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„Wiara przechowywana jest w glinianych naczyniach i trzeba dołożyć starań, aby jej nie stracić” Papież Franciszek
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Kalendarz wydarzeń
24 czerwca - Uroczystość 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela;

26 czerwca - zakończenie 
Oktawy Bożego Ciała. 
Błogosławieństwo dzieci, kwiatów 
oraz ziół;

27 czerwca - Uroczystość Najśw. 
Serca Pana Jezusa. Światowy 
Dzień Modlitw o Świętość 
Kapłanów. Nie obowiązuje post 
od pokarmów mięsnych;

29 czerwca - Uroczystość św. 
App Piotra i Pawła;

4 – 5 lipca - Uroczystość Matki 
Bożej Budsławskiej;

11 – 12 lipca - Uroczystość Matki 
Bożej Trokielskiej.

Zapraszamy!

Programy redakcji 
katolickiej:
„Głos Ewangelii” 
Katolicki program 
na Pierwszym Nacjonalnym 
Kanale Białoruskiego Radia.

 W każdą niedzielę 
o godz. 8.00 zapraszamy 
do refleksji nad Ewangelią 
i dzielenia się słowem Bożym. 

Grodno 103,0 FM
Swisłocz 105,9 FM

„Symbol Wiary” 
Program katolicki na kanale 
telewizyjnym „Bielarus–2” o życiu 
religijnym Diecezji Grodzieńskiej. 
Kolejna audycja ukaże się 
24 czerwca we wtorek 
o godz. 18.05  przy współpracy 
Katolickiego Studium Telewizyjnego 
Diecezji Grodzieńskiej 
oraz telewizji państwowej.

Podczas ceremonii odsłonięcia pomnika: przemawia ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

O pobycie na 
Białorusi ks. Johna 

Bashobory

...twoim zdaniem
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Ze znajomymi

Trudno powiedzieć

Z kim Pan(-i) najczęściej 
chodzi do kościoła?

   zagłosuj

Z sąsiadami

Z kimś z najbliższej rodziny

Sam(-a)

Ciąg dalszy na str. 3 

Ciąg dalszy na str. 3 
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W uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, 8 
czerwca, w Szydło-

wicach obchodzono 100. 
rocznicę kościoła Trójcy 
Przenajświętszej. Mszę św. 
z tej okazji celebrował Or-
dynariusz Grodzieński ks. 
bp Aleksander Kaszkiewicz. 
Podczas liturgii okołodwu-
stuosobowa grupa wiernych, 
głównie młodzież, przyjęła 
sakrament Bierzmowania.

W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele zgro-
madzeń zakonnych, które 
pracują w Szydłowicach: mi-

chalici z Marek – wikariusz 
generalny ks. Ryszard An-
drzejewski oraz ekonom ge-
neralny ks. Jerzy Sosiński, a 
także 8-osobowa delegacja 
sióstr ze Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia z War-
szawy. Obecni byli przedsta-
wiciele władz państwowych 
z Wołkowyska i Szydłowic. 
Przybyła także kilkuosobowa 
grupa Włochów z Bolonii, 
z organizacji „Centro Mis-
sionario Persicetano”, któ-
rzy od ponad 20 lat wspiera-
ją szydłowicką parafię. Pod-
czas Mszy świętej zostali oni 

uhonorowani medalem „Be-
nemerenti”, nadawanym za 
szczególny wkład w rozwój 
michalickiego dzieła. 
W procesji z darami zosta-
ły przyniesione m.in. daw-
ne, stare modlitewniki – ja-
ko symbol przekazywa-
nej w ukryciu wiary, kie-
lich sprzed kilkudziesięciu 
lat, który pewna parafian-
ka przechowywała pota-
jemnie, a także albumy, ilu-
strujące minione sto lat ży-
cia świątyni. 

Ceremonia otwarcia 
i poświęcenia rzeźby 
w miejscu zburzonej 
świątyni odbyła się 
7 czerwca w drugim 
dniu Festiwalu Kultur 
Narodowych.

Upamiętniający znak sta-
nowią dwa zniszczone 
kamienne łuki, przed-

stawiające krzyże katolicki i 
prawosławny. Autorami owej 
kompozycji, która ma przypo-
minać zarówno mieszkańcom, 
jak i  odwiedzającym Grodno o 
wysadzonej w powietrze oko-
ło 50 lat temu głównej świąty-
ni katolickiej miasta nad Nie-
mnem, są rzeźbiarz Siergiej 
Bildiuk i architekt Aleksander 
Zacharczuk. 

Na ceremonii poświęce-
nia pomnika zebrali się przed-
stawiciele różnych wyznań, 
korpusu dyplomatycznego, a 
także liczni mieszkańcy mia-
sta. Wielu z tych, kto przy-
był na tę uroczystość, pamię-
ta mroczny rok 1961, gdy ko-
muniści zrujnowali jeden z naj-
piękniejszych kościołów na-
szego kraju.

Kinga Krasicka

Kościół w Szydłowicach obchodził swe stulecie

W miejscu Fary Witoldowej 
postawiono pomnik

Najmłodsi parafianie mieli też okazję 
do zabawy



Niektórzy często lu-
bią mawiać: nuda 
w pracy, nuda na 

uczelni, w szkole, nuda 
w domu, a w kościele? 
Również można usłyszeć, 
np.: dzisiaj kazanie księ-
dza było nudne, nudzi mi 
się, bo nic nie rozumiem, 
nudna modlitwa, nie chcę 
tam (do kościoła) cho-
dzić, bo tam jest nudno  
itd… Pan Bóg się znu-
dził? Pan Bóg na pewno 
nigdy, gdyż serce ludzkie 
jest „niespokojne, dopóki 
nie spocznie w Bogu”. 
Jak przypominają nam 
psychologowie, wszyscy 
znamy nudę. Historia 
zna takie przypadki, kiedy 
ludzie z powodu nudy 
umierali. Co prawda, to 
my najczęściej usiłujemy 
ją zabić, znajdując sobie 
jakieś zajęcie.

A więc skąd się bierze 
nuda w Kościele?

