się kłaniamy mamie
za syna kapłana.
Z szacunkiem parafianie ze wsi
Traby i Malinowa
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Józefowi
Bogdziewiczowi,
Jerzemu Jasiewiczowi
i naszym kochanym Siostrom
z okazji Wielkiego Czwartku i
Świąt Wielkanocnych życzymy
błogosławieństwa Chrystusa
Zmartwychwstałego, mocy
Ducha Świętego, opieki Matki
Bożej, dużo radości, mocnego
zdrowia i pogody ducha
na każdy dzień. Dziękujemy
za miłość, troskę o paraﬁan i
świątynię, piękne owoce
posługi duszpasterskiej.
Z szacunkiem parafianie z kościoła
pw. Świętych Kosmy i Damiana,
Ostrowiec
Kochanym Siostrom Annie
i Agnieszce, a także
Wdowom Konsekrowanym
z okazji Świąt Wielkanocy
składamy szczere życzenia.
Niech Jezus Zmartwychwstały
obdarzy Was błogosławieństwem, wszelkimi potrzebnymi
łaskami i pokojem. Życzymy
dużo radosnych i ciepłych
chwil w życiu.
Z modlitwą wdzięczni parafianie
z kościoła pw. Narodzenia NMP
w Trabach
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Antoniemu
Kozłowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
miłości Bożej, potrzebnych łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego, stałej opieki Najświętszej
Maryi Panny, zdrowia, mocnej
wiary, wytrwałości w powołaniu. Niech Twe życie będzie
napełnione radością, dobrocią i
życzliwością ludzką.
Z modlitwą wierni ze wsi
Malinowa
Czcigodnym Ojcu
Proboszczowi Jerzemu
Sakowiczowi i Diakonowi
Onufremu Alchowikowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego serca
życzymy zdrowia, sił, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki
Najświętszej, obﬁtych darów
Ducha Świętego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy
Was swoimi łaskami, miłością i
pokojem. Dziękujemy za szczerą modlitwę, dobre serce, troskę
o paraﬁan i świątynię.
Z modlitwą i wdzięcznością
parafianie z Korelicz i Worończy
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Gordziejczykowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
błogosławieństwa Bożego na
każdy dzień życia, opieki Matki
Najświętszej, obﬁtych darów
Ducha Świętego. Dziękujemy
za pouczające kazania, oﬁarną
posługę duszpasterską w paraﬁi
oraz otwartość na każdego
człowieka. Niech Jezus Zmartwychwstały pomaga
w realizacji wszystkich planów
i zamiarów, a obok będą tylko
dobrzy i życzliwi ludzie.
Wierni z parafii Narodzenia NMP,
Kiemieliszki
Czcigodnym Ojcu Romanowi
Cieślakowi i Siostrze Julii
z okazji Wielkiego Czwartku i
Świąt Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia, radości,
pogody ducha, długich lat
życia, dobrych i życzliwych
ludzi obok. Niech Jezus Zmartwychwstały pomoże pokonać
wszelkie trudności, Duch
Święty obﬁcie obdarzy swoimi
łaskami, a Matka Boża otoczy
płaszczem macierzyńskiej miłości. Dziękujemy za otwartość,
serdeczność, szczery uśmiech,
bezgraniczną dobroć, modlitwy i światło, które niesiecie
wszystkim potrzebującym.
Parafianie z Grodna-Augustówka
oraz Danuta z rodziną z Grodna
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Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych przesyłamy
moc serdecznych życzeń:
błogosławieństwa Chrystusa
Zmartwychwstałego, dobrego
zdrowia na długie lata, niegasnącego zapału w pracy, wytrwałości, pogody ducha, obﬁtych
plonów na niwie Pańskiej oraz
stałej opieki Matki Najświętszej.
Chór kościelny oraz wierni z parafii
Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi gotowych przyjść
z pomocą. Niech Duch Święty
rozjaśnia swym światłem Twą
drogę kapłańską, a Maryja
otula płaszczem swej
matczynej miłości.
Komitet Kościelny oraz wierni
z parafii Narodzenia NMP
w Dudach
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych
oraz Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń.
Niech dobry Bóg obdarza
wszelkimi potrzebnymi łaskami
i umacnia w niełatwej posłudze kapłańskiej, święty Patron
nieustannie modli się za Ciebie
przed tronem Pańskim, a Duch
Święty oświeca swym światłem każdy dzień życia. Niech
Jezus Chrystus będzie Twoim
Przyjacielem, a Jego Matka
mocno przytula Cię do swego
serca. Dziękujemy za mądre
nauki, dobre serce, cierpliwość,
wspaniały przykład wiary i
człowieczeństwa, nieustanną
troskę o wiernych i świątynię.
W modlitwie prosimy, aby
dobry Bóg obﬁcie wynagrodził
Twym rodzicom za takiego
dobrego syna.
Wierni z kościoła pw. Świętych
Aniołów Stróżów w Rohotnie, kościoła pw. Bożego Ciała w Dworcu,
kaplicy w Daniłowiczach oraz byli
parafianie z Mociewicz
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Martinowiczowi i
Andrzejowi Łysemu, Ojcu
Andrzejowi Żylewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocy życzymy obﬁtych
darów Ducha Świętego, zdrowia
na długie lata, radości płynącej
ze Świąt Zmartwychwstania
Pana oraz nieustannej opieki
Najświętszej Maryi Panny.
Apostolat „Margaretka”
ze wsi Suraż
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Myślukowi
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia, radości, miłości
i wiary. Niech Chrystus ma
Księdza w swojej opiece, Matka
Najświętsza ogarnia troską,
a Duch Święty obﬁcie udziela
potrzebnych darów.
Parafianie ze wsi Szembielowce
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Dulowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia: łask Bożych,
zdrowia, sił, roztropności,
nieustannej opieki Matki Najświętszej, obﬁtych darów Ducha
Świętego. Niech Chrystus
Zmartwychwstały obdarzy Cię
swoim miłosierdziem. Z całego
serca dziękujemy za posługę
w naszej paraﬁi, za to, że wychowujesz dzieci i młodzież
w wierze i miłości do Boga,
uczysz odpowiedzialności
za swe uczynki.
Kółko Różańcowe, parafianie, dzieci
i młodzież z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
Czcigodnym Księżom
Janowi Gaweckiemu
i Olegowi Janowiczowi,
Siostrze Irenie i Pani Żannie
z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia:
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Z głębi serca
błogosławieństwa Wszechmocnego, mądrości, natchnienia
Ducha Świętego. Szczerze dziękujemy za posługę na rzecz Boga
i ludzi. Niech Jezus Zmartwychwstały dodaje Wam mocy, sił,
zdrowia. Radości na długie lata!
Parafianie z Iwia
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Koleśnikowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć serdeczne
życzenia: wielu łask Bożych,
mocnego zdrowia na długie
lata. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich
dłoniach, błogosławi na drodze
kapłaństwa, a Matka Boża
broni, otacza macierzyńską
miłością i opieką.
Parafianie z kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej
ze wsi Andrzejowce
Czcigodny Księże
Proboszczu Witalij Czurgan!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca
życzymy Ci mocnego zdrowia,
łask od Wszechmogącego i
opieki Matki Najświętszej.
Niech na Twej drodze
kapłańskiej będą tylko
dobrzy i życzliwi ludzie.
Z szacunkiem Kółko Różańcowe
NMP Trokielskiej oraz parafianie
z Juraciszek
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Borysiewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy obﬁtych łask Bożych,
mocnego zdrowia, darów Ducha
Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej, pogody ducha,
radości z powołania, wytrwałości na drodze kapłańskiej.
Dziękujemy za głoszenie Słowa
Bożego, mądre i pouczające
kazania, przykład wiary, cierpliwość i oﬁarną pracę w naszej
paraﬁi, a Bogu – za Ciebie.
Z modlitwą i szacunkiem
parafianie z Nowojelni
Czcigodni Księża Proboszczu Włodzimierzu Hulaj,
Pawle Sołobuda, Stanisławie
Pacyna, Olegu Kononowicz,
Witalij Sidorko, Walery
Spirydon, Klerycy Andrzeju
Ejsmont, Erneście i Tomaszu
Mikołajczykowie, Andrzeju
Strukiel, a także Siostry Klaro Wołczek, Agnes Ostrouch
oraz wszyscy, którzy pracowali w naszej paraﬁi!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam
mocnego zdrowia, niezachwianej wiary, wytrwałości, błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Najświętszej.
Komitet Kościelny i parafianie
z Lidy-Fary
Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Wiktorowi
Wieliwisowi, Henrykowi
Jabłońskiemu oraz Siostrze
Jadwidze Miecielicy
z okazji Wielkanocy składamy
serdeczne życzenia. Niech Jezus
Chrystus będzie dla Was
źródłem sił i radości w wykonywanej posłudze, Duch
Święty opromienia światłem, a
Maryja przytula do swego serca.
Dziękujemy za oﬁarne służenie
Bogu i ludziom, dobre serce,
miłość i cierpliwość do nas.
Parafianie z kościoła
pw. św. Rocha w Grandziczach
Szanownej Siostrze
Jadwidze Miecielicy
z okazji Urodzin składamy
najpiękniejsze życzenia.
Z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, darów
Ducha Świętego na każdy dzień,
nieustannej opieki Matki Bożej
i życzliwych ludzi obok. Niech
zdrowie dopisuje przez długie
lata, a radość, miłość i szczęście
będą Twymi najlepszymi przyjaciółmi. Szczęść Boże!
Z szacunkiem wierni z parafii
pw. św. Rocha w Grandziczach
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji Świąt Wielkanocnych,
Urodzin i Imienin składamy
wiązankę serdecznych życzeń:

