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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Diecezjalna
peregrynacja ﬁgury
Matki Bożej Fatimskiej
PROGRAM PEREGRYNACJI
FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
W DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

13 maja – 26 maja: dekanat SZCZUCZYN
26 maja – 8 czerwca: dekanat RADUŃ
8 czerwca – 18 czerwca: dekanat IWIE
18 czerwca – 26 czerwca: dekanat OSZMIANA
26 czerwca – 9 lipca: dekanat OSTROWIEC
9 lipca – 19 lipca: dekanat SMORGONIE
19 lipca – 3 sierpnia: dekanat LIDA
3 sierpnia – 10 sierpnia: dekanat NOWOGRÓDEK
10 sierpnia – 17 sierpnia: dekanat DZIATŁOWO
17 sierpnia – 25 sierpnia: dekanat SŁONIM
25 sierpnia – 2 września: dekanat MOSTY
2 września – 14 września: dekanat WOŁKOWYSK
14 września – 20 września:
dekanat BRZOSTOWICA
20 września – 27 września: dekanat SOPOĆKINIE
27 września – 9 października:
dekanat GRODNO-WSCHÓD
9 października – 22 października:
dekanat GRODNO-ZACHÓD

UROCZYST E WYDARZENIE ROZPO CZ NI E SI Ę A KU RAT W 100. RO CZ NI C Ę O BJ AWIEŃ NIEBIESKIEJ KRÓLOWEJ W PO RTU G A L I I. „B Ę DZ I E MY MI E L I MOŻ L I WO ŚĆ
PONOWNIE P RZYWOŁ AĆ T REŚĆ ORĘ DZ I A F ATI MSKI E G O, A B Y WZ MO C NI Ć NA SZĄ
WALKĘ ZE ZŁEM I P RZYSP IESZYĆ TRI U MF NI E PO KA L A NE G O SE RCA MA RYI” –
ZAZNACZA W OGŁOSZENIU NA DIE C E Z JA L NĄ PE RE G RYNAC JĘ F I G U RY MATKI
BOŻEJ BISKUP GRODZIEŃSKI ALEKS A ND E R KA SZ KI E WI CZ.
ciąg dalszy na str. 4

Kalendarz wydarzeń
7 maja

Programy redakcji katolickiej
„Głos Ewangelii”

Niedziela Dobrego Pasterza.
Światowy Dzień Modlitwy o Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Powołania do służby Bożej w Kościele.

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.

Dzień modlitwy za ofiary II wojny światowej oraz o pokój na całym świecie.

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.

9 maja

13 maja

100. rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie.
Rozpoczęcie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji grodzieńskiej.

Intencje różańcowe
Maj

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

„Symbol Wiary”

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.

„Maryja – gwarantem czułości Boga do człowieka”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Stańmy się świadkami
wielkich dzieł!

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 10, 1-10
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i
rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest
pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i
wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje
na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego
znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać
od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich
Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem
bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.
Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie
zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je
w obfitości”.

WSPÓŁCZEŚNI PASTERZE
LUDU BOŻEGO

Wielu z nas bliski jest obraz Jezusa Chrystusa Dobrego
Pasterza, który niesie na swoich ramionach zagubioną
owcę. Jezus jest głową Kościoła, każdemu człowiekowi
ukazuje drogę do zbawienia. A Jego owce idą za Nim.
Dziś Chrystus prowadzi swój statek za pomocą swoich
namiestników na ziemi, pasterzy z ludu Bożego. Kim są?
Przede wszystkim jest to Ojciec Święty, Biskup Rzymu,
następca św. Piotra w Stolicy Apostolskiej. Potem – biskupi
na całym świecie, którzy są zjednoczeni z Papieżem i
Stolicą Apostolską. Dalej – kapłani, którzy dbają o Bożą
owczarnię w mniejszych wspólnotach. Pomagają im diakoni,
którzy służą Kościołowi przez codzienną modlitwę oraz
spełnianie wyznaczonych im obowiązków.
Czy wiem, jak się nazywają Ojciec Święty, ordynariusz
diecezji, biskupi pomocniczy? Czy znam nie tylko z imienia
proboszcza, wikariuszy lub innych duszpasterzy? Czy
wspieram ich posługę swoją modlitwą? Czy proszę Pana
o nowe powołania do służby w Jego owczarni?

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 14, 1-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby
tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę,
dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie,
nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać
drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście
i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz:
«Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię,
nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie,
On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

JEZUS – DROGĄ
PRAWDZIWEGO ŻYCIA

Aby się przenieść z jednego miejsca do drugiego,
trzeba pokonać drogę. Dlatego też każdy z nas, bez względu
na to, czy chce, czy też nie, jest uczestnikiem ruchu drogowego. Nie ma go tylko wtedy, gdy zabraknie któregoś
z następujących elementów: tego, kto idzie lub jedzie,
albo tego, czym się idzie lub jedzie. Drogą naszego życia
jest Jezus, o czym sam powiedział w Ewangelii. Chrystus
nadaje sens każdej podróży.
Każdy szlak – jezdnia, chodnik czy ścieżka rowerowa –
ma swój początek i koniec. Początek chrześcijańskiej drogi
jest ukryty w sakramencie chrztu, a jego meta to życie
wieczne. Sama droga – nierówna, kręta, ciągle pod górkę –
jest podobna do Drogi Krzyżowej Jezusa. Pokonać ten
szlak to zadanie każdego z nas. Jednak nie jest to możliwe
bez Tego, kto jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Ks. Paweł Ejsmont

7 maja 2017

SŁOWO REDAKTORA
Ks. Jerzy Martinowicz

Miesiąc maj od niepamiętnych czasów jest
poświęcony Matce Bożej.
Widzimy wzruszające świadectwo wiary i miłości ludzi,
którzy gromadzą się nie tylko
w kościołach, ale też przy
przydrożnych
kapliczkach
oraz w domach, aby śpiewem
chwalić Najświętszą Maryję
Pannę. Nabożeństwo to jest
hymnem pochwalnym ku Jej
czci – w Litanii loretańskiej
wysławiamy
Niepokalaną
w przeróżnych tytułach, prosząc zarazem, by była dla nas
najlepszą Matką.
Już od kilkunastu lat
pierwsza niedziela maja
w naszej diecezji jest Dniem
Matki – dniem, poświęconym

W maju przyroda w pełni budzi się z zimowego odrętwienia. Wszystko dookoła pokrywa
się zielenią. Na polach słonecznym odcieniem rozkwita rzepak, na łąkach pojawiają się
mlecze. Kwitną konwalie, tulipany, bez... Obudzone Zmartwychwstaniem Pańskim życie
przynosi radość wszelkiemu stworzeniu na ziemi.
pierwszej i najbliższej osobie,
która kocha swoje dziecko
nade wszystko. Wierni z tkliwością przywołują z pamięci
obraz swej ziemskiej matki –
czasem uśmiechniętej, czasem zmęczonej czy smutnej,
ale zawsze czuwającej nad
swoimi dziećmi. Również
w maju mali wierni ubrani
w białe szaty ze złożonymi
rączkami i skupieniem na twarzy przyjmują po raz pierwszy
do swego serca Chrystusa –
Syna Najświętszej Matki.
Tegoroczny
maj
ma
szczególnie duże znaczenie.
W tym czasie przeżywamy
100. rocznicę objawień Maryi
w Fatimie. Piękna Pani, ukazując się małym pastuszkom,

przekazała światu bardzo
ważne słowa: ludzie muszą
okazać skruchę i uwierzyć
w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Powinni ofiarować
swoje cierpienia dla zbawienia ludzkości. Nie mogą już
więcej obrażać Pana, lecz
na miłość Bożą odpowiadać
miłością.
Poznawszy orędzie fatimskie, uświadamiamy sobie, że
nie jest to tylko komunikat
o przyszłych losach świata,
ale przede wszystkim konkretne wezwanie i wskazanie,
co należy czynić, by świat ratować przed nieszczęściem,
a dusze przed piekłem. Matka Boża zwracała uwagę,
że w modlitwie, zwłaszcza

w modlitwie różańcowej, a
także w pokucie i systematycznej spowiedzi i Eucharystii jest zawarta moc do zwyciężania zła dobrem.
W czasie zachodzących
wokół nas zmian, gdy czujemy, że potrzebujemy odnowienia i wzmocnienia naszej
wiary, gdy istnieje pokusa
poddania się niszczycielskim
podszeptom szatana, warto
wsłuchać się w głos Maryi,
która prosi każdego z nas:
„Przyjdź do Mnie, zawierz się
Mojemu Niepokalanemu Sercu; nie trać odwagi, nigdy Cię
nie opuszczę, moje Niepokalane serce będzie Twoją ucieczką
i drogą, która Cię zaprowadzi
do Boga” (Fatima 1917).

Drodzy Czytelnicy!

Niech najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla nas zachętą do godnego życia. Niech każdy usłyszy przesłanie Maryi. Przyjmując z otwartym sercem Jej orędzie, stańmy się świadkami
wielkich dzieł, które Pan Bóg dokonuje w duszach wierzących.

Fatimskie drogowskazy

Objawienia Matki Bożej w Fatimie to światło, które jest podstawowym elementem najważniejszej w historii ostatnich wieków
interwencji z Nieba, mającej miejsce w 1917 roku. Mija już 100 lat, a światło tamtego wydarzenia wciąż nie wygasło, nie zostało
zasłonięte przez nowe latarnie objawień. Im głębszy jest wokół nas mrok, tym jaskrawszy blask objawionej w Fatimie tajemnicy
Niepokalanego Serca Maryi.
Przez Najświętszą Pannę
Stwórca chciał przekazać
ludziom wskazówki na wędrówkę w nieznane. Prośby,
rady i ostrzeżenia Niepokalanej miały nam pomóc
uniknąć błędów, katastrof,
cierpienia, a przede wszystkim – śmierci wiecznej.
Gdyż zgodnie z Jej słowami,
„wiele dusz idzie do piekła”.
Najgłębszą
przyczyną
wojen, rewolucji, terroru,
zamętu jest grzech. Jest on
również
najgroźniejszym
wrogiem człowieka, ponieważ jego istota polega
na odwróceniu się osoby
od Boga. Dlatego Maryja
przypomniała światu, że
warunkiem pokoju między
ludźmi jest najpierw zjednoczenie ludzi z Wszechmogącym.
Historycznym kontekstem

Fatimy było doświadczenie
wojny. Najświętsza Matka pokazała dzieciom, że
oprócz frontów I wojny światowej istnieje front innej
wojny, która rozgrywa się
w każdym sercu. Bóg walczy o zbawienie człowieka
z przeciwnikiem, który chce
nas od Niego odciągnąć –
z diabłem. Mimo że szatan został pokonany przez
Chrystusa, wciąż ma moc
szkodzenia
pojedynczym
ludziom i całym społeczeństwom. Ta duchowa wojna
decyduje ostatecznie o losach świata.
Św. Jan Paweł II nauczał:
„Dramatyczny moment, który przeżywa obecnie ludzkość, powinien nas skłonić
do zwracania się z większą
ufnością do Niepokalanego
Serca Maryi, aby wyprosiła

z nami i dla nas zbawczą moc
łaski Bożej. Uczniowie Chrystusa są dzisiaj bardziej niż
kiedykolwiek wezwani mocą
Ducha Świętego do zaangażowania się w dzieło zbawienia świata, ponieważ jeszcze
nigdy tak jak dzisiaj nie ciążyło nad nami niebezpieczeństwo samozniszczenia”.
Ratunek
przychodzi
właśnie stąd! Dlatego też
wobec coraz większego zagrożenia Ojciec Święty wołał do Matki Najświętszej,
która w 1917 roku objawiła
w Fatimie moc swego Niepokalanego Serca: „Pomóż
nam przezwyciężyć grozę
zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach ludzi – zła,
które w swych niewymiernych
skutkach ciąży już nad naszą
współczesnością i zdaje się
zamykać drogi ku przyszłości”.