To nie Kościół jest 
nudny, to my stajemy 
się nudni w dzisiejszej 
erze rozwoju techniki i 
postępu. Przez siedze-
nie w komputerze coraz 
rzadziej rozmawiamy z 
ludźmi i Bogiem, mając 
zawsze przy sobie komór-
kę, nie pamiętamy nu-
merów telefonów nawet 
najbliższych nam osób; 
przez różnego rodza-
ju nowoczesne gadżety 
nie chcemy książki już 
w rękach trzymać, co 
więcej - człowiek cofa 
się w rozwoju. Traci za-
interesowanie wszystkim 
oraz co najgorsze: w dzi-
siejszym świecie zaczyna 
doświadczać poczucia 
beznadziei. 

Współczesny Kościół 

stara się zrobić wszystko, 
aby wierzący nie czuł 
monotonii, nie był ob-
ciążany swoimi ciągłymi 
troskami, Kościół mobili-
zuje nas do podjęcia innej 
aktywności. Na przykład 
księża podczas kazań 
dla dzieci i młodzieży 
wykorzystują wszelkie 
artystyczne zdolności i 
techniki, aby ci mali i 
młodzi ludzie mogli zro-
zumieć Słowo Boże. Przy 
naszych wspólnotach są 
organizowane przeróż-
ne akcje duszpasterskie, 
pielgrzymki spotkania i 
wszystko to dlatego, aby 
każdy mógł jak najlepiej 
przeżyć spotkanie z Bo-
giem i być przygotowa-
nym do niego. Atrakcyjne 
oferty duchowe poma-
gają nam zapomnieć o 
codzienności, a przeżyć 

niezapomniane chwile 
naszej duchowej wę-
drówki po ziemi. 

Wytłumaczyć moż-
na wszystko, powiedzą 
filozofowie. Gdy czło-
wiek przeżywa, jak sam 
określa, nudę w kościele 
i obojętnie, czy jest to 
długotrwały, czy krót-
kotrwały proces, jest on 
wynikiem jego życia bez 
Boga. W tych momen-
tach, kiedy dopada nas 
lenistwo albo nuda, warto 
pomodlić się krótką mo-
dlitwą, powtarzając za 
św. Tomaszem z Akwinu: 
„Panie Boże, pozwól, aby 
mi się tak chciało, jak mi 
się nie chce, bo szatański 
grzech lenistwa, gnu-
śności i zaniedbania jest 
źródłem wszelkiego zła, 
niegodziwości i porażek 
życiowych”.

Święci nas poucza-
ją, że lenistwo, albo 
nuda są poduszką sza-
tana, wystarczy się na 
nią położyć, a szatan 
sam do piekła zacią-
gnie. Jak łatwo dzisiaj 
popełnić grzech zanie-
dbania, ale jak cięż-
ko później wrócić do 
wielkiej miłości Boga. 
Dzisiaj potrzeba jest 
ludzi o sercu gorliwym 
i pracowitym, bowiem 
pracą i modlitwą oddają 
część Bogu, troszczą się 
o zbawienie ludzkości, 
a na ziemi utrzymują 
rodziny, społeczeństwo 
i Kościół. Szczególnie 
w okresie wakacji, Pa-
nie Boże, spraw, aby 
więcej mi się chciało 
modlitwy, niedzielnej 
Eucharystii oraz do-
brych uczynków.

Pan Jezus, stawiając takie wymaganie swoim uczniom, 
aby wobec ludzi dawali jasne świadectwo o Nim, oparł 
się na wzajemności: umierając za nas na krzyżu nikogo 
ze swej ofi ary nie wykluczył. O każdym z nas – nawet 
o największym grzeszniku – dał świadectwo Ojcu, że 
nikt Mu nie jest obojętny i za wszystkich gotów jest 
cierpieć i umrzeć. Podobnego traktowania ma prawo 
oczekiwać od wszystkich, którzy Jego naukę zechcą 
traktować jako prawo swego życia i regułę postępo-
wania. Uczniowie nie do końca zrozumieli to wyma-
ganie. Piotr okazał chwilę słabości płynącej ze strachu 
i na dziedzińcu arcykapłana wyparł się swego Mistrza. 
Nie lepiej było z pozostałymi Apostołami. A jednak 
Pan Jezus po zmartwychwstaniu nie do kogo innego, 
ale właśnie do nich przyszedł. Aby w ich serca wlać 
odwagę i przekonanie po czyjej stronie leży słuszność 
sprawy i ostateczne zwycięstwo. Aby nigdy nie targo-
wali się o prawdę, nie handlowali nią z wrogiem, nie 
zawierali żadnych kompromisów ze Złym. Na ich od-
ważnym świadectwie opiera się Kościół.

Piotr i Paweł – dwa niewzruszone fi lary Kościoła. 
Dziwny wybór: Piotr aż musiał zapłakać po tym, co 
zrobił, a Paweł – zanim stał się Apostołem – początko-
wo jako faryzeusz gorliwie prześladował Kościół. Sta-
ło się tak, aby obaj wiedzieli, że to nie od nich pochodzi 
moc i skuteczność tego, co robią. To Zmartwychwstały 
Chrystus ich wybrał i przez nich działał. Tą pewnością 
żyli i ona przywiodła ich aż do męczeństwa, które nie 
było klęską, ale potwierdzeniem słuszności sprawy dla 
jakiej wiernie służyli. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego” - wyznanie pochodzące z wysoka, a wypo-
wiedziane przez Piotra sprawiło, że Kościół przez wie-
ki zdolny jest udźwignąć powierzoną sobie misję. A 
Piotra – Skałę w wyjątkowy sposób związało z nim 
na zawsze. Dziś Biskup Rzymu - Następca św. Pio-
tra jest nam Opoką. Jeśli ktoś poddaje w wątpliwość 
jego rolę w Kościele, wiemy, że czegoś mu brakuje do 
pełnej jedności z Kościołem, jego wiara narażona jest 
na błędy, a w konsekwencji na brak skuteczności. Za 
przyczyną Świętych Apostołów prośmy Boga, aby na-
stała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

ŚW. PIOTRA I PAWŁA

WIARA I SKUTECZNOŚĆ ŚWIADECTWA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ks. Paweł Sołobuda
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PRZYJĄĆ NAUKĘ JEZUSA

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz Aby mi się tak chciało, 
jak się nie chce

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie 
się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie 
miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by 
się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemno-
ściach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, 
rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się 
raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież 
żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na 
ziemię. U was zaś, nawet włosy na głowie wszystkie 
są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi 
niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed 
ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim, który 
jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w 
niebie”. 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, 
pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremia-
sza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał 
ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział 
Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe-
go”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie 
objawiły ci tego, lecz Ojciec Mój, który jest w niebie. 
Otóż i ja Tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i 
na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekiel-
ne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie”.