opieki Matki Najświętszej i
świętego Patrona, darów Ducha
Świętego, błogosławieństwa
Bożego. Niech ten wiosenny
dzień wejdzie do Twego domu,
obdarzy łaską, przyniesie pokój
i radość. Zrobiłeś już dużo
dobrego, zostawiając na ziemi
swój ślad. Życzymy zdrowia i
szczęścia. 100 lat!
Z miłością parafianie z kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela we Mścibowie i kaplicy w Bortnikach
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Jerzemu
Bartoszewiczowi
z okazji Imienin i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy
wszystkiego, co najlepsze,
zdrowia, szczęścia, wytrwałości
w pracy duszpasterskiej, opieki
Matki Bożej, darów Ducha
Świętego oraz wielu pięknych
chwil na drodze, którą Ci przygotował Pan. Dziękujemy za
rozpalony ogień wiary, otwarte
serce oraz oddaną pracę
na rzecz Boga i ludzi.
Z modlitwą apostolat „Margaretka”
z kościoła w Żyrmunach
Czcigodnemu Ojcu
Proboszczowi Waleremu
Szejgierewiczowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych składamy
serdeczne życzenia. Niech
Zmartwychwstały Chrystus Ci
błogosławi i obdarza mocnym
zdrowiem, szczęściem w stanie
kapłańskim, zadowoleniem
z posługi i pokojem na co dzień.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z kościoła pw. św. Franciszka
z Asyżu w Świsłoczy
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Bartoszewiczowi
i Jerzemu Jasiewiczowi
w Dniu Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia, pogody
ducha, wytrwałości i nieustającego zapału w pełnieniu służby
kapłańskiej. Szczęść Boże!
Apostolat „Margaretka” i
parafianie z Bieniakoń