Orędzie fatimskie, skierowane do każdego człowieka, wydaje się bardzo
surowe. „Tak jakby mówił
Jan Chrzciciel nad brzegami
Jordanu. Wzywa do pokuty. Przestrzega” – zauważa
św. Jan Paweł II. Jednak Maryja dała drogowskazy, prowadzące do światła, które
trzeba nam, współczesnym,
przyjąć, aby powierzyć się
przewodnictwu Jej Niepokalanego Serca. Dlatego
też powinno być ono naszą
ucieczką i drogą wiodącą
do Chrystusa, drogą, na której panuje pokój i bliskość
serc: naszych bratnich serc,
Niepokalanego Serca Matki
Najświętszej i samego Serca
Bożego. Maryja pragnie zaprowadzić każdego człowieka do Nieba.

Z tej małej portugalskiej miejscowości nadal bije światło. Ma ono moc rozproszyć współczesne mroki grzechu,
niewiary, bezbożności w nas i wokół nas. Niech więc zajaśnieje dla każdego!
Ks. Jerzy Martinowicz

Jubileuszowa modlitwa poświęcenia Fatimskiej Pani Różańcowej
Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!
Błogosławionaś Ty między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego
blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa
nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
W tej dolinie radości i smutków
naucz nas odwiecznych prawd,
które Ojciec objawia maluczkim.

Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O Fatimska Pani Różańcowa!
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze,
nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami,
przez Ciebie Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.
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Z okazji 100-lecia objawień Maryi w Portugalii
„Słowo Życia” proponuje wyruszyć w wirtualną
podróż po jednym z największych światowych
centrów pielgrzymkowych – Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej.

Sanktuarium
Matki Bożej w Fatimie

Plac Modlitwy przed Bazyliką Matki Bożej Różańcowej

Za serce sanktuarium jest
uważana Kaplica Objawień.
Została zbudowana w 1919 roku zgodnie z prośbą wypowiedzianą przez samą Pannę Maryję. Od 1920 roku w kaplicy
była wystawiona figura Matki
Bożej stworzona według wizerunku, który widziała i opisała
wizjonerka s. Łucja dos Santos.
Figura stoi na podwyższeniu
postawionym w miejscu, gdzie
rósł dąb, nad którym pastuszkom objawiła się Piękna Pani.
Co roku 13 maja, w rocznicę
objawień Matki Bożej w Fatimie, figura jest wynoszona
do licznie zgromadzonych
pielgrzymów na plac przed
świątynią.
W 1946 roku figura Panny
Maryi Fatimskiej została ukoronowana. Nad koroną pracowało 12 jubilerów. Jej waga
wynosi ok. 1,2 kg. Została zrobiona z czystego złota, a ozdobiono ją perłami i kosztownymi kamieniami. W koronie
Maryi umieszczono również
kulę, która trafiła papieża Jana
Pawła II podczas zamachu
na niego w 1981 roku. Wtedy
od śmiertelnego strzału Ojca
Świętego uratowało tylko to,
że obejrzał się za dziewczynką w tłumie, która trzymała
w ręku obraz Fatimskiej Panny.
Naprzeciw Kaplicy Objawienia znajduje się Bazylika
Matki Boskiej Różańcowej.
Została zbudowana w miejscu,
gdzie 13 maja 1917 roku troje

zstępuje na ziemię na spotkanie z dziećmi, przygotowanymi
do tego przez Anioła poprzez
przyjęcie Jezusa Eucharystycznego. Nad głównym wejściem
do bazyliki znajduje się mozaika przedstawiająca koronację Najświętszej Maryi Panny
przez Trójcę Świętą. Półkolem
bazylikę otacza kolumnada
z 17 rzeźbami. Przedstawiają
one świętych, których zgromadzenia mają swoje siedziby
w Fatimie oraz tych, którzy
dzięki swoim pismom i głoszonej nauce zasłużyli na miano „maryjnych apostołów”.

Modlitwy znajdują się budynki
Domów Rekolekcyjnych Matki Boskiej z Góry Karmel oraz
Matki Boskiej Bolesnej.
W 1973 roku w sanktuarium powstała Bazylika

Anioła i zapraszają wejść
do świątyni, by uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. W bazylice
znajdują się szklane panele
z czterema biblijnymi cytatami wypisanymi w 27 językach.

Portugalię nazywają „Krajem Fadu
(narodowy gatunek muzyczny i taneczny),
piłki nożnej oraz Fatimy”.
Najświętszej Trójcy. Duża
świątynia może zmieścić
8,5 tysięcy wiernych. W prezbiterium może koncelebrować
ok. 100 kapłanów. Bazylika

W przedniej części ołtarza
umieszczono fragment marmuru pochodzący z grobu apostoła Piotra, nad którym została
zbudowana watykańska bazylika. Ten niewielki kamień jest
widocznym znakiem jedności
z Kościołem powszechnym.
W podziemiach świątyni
ciągnie się Galilea Apostołów –
szeroki 150-metrowy korytarz, wschodnią ścianę którego pokrywają ceramiczne
płytki azulejos ze scenami

i Niepokalanego Serca Maryi
oraz do sali św. Augustyna
(wielofunkcyjnej przestrzeni
wystawowej).
Bazylikę Trójcy Przenajświętszej otacza przestrzeń
podzielona na dwa place:
Plac Jana Pawła II i Plac Piusa XII. Stoją tam pomniki
papieży oraz Wielki Krzyż
(34 m wysokości).
Na zachodnim krańcu
sanktuarium znajduje się Centrum Pastoralne Pawła VI. Budynek został nazwany na cześć
pierwszego papieża, który pielgrzymował do Fatimy.
Przy Rondzie Południowym
rozpoczyna się Droga Krzyżowa, prowadząca ścieżkami,
którymi często chodzili widzący pastuszkowie ze swoim stadem. Kończy się ona Kalwarią
z kaplicą św. Stefana.
Na terytorium kompleksu
znajduje się Muzeum Sanktuarium Fatimskiego, otworzone
w 1955 roku. Ma ono na celu
przechowywanie
pamiątek
związanych z historią objawień i ich bohaterami. Zainteresowanie wśród pielgrzymów
budzą również domy-muzea,
w których narodziły się i mieszkały troje dzieci-wizjonerów.
Znajdują się one w miejscowości Aljustrel (ok. 2 km od fatimskiego sanktuarium).
Pod adresem internetowym
fatima.pt/pl/pages/
transmisja-online można trafić

Wśród nich – św. Antoni z Padwy, św. Teresa z Avila, św. Jan
od Krzyża. Większe figury mają
wysokość 3,2 m, mniejsze –
2,3 m.
Kaplicę i bazylikę łączy

Plac Modlitwy, którego powierzchnia
jest
większa
od placu przed Bazyliką
św. Piotra w Rzymie. Na znak
szczególnej pokuty wierni próbują przejść Drogę Pokutników, która się ciągnie wzdłuż
tego placu, na kolanach. Przed
pokonaniem tej niełatwej drogi, owijają nogi materiałem,
aby się nie zranić o kamienie.
Po obu stronach Placu

Nasz Bóg nie jest
Bogiem nieobecnym, porwanym
przez odległe Niebo. Przeciwnie,
jest Bogiem „rozmiłowanym” w człowieku, którego kocha tak czule, że nie jest
zdolny od niego się oddzielić.
My, ludzie, potraﬁmy zrywać
więzi i mosty. On natomiast –
nie. Jeśli nasze serca stygną, to Jego zawsze pozostaje
rozpalone. Bóg zawsze nam
towarzyszy, nawet jeśli przytrafiłoby się nieszczęście,
że zapomnielibyśmy o Nim.
Na wąskiej grani, która oddziela niedowierzanie od wiary, decydujące jest odkrycie, że
Ojciec nas kocha i nam towarzyszy, że nigdy nie pozostawia
swe stworzenie w samotności.
Jak długo będzie trwać opieka
Boga nad człowiekiem? Jak
długo Pan Jezus, który idzie
z nami, będzie się o nas troszczył? Odpowiedź Ewangelii
nie pozostawia miejsca
na wątpliwości: aż do końca
świata! Niebiosa przeminą,
ziemia przeminie, ale Słowo
Boga jest większe od wszystkiego i nie przeminie. A On to
Bóg z nami, to Jezus Bogiem,
który idzie z nami. Nie będzie
żadnego dnia w życiu, kiedy
przestalibyśmy być przedmiotem troski serca Boga. On
troszczy się o nas i idzie obok.
A dlaczego to czyni? Po prostu
dlatego, że nas kocha.

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz

Kaplica Objawień, zbudowana w miejscu, gdzie pastuszkowie zobaczyli Maryję

jest jednym z 5 największych
kościołów świata.
Nad głównym wejściem
do świątyni na żelaznej siatce wiszą figury aniołów, które przypominają objawienia

z życia świętych Piotra i Pawła. Stamtąd wchodzi się do
kaplic Najświętszego Sakramentu, Śmierci Jezusa, Zmartwychwstania Jezusa, Najświętszego Serca Jezusowego

bezpośrednio do Kaplicy Objawień i mimo odległości tysięcy
kilometrów pomodlić się przed
figurą Matki Bożej Fatimskiej.
Angelina Pokaczajło

Jestem czytelnikiem „Słowa Życia”

Na 20-lecie założenia gazety redakcja ogłosiła konkurs wśród czytelników. Chętnym zaproponowano opowiedzieć o sobie i swojej przyjaźni z pismem,
a także przysłać swoje zdjęcie.
Miłym zaskoczeniem było to, że „Słowo Życia” czytają różne, a jednak bardzo podobne do siebie osoby. W listach widać, że młodych i starszych jednoczy
jedno – wiara, która jest celem każdego świadomego chrześcijanina, a zarazem podstawową istotą pisma. Redakcja wyraża również szczerą wdzięczność tym
wszystkim, kto skierował do pracowników „Słowa Życia” dobre słowo i złożył swoje życzenia z okazji jubileuszu założenia gazety.
Wszystkie opublikowane listy zostały wyróżnione nagrodami, które już wkrótce trafią do swoich adresatów. Do zobaczenia na stronach gazety!
Z szacunkiem, Redakcja
Nazywam się Katarzyna Maksimik. Mieszkam we wsi Masalany
(dekanat Brzostowica). Bardzo lubię
czytać „Słowo Życia”, ponieważ uczę
się wielu ciekawych rzeczy, otwieram nowe strony. Najciekawszą jest
dla mnie rubryka dziecięса. Nie jestem
już dzieckiem, ale zawsze zajmujące
jest dla mnie czytanie pouczającej
historii, która zawiera ważny przekaz
również dla osób dorosłych.
Dowiedziałam się o „Słowie Życia”
od naszego miejscowego księdza, który jest bardzo dobry i miły. Czytam tę
gazetę już w ciągu dwóch lat. Nie tak
dawno zaczęłam się uczyć języka polskiego i jestem szczęśliwa, że mam
możliwość zapoznać się z ciekawymi artykułami i zachęcać do tego
swoją rodzinę. Bardzo się cieszę, że istnieją osoby, które tworzą gazetę,
pokrzepiają naszą wiarę i pomagają pozostać w kontakcie z Bogiem.