Według archiwum 
Diecezji Grodzieńskiej

Dekanat Wołkowysk
Poznajemy 

nasze 
kościoły

Osada znana od XV 
w. jako miastecz-
ko królewskie 

powiatu wołkowyskie-
go województwa nowo-
gródzkiego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, 
w wieku XVI Porozowo 
uważano za „miasto na 
prawie litewskim”. W 
1523 r. otrzymało prawo 
magdeburskie. Od roku 
1795 po trzecim roz-
biorze Rzeczypospolitej 
znalazło się w składzie 
Imperium Rosyjskiego 
jako własność państwowa 
powiatu wołkowyskiego 
guberni grodzieńskiej. 
Po odzyskaniu przez 
Rzeczpospolitą Polską 
w 1918 r. niepodległości 
aż do roku 1939 znowu 
powróciło w skład Pol-
ski jako miasteczko w/w 
powiatu, ale wojewódz-
twa białostockiego. Na 
mocy paktu Ribbentrop-
Mołotow przyłączono 
do ZSRR i od listopada 
1939 r. należy do BSRR, 
od 15 stycznia 1940 r. 
wioska staje się centrum 
rejonowym obwodu 
brzeskiego. W kwietniu 
1958 roku Porozowo 
otrzymało status osiedla 
typu miejskiego, od 20 
stycznia 1960 r. należy do 
rejonu swisłockiego obw. 
grodzieńskiego.

Kościół św. Michała 
Archanioła wzniesiony 
został tu w 1460 r. przez 
właścicieli Porozowa. 
Według innych źródeł, 
kościół zbudował Rymo-
wid, dziedzic Porozowa 
w 1460 r. pierwotnie pod 
wezwaniem Narodzenia 
NMP. W 1511 r. funda-
cja została zatwierdzona 
przez króla polskiego 
Zygmunta I. 

W roku1767 starożyt-
ny kościół spłonął pod-
czas pożaru. Został od-
budowany przed rokiem 
1769 dzięki staraniom ks. 
Jerzego Cywińskiego ze 
środków generała wojsk 
litewskich Antoniego Ka-
zimierza hr. Tyszkiewicza 
i w tym samym roku został 
poświęcony pw. świętych 
Piotra i Pawła.

Była to podmurowa-
na drewniana świątynia 
o jednej wieży, prezbi-
terium flankowały dwie 
zakrystie. Pierwszy po-
ziom wieży-dzwonnicy 
wieńczyły rzeźby świę-
tych Piotra i Pawła na 
cokołach. Pod kościołem 
mieściły się dwa murowa-
ne podziemia: jedno pod 
prezbiterium – mauzo-
leum Zawiszów, rejentów 
trockich; drugie przed oł-
tarzem. Wszystkie cztery 
ołtarze były namalowane 
iluzjonistycznie. W trój-
kondygnacyjnym ołtarzu 
głównym mieścił się ob-
raz Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w 
otoczeniu figur świętych 

Piotra i Pawła, na górze 
„Opatrzność Boża” w ob-
łokach i promieniach. Po 
lewej stronie znajdował 
się dwupoziomowy bocz-
ny ołtarz Niepokalanego 
Poczęcia NMP (w drugiej 
kondygnacji obrazu nie 
było). Kolejne dwa dwu-
kondygnacyjne ołtarze 
mieściły się za balustradą: 
z prawej – ołtarz św. Anny 
z obrazem św. Piotra u 
góry, z lewej – ołtarz Mat-
ki Bożej Różańcowej z 
obrazem św. Tadeusza na 
drugim poziomie (w 1796 
r. w ołtarzu mieścił się 
obraz Matki Bożej z Jezu-
sem w szacie oraz obraz 
Imienia Maryi). Na chó-
rze znajdowały się dzie-
sięciogłosowe organy. 
W dwukondygnacyjnej 
dzwonnicy umieszczono 
trzy dzwony.

Przy świątyni istnia-
ła ołtaria, ufundowana 
przez podstolego bra-
sławskiego i podstarostę 
brzeskiego Jana Bien-
klewskiego. Od dawa-
na działał tu też szpital, 
plac pod który ofiarowali 

Massalscy, budynek zaś 
wznosili proboszczowie. 
Od roku 1751 za pozwo-
leniem udzielonym przez 
Rzym w parafii działało 
Bractwo Różańcowe, do 
parafii należały też cztery 
karczmy.

W 1797 roku drew-
niana świątynia spłonęła 
od uderzenia piorunu, aż 
do roku 1828 nabożeń-
stwa były odprawiane 
w tymczasowej kaplicy. 
Świątynia ponownie zo-
stała poświęcona pod 
tytułem św. Piotra i Pawła, 
wewnątrz znajdowały 
się trzy ołtarze: główny 
– Wniebowzięcia NMP, 
lewy boczny – św. Ta-
deusza i św. Tekli, prawy 
– Matki Bożej Różańco-
wej. Obok kaplicy na 
czterech słupkach stała 
dzwonnica.

W roku 1825 z fun-
duszy rejenta trockie-
go Ksawerego Zawiszy 
i Tomasza Zawiszy przy 
wsparciu parafian oraz 
ówczesnego proboszcza 
ks. Michała Grobowiec-
kiego w Porozowie roz-

poczęto budowę nowej 
murowanej świątyni w 
stylu klasycystycznym wg 
projektu architekta Ciun-
kiewicza. Kościół został 
wybudowany w roku 
1828, datę wyrzeźbiono 
na kamieniu z prawej stro-
ny od wejścia. Świątynię 
poświęcono pod nowym 
tytułem – św. Michała 
Archanioła, dokonał tego 
dziekan wołkowyski i ple-
ban zelwiński ks. Ignacy 
Tarwid dn. 28 września 
tego samego roku. Od 
1830 roku przy kościele 
rozpoczęła swe działanie 
szkoła parafialna.

Nowo zbudowana 
świątynia jest murowa-
na. Jest to kościół bez-
wieżowy i bezapsydny, 
prostokątny w podstawie 
z wewnętrznymi zakry-
stiami. Dwuspadowy 
dach pokryto blachą, jest 
on zakończony niedużą 
dwukondygnacyjną ko-
pułą nad fasadą, na którą 
umieszczono napis „BÓG 
NASZĄ UCIECZKĄ”.