Czcigodnym Ojcom
Józefowi Gęzie, Dymitrowi
Łabkowowi, Andrzejowi
Wróblewskiemu, Andrzejowi
Jodkowskiemu, Waleremu
Maziukowi, Edwardowi
Petelczycowi, Wiktorowi
Bochanowi, Waldemarowi
Słocie, Stanisławowi
Staniewskiemu, Witoldowi
Petelczycowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego serca
życzymy błogosławieństwa
Bożego, wszelkich łask
od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi
kapłańskiej. Niech Matka
Najświętsza nieustannie ma
Ojców w swojej opiece.
Apostolat „Margaretka”, Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca, Franciszkański Zakon Świeckich z parafii
Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie
Czcigodnym Księżom
Waleremu Bykowskiemu
i Jerzemu Konopielce
z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy
mocnego zdrowia, radości i
wszelkich łask Bożych. Niech
te święta wprowadzą pokój
do Waszych dusz, a Maryja
Panna obdarzy ciepłem swego
serca. Szczerze dziękujemy
za posługę kapłańską, przykład modlitwy i dobre serca.
Jan Ciewiel oraz wierni
z zakładu poprawczego №11
w Wołkowysku
Szanowna Siostro Faustyno
wraz z całym Personelem
Obsługującym!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, cierpliwości, sił, wytrwałości. Dziękujemy za dobre serca i
miłość do każdego z nas.
Mieszkańcy Domu Miłosierdzia
w Kamionce

Czcigodnemu Ojcu
Stanisławowi Sadowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
mocnego zdrowia, radości,
długich lat życia, siły i dużo łask
Bożych. Dziękujemy za oﬁarną
pracę, dobre serce, piękny przykład wiary i mądrości. Życzymy
siły w trudach codziennego
życia i w pełnieniu posługi kapłańskiej, pięknych owoców na
Bożej niwie, nieustannej opieki
Matki Najświętszej i darów
Ducha Świętego.
Wdzięczni parafianie z Porozowa