Papież Franciszek

Fragment katechezy
przemówionej podczas
audiencji ogólnej, 26.04.2017

Co roku do fatimskiego sanktuarium przybywa
ok. 5 milionów pielgrzymów z całego świata.
pastuszków zobaczyło błyskawicę, która ich przestraszyła.
Właśnie tam, gdy po zebraniu
stada owiec wracali do domu,
ukazała się im Matka Boża.
Budynek ma 70,5 m długości i 37 m szerokości. Witraże w nawach bocznych
nawiązują do wezwań Litanii
loretańskiej. Obraz w ołtarzu
głównym przedstawia objawienie Matki Bożej, która
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Mam na imię Helena Rożko. Należę do odelskiej parafii. Jestem
stałą czytelniczką gazety „Słowo Życia”. Bardzo ją lubię, staram się
nabywać każdy numer. Dużo egzemplarzy przechowuję. Oczywiście,
nie mam wszystkich numerów, ale byłam zdziwiona, gdy znalazłam
w swoim archiwum gazety z 1997 roku! Na zdjęciu trzymam przed
sobą właśnie jedną z nich, a także numery z 15. i 20. rocznicy jubileuszy założenia. Gazetę lubią również członkowie mojej rodziny:
mąż i dzieci.
Zwykle rozpoczynam czytanie od przeglądania zdjęć i tytułów artykułów. Potem czytam rubrykę „Z głębi serca”, a następnie
wszystkie artykuły od początku aż do końca. Interesują mnie wydarzenia z życia parafii, diecezji, a także przemówienia Papieża,
Arcybiskupa i Biskupów. Owszem, wszystko czytam i wszystko jest
ciekawe i pouczające.
Kochanej redakcji życzę obfitych łask Bożych, ofiarnych pracowników i licznych wdzięcznych czytelników. Niech Matka Miłosierdzia, która znajduje się na pierwszej stronie, zawsze przewodniczy wszystkim sprawom gazety. Szczęść Boże!
ciąg dalszy na str. 4-5

Dary Ducha
Świętego są pokarmem z nieba,
który wzmacnia
naszego ducha,
aby mógł żyć i
funkcjonować, abyśmy mogli
poprawnie myśleć, dobrze
rozumieć rzeczywistość, mieć
właściwy, Boży pogląd na życie. Abyśmy wiedzieli dobrze,
po co żyjemy, czego pragniemy,
co jest najważniejszym celem
ludzkiego istnienia.
Symbolami Ducha Świętego
są ogień i wiatr. Ogień – ponieważ Duch Święty oświeca nasz
umysł i serce, abyśmy mogli
dostrzec i poznać to, co niewidzialne dla oczu, czyli sprawy
duchowe, nadprzyrodzone.
Ogrzewa On nasze serca, czyni
je wrażliwymi na miłość Bożą
i uzdalnia do obdarzania ciepłem miłości bliźnich.
Symbolem Ducha Świętego
jest także wiatr. Papież Benedykt XVI w jednym ze swoich
przemówień porównał Kościół
z żaglówką. Jeżeli żaglówka znajduje się na wodzie i
nie ma wiatru, to stoi w miejscu. Ale gdy w żagle wieje wiatr,
porusza się i płynie. Podobnie jest z Kościołem. Gdyby
nie było wiatru Ducha Świętego, Kościół stałby w miejscu,
byłby bezwładny, skostniały.
Fragment kazania na Mszy
św. z udzieleniem sakramentu
bierzmowania w paraﬁi
Sobotniki, 22.04.2017
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

ciąg dalszy ze str. 1

 Podczas wizyty apostolskiej w Egipcie papież Franciszek spotkał się z prezydentem
kraju Abdulem as-Sisim, szejkiem uniwersytetu al-Azhar
Achmadem at-Tajjebem,
zwierzchnikiem Kościoła koptyjskiego patriarchą Teodorem
(Tawadrosem) II, patriarchą
katolickokoptyjskim Ibrahimem
Isaakiem Sidrakiem oraz innymi
biskupami tego wschodniego
Kościoła katolickiego, duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami.
Była to 18. podróż zagraniczna
Ojca Świętego, a zarazem druga
do Afryki.
 Papież Franciszek okazał
wsparcie ﬁnansowe włoskiej organizacji charytatywnej „Dzieło
św. Alojzego Gonzagi”, która
utrzymuje plażę dla ludzi niepełnosprawnych. Jedyne tego
rodzaju miejsce w okolicach
mieści się na wybrzeżu Morza Tyrenejskiego. Zrobiono
tam specjalne dróżki, które
pozwalają ludziom na wózku
samodzielnie dojeżdżać do leżaków plażowych, pomieszczeń
sanitarnych, baru kawowego i,
oczywiście, do morza. Kąpać się
pomaga im specjalnie przygotowany personel.
 Naukowcy, badający Całun Turyński, znaleźli kolejny
dowód dotyczący czasu pochodzenia płótna. Została potwierdzona hipoteza, że oczy zmarłego zamykały monety (zgodnie
ze zwyczajem, który istniał
w kulturze żydowskiej). Podczas
prześwietlenia makrozdjęcia
przeanalizowano fragment
odbitków cieni dookoła oczu.
Rozpoznano na nich napis
„UKAI”, który najprawdopodobniej pochodzi od greckiego
„TIBERIOUKAIROS” (Imperator Tyberiusz). Wyniki badań
świadczą o tym, że monety
powstały w czasach panowania
Cezara, namiestnikiem którego
w Judei był Poncjusz Piłat.
 W związku z jubileuszem
300-lecia Koronacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
paulini z Jasnej Góry zachęcają
do udziału w inicjatywie „Żywa
Korona Maryi”. Polega ona
na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego,
np. spowiedzi po wielu latach,
pojednania z kimś po długim
konﬂikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków
i in. To zobowiązanie należy
napisać na odwrocie swojego zdjęcia w formie papierowej i wysłać na Jasną Górę.
W odpowiedzi paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej,
jako znak, że „jesteś Diamentem
w Żywej Koronie Maryi”.
 Niemiecka diecezja augsburgska opublikowała „SocialMedia-Codex” („Kodeks pracy
w sieciach społecznych”), który
obowiązuje 14 tysięcy pracowników lokalnego Kościoła. Broszurę ze wskazaniami otrzymało
duchowieństwo, pracownicy
kurii, nauczyciele, wychowawcy
i in. W dokumencie podkreśla
się, że w służbie chrześcijańskiej
nie powinno być anonimowości i
podwójnych standardów. Warto
troszczyć się o to, aby kontent
w sieci odpowiadał oﬁcjalnemu
nauczaniu Kościoła. Podobny
kodeks niemiecki episkopat
wydawał już w 2012 roku. Jednak miał on – w odróżnieniu
od współczesnego – charakter
rekomendacyjny.
credo.pro; pch24.pl;
niedziela.pl
Angelina Pokaczajło
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Diecezjalna peregrynacja ﬁgury
Matki Bożej Fatimskiej

GŁOS PRZESZŁOŚCI

Pierwsza peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
na Białorusi była poświęcona 80-leciu objawień Maryi
w Portugalii. Specjalnie na jubileusz kardynał Kazimierz
Świątek poświęcił i przywiózł
z ziemi fatimskiej figurę Matki
Bożej, która od maja 1997 roku do września 1998 roku pielgrzymowała po kościołach i
kaplicach Białorusi.
Przed peregrynacją wierni kraju przygotowywali się
do przyjęcia figury Maryi
przez misje i rekolekcje, poznając treść oraz istotę fatimskiego orędzia. Bezpośrednio dni przebywania figury
we wspólnotach parafialnych były związane z mocnymi przeżyciami, które
wlewały światło i nadzieję
do ludzkich serc. Wierni
czcili Matkę Bożą przez
dzienne i nocne czuwanie
modlitewne, Mszę św., Komunię, procesję ze świecami. Według słów biskupa diecezji grodzieńskiej
Aleksandra
Kaszkiewicza, „był to czas Matczynych nakazów i przestróg
dla zbłąkanych, pociechy i
pokrzepienia dla słabych i
niepewnych”.
niepewnych”

W EKUMENICZNYM DUCHU

Na początku peregrynacji kardynał Kazimierz
Świątek zauważył: „Jestem przekonany, że
ta pielgrzymka Matki Bożej Fatimskiej
w Jej ﬁgurze ożywi religijne życie kraju, przybliży ludzi do Boga i będzie
sprzyjała zintegrowaniu się
wszystkich wyznań”.
Rzeczywiście. Do uczczenia
Matki Bożej bardzo często dołączali wierni z cerkwi prawosławnej. „Na granicy paraﬁi
Międzyrzecz, w wiosce Aleksandrowszczyzna (dekanat słonimski – uw. aut.),
gdzie w zdecydowanej
Uroczyste rozpoczęcie diecezjalnej peregrynacji
na 100-lecie objawień Maryi w Portugalii odbędzie się
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczuczynie 13 maja.
10.00 – konferencja na temat „Aktualność kultu Matki Bożej
Fatimskiej” (o. dr Witalij Siarko SP);
11.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu;
12.00 – Msza św. z poświęceniem figury Matki
Bożej Fatimskiej oraz rozpoczęcie peregrynacji.

Są zaproszeni kapłani, zakonnicy i zakonnice,
a także wierni diecezji.
ciąg dalszy ze str. 3
Mam na imię Janina-Maria Połujan. Od niedawna mieszkam
w Domu Miłosierdzia w Kamionce (dekanat Szczuczyn). Jestem
czytelniczką „Słowa Życia” już od 20 lat. Czytam każdy numer
od początku do końca. Opowiadam również innym osobom o tym,
co przeczytałam.
Chcę podziękować wszystkim pracownikom redakcji gazety
„Słowo Życia”, na stronach której każdy człowiek znajduje dla siebie dużo ciekawego i pożytecznego. Bóg zapłać!
Jestem Helena Bojsza z Grodna. Czytam
„Słowo Życia” wspólnie
z rodziną od samego
początku jego założenia.
W gazecie znajduję dużo
nowego i ciekawego
do osobistego rozwoju duchowego. Dzięki
„Słowu” śledzę wydarzenia, które odbywają się
w Kościele. Lubię czytać rozważania hierarchów w rubryce „Słowo dla życia”. Zawsze duchowo dołączam do życzeń w rubryce
„Z głębi serca”. Bardzo mi się podoba rubryka dla dzieci – ciekawa
i wartościowa. W zrozumiały sposób są poruszane dosyć głębokie
i godne uwagi tematy. Jestem pewna, że rubryka przyciąga uwagę
również wielu dorosłych.
Zawsze czytam gazetę podczas odpoczynku. Często przeglądam
stare wydania. Wykorzystując konkretne numery, dążę do ewangelizacji w pracy. A pracuję jako pielęgniarka w przedszkolu.
Wszystkim uczestniczącym w sprawach gazety „Słowo Życia”
życzę Bożej pomocy i opieki Matki Najświętszej!