Mt 16, 13-19

Ciąg dalszy  
w następnym numerze

Widok zewnętrzny kościoła parafialnego

POROZOWO
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Pomnik został poświę-
cony przez księdza biskupa 
Aleksandra Kaszkiewicza, 
Ordynariusza Grodzieńskie-
go, oraz arcybiskupa gro-
dzieńskiego i wołkowyskie-
go Artemija. 

W swym przemówieniu 
ks. bp Aleksander zauważył, 
że wszystko w tym życiu ma 
swój początek i swój koniec, 
tylko Bóg jest wieczny. Hie-
rarcha podkreślił, że ów po-
mnik jest wyrazem pewnego 
rodzaju symbolu wieczno-
ści, świętym jest miejsce, w 
którym niegdyś wznosiła się 
wspaniała świątynia. 

- Odwieczny Bóg w swo-
jej niezgłębionej opatrzności 
w szczególny sposób połą-
czył w tej świątyni dwa brat-
nie wyznania: rzymskokato-
lickie i prawosławne. W cią-
gu wieków odbywały się tutaj 
nabożeństwa chrześcijańskie 
i skupiało się życie pierwszej 
katolickiej parafii w Grodnie. 
Historia tego miejsca dokład-
nie odzwierciedla zmiany, 

jakie zaszły w naszym społe-
czeństwie: dobrobyt, pożary, 
zniszczenia, po których zno-
wu nadszedł czas pokoju i 
odbudowy. To miejsce jest 
miejscem pamięci o naszych 
chrześcijańskich korzeniach - 
powiedział hierarcha. 

Ks. bp Aleksander wyraził 
również nadzieję, że dzięki 
poświęceniu pomnika miej-
sce, gdzie kiedyś stała świą-
tynia, będzie nie tylko miej-
scem wspomnień, ale tak-
że przypomnieniem o usza-
nowaniu każdej świątyni, o 
wzajemnym szacunku wier-
nych różnych wyznań. 

- Niech ten pomnik bę-
dzie apelem do nas wszyst-
kich, aby zachowywać wier-
ność Chrystusowi i Jego przy-
kazaniom - zaznaczył biskup 
Kaszkiewicz. - Serdecznie 
dziękuję inicjatorom, wła-
dzom świeckim i wszystkim 
tym, kto przyczynił się do tej 
uroczystości. Będziemy się 
troszczyć o zachowanie na-
szych tradycji, o przyszłość 
naszego miasta i rozkwit na-

szej ojczyzny. 

Fara Witoldowa 
symbolem miasta 
nad Niemnem

Właśnie tak mówią o wy-
sadzonej w powietrze świą-
tyni grodnianie. Niestety, co-
raz mniej jest tych, którzy pa-
miętają, jak wyglądał znisz-
czony unikatowy pomnik 
murowanej stronicy naszej 
historii, lecz jednocześnie są 
ludzie, którzy interesują się 
historią świątyni, czczą pa-
mięć o niej.

- W różne czasy świąty-
nia nosiła inne tytuły: Fara 
Witoldowa, sobór Sofijskij, 
kościół garnizonowy – opo-
wiada Teresa Białousowa (z 
domu Jaskielewicz). - Oj-
ciec mój służył do mszy w tej 
świątyni. Byłam wtedy dziec-
kiem, w pamięci zachowały 
się obrazy Fary. Była to pięk-
na, wzniosła świątynia, któ-
ra – jak się wydawało – się-
gała nieba. Kościół zburzyli 
w nocy z 28 na 29 listopada 
1961 roku... Dobrze pamię-

tam, gdy następnego dnia po-
szliśmy tam i zobaczyliśmy 
straszny widok: po świątyni   
została jedynie góra gruzu, 
którą sprzątano w ciągu kilku 
dni. Mój tata zbierał kawałki 
cegły, pozostałe po zburzo-
nym kościele, po tym prze-
chowywał je w domu. Był 
to nieznośny ból dla naszych 
rodziców, a my, dzieci, pła-
kałyśmy razem z nimi...

Temat sześciusetletniej 
historii Fary Witoldowej, któ-
ra przeżyła pożary, wojny, 
lecz stała się ofiarą władzy 
ateistycznej, nadal jest ak-
tualny również na poziomie 
naukowym.

W maju 2013 r. grodnia-
nie zapoznali się z ciekawym 
programem multimedialnym 
„Harodnia. 50 lat bez Fa-
ry Witoldowej”, który ujrzał 
światło dzienne dzięki wy-
dawnictwu „Haradzienskaja 
Biblioteka”. Pod jedną okład-
ką autorzy wydania umieścili 
kolorową książkę i płytę, na 
którą umieszczone są zdję-
cia świątyni, jego historia i 

zniszczenie, wspomnienia 
grodnian, a także dokładne 
badania białoruskich oraz li-
tewskich historyków.

W celu popularyzacji 
dziedzictwa historyczno-kul-
turowego została zrealizowa-
na idea składanki Fary Witol-
dowej. Jej autorami są Nata-
lia Kutz oraz Andrej Szulajeu. 
Rekonstrukcję świątyni wyko-
nano na podstawie zdjęć hi-
storycznych, spodziewając 
się, iż taki sposób interpretacji 
historii pomoże grodnianom – 
tym młodszym oraz starszym 
- poznać historię Fary Witol-
dowej i stać się bardziej świa-
domymi patriotami.

Całkiem niedawno po-
wstała pierwsza 3D- rekon-
strukcja Fary Witoldowej. 
Autorem jest młody inżynier 
budownictwa. W przyszłości 
planuje on stworzenie mode-
li innych zburzonych świą-
tyń – najpierw kościołów 
karmelickiego oraz domini-
kańskiego, a także klasztoru 
bernardynek. 

Po Eucharystii na placu 
przed kościołem odbył się 
festyn parafialny, który trwał 
do późnych godzin wieczor-
nych. Śpiewy i tańce, wystę-
py dzieci, dziesiątki konkur-
sów, loteria... Przybyli goście 
mogli także przybliżyć sobie 
historię parafii, oglądając wy-
stawę kilkuset zdjęć umiesz-
czonych wokół świątyni. 