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Filipczykowi,
Jerzemu Sadowskiemu,
Aleksandrowi Worobjowowi,
Dymitrowi Lewczykowi
i Michałowi Wasilkiewiczowi
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy mocnego zdrowia
na długie lata, obﬁtych darów
Ducha Świętego. Niech Bóg
błogosławi Wam przez całe
życie, Maryja Panna otula
matczynym płaszczem, a
Jezus będzie Waszym
Przyjacielem.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy, apostolat „Margaretka” z parafii św. Wacława
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Bakłażcowi,
Siostrom Dorocie,
Marynie i Jordanie
z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego
zdrowia, wielu sił, wytrwałości,
zapału w głoszeniu Słowa
Bożego, opieki Matki Bożej i
błogosławieństwa Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Kleryk Witalij oraz rodzina Sawko
ze wsi Wiejszycze

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Astukiewiczowi
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Boża
otula swoją opieką. Szczerze
dziękujemy za pouczające
kazania, odwiedziny duszpasterskie naszych rodzin,
nieustanną troskę
o paraﬁan i świątynię.
Wdzięczni parafianie z Indury

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Nieścierowi,
Jerzemu Martinowiczowi,
Wiktorowi Sawickiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia, dużo łask
Bożych, opieki Matki Najświętszej, życzliwych ludzi
obok. Droga życia niech będzie
szczęśliwa i błogosławiona.
Dziękujemy za piękny
przykład wiary.
Wierni z kaplicy Wincuki

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Astukiewiczowi
i Witalemu Bielenikowi,
Ojcu Kazimierzowi Żylisowi
i naszym kochanym
Siostrom
z okazji Wielkiego Czwartku
i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia:
wielu łask Bożych, radości
z posługi, towarzyszenia
Chrystusa, zdrowia, uśmiechu,
darów Ducha Świętego oraz
opieki Matki Bożej. Niech
z pomocą Boga i dobrych ludzi
spełnią się wszystkie Wasze
szlachetne plany i zamiary.
Parafianie z Indury

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pana
składamy serdeczne życzenia.
Niech Bóg zdrowie i radość daje,
a Matka Najświętsza zawsze się
opiekuje. Spełnienia marzeń,
słonecznych dni i optymizmu
na każdy dzień życia.
Byli parafianie z Nowijanki

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pana
składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus
Zmartwychwstały opiekuje
się Tobą, obdarza mocnym

zdrowiem i napełnia duszę
spokojem. Długich lat życia,
życzliwych ludzi obok.
Z całego serca dziękujemy
za posługę w naszej paraﬁi,
mądre kazania i wszystko, co
dla nas zrobiłeś. Niech Twoja
droga życiowa będzie
jasna i błogosławiona.
Parafianie ze wsi Kamionka
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Walentemu Chwiedukowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Wielkanocnych oraz Urodzin
przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia mocnego zdrowia,
wytrwałości, radości z posługi
duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, opieki
Matki Kapłanów oraz darów
Ducha Świętego. Niech promienie miłosierdzia Bożego
rozjaśniają drogę życiową,
aby światło Twej wiary
prowadziło do nawrócenia
tych, którzy jeszcze nie znają
Chrystusa. Dziękujemy za
czułe serce i gotowość
przyjść z pomocą.
Wierni z Mociewicz
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Wielkanocnych i Imienin
składamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia, radości, sił
i wytrwałości w pracy, opieki
Bożej i świętego Patrona.
Niech Matka Najświętsza
ma zawsze Księdza w swojej
opiece, a Duch Święty opromienia światłem każdy
dzień życia.
Kółko Różańcowe i wierni ze wsi
Wincuki, Komitet Kościelny i
parafianie z Gieranion
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Kuźmiczowi
z okazji Imienin i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
droga wybrana dla Ciebie
przez Boga zawsze będzie
rozjaśniona przez Ducha
Świętego, Matka Najświętsza
opiekuje się Tobą, święty
Patron pomaga, a Jezus
Zmartwychwstały trzyma Cię
przy swoim sercu i obdarza
mocnym zdrowiem, radością
i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Dziękujemy za szczere
modlitwy, pouczające kazania
i łagodny uśmiech.
Wierni z kaplicy MB Trzykroć
Przedziwnej we wsi Taniewicze,
członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z parafii
Nowy Dwór
Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Ignatowiczowi
z okazji Dnia Kapłana, Świąt
Zmartwychwstania Pana
i Imienin życzymy pokoju
i pogody ducha, zdrowia,
udanej współpracy z ogółem
wiernych, do których zostałeś
posłany. Niech Bóg prowadzi
Cię prostymi drogami, a Jego
tchnienie nieustannie mieszka w Twoim sercu i nigdy
nie pozwoli zapomnieć o tym,
co w życiu kapłańskim jest
najważniejsze.
Wdzięczni parafianie z kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela, Mosty
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Dymitrowi Nieścierowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy, aby Jezus rozjaśniał
Twą drogę życiową, Bóg Ojciec dodawał sił, Duch Święty
nadziei, mądrości i pokoju, a
Matka Boża przytulała
do swego serca, nieustannie
opiekowała się i broniła przed
złem. Dziękujemy za wszystkie modlitwy, starania,
za pewność i pokój,
które nam dajesz.
Komitet Kościelny oraz
parafianie z Gieranion
Czcigodnym Księżom
Aleksandrowi Szemetowi,
Arturowi Małaﬁejowi,
Olegowi Kuderce oraz
Siostrze Tatianie
z okazji Wielkiego Czwartku i
Świąt Wielkanocnych z całego