Wyższe duchowieństwo w procesji z figurą Maryi 20 lat temu

większości mieszkają prawosławni, ludzie usłali dywan z
kwiatów na ok. 50 metrów i
postawili ołtarz, przy którym
nastąpił nieprzewidziany w programie postój na ok. pół godziny – wspomina o. Jan Bańkowski OFMCap. – Wierni ze łzami
w oczach modlili się i śpiewali
prawosławne pieśni maryjne.
W samym kościele w Międzyrzeczu podczas adoracji specjalna godzina modlitwy była
przeznaczona dla chrześcijan
prawosławnych, którzy licznie
przybyli do świątyni. Później z
radością nieśli oni ﬁgurę podczas procesji, zamieniając się
z innymi grupami wiernych.
Następnego dnia w drodze
do paraﬁi Dziewiątkowicze
w wiosce Dziergiele prawosławni wystawili ołtarzyk polowy,
na którym została umieszczona
ﬁgura. Z uczuciem głębokiego
szacunku żegnali się z nią wszyscy wierni – zarówno katolicy,
jak i prawosławni”. W podobnej
atmosferze przebiegała peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej we wszystkich parafiach
Białorusi.
Wydarzenie rzeczywiście
nosiło wyjątkowy charakter,
ponieważ Cerkiew prawosławna na poziomie oficjalnym
do dnia dzisiejszego nie uznaje objawień w Fatimie. Jednak
wiara w orędowniczą moc Matki Bożej przed Jej Synem zdołała zjednoczyć licznych wiernych, niezależnie od wyznania,
a nawet ateistów. „Pielgrzymka
ﬁgury Matki Bożej spotkała się
z dużym zainteresowaniem
wśród niewierzących, obojętnych na religię oraz wyznawców
innych religii, którzy mieszkają
w naszej paraﬁi. Można powiedzieć, że Maryja zgromadziła

dookoła siebie wielu ludzi,
szczególnie przy swoim powitaniu oraz podczas Mszy św. na początek i pożegnanie” – zapisano
w księdze pamiątkowej, która
towarzyszyła fatimskiej figurze
w jej pielgrzymce po diecezji
grodzieńskiej, przez parafian
z kościoła w Kiemieliszkach
(dekanat ostrowiecki).

TRIUMF SERCA
MATKI BOŻEJ

W diecezji grodzieńskiej
figura Maryi była przewożona
z parafii do parafii specjalnym
samochodem-kaplicą, zorganizowanym przez brata Albina ze
Zgromadzenia Braci Samarytan
z Dereczyna (dekanat słonimski). Pielgrzymka trwała od

o zawsze aktualnym orędziu
fatimskim.

DRUGIE POWITANIE
MARYI W FIGURZE
FATIMSKIEJ

Minęło już 20 lat. Zmieniło się pokolenie wiernych,
Kościół w kraju przeżył odrodzenie duchowe. Matka Boża
w fatimskiej figurze chce znowu
dotknąć diecezjan, aby błogosławić im na dalszą działalność
na chwałę Boga.
Warto na nowo otworzyć
się na powtórne przyjście Najświętszej Panny. Przed przyjęciem do parafii figury peregrynacyjnej (9 dni przed) zaleca się
rozpocząć Nowennę do Matki Bożej z Fatimy. Szczegól-

Podczas ogólnobiałoruskiej peregrynacji w latach 1997-1998
Matka Boża w figurze fatimskiej odwiedziła 45 parafii w diecezji
pińskiej, 154 parafii w diecezji grodzieńskiej oraz 117 parafii
w archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

czerwca do listopada 1997 roku. Potem figura odwiedziła
kaplice seminaryjną i zakonne,
katedrę grodzieńską. W maju
1998 roku odbyły się tam uroczystości związane z zakończeniem peregrynacji w diecezji
grodzieńskiej, po czym figura
została przekazana mińskiej
archikatedrze. Tam odbył się
Akt Poświęcenia Białorusi Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
„Święta Maryjo! – przemówił
kardynał Kazimierz Świątek. –
Oddaję Tobie wszystkie paraﬁe, wszystkie świątynie, kaplice,
wszystkich kapłanów i zakonników, cały ten wierny lud Boży.
Bądź w pełni Panią we wszystkich świątyniach i domach”.
Teraz figura Matki Bożej znajduje się w katedrze
pińskiej jako przypomnienie

nym znakiem przygotowania
powinien być również udział w
sakramencie pokuty i Eucharystii. Należy przypomnieć sobie
owoce ostatniej peregrynacji
(nawrócenia, pojednania, uzdrowienia duchowe, podziękowania, przeprosiny, prośby i in.),
podjęte postanowienia. Wszystko to powinno obudzić pragnienie serca do dalszego duchowego dążenia do doskonałości.
Zakończenie peregrynacji
figury Matki Bożej Fatimskiej
odbędzie się w katedrze grodzieńskiej 22 października.
Początek Mszy św. o 12.00.
Po uroczystej liturgii figura pozostanie w świątyni.
Angelina Pokaczajło,
zostały wykorzystane zdjęcia z
ave-maria.by

Mam na imię Teresa Karpowicz. Pochodzę z Onżadowa
(dekanat oszmiański). Czytam „Słowo Życia” od 2001 roku. Wiele numerów przechowuję, czytam je ponownie
często i z przyjemnością. Gazeta nie traci na aktualności,
ponieważ każdy jej artykuł jest prawdziwym Słowem Życia, niewyczerpanym źródłem mądrości, lekiem dla duszy,
prawdziwym drogowskazem katolika.
Często słyszę od ludzi pytania dotyczące tego, jak się
modlić, za co karze Bóg... W podobnych sytuacjach zawsze
mówię: „Czytaj «Słowo Życia» i będziesz wszystko wiedział. Wiadomo wszystkich odpowiedzi w jednej gazecie
znaleźć się nie da. Jednak warto czytać ją regularnie i uważnie. «Słowo Życia» jest prawdziwą
encyklopedią wiary chrześcijańskiej”.
Ja osobiście dzięki tej gazecie głębiej odkrywam swoje słabości i staram się iść prawdziwą
drogą do Nieba. Czasami wypisuję pewne wyrazy z artykułów. Z przyjemnością poszerzam słownictwo o nowe terminy religijne. Zawsze nabywam dwie wersje gazety. W ten sposób uczę się języka
polskiego.
Z ciekawością czytałam historie kościołów (szczególnie mi znanych). Z materiałów z gazety
stworzyłam nawet album „Kościoły Oszmiańszczyzny”. Z opowiadań o świętych dowiedziałam się,
że św. Józefa czcimy nie tylko 19 marca, ale też 1 maja jako rzemieślnika i orędownika pracujących.
Więc gdy w dniu jego wspomnienia odbywał się chrzest mojego wnuka Hleba, z radością nadaliśmy mu drugie imię – Józef. A ileż nowego dowiedziałam się o działalności kapłanów jezuitów!
Szczególnie w porównaniu z tym, co o nich się mówiło w radzieckich podręcznikach. Duży wpływ
na moją wiarę wywarła historia o Całunie. A opowiadanie „Piotr Żołnierz” o mężczyźnie, któremu wrota do raju otworzyły „zdrowaśki”, przez niego odmawiane, sprawiło, że dołączyłam do Koła
Żywego Różańca.
Szanowna redakcjo, od dawna chciałam skierować do was dobre słowa, na które zasługujecie. Cieszę się, że przydarzyła się odpowiednia na to okazja. Z ogromną przyjemnością wyrażam
wdzięczność ks. Jerzemu oraz wszystkim zwolennikom gazety „Słowo Życia” za trudną i wartościową
sprawę, którą się zajmujecie. Pismo ubogaca i pokrzepia wiarę. Życzę, aby dobry Bóg obdarzył Was
mocnym zdrowiem i osobistym szczęściem, abyście się cieszyli tą łaską, którą dał Wam Pan. Wiedzcie, my – czytelnicy – bardzo Was kochamy!
P.S. Mój starszy wnuk uczy się teraz czytać, na jesień pójdzie do 1. klasy. Bezgranicznie się cieszę,
że już potrafi samodzielnie przeczytać nazwę Waszej gazety. Z całego serca pragnę, aby za jakiś czas
stała się jego ulubioną lekturą, jaką jest dla mnie.
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Obrazy maryjne na
znaczkach pocztowych

Od dawna na naszych ziemiach zarówno wśród prawosławnych, jak i katolików
w sposób szczególny jest szanowana Bogarodzica. Matka Boża – Orędowniczka, Opiekunka, Zbawicielka, Miłosierna... Ludzie wymyślili wiele tytułów. Jest w nich skryta niezachwiana nadzieja i najszczersza wiara. Być może właśnie dlatego na Białorusi istnieje
tyle pięknych legend o Jej przedziwnych objawieniach, tyle cudownych obrazów?
Światowa
ikonografia
liczy ok. 700 obrazów Bogarodzicy.
Postanowiłem
opowiedzieć o najbardziej
szanowanych na ziemiach
białoruskich ikonach Niepokalanej, które znalazły się
na znaczkach pocztowych.
Najbardziej znany wizerunek Maryi na Białorusi,
w tym też w diecezji gro-

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej
na znaczku pocztowym Litwy

dzieńskiej – Matki Bożej
Ostrobramskiej, która w cudownym obrazie w sposób
szczególny jest Orędowniczką ziem litewskich,
białoruskich i polskich już
w ciągu ponad 300 lat. Piękny obraz Najświętszej Maryi

zaprasza do rozmyślań i
modlitwy. Delikatna postać
Bogarodzicy z wpółotwartymi oczyma i skrzyżowanymi
na piersiach rękami budzi
w człowieku miłość i zaufanie. Niezwykła łagodność,
zamyślenie, słodycz, a zarazem głęboka powaga promieniują z tego wizerunku.
Poczta Litwy umieściła tę
cudowną ikonę na swoim
znaczku w 1990 roku.
Słynący swoimi łaskami
obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest znany i szanowany nie tylko w Polsce.
Ten wizerunek Niepokalanej znajduje się również
w świątyniach Białorusi
oraz Litwy. Zgodnie z legendą został on napisany jeszcze za życia Najświętszej
Panny przez Łukasza Ewangelistę na desce stołu, przy
którym spożywali posiłki
Jezus, Maryja i Józef. Gdy
Apostoł przyniósł rysunek
do Bogarodzicy, powiedziała: „Łaska Zrodzonego
ze mnie oraz moja niech
pozostaną z tym obrazem!”.
Jako pierwsza wizerunek
Matki Bożej Częstochowskiej na swoim znaczku
w 1966 roku wykorzystała poczta Watykanu, a
w 1992 roku zestaw znacz-

Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej na znaczku Watykanu

Panny z nieznacznie pochyloną głową w aureoli z 12
gwiazd i licznych promieni

kowy ukazał się w Polsce.
W 2000 roku natomiast
miało miejsce zjednoczone

Nazywam się Irena Jurkanis. Mieszkam
w Grodnie. Wolny czas
z gazetą „Słowo Życia”
spędza cała nasza rodzina. Czytamy ją od 1997 roku, od samego początku.
Na zdjęciu moja wnuczka Marta z licznymi
numerami, które starannie przechowujemy
w rodzinnym archiwum.
Na stronach gazety zawsze znajdujemy coś ciekawego do czytania. Zaczynamy od aktualnego „Kalendarza wydarzeń”. Potem przechodzimy do rubryk „Z głębi serca”, „Słowo dla życia”, „Warto wiedzieć”,
„Wczoraj, dziś, jutro”. Stamtąd czerpiemy sporo informacji, szybko i
dobitnie odzwierciedlających ważne wydarzenia, które się odbyły lub
odbędą w diecezji grodzieńskiej i nie tylko. Potem każdy wybiera coś
dla siebie. Mąż z dziećmi – „To, co trwa na wieki” oraz „Z życia Kościoła”.
Mama – „W drodze ku świętości”, „Wychowanie do odpowiedzialności”.
Wnukowie bardzo lubią rubrykę „Odpoczynek ze Słowem”. Ja osobiście
czytam gazetę od deski do deski. Bardzo mi się podobają artykuły
z udziałem młodzieży. Cieszy mnie, że młodzi ludzie interesują się
Kościołem. Potem omawiamy najciekawsze artykuły.
Gazeta w zupełności odpowiada naszym zapotrzebowaniom.
Mamy nadzieję, że będzie się ukazywała też w przyszłości!

wydanie znaczka z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej przez poczty
Watykanu i Polski.
Jednym z pierwszych
obrazów Królowej Niebieskiej jest starożytna ikona
Bogarodzicy „Nienaruszalna
Ściana”. Jej oryginał znajduje się w ołtarzu Soboru Sofijskiego w Kijowie. W ciągu

Obraz Matki Bożej Włodzimierskiej (pierwszy z lewej strony)
na zestawie znaczków „Ikony Białorusi XXI wieku”

Jest w nich podkreślona
ludzka natura Chrystusa. Maryja, przedstawiona
do połowy postaci, trzyma
na prawej ręce Dzieciątko, które pieszczotliwie
tuli się do Niej: policzkiem
do policzka, obejmując

Ikona Bogarodzicy „Nieporuszona Ściana” (pierwsza z lewej strony)
na zestawie znaczków „2000-lecie chrześcijaństwa”

9 wieków ikona pozostawała nieuszkodzona, dlatego
też otrzymała taką nazwę.
W najtrudniejszych czasach
Matka Boża w cudownym
obrazie pomagała białoruskiemu i ukraińskiemu narodowi. Na dużym półkolu
dokoła ikony znajduje się
grecki napis ułożony z czarnej mozaiki: „Bóg jest z Nią
i nic się nie zmieni: pomoże Jej Bóg z rana i potem”.
W 2000 roku reprodukcja tej ikony znalazła się
na jednym z trzech znaczków zestawu na 2000-lecie chrześcijaństwa, który
poczta Białorusi wydała
wspólnie z pocztami Ukrainy i Rosji.
Na Białorusi istnieje
również zestaw znaczków
„Ikony Białorusi XXI wieku”.
Jeden ze znaczków – obraz
Matki Bożej Włodzimierskiej. Należy on do typu
ikonograficznego Elaus –
Zamiłowanie. Ikony tego
typu przekazują miłość,
która łączy Matkę z Synem.

za szyję lewą rączką, a prawą dotykając Jej obojczyka. Maryja pochyla głowę
do Syna, wskazując lewą
ręką na Jezusa jako zapowiadanego Zbawcę świata –
jedyną Drogę, Prawdę i Życie. Twarz Bogarodzicy jest
skupiona, smutna, z dużymi
oliwkowymi oczyma, które
patrzą na pełną zdumienia
twarzyczkę Jezusa. Na złotawej z białym obramowaniem okrągłej aureoli Matki
Bożej znajduje się mniejsza aureolka Dzieciątka,
również złotawego koloru
z dwoma greckimi literami „I” („jota”, oznaczająca
imię Jezus) oraz „H” („eta”,
może oznaczać wyraz „hegemon” – „wódz”, „król”).
Prawdopodobnie te litery
są skrótem ІХЕН od „Iesus
Chrystos eleison hymas”
(„Jezu Chryste, zmiłuj się
nad nami”).
W 2013 roku białoruska
poczta wydała zestaw znaczków na 400-lecie przybycia
cudownego obrazu Matki

Bożej do Budsławia. Obraz
ikonograficznie
należy
do zachodnioeuropejskiego typu Odygitria. Matka
Boża została namalowana do pasa, w czerwonych
szatach, białym welonie i
ciemnozielonym płaszczu
z koronkowymi brzegami.
Dzieciątko znajduje się
na Jej lewej ręce w swobodnej postawie, w jasnym chitonie i ciemnożółtym płaszczu. Ręce wyciąga do Matki:
prawą błogosławi, a lewą
Jezus jakby podaje Maryi
granat – symbol wiecznego
życia oraz chrześcijaństwa,
licznych wiernych którego
uosabiają ziarna owocu.
Zgodnie ze słowami teologa Grzegorza Połamy
Matka Boża jest oknem, które łączy wszechświat: „Jest
ona chwałą mieszkańców
ziemi, radością obywateli
Nieba, ozdobą wszystkiego
stworzenia. Jest początkiem, źródłem, korzeniem
naszej nadziei na Królestwo

Cudowny obraz Matki Bożej Budsławskiej na zestawie znaczków,
wydanym przez pocztę Republiki
Białoruś

Niebieskie, którą możemy
zrealizować tylko dzięki Jej
modlitwom za nas...”.
Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi. Teraz i
zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Leon Karpowicz

Nazywam się Józefa Wiszniewska. Mieszkam w Grodnie. Czytam
„Słowo Życia” od pierwszego numeru. Każdy z nich – bardzo ciekawy.
I starszy, i młody człowiek znajduje w gazecie coś dla siebie, by zgłębiać swoją wiarę. Mnie przeważnie interesują historie budowy kościołów, różne modlitwy. Jako osoba starsza mogę z pewnością powiedzieć,
że modlitwa zawsze pomaga w naszym niełatwym życiu. W moim czyni
cuda! Radzę wszystkim pokochać Różaniec...
Kochana redakcjo „Słowa Życia”, serdecznie dziękuję za tak potrzebną gazetę. Życzę wszystkim pracownikom mocnego zdrowia, dobrych pomysłów i jak najwięcej czytelników. Szczęść Boże!
Mam na imię Franciszek Rozwadowski. Mieszkam w Wołkowysku. „Słowo Życia” czytam od pierwszego numeru. Na początku było to wydanie
czarno-białe, obecnie jest kolorowe. Niezależnie od zewnętrznego wyglądu
w gazecie zawsze znajduję najważniejsze – wewnętrzną zawartość, akcent
kładziony na miejsce wiary w naszym życiu.
Gazetę zaczynam czytać od Ewangelii na bieżącą niedzielę oraz rozmyślań nad Słowem Bożym. Kolejny artykuł – reﬂeksje redaktora naczelnego.
Następnie czytam wypowiedzi Ojca Świętego, biskupów, kapłanów. Potem
inne artykuły, a kończę historyjką dla dzieci. Z pisma dowiaduję się, w jakiej
miejscowości zostały odnowione i wybudowane kościoły. Dla mnie osobiście
jest to najciekawsze. Dowiaduję się również o odbywających się synodach,
spotkaniach różnych grup (rodzinne, księży, zakonnic, ministrantów i in.),
pielgrzymkach. Krótko mówiąc, o życiu religijnym diecezji i świata. Jestem
bardzo wdzięczny redakcji za tak wspaniałe Słowo Życia!

Mam na imię Danuta Gryń. Mieszkam w Grodnie. Z przyjemnością czytam „Słowo Życia” od pierwszej do ostatniej strony, przerywając czytanie z powodu łez. Na przyszłość
bardzo bym chciała ze stronic gazety dowiedzieć się o świętych męczennikach. Pragnę bliżej poznać ks. prałata Józefa Trubowicza, o. profesora Andrzeja Szczupała CSsR,
ks. Maksyma Boczarnikowa, o. Romana Cieślaka CSsR. Są to niezwykłe osoby, które służą Bogu i ludziom, nie żałując sił i zdrowia. Byłabym również wdzięczna za umieszczanie
na stronach pisma zapowiedzi o koncertach muzyki sakralnej w świątyniach miasta. Muzyka jest „lekarzem”, który koi rany duszy...
Ogromnie dziękuję za gazetę, za ciekawe artykuły na różne tematy religijne, wyjaśnienia i pouczenia. Dziękuję ks. redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi, Angelinie Pokaczajło, Kindze Krasickiej, Jerzemu Ławyszowi oraz innym pracownikom redakcji. Osobne podziękowanie składam za ojczysty język polski, którego niestety prawie nie da się
usłyszeć w królewskim mieście Grodno. Niech Pan Bóg Was strzeże, moi drodzy. Życzę zdrowia Wam i Waszym rodzinom. Niech serca będą napełnione miłością, miłosierdziem,
radością i wiarą. Wszystkiego najlepszego! Szczęść Boże.

Uzdrowiony przyjedzie
na kanonizację do Fatimy
Dziecko z Brazylii, które doznało uzdrowienia
za przyczyną błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto, będzie obecne
na ich kanonizacji.
Rodzice chłopca wezmą
udział w konferencji prasowej
w sanktuarium, ujawniając
szczegóły niezwykłego zdarzenia, do którego doszło przed
ponad 10 laty. Wtenczas sześciolatek wypadł przez okno i
odniósł poważny uraz głowy.
Zespół medyczny stwierdził,
że poszkodowany pozostanie
w stanie wegetatywnym lub
będzie niepełnosprawnym
umysłowo do końca życia.
W trzy dni po wypadku lekarze oznajmili, że chłopiec jest
w pełni zdrowy. W 2007 roku
inny zespół medyczny orzekł,
że przypadek należy uznać
za niewytłumaczalny z naukowego punktu widzenia.
Rodzina uzdrowionego
dziecka ujawniła, że w trakcie
akcji ratunkowej ojciec przyzywał pomocy Matki Bożej Fatimskiej oraz błogosławionych
Hiacynty i Franciszka.

Nieuleczalnie chorzy
spotkają się z Papieżem
Ojciec Święty Franciszek –
pierwszy papież w historii,
który przyjmie na audiencji
ludzi chorych na pląsawicę
Huntingtona.
Kilka rodzin z Ameryki
Północnej, gdzie występowanie
choroby jest 1000 razy częstsze
niż na innych kontynentach,
przybędzie do Rzymu, aby podzielić się z Papieżem osobistymi historiami. Dla niektórych
będzie to pierwsza w życiu
podróż za granicę.
HD jest nieuleczalną,
śmiertelną chorobą. Do dzisiaj nie odkryto na nią lekarstwa. Objawami choroby są
niezborne ruchy, jak również
problemy poznawcze oraz
psychiatryczne.