Parafia w Szydłowicach 

powstała w połowie XVI wie-
ku. Obecny kościół, neogo-
tycką świątynię o jednej wie-
ży, zaczęto budować w 1907 
r., dzięki staraniom ówcze-
snego proboszcza ks. Kazi-
mierza Stanionisa, z ofiar pa-
rafian. Budowę skończono 
w 1914 r. Kościół to prosto-
kątny w podstawie budynek 
z transeptem i pięcioboczną 
apsydą oraz potężną, wy-
soką na 55 metrów, wieżą-
dzwonnicą.

Podczas I wojny świato-
wej świątynia została moc-
no uszkodzona. W 1927 r. 
skończyła się jej restaura-
cja. Przed II wojną świato-
wą liczba wiernych szydło-
wickiej parafii wynosiła po-
nad 5000 osób. Powojenne 
komunistyczne prześladowa-
nia wiernych nie ominęły tu-
tejszej parafii. W 1958 r. ko-
ściół zamknięto, w świątyni 
rozmieszczono spichlerz, na-
stępnie – magazyn cementu 

i chemikaliów, warsztat na-
prawy traktorów. Plebanię 
zniszczono, nie zachowała 
się też kaplica na cmentarzu. 
Zniszczono również ogro-
dzenie kościoła razem z bra-
mą. Świątynię zwrócono pa-
rafianom dopiero w 1989 r. 
i od razu rozpoczęto restau-
rację pod kierunkiem ks. pro-
boszcza Mariana Chamieni. 
W parafii od 1992 r. pracu-
ją siostry ze Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia.

W miejscu Fary Witoldowej 
postawiono pomnik

Ciąg dalszy ze str. 1 �

Ciąg dalszy ze str. 1 �

Grodnianie składają kwiaty w miejscu zburzonej świątyni Uczestnicy uroczystości

Wygląd świątyni

Słowo
dla 
¯ycia

Fragment homilii Papieża 
podczas uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego

Fragment homilii podczas 
Mszy św. w archikatedrze 
mińskiej

Papież Franciszek
Duch Święty 

poucza nas, przy-
pomina nam, i 
jeszcze jedna ce-
cha – pozwala 

nam rozmawiać z Bogiem i 
mówić do ludzi. Nie istnie-
ją chrześcijanie głusi, głusi na 
duszy; nie, dla takich nie ma 
miejsca. Pozwala nam roz-
mawiać z Bogiem na modli-
twie. Modlitwa jest darem, 
który otrzymujemy  za dar-
mo, jest dialogiem z Nim w 
Duchu Świętym, który mo-
dli się w Nas i pozwala nam 
zwracać się do Boga nazywa-
jąc Go naszym Ojcem, Tatu-
siem, Abba (por. Rm 8, 15; Gal 
4, 4); i to nie jest tylko takie po-
wiedzenie, ale rzeczywistość, 
bo my rzeczywiście jesteśmy 
dziećmi Bożymi. „Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi 
Duch Boży, są synami Boży-
mi” (Rm 8, 14). Pozwala nam 
głosić aktem wiary. Nikt z nas 
nie może powiedzieć: „Jezus 
jest Panem” – usłyszeliśmy to 
dzisiaj – bez pomocy Ducha 
Świętego. A Duch Święty da-
je nam możliwość rozmawia-
nia z ludźmi w braterskim dia-
logu. Pomaga nam rozmawiać 
z innymi uznając w nich braci 
i siostry. Pomaga nam rozma-
wiać po przyjacielsku, z czu-
łością, z pokorą, rozumiejąc 
zmartwienia i nadzieje, smut-
ki i radości innych.

Jezus zwrócił 
się do Apostołów 
ze słowami: „Idź-
cie i nauczajcie 
wszystkie naro-
dy, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia 
świata”. Jest to nic innego 
jak testament Chrystusa, mi-
sja, którą musimy wykonać. 
Sedno tej misji – być świad-
kiem Ewangelii aż po krań-
ce ziemi i dla wszelkich na-
rodów, bez względu na ich 
pochodzenie społeczne, ko-
lor cery, kulturę lub narodo-
wość. Jezus – jedyny Zba-
wiciel świata i Jego naukę 
trzeba przynieść wszystkim 
ludziom. 

Biorąc pod uwagę to, że 
Ewangelia jeszcze nie jest 
znana dwóm trzecim czło-
wieczeństwa, pewnie nastał 
czas zadać sobie pytanie: ci 
ludzie nie przyjęli Ewangelii 
czy ewangelizatorów i spo-
sobu ewangelizacji? Trzeba 
przyznać, że świadectwo 
chrześcijan nie zawsze by-
ło i jest prawdziwe.

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

Kościół w Szydłowicach obchodził swe stulecie
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We Francji prokuratu- �
ra zażądała dla 70-letniego 
ks. Gerarda Riffarda z Saint-
Etienne, który udzielał schro-
nienia bezdomnym w lokalu 
należącym do parafii, grzyw-
ny w wysokości 12 tys. euro. 
Od czterech lat duchowny kie-
ruje stowarzyszeniem Anticyc-
lone, zajmującym się pomo-
cą ludziom niemającym miej-
sca zamieszkania. Jest oskar-
żany również o to, że przez 
to wspiera nielegalną migra-
cję. Duchowny z kolei mówi, 
że skoro państwo nie spełnia 
obowiązku zapewnienia da-
chu nad głową osobom ubie-
gającym się o azyl, to robi to 
on. Wyrok w tej sprawie ma 
zapaść 10 września.

W Argentynie, w pro- �
wincji Santiago del Estero, co-
raz bardziej rozwija się i staje 
się popularnym kult umban-
da, który jest związany z rytu-
ałami na cmentarzach, w zo-
stawionych domach. Po tych 
rytuałach zawsze zostają róż-
ne przedmioty i ofiary ze zwie-
rząt. Kult umbanda pojawił się 
w Brazylii w XIX-XX ww. Jego 
podstawą są magia i spirytyzm, 
oraz tradycje religijne niewol-
ników, wywiezionych z Gwi-
neii i Nigerii. Miejscowi kato-
licy uważają ten kult za odda-
nie czci szatanowi.