serca życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat
życia, łask Bożych, dobrych
i życzliwych paraﬁan. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
oświeca Waszą drogę życiową,
Duch Święty obdarza swoimi
darami, a Matka Boża otula
płaszczem swej opieki. Dziękujemy za oﬁarną posługę
w naszej wspólnocie paraﬁalnej.
Grupa modlitewna
MB Królowej Pokoju
Czcigodnym Ojcom
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
i Kazimierzowi
Morawskiemu
z okazji Świąt Wielkanocnych
przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: opieki
Matki Najświętszej, darów
Ducha Świętego, sił, nadziei,
mądrości życiowej, radości
Bożej, zadowolenia z wykonywanej posługi oraz pięknych
plonów na niwie Pana.
Rodziny Sakowiczów, Kazimirskich, Stasiewiczów i Zarzeckich
z Niemnowa
Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Pietraszce
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy mocnego zdrowia,
mądrości, opieki Bożej
na każdy dzień. Niech Matka
Najświętsza będzie Twą
orędowniczką w posłudze
kapłańskiej, a Duch Święty
pomaga na ścieżce życiowej.
Wierni z parafii Lack
Czcigodnym Księżom
Lucjanowi Dąbrowskiemu
i Janowi Woronieckiemu
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech Wszechmogący
dodaje mocy i zdrowia, Jezus
Chrystus błogosławi każdy
Wasz dzień, Matka Boża otula
swą miłością i opieką, a Duch
Święty obﬁcie udziela swych
darów. Szczerze dziękujemy
za Wasze dobre serca, łagodny uśmiech i oﬁarną posługę.
Parafianie z Borun
Czcigodnym Księżom Janowi
Sorele i Leonowi Liszykowi
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych życzymy
wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana, radości,
nadziei, pogody ducha oraz
wszystkiego, co najlepsze.
Niech Matka Najświętsza
nieustannie ma Was w swojej
opiece i pomaga w przezwyciężaniu trudów
codziennego życia.
Wierni parafianie z Wołpy
Czcigodnym Księżom
Olegowi Żurawskiemu,
Olegowi Korolowowi,
Aleksandrowi Pietrowiczowi,
Siostrom Irenie Barcewicz,
Weronice Bliźniuk,
Darii Jewtuchowskiej,
Weronice Ogar
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
serdeczne życzenia mocnego
zdrowia, długich lat życia,
dobrych i życzliwych ludzi
obok. Niech wszystkie dobre
zamiary się realizują, każdy
dzień będzie napełniony
Bożą radością i światłem, a
Chrystus dodaje sił i cierpliwości. Owocnej współpracy
z Duchem Świętym, mocnej
wiary i opieki Matki Bożej.
Zakrystian Zdzisław, dzieci,
młodzież, ministranci i
parafianie ze Smorgoń
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji Dnia Kapłana i Świąt
Wielkanocnych z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
nieustannej radości, pogody
ducha, optymizmu, pomyślności w posłudze na rzecz
Boga i ludzi. Niech Chrystus
Zmartwychwstały codziennie
udziela Ci swojego błogosławieństwa, Duch Święty
obdarza swymi darami, a
Matka Boża otula macierzyńską miłością i opieką.
Wdzięczni parafianie z Mostów
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