Królowa piękności –
zakonnicą
20-letnia Esmeralda Solis Gonzales, która wygrała konkurs piękności w rodzinnym mieście
i zakwalifikowała się
do finału Miss Meksyku
w 2016 roku, zdecydowała się życie modelki
i dietetyczki zamienić
na życie w klasztorze.
Dziewczyna wstąpiła
do nowicjatu meksykańskiej
gałęzi sióstr klarysek, żeby
poznać swoje życie z innej
perspektywy. „Byłam bardzo
szczęśliwa z tego, co miałam.
Nie da się jednak porównać
tego ze szczęściem, jakim teraz
wypełnił moje serce Bóg” –
powiedziała Esmeralda.
Kinga Krasicka
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Biskup Aleksander Kaszkiewicz spotkał się z pracownikami kolei

Biskup grodzieński poświęcił odnowiony ołtarz główny kościoła w Wołpie

Spotkanie odbyło się w grodzieńskiej paraﬁi
Najświętszego Odkupiciela. Wzięli w nim udział
kolejarze ze Swisłoczy, Wołkowyska, Porzecza,
Lidy i Grodna. Przybył tam również obecny Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., podczas której biskup w sposób szczególny modlił
się za członków duszpasterstwa kolejarzy diecezji grodzieńskiej oraz ich rodziny. W homilii hierarcha zachęcił obecnych do przyjęcia
prawdziwego pokoju – pokoju Chrystusa, który
wypływa z Jego przebitego Serca jako strumień miłosierdzia i przebaczenia, jako źródło
nowego życia rozlewającego się na wszystkich
ludzi. Ordynariusz również podziękował członkom duszpasterstwa za aktywność i zachęcił
do codziennego służenia. „Niech wasza praca
będzie przykładem ofiarnej miłości do bliźniego, a wasze serca niech napełnia radość i

Starożytny ołtarz, wykonany w stylu wczesnego baroku przez nieznanych mistrzów z fundacji Kazimierza Sapiehy, został gruntownie
odrestaurowany dzięki staraniom proboszcza
paraﬁi pw. św. Jana Chrzciciela ks. Jana Sareły.
Podczas Mszy św. biskup Aleksander
Kaszkiewicz w sposób szczególny modlił się
za ofiarodawców odnowionego ołtarza oraz
całą wspólnotę parafialną, a także udzielił sakramentu bierzmowania miejscowym
wiernym.
W homilii ks. Jerzy Martinowicz, odpowiedzialny za media diecezji grodzieńskiej,
podkreślił, że dziś ludzie potrzebują głębszego poznania Jezusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Kapłan dodał, że każdego dnia
trzeba rozpoznawać Chrystusa, który pragnie, aby ludzie Go kochali i szanowali. Warto
postawić Boga w centrum swojego istnienia, aby dobrze wypełnić swoje powołanie i
w należyty sposób przeżyć życie. Bierzmowani

satysfakcja z dobrze spełnionych zadań” –
dodał hierarcha.
Po Mszy św. miała miejsce druga część
spotkania. Pracownicy kolei przywołali z pamięci początki powstania swego duszpasterstwa oraz kapłanów, którzy aktywnie uczestniczyli w rozwoju wspólnoty i troszczyli się o jej
wzrost duchowy.

W niedzielę Bożego Miłosierdzia odbyła się piesza pielgrzymka Sopoćkinie–Świack
Pielgrzymi wyruszyli do kaplicy, gdzie
znajduje się obraz „Jezu, ufam Tobie”.
Wierni wraz z proboszczem ks. Antonim Obuchowskim pielgrzymowali w intencji swojej parafii, krewnych, bliskich i
przyjaciół, modląc się do Boga, bogatego
w miłosierdzie.
W kaplicy odbyła się odpustowa
Msza św. , podczas której pielgrzymi zawierzyli Jezusowi Miłosiernemu swoje sprawy i kłopoty. Wielu przystąpiło
do Komunii św. , pragnąc otrzymać łaski
obiecane przez Chrystusa. Zgodnie z tym,
co zanotowała w swoim „Dzienniczku”
św. Faustyna, „dusza, która w tym dniu

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

DIECEZJALNY ZJAZD PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

przystąpi do spowiedzi i Komunii św. ,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i
kar” (Dz. 699).

Imieniny ks. prałata Jerzego Lewińskiego obchodzono w grodzieńskim seminarium
W intencji solenizanta została odprawiona
Msza św.
Podczas kazania ks. Roman Kotlimowski
wspomniał o życiowym losie kapłana. Podkreślił jego unikalną naturę i szlachetne
wartości, dzięki którym „wzrastało w wierze
niejedno pokolenie kapłanów”.
Po wspólnej Eucharystii każdy miał
możliwość osobiście złożyć życzenia solenizantowi, podziękować mu za życzliwość,
szczerość, humor i radość, którymi dzieli się
z innymi. „W formacji duchowej kleryków
bardzo ważną rolę odgrywa przykład życia
i świadectwo wiary duchowieństwa, które zajmuje się ich wychowaniem. Dla nas
ks. Jerzy jest doskonałym przykładem realizacji powołania do kapłaństwa” – powiedział
w imieniu kleryków jeden z seminarzystów.

Ks. prałat Jerzy Lewiński jest najstarszym wykładowcą Wyższego Seminarium
Duchownego w Grodnie. W ciągu wielu lat
pomaga alumnom zdobywać życiową mądrość i budować głębokie relacje z Chrystusem.

Młodzież ze Szczuczyna zrealizowała pielgrzymkę do Budsławia
Tegoroczni maturzyści odwiedzili sanktuarium, aby się pomodlić przed cudownym
obrazem Matki Bożej Budsławskiej o dobry
wybór drogi życiowej i udane zdanie egzaminów. W tych intencjach w świątyni została
odprawiona Msza św.
W drodze do maryjnego sanktuarium
maturzyści odwiedzili również kościoły
w Iwiu i Gierwiatach, byli nad jeziorem
Narocz oraz w kompleksie memorialnym
w Chatyniu.
Dzięki staraniom duszpasterzy parafii
w Szczuczynie została również organizowana pielgrzymka dla młodych ludzi, którzy w
tym roku mają przystąpić do sakramentu

bierzmowania. W ramach przygotowania
młodzież odwiedziła sanktuarium w Trokielach.

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”.
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.

Wydarzenie jest tradycyjnie obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. W świątyniach
diecezji grodzieńskiej wierni modlą się za tych, którzy dali im życie, a dla zmarłych ojców
proszą o wieczne szczęście w Niebie.
Tegoroczna uroczystość odbędzie się 4 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej
Cierpliwie Słuchającej na Wzgórzu Nadziei. W tym dniu wyruszy tam piesza
pielgrzymka z Grodna.
Program:
08.00 – wyjście pielgrzymów z kościoła
13.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
pw. Matki Bożej Anielskiej
13.15 – konferencja dla ojców, mężczyzn;
(franciszkański);
14.00 – Droga Krzyżowa;
12.00 – powitanie pielgrzymki przez kusto- 15.00 – Msza św. w intencji ojców
sza sanktuarium w Kopciówce;
(żyjących i zmarłych);
12.00-13.00 – odpoczynek i herbata;
16.30 – odjazd autokarami do Grodna.
Do udziału są zaproszeni ojcowie oraz wszyscy mężczyźni, aby wypraszać
u Panny Maryi łaski dla swych rodzin.

ІХ PARAFIADA DZIECI I MŁODZIEŻY ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

zobowiązali się wtedy być odważnymi wyznawcami swojej wiary i nieść Dobrą Nowinę
o Jezusie Chrystusie innym ludziom, szczególnie znajdującym się daleko od Kościoła.
Na zakończenie Mszy św. wierni podziękowali biskupowi za to, że umocnił ich przez ten
sakrament.

Wierni z Lidy przyjęli sakrament bierzmowania
Msza św., podczas której biskup pomocniczy
diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski udzielił
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, odbyła
się w paraﬁi Wniebowzięcia NMP.
Podczas uroczystości hierarcha zachęcał
kandydatów otworzyć się na dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Podchodząc
do nich, namaszczał wiernych olejem krzyżma
i wypowiadał słowa: „Przyjmij znamię Ducha
Świętego”.
Na zakończenie Mszy św. biskup zachęcił
bierzmowanych do codziennego świadczenia
swoim życiem o Zmartwychwstałym Panu.
Hierarcha pobłogosławił również egzemplarze

Wydarzenie na temat „Przebaczenie. Psychofizyczne i duchowe właściwości w służeniu
pracownika medycznego chrześcijanina” organizuje duszpasterstwo służby
zdrowia na czele z ks. Witalijem Sidorką.
Spotkanie odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym 20 maja.
Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Na spotkanie są zaproszeni pracownicy medyczni diecezji.

DIECEZJALNY DZIEŃ OJCA BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W KOPCIÓWCE

Biskup Aleksander Kaszkiewicz udzielił sakramentu bierzmowania wiernym z Grodna
Około 120 paraﬁan z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego otrzymało umocnienie w dojrzałości
chrześcijańskiej.
Homilię podczas uroczystej Mszy św. wygłosił ks. Jerzy Martinowicz. Kapłan podkreślił,
że przez sakrament bierzmowania człowiek
otwiera się na działanie Ducha Świętego, który czyni go zdolnym do mężnego wyznawania
swojej wiary oraz życia według jej zasad. „Aby
być świadkiem Chrystusa, trzeba przyjąć Jego
Ducha – powiedział ks. Jerzy. – Ten dar działa
nie tylko na naszą korzyść. Pomaga i dodaje sił
do dawania świadectwa, tak niezbędnego dla
świata”. Kapłan dodał, że ludzkość potrzebuje
odważnych głosicieli zdolnych pokazać owoce
Ducha Świętego.
Potem biskup namaścił wiernych olejem krzyżma, w ten sposób pozwalając ludzkim sercom zapałać Bożą miłością. Kandydaci

zobowiązali się do szlachetnego włączania
się w godne przeżywanie chrześcijaństwa i
bycia odważnymi wyznawcami Pana.
Na zakończenie Mszy św. biskup Kaszkiewicz zachęcił młodych ludzi do dobrego wykorzystywania okresu młodości oraz uczczenia w miesiącu maju Najświętszej Maryi
Panny, ofiarując Jej szacunek i miłość.

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.
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.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Nowego Testamentu oraz krzyże. Przekazał te
symboliczne prezenty każdemu, kto przyjął
sakrament bierzmowania.