W Homlu, Diecezja Piń- �
ska, na ulicach pojawił się 
pierwszy trolejbus z rekla-
mą nt. obrony życia. Z taką 
propozycją wyszli członko-
wie stowarzyszenia „Obrona 
niemowląt”, do której nale-
żą chrześcijanie różnych wy-
znań. Pojazd będzie jeździł 
ulicami miasta w ciągu całe-
go roku, a może nawet i wię-
cej. Planuje się, że w przyszło-
ści ten trolejbus może być te-
matycznym i w środku będzie 
wiele informacji o aborcji i jej 
konsekwencjach.

Według ostatnio poda- �
nych statystyk, na całym świe-
cie 842 mln ludzi cierpi z po-
wodu niedożywienia. Co roku 
7 mln dzieci umiera z głodu, a 
niemal 100 mln dzieci jest nie-
dożywionych. Te dane poda-
no na międzynarodowej kon-
ferencji, zorganizowanej przez 
Organizację Narodów Zjed-
noczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa FAO, która ma sie-
dzibę w Rzymie.

W Korei Płd. trwają przy- �
gotowania do wizyty Papieża 
Franciszka. Chociaż program 
jeszcze nie jest dokładnie usta-
lony, to wiadomo np., że Pa-
pież zaliczy w poczet Błogo-
sławionych 124 męczenni-
ków koreańskich z XVIII i XIX 
wieku. Ojciec Święty spotka 
się także z osobami niepeł-
nosprawnymi i bezdomnymi. 
Jednak głównym motywem 
papieskiej podróży będzie 
udział w Azjatyckich Dniach 
Młodzieży.

Przygotował  
ks. Jan Romanowski

Wiara.pl; ekai.pl; credo-ua.
org; Radio Watykańskie; 
sedmitza.ru

– Proszę Księdza, czy jest to 
pierwsza wizyta Księdza na 
Białoruś? Jakie były pierw-
sze wrażenia, odczucia, gdy 
Ksiądz stąpił na tę ziemię?

– Faktycznie, jestem tu 
po raz pierwszy, z ogromną 
przyjemnością tu przybyłem. 
Wiele słyszałem o tym, że 
w tym państwie mieszkają 
bardzo spokojni ludzie. Zo-
baczyłem zielony kraj, dla 
mnie jest to kolejne potwier-
dzenie obecności Pana. Jest 
bardzo pięknie! Czuję się jak 
w domu, jestem napełniony 
spokojem. W tej części świata 
odkryłem dla siebie o wiele 
więcej, niż się słyszało z ust 
ludzkich.
– Czy można wymienić 
główne przeszkody niepo-
zwalające ludziom kroczyć 
drogą Bożą?

– Wydaje mi się, że ludzie 
trzymający władzę w mym 
kraju, wywołują gniew Boży. 
Zatwierdzają takie ustawy, 
które nastawiają ludzi prze-
ciwko Bogu. W rezultacie 
wychodzi na to, że to Bóg 
i rodziny są przeszkodą we 
wszystkim: w rozwoju, po-
stępie. Władze okazują swą 
złość, starając się stworzyć 
atmosferę odrzucenia ludzi 
przez Boga, pokazując ich 
nikczemność. Rodzi się taka 
sytuacja, że z jednej strony 
ludzie wierzą w Boga, zaś 
z drugiej - czują gniew do 
swych bliźnich. Owe złość 
i napięcie są wyczuwalne 
w moim społeczeństwie, 
wydaje mi się, że to też może 
być przyczyną początku 
prześladowań i przemocy. 

Wyznając wiarę w Boga, nie 
możemy stworzyć atmosfery 
odrzucenia. Ci, którzy nas 
osądzają, zarzucają nam 
naszą grzeszność, jednak 
Jezus mówi, że przyszedł nie 
po to, by osądzać, lecz by 
zbawiać.

Niestety, rząd mego kraju 
dokłada też wielu starań w 
kierunku zniszczenia in-
stytucji rodziny. Dochodzi 
nawet do tego, że każdemu 
dziecku daje się prezerwa-
tywy. Pytam: po co? Później 
władze się dziwią, dlaczego 
w rodzinach nie ma dzieci? 
Jesteśmy powołani do mówie-
nia prawdy, tylko prawda nas 
wyzwoli, chociaż możemy 
za nią nawet umrzeć, jednak 
wybierając życie, zgodne 
z prawdą, ludzie wybierają 
właściwą drogę życia.
– Księdza zdaniem, na czym 
powinien się skoncentrować 
Kościół w swych działa-
niach, by jak najwięcej ludzi 
stanęło na drogę odnowy 
duchowej?

– Kościół przede wszyst-
kim powinien wyjść na spo-
tkanie młodzieży, zacząć roz-
mawiać z nią na jej poziomie, 
jej językiem. Odwiedzając 
Polskę, kraj bardzo katolicki, 
zobaczyłem wielu młodych 
na ulicach, w uszach mieli 
słuchawki. Gdy taka mło-
dzież przychodzi do kościoła 
i słyszy zmęczony głos mó-
wiący typu: „Jezus jest wśród 
was...”, „Jezus kocha was...” 
– to nie przekonuje ich, nie 
są w stanie zrozumieć tego 
typu haseł. Uważam, że jak 
najbardziej powinniśmy sta-

rać się zachęcać młodych do 
działania na korzyść ewan-
gelizacji. Jednak na początek 
powinniśmy przejść na ich ję-
zyk, na ich sposób wyrażania 
się, dopiero wtedy będziemy 
mogli donieść do nich praw-
dę o Chrystusie.

Sądzę też, że kraje 
wschod nie, mające mocne 
tradycje, mają kapłanów, 
gotowych służyć młodym 
radą. W dobie współczesnych 
możliwości komunikacji, 
kapłan powinien posiadać 
potrzebne informacje, lecz 
przede wszystkim nie może 
stracić zdolności, umiejęt-
ności mówienia o Tym, w 
Kogo wierzy. Bóg najpierw 
przemawia do serca kapła-
na, potem kapłan z hojności 
swego serca przemawia do 
innych serc. I to właśnie daje 
owoc, to działa. Gdy przez 
kapłana przemawia Duch 

Święty, to daje prawdziwy 
owoc. Na dzień dzisiejszy 
jest to największe wyzwanie 
dla nas. Wy przemawiacie 
do ludzi, Jezus zmienia ich 
życie. Tym nie mniej naszą 
największą troską powinna 
być nasza grzeszność.

Powinniśmy głosić Tego, 
w Kogo żeśmy uwierzyli, i 
działać właściwie. Nie jest to 
rzeczą łatwą. Potrzebujemy 
Ducha Świętego, modlitwy, 
wstawiennictwa innych. Je-
steśmy bardzo szczęśliwi, że 
spora ilość ludzi świeckich 
jest obok nas, modląc się w 
kościele.
– Wśród odwiedzających 
charyzmatyczne rekolekcje 
w Rosi byli tacy, którzy nie-
właściwie, nie po chrześci-
jańsku stawiali się do fizycz-
nych uzdrowień. Co Ksiądz 
mógłby im poradzić?

– Gdy podczas głoszenia 

Słowa mają miejsca uzdro-
wienia fizyczne, to wyjąt-
kowe zjawisko ma głębszy 
sens: uzdrowienie odbywa 
się przede wszystkim na po-
ziomie mej duszy i rozumu. 
Jedynie Jezus jest tym, kto ma 
tę moc uzdrowienia.

Diabeł stara się budować 
swe królestwo, by nas zmylać 
i poniżać. Starania złego zo-
staną zniszczone w momen-
cie przyjęcia Boga do naszego 
życia. On przede wszystkim 
uzdrawia nas pod względem 
duchowym, cielesne uzdro-
wienia są tylko konsekwencją 
przemian duchowych.
– Co chciałby Ksiądz życzyć 
ludziom na Białorusi, szcze-
gólnie tym, którzy są obecni 
na rekolekcjach?

– Chce się modlić o to, 
byśmy potrafili mocno uświa-
domić sobie, że Bóg jest 
obecny wśród nas. Odczuć 
Jego można w atmosferze 
wzajemnej miłości brater-
skiej. Zastanówmy się nad 
słowami św. Jana Apostoła, 
który mówi, że nie sposób 
kochać Boga, nie kochając 
bliźniego. Gdy kochamy je-
den drugiego, nasz przykład 
przyciąga innych. Powinni-
śmy też zrozumieć, że nie mi-
łość jest bogiem, lecz Bóg jest 
Miłością. Ostatnio, mówiąc 
słowo „miłość”, ludzie często 
mają na uwadze wyłącznie jej 
aspekt fizyczny. Właśnie takie 
pojmowanie miłości niszczy 
godność ludzką. Jednak je-
dynie Bóg jest Miłością, i to 
On jest jej źródłem. Dlatego 
się modlę, by ludzie stanęli 
na drogę Prawdziwej Miłości 
i uświadomili sobie, że On 
jest Miłością, dopiero wtedy 
będziemy mogli pokochać 
jeden drugiego.
– Dziękuję za rozmowę.

Ks. Bashobora z kwiatami i pamiątką ze spotkania w Rosi

Radość młodzieży ze spotkania z ks. Johnem Bashoborą

7–8 czerwca w parafii Trójcy Przenajświętszej w Rosi odbyły się rekolekcje, które poprowadził ks. John Bashobora. 
Mając wolną chwilę, zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań grodnensis.by.

Ks. Bashobora: Wybierając życie zgodne z 
prawdą, ludzie wybierają właściwą drogę

Rozmawiał 
ks. Jerzy Żegaryn
(pełna wersja wywiadu 
na grodnensis.by)
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Z prasy 
katolickiej

Noc Kościo-
łów w Rydze

Akcję rozpoczęli polscy du-
chowni. To dobra okazja, aby 
przypomnieć lub przekazać 
prawdę o Mszy świętej użyt-
kownikom mediów społeczno-
ściowych.

- W uroczystość Bożego 
Ciała katolicy celebrują Eu-
charystię na placach i wy-
chodzą na ulicę z Najświęt-
szym Sakramentem – podkre-
śla jeden z jej inicjatorów ks. 
Piotr Studnicki z archidiecezji 
krakowskiej, aktualnie dokto-
rant w Rzymie. - Wierzymy, 
że poprzez wspólne «ćwier-
kanie» możemy pomóc użyt-
kownikom Twittera lepiej po-
znać i bardziej zrozumieć ta-
jemnicę Mszy świętej. Ekipa 
@duchowni zaprosiła blisko 
100 polskich: biskupów, księ-
ży, diakonów, ojców i braci 
zakonnych, kleryków, którzy 
mają swoje konto na Twitte-
rze, do udziału w akcji Boże 
Ciało. Każdy z duchownych 
będzie codziennie umiesz-
czał na swoim koncie twe-
ety na temat poszczegól-
nych elementów Mszy świę-
tej według ustalonej wcze-
śniej kolejności. 

Inicjatywę podjęto dla zwró-
cenia uwagi społeczeństwa 
na wzrost wykorzystywania 
seksualnego, handlu ludźmi 
i innych form współczesnego 
niewolnictwa w cieniu piłkar-
skich mistrzostw świata.

Kampania „Graj na rzecz 
życia” objęła wszystkie 12 
miast Brazylii, gdzie odbywać 
się będą mecze piłki nożnej. 
Marsz w stolicy miał zwrócić 
uwagę całej Brazylii, aby do-
strzegła bolesną i uwłaczają-
cą praktykę handlu ludźmi 
w różnych przejawach tego 
przestępczego, nieetyczne-
go procederu. W trakcie mar-
szu uczczono tysiące kobiet, 
mężczyzn, dzieci i młodzie-
ży, zmarłych czy zaginionych 
jako ofiary handlu ludźmi.

Boże Ciało na Twitterze

„Graj na rzecz życia”

6 – 7 czerwca w Die-
cezjalnym Sanktu-
arium Pana Jezusa 
Frasobliwego w Rosi 
rekolekcje przeprowa-
dził znany  charyzma-
tyk z Ugandy (Afry-
ka) ks. John Bashobo-
ra. Udział w rekolek-
cjach wzięli wierni za-
równo z Białorusi, jak i 
zza granicy.

Podczas rekolekcji ks. 
John „powalił na kola-
na” tłumy ludzi. Wier-

ni przystąpili do sakramen-
tu Pokuty, którego udzielały 
dziesiątki kapłanów. Wielu 
po raz kolejny otwarło się na 
łaskę Bożą. 

Jak zaznaczył sam ks. 
Bashobora, to nie on uzdra-
wia ludzi - czyni to zmar-
twychwstały Bóg. Zdaniem 
rekolekcjonisty, po to, żeby 
człowiek mógł otrzymać du-
chowe bądź fizyczne uzdro-
wienie, konieczna jest wia-
ra, bycie otwartym na dzia-
łalność Boga i umieszczenie 
Jego na pierwszym miejscu 
w swym życiu.