7 maja 1944 r. – ks. Jarosław Wojdag, prob. Lipniszki;
7 maja 1996 r. – ks. infułat Stanisław Kuczyński, rektor WSD, wik. gen. Grodno;
12 maja 1977 r. – ks. Klemens Piwowarun, prob. Wasiliszki;
13 maja 1948 r. – ks. Walerian Holak, prob. Oszmiana;
18 maja 1987 r. – ks. prałat Kazimierz Orłowski, prob. Adamowicze.
Do przygotowania wiadomości wykorzystano stronę internetową grodnensis.by
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CHRYSTUS POWOŁUJE TEGO, KOGO CHCE, I OBDARZA TYCH,
KTO JEST OTWARTY I TEGO PRAGNIE
W Kościele powszechnym rozpoczął się 54. Światowy Tydzień
Modlitw o Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wierni są zaproszeni złączyć swe intencje z prośbą do Boga, aby posłał „robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 38).
Powołanie rodzi się w modlitwie i z modlitwy. Jest tego pewien
ks. kanonik Józef Hańczyc, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lidzie. O osobistej drodze do kapłaństwa, wartości konfliktów wewnętrznych podczas formacji oraz decydującej roli pokory – w specjalnym wywiadzie dla „Słowa Życia”.
Każde powołanie – tajemnica zarówno dla ludzi,
jak i dla samego wybranego.
Na przykład, św. Teresa
od Dzieciątka Jezus już w wieku 9 lat wiedziała, że pragnie
poświęcić swoje życie Bogu.
Św. Augustyn natomiast przyjął chrzest, mając już 33 lata.
Ks. Józefie, proszę się podzielić swoją historią: kiedy zrozumiał Ksiądz, że Wszechmogący
powołuje Księdza do służby
w Kościele?
Bóg wyraziście przemówił do mnie przez ks. kanonika Władysława Mieszczańskiego, dalekiego krewnego
mojej babci ze strony mamy,
który doradził mi wstąpić
do seminarium. Nie zgadzałem się, tłumacząc, że nie dam
rady studiować po tylu latach
przerwy. Miałem wtedy 30 lat.
Jednak on nie ustępował i nalegał.
Wtedy Bóg dał mi jeszcze
jeden znak – zostałem zwolniony z pracy. I zdecydowałem się wstąpić do seminarium, chociaż nie byłem
ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

ministrantem i nie chodziłem
regularnie do kościoła. Jednak Bóg dla każdego ma swój
plan. Dzisiaj jest mi dokładnie
wiadomo, że człowiek jest powołany już w łonie matki.

świadectwo życia. Wiele innych osób również przyczyniło
się do rozwoju mojego powołania. Mogę nawet wszystkich
nie pamiętać. Jest to tajemnica, znana tylko Bogu.

Jaką rolę w duchowym
kształtowaniu się osoby, według Księdza, odgrywa rodzina?
Jest ona najważniejszą
szkołą w życiu każdego człowieka. Bardzo ważny jest przykład rodziców, gdyż od niego zaczyna się wychowanie.
Dla mnie zawsze wzorem życia
Ewangelią była i jest mama,
od której nigdy nie słyszałem
gorszących słów, choć miała
życie pełne cierpienia i niesprawiedliwości. Jej mama –
moja babcia – odeszła po nagrodę do Pana w opinii świętości. Bardzo się modliła o powołania i ofiarowała swe cierpienia w tej intencji. Szczególnie wdzięczny jestem mamie
za wsparcie modlitewne, a
kapłanom, których Bóg postawił na mojej drodze, za ich

Jak osobie wybranej
nie pomylić się podczas rozpoznawania powołania i
w należyty sposób odpowiedzieć na nie?
Najlepsza
odpowiedź
na powołanie to dążenie,
na ile to możliwe, przyczyniać
się do rozwoju duchowego, który polega na pokorze.
Bardzo ważne są modlitwa i
adoracja. Przecież kapłan bez
adoracji jak żołnierz bez amunicji. Spędzanie czasu przed
Najświętszym Sakramentem
oczyszcza duszę. Dobrze to
wiemy, ale niestety jakże tego
brakuje... Jezus rozstrzyga
problemy, ale trzeba Mu je
ofiarować. Warto opowiedzieć
Chrystusowi o swoim pragnieniu. Powołuje On tego,
kogo chce, i obdarza tych, kto
jest otwarty i tego pragnie.

Ks. Józef w otoczeniu kleryków, pochodzących z parafii Świętej Rodziny w Lidzie

Czasami między osobistymi ambicjami człowieka i Bożym zamiarem może powstać
konflikt wewnętrzny. Jednak
Wszechmogący nie myli się
przecież co do ludzi, których
powołuje do służby w swojej
owczarni?
Po to właśnie istnieje seminarium, gdzie osoby duchowne mogą okazać pomoc
temu, kto słyszy głos powołania, przez modlitwę i Słowo
Boże, a także rozpoznać, na ile
kandydat jest gotowy do kapłaństwa.
A czy mogą konflikty wewnętrzne zadziałać na korzyść
człowiekowi?
Konflikty wewnętrzne są
bardzo potrzebne do formacji
duchowej. W okresie semi-

Diakoni Andrzej
Białobłocki i Andrzej
Honczar przyjęli
święcenia kapłańskie

Absolwenci grodzieńskiego Wyższego Seminarium Duchownego otrzymali święcenia z rąk biskupa
Aleksandra Kaszkiewicza w katedralnym kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. W uroczystości wzięli udział liczni kapłani, wykładowcy i wychowawcy seminarium, krewni neoprezbiterów oraz
wierni diecezji. Następnego dnia nowo wyświęceni kapłani odprawili prymicyjne Msze św. w swoich
rodzinnych parafiach.

naryjnym także doświadczałem wypróbowań. Wtedy –
dzisiaj to mogę stwierdzić –
Maryja przez treść objawień
w Fatimie oraz w Fontanelle
umocniła moją wiarę. Dlatego,
oczywiście, jest to możliwe, a
nawet potrzebne.
Czego wymaga od człowieka zgoda stanąć na drodze
posługi kapłańskiej?
Bóg każdemu zsyła dary, a
my mamy odpowiedzieć na to
służeniem tym, kogo On stawia
na naszej drodze każdego dnia.
Inaczej mówiąc, służyć to pomagać sobie nawzajem. Kapłan
dąży do możliwie najbliższych
relacji z Jezusem, pragnie być
Nim przesiąknięty. Po czym powołany dzieli się tym doświadczeniem z ludem Bożym.

Wspólnota parafialna
w Lidzie na czele z proboszczem ks. kanonikiem
Józefem Hańczycem jest
bardzo mocna i żywa. Całe
wojsko chłopców należy
do służby liturgicznej ołtarza. Już kilka lat z rzędu jeden z nich wstępuje
do Wyższego Seminarium
Duchownego w Grodnie,
w ten sposób wzbogacając
kapłańską rodzinę w diecezji.
Ks. Jerzy Martinowicz
i Angelina Pokaczajło
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Dlaczego miesiąc
maj jest miesiącem
maryjnym?

Zadanie:
zrób piękne
„bileciki”
z intencjami,
w jakich będziesz
się modlił do Maryi
w ciągu miesiąca maja.

Najdostojniejszemu
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
z okazji Imienin składamy
wiązankę najserdeczniejszych życzeń: mocnego
zdrowia, sił i wytrwałości
na każdy dzień, niezachwianej wiary i nadziei,
a także optymizmu na co
dzień i pokoju w sercu.
Niech wszechmogący Bóg
wzmacnia i obdarza swoim
błogosławieństwem, a Matka
Najświętsza zawsze
się opiekuje.
Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus
obdarza wszelkimi łaskami,
a Matka Boża przytula
do swego matczynego serca,
nieustannie się opiekuje i
strzeże od zła. Niech
posługa pasterska będzie
napełniona mocą i darami
Ducha Świętego, a zdrowie
i cierpliwość nigdy
nie opuszczają.

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

Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
w dniu Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
błogosławieństwa Wszechmogącego, zdrowia, radości,
optymizmu, mocnej wiary,
sił w głoszeniu Prawdy i
osiągnięciu Królestwa Bożego na ziemi oraz nieustannej
opieki Najświętszej Maryi
Panny na każdy dzień
posługi duszpasterskiej.
Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń

Najdostojniejszy Księże
Biskupie Aleksandrze
Kaszkiewicz!
Z okazji Imienin życzymy,
aby Jezus Chrystus i Matka
Najświętsza nieustannie obdarzali Ekscelencję bezgraniczną miłością i rozjaśniali
każdy dzień życia. Dziękujemy za ciepły uśmiech, dobre
serce i troskę o nas. Pamiętamy o Ekscelencji w swoich
modlitwach. Szczęść Boże!

Studenci kursów katechetycznych przy Wydziale Nauczania i
Wychowania Katolickiego Kurii
Grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Powajbie
z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:

błogosławieństwa Bożego,
opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha
Świętego, wszelkich łask
od Chrystusa, mocnego
zdrowia, pokoju w sercu,
równowagi duchowej oraz
życzliwych ludzi obok. Dziękujemy Bogu za to, że dał
nam takiego kapłana, który
niesie ludziom Słowo Boże,
światło, nadzieję i radość.

Rodzice, siostry i brat

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Jodzikowi
z okazji Imienin składamy
wiązankę serdecznych życzeń: wszelkich łask Bożych,
darów Ducha Świętego na długie lata posługi kapłańskiej,
nieustannej pomocy świętego
Patrona, miłosierdzia Bożego,
pomyślności, zdrowia, pogody
ducha i radości na co dzień.
Niech Matka Boża otula płaszczem swej opieki i wstawia się
za Tobą przed Panem.

Apostolat „Margaretka”
ze Smorgoń

Czcigodny Ojcze
Witalij Siarko!
Z okazji Urodzin i 15. rocznicy święceń kapłańskich
składamy Ojcu najserdeczniejsze życzenia: Bożego
błogosławieństwa, darów
Ducha Świętego, opieki Matki
Niepokalanej, św. Maksymiliana i św. Józefa Kalasancjusza, dużo zdrowia, dobrego
humoru, pogody ducha.
Dziękujemy za głębokie i pouczające kazania, dobre słowa
i rady, otwarte serce, oddaną
służbę Bogu i ludziom.

Rycerstwo Niepokalanej
ze Szczuczyna

Czcigodnym Księżom
Aleksandrowi Siemińskiemu i Aleksandrowi
Mackiewiczowi
z okazji Imienin przesyłamy
szczere życzenia: zdrowia,
prawdziwej radości i jasnej
nadziei, szczerych i sumiennych ludzi na drodze życiowej, miłosierdzia i wielkoduszności, pomyślności,
niegasnącego ciepła duchowego w niełatwej posłudze
kapłańskiej. Niech Matka
Boża otula Was swoją miłością i opieką, wypraszając u Jezusa potrzebne łaski, a święty
Patron wspiera, szczególnie
w trudnych chwilach życia.

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

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia: zdrowia, dobrobytu i szczęścia,
spełnienia planów i marzeń,

7 maja 2017

Maj to najbardziej ciepły i łagodny wiosenny miesiąc. Nazywają go również „miesiącem kwiatów”. Wiąże
się to z tym, że po pierwszych deszczach nareszcie przychodzi dobra pogoda. Pola i ogrody zaczynają się
zielenić, powietrze napełnia przyjemna woń kwiatów. Można powiedzieć, że maj to szczyt wiosny.
W epoce starożytnej miesiąc maj był poświęcony rzymskiej bogini Mai – matce przyrody, żyznej ziemi.
Od czasów średniowiecza w „miesiącu kwiatów” chrześcijanie zaczęli czcić Najświętszą Maryję Pannę, aby
wyrazić głęboki szacunek cnotom i piękności Matki Bożej. Być może również po to, by wykorzenić istniejące
obyczaje pogańskie poświęcone ﬂorze.
Pierwsze dokumenty świadczące o tym, że miesiąc maj jest poświęcony Pannie Maryi są związane z osobą
króla Hiszpanii Alfonsa X Mądrego, który kierował krajem w XVIII wieku. Władca pisał i śpiewał pieśni
do Najświętszej Matki, często zwracał się do Niej, nazywając Maryję „Różą róż oraz Kwiatem kwiatów”. Pragnął
wzmocnić ludzką miłość i szacunek do Matki Kościoła – Tej, która zawsze się troszczy o człowieka, pomaga
mu pokonywać pokusy, pozostawać w stanie łaski i przyjaźni z Bogiem, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie.
Maryja pomaga każdemu człowiekowi. Szczególnie temu, kto zwraca się do Niej w potrzebie. I czyni wielkie
cuda. Potwierdzeniem tego niech będzie ciekawe opowiadanie kapłana salezjanina Brunona Ferrery o nazwie
„Złote buciki”.
Była sobie wdowa, która miała dwie córki. Kobieta dużo pracowała, aby je utrzymać. Tkała w dzień i
w nocy. W święto Matki Bożej zaniosła swoją przędzę do sąsiadek w nadziei, że otrzyma zapłatę za zamówioną
pracę. Jednak nie dostała ani grosza. Każda miała jakiś powód, aby nie zapłacić kobiecie.
W drodze do domu wdowa zatrzymała się w kościele, aby się pomodlić przed ﬁgurą Matki Bożej Różańcowej.
– Święta Maryjo! Ty, która również jesteś Matką, powiedz mi, co mam dać na obiad moim biednym córeczkom?
Nie mam czym rozpalić ognia w piecu, nie mam ani mąki, ani chleba... Pomóż mi, gdyż jestem zrozpaczona.
Matka Boża ulitowała się nad biedną wdową. Wyciągnęła do przodu swoją nogę i zrzuciła przed nią złoty
pantofelek. Drżąc z radości, kobieta pospieszyła do jubilera, aby sprzedać dar Najświętszej Matki. Jednak
mężczyzna od razu zrozumiał, że bucik należy do Maryi. Zawołał straż miejską i kobietę wsadzono do więzienia.
Przed sądem wdowa rozpaczliwie prosiła, by mogła się pomodlić przed ﬁgurą Matki Bożej Różańcowej.
– Święta Maryjo – prosiła kobieta. – Czy mogłabyś potwierdzić, że to Ty dałaś mi ten bucik, że go
nie ukradłam?
Wszyscy patrzyli w milczeniu. I oto ﬁgura zaczęła ożywać. Twarz powoli nabrała kolorów i Matka Boża,
wystawiwszy nogę do przodu, zrzuciła drugi złoty pantofelek. W tym momencie wszyscy uwierzyli w cud. Wdowa
natomiast wróciła do domu i swoich córeczek ze złotymi bucikami Maryi.
S. Weronika Bliźniuk FMA
Czekamy na Twoje „dlaczego”, które możesz wysłać na adres redakcji.
Na pytania zawsze gotowe są odpowiedzieć salezjanki ze Smorgoń.

Z głębi serca

łask Bożych i wielu radosnych chwil. Niech Duch
Święty oświeca każdy dzień
Twej posługi kapłańskiej,
abyś mógł kroczyć drogą
Bożą do świętości. Niech
Jezus zawsze będzie Twym
Przyjacielem, a Maryja
z miłością przytula do serca.

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

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Andrzejowi Agielowi
z okazji Jubileuszu przesyłamy moc serdecznych życzeń.
Niech Jezus Chrystus, którego
codziennie trzymasz w swych
kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka
Boża otacza opieką i miłością,
a Duch Święty pomaga godnie
wykonywać posługę duszpasterską i nieustannie obdarza
swoimi łaskami. Żyj w zdrowiu
i radości, a serce niech
zawsze będzie napełnione
miłością i pokojem.

Z wdzięcznością rodzina
Snopko, Lida-Industrialny

Czcigodnym Księżom
Stanisławowi Łabanowi
i Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
w dniu Imienin życzymy
dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi
Panny na dalsze lata
posługi kapłańskiej.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca,
apostolat „Margaretka” oraz
paraﬁanie z Beniakoń

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rejszelowi
z okazji 25-lecia święceń kapłańskich składamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń.
Niech serce codziennie będzie
pełne radości z wykonywanej
posługi duszpasterskiej, zdrowie dopisuje, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Niech
Matka Najświętsza i Jezus Miłosierny się Tobą opiekują, a
Anioł Stróż wyprasza u Pana
wszelkie potrzebne łaski.
Pamiętający wierni
ze wsi Miesztuny

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Roubie
z okazji 40. rocznicy Urodzin
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego
zdrowia na długie lata i
codziennej radości. Niech
droga, którą wybrałeś, będzie
szczęśliwa i dobra, żebyś
mógł z radością służyć Bogu
i ludziom. Niech się Tobą
zawsze opiekują Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty, a
Matka Najświętsza niech
przytula do swego serca i

pomaga w trudnych
chwilach życia.

Komitet Kościelny z paraﬁi
Wawiórka

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Ładyszowi
z okazji 25. rocznicy święceń
kapłańskich składamy
serdeczne życzenia. Niech
ziarna, zasiane przez Ciebie
na niwie Pańskiej, przynoszą
obﬁte owoce. Życzymy mocnego zdrowia, sił do głoszenia Słowa Bożego, radości
i nieustannej opieki Matki
Najświętszej. Niech wszechmogący Bóg, który powołał
Cię do kapłaństwa, pomaga
w pełnieniu posługi, a Duch
Święty obﬁcie obdarza swoimi
łaskami. Szczerze dziękujemy
za służenie w naszej paraﬁi.

Z modlitwą wdzięczni wierni
z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Wojstomiu

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Sewastianowiczowi
z okazji Imienin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa,
wszelkich darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej
i świętego Patrona, a także
życzliwych ludzi obok. Niech
zdrowie dopisuje przez długie
lata, siły nie opuszczą, a
radość, miłość i szczęście będą
najlepszymi przyjaciółmi.

Franciszkański Zakon
Świeckich, apostolat „Margaretka” i Koła Żywego Różańca
z paraﬁi Teolin

Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu
z okazji Urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Pan Bóg błogosławi i
obdarza Cię swoimi łaskami,
abyś wytrwale podążał wybraną drogą życiową. Niech
wszyscy, kogo spotykasz
w swoim życiu, darzą życzliwością i dobrocią, a wszechmogący Bóg niech zsyła
na Ciebie swe obﬁte dary.
Szczęść Boże!

Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka”
i Koła Żywego Różańca
z paraﬁi Teolin

Czcigodnym Janinie Małyszko, Janinie Gołowacz
i Jadwidze Olszewskiej
z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia
na długie lata, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień,
nieustannej opieki Matki
Bożej i obﬁtych darów Ducha
Świętego. Niech Wasze życie
będzie szczęśliwe i błogosławione, z twarzy nie znika

uśmiech, a obok będą życzliwi
ludzie. Szczęść Boże!

Franciszkański Zakon Świeckich
i Koła Żywego Różańca
z paraﬁi Teolin

Kochanemu Zygmuntowi
Krzywickiemu
z okazji Urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia
wszystkiego, co najlepsze:
mocnego zdrowia na długie
lata życia, pogody ducha,
radości, sił i wytrwałości
na co dzień, optymizmu oraz
niegasnącego zapału wiary,
nadziei i miłości.

Żona, dzieci i wnuki,
wieś Radziwiłki

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Bakłażcowi
z okazji Imienin z całego serca
składamy życzenia: mocnego
zdrowia na długie lata życia,
pogody ducha, mocy i cierpliwości na drodze kapłańskiej,
optymizmu na każdy dzień,
szczęścia i radości oraz dobroci
i miłości od wszystkich, kto się
znajduje obok. Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Krzemienicy

Czcigodnemu Księdzu
Stanisławowi Pytelowi
z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia. Niech
całe Twe życie będzie napełnione światłem i miłością.
Niech Zbawiciel prowadzi
Cię wspaniałą drogą
kapłaństwa, a obok będą
tylko życzliwi ludzie.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Wasiliszek

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Romanowskiemu
z okazji Imienin i Urodzin
przesyłamy najpiękniejsze
życzenia. Niech każdy dzień
będzie napełniony Bożą
miłością, a wykonywana praca
przynosi radość, błogosławione i obﬁte owoce. Życzymy
dużo zdrowia, sił, wytrwałości,
życzliwych ludzi obok oraz
mocnej niegasnącej wiary.
Niech dobry Bóg obﬁcie
obdarza Cię swoimi łaskami.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca,
Rada paraﬁalna i wierni
z kościoła Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Siedleckiemu
z okazji Urodzin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń połączonych z modlitwą: opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask i darów
Ducha Świętego, dużo sił i
zdrowia do realizacji Bożych
zamiarów, życzliwych i

dobrych ludzi obok. Niech
każdy dzień życia będzie napełniony radością i pokojem.

Paraﬁanie ze wsi Nowijanka
i Paszeli

Czcigodny Ojcze
Andrzeju Zuj!
Tak się stało, że od września
zeszłego roku znowu powróciłeś do naszej paraﬁi jako wikariusz. Za tak krótki czas dużo
już zostało zrobione! Szczególnie jesteśmy wdzięczni
za uporządkowanie cmentarza. Dzięki Twoim staraniom
zostały ścięte i wywiezione
stare drzewa.
Szczerze dziękujemy także
Siostrze Łucji i tym Paraﬁanom, którzy się dołączyli
do przygotowania świątecznych dekoracji podczas
uroczystości bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
Niech Bóg Ojciec obdarza Was
mocnym zdrowiem i wytrwałością. Niech za przykładem
Serca Jezusowego zostaną
przemienione także Wasze
serca. Niech Duch Święty zsyła
mądrość i umiejętność,
a Matka Boża wyprosi
dla Was rozsądność,
troskliwość i cierpliwość.

Z szacunkiem paraﬁanie
z kościoła pw. św. Kazimierza
w Lipniszkach

Czcigodny Księże
Stanisławie Pytel!
Z głębi serca dziękuję, że nieustannie głosisz Słowo Boże i
po prostu jesteś wspaniałym
człowiekiem. Do Ciebie zawsze można się zwrócić o pomoc i radę. Jesteś prawdziwym
namiestnikiem Chrystusa na
ziemi! Dobrym, jak ojciec
dla dzieci, bardzo cierpliwym
dla swoich paraﬁan. Dzięki
Tobie 20 lat temu w Szestakowcach powstała kaplica,
którą budowali Józef Usewicz,
Jan Dobryłko, Jadwiga Śmiełkowska, Henryk Romaszkiewicz i inni. Ci ludzie zostawili
nam wielką pamiątkę swej
pracy. Pamiętamy o nich
codziennie w modlitwie.

Zoﬁa Roubo, Szestakowce

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Białobłockiemu
z okazji święceń kapłańskich
z całego serca życzymy
owocnej posługi duszpasterskiej, mocnego zdrowia, sił
i wytrwałości na wybranej
drodze, pogody ducha i
życzliwych ludzi obok. Niech
Wszechmocny obdarza Cię
obﬁtymi łaskami, Duch
Święty nieustannie zsyła
swe dary, a Matka Najświętsza opiekuje się w każdej
chwili. Szczęść Boże!

Młodzież z katedry
grodzieńskiej
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