W uroczystość Pięćdzie-
siątnicy 8 czerwca na za-
kończenie rekolekcji w Ro-
si ks. bp Aleksander Kaszkie-
wiczs udzielił błogosławień-
stwa licznie zgromadzone-
mu ludowi Bożemu.

Hierarcha, pamiętając o 
swoich wiernych, w drodze 
powrotnej z Wołkowyska, 

gdzie udzielał sakramentu 
Bierzmowania, odwiedził 
Roś. Zwracając się do obec-
nych, zachęcił ich modlić 
się w intencjach Ojca Świę-
tego o pokój, gdyż w tym sa-
mym czasie odbywało się 
historyczne spotkanie przy-
wódców Palestyny i Izraela 

w Watykanie. Następnie ar-
cypasterz pomodlił się o po-
kój na całym świecie mo-
dlitwami „Ojcze nasz” oraz 
„Zdrowaś, Maryjo”.

Biskup Aleksander ser-
decznie podziękował ks. 
Johnowi Bashoborze, który 
na przeciągu dwu dni kar-

mił słowem Bożym i wspie-
rał duchowo wiernych na 
Białorusi.

Charyzmatyk z Ugandy 
odwiedził też Lidę
8 czerwca w uroczy-
stość Zesłania Ducha 
Świętego ks. John Ba-

shobora odwiedził 
także Lidę, dokąd go 
zaprosił proboszcz pa-
rafii ks. Józef Hańczyc.

Przed lidzką świątynią 
zebrało się ok. 12 tys. osób. 
Spotkanie modlitewne roz-
poczęto hymnem do Du-
cha Świętego „Veni Creator” 
oraz wspólnym Różańcem, 
następnie parafialny chór ru-
chu „Gloriosa Trinita” wy-
sławiał Boga śpiewem.

We Mszy św. udział 
wzięło ponad trzydziestu 
kapłanów. W homilii ks. Ba-
shobora opowiedział o Du-
chu Świętym i Jego mocy, 
z którą zsyła On swe dary 
na uczestników uroczysto-
ści Pięćdziesiątnicy, zebra-
nych na placu przy koście-
le Świętej Rodziny.

Kapłan wyraził swą 
wdzięczność władzom za 
możliwość odwiedzenia 
Białorusi. Gość z Ugandy 
opowiedział o przyczynach 
duchowych i fizycznych 
chorób, które, wg niego, po-
jawiają się z powodu braku 
wybaczenia swym bliskim. 
Zachęcał wiernych starać 
się bardziej zauważać siebie 
nawzajem, sąsiadów nazy-
wać bratem, siostrą, mówić 
im, iż Pan Bóg kocha ich ta-
kimi, jacy oni są.

Spotkanie modlitewne 
skończyło się zawołaniem 
o zesłanie Ducha Święte-
go na obecnych oraz in-
dywidualnym błogosła-
wieństwem Najświętszym 
Sakramentem.

Ks. Jerzy Górski powie-
dział, że podczas Eucha-
rystii i adoracji miało miej-
sce wiele fizycznych oraz 
duchowych uzdrowień: tak 
na przykład sparaliżowa-
ny mężczyzna zaczął cho-
dzić, a kobieta, która cier-
piała na stwardnienie roz-
siane, odczuła siłę i bez ni-
czyjej pomocy potrafiła stać 
na nogi.

Tysiące wiernych na spotkaniu w Lidzie

Aż do północy pozostały 
otwarte 42 kościoły stolicy 
Łotwy, należące do wszystkich 
wyznań chrześcijańskich. 

W tak wielowyznanio-
wym mieście jak Ryga inicja-
tywa ta, wzorowana na po-
dobnych podejmowanych 
już od lat w wielu krajach 
środkowowschodniej Europy, 
ma charakter ekumeniczny. 

Podczas Nocy Kościo-
łów odbywały się nabożeń-
stwa wieczorne, oprowa-
dzanie po świątyniach, wy-
darzenia artystyczne i kultu-
ralne w kościołach, takie jak 
koncerty czy występy akto-
rów teatralnych.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Charyzmatyczne rekolekcje 
w Rosi

DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA 
STUDIÓW W WSD, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 26 

LIPCA 2014 R.W SEMINARIUM:

• Świadectwo Chrztu świętego; 
• Zaświadczenie o bierzmowaniu; 
• Świadectwo odbytych nauk katechetycznych; 
• Świadectwo ślubu rodziców; 
• List polecający z parafi i; 
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej (wyników 
testów); 
• Zaświadczenie lekarskie (forma 086); 
• Książeczka wojskowa; 
• Życiorys (napisany odręcznie); 
• Podanie ze wskazaniem motywacji o przyjęcie 
 do seminarium; 
• Paszport; kopia strony ze zdjęciem; 
• 4 kolorowe fotografi e (3x4) (w marynarce i krawacie). 

Powołanie do kapłaństwa zawsze będzie 
zawierało w sobie elementy tajemnicy 
oraz szczególnego daru. Jest to dar, który 
otrzymujemy, nie dlatego, że są najlepsi, 
ale dlatego, że Bóg nas wybiera. Sposoby i 
uświadomienie sobie bycia powołanym do 
kapłaństwa są różne, ale nigdy pozbawione 
łaski Bożej. Dlatego żeby dobrze rozpoznać 
swoje powołanie, potrzeba wiele modlitwy.

 Każdy, kto usłyszał głos Bożego 
powołania do kapłaństwa, zapraszamy 
do pogłębienia owego rozpoznania 
podczas rekolekcji w dn.24-27 lipca 2014  
w diecezjalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym w Grodnie.

Egzamin wstępny, który poprzedzi przyjęcie do kleryckiego grona naszego seminarium, odbędzie 
się 28 lipca 2014 o godzinie 10.00 w budynku seminaryjnym. Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły 
podstaw wiary, historii i życia Diecezji Grodzieńskiej oraz Kościoła na Białorusi.

Wsłuchaj się: Pan woła cię...

Ks. Wiktor 
Zacharzewski 

(pierwszy z prawej) 
oraz wsłuchani 

kapłani z Diecezji 
Witebskiej   

Charyzmatyk 
z Ugandy 
ks. John 
Bashobora
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Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony 
internetowe: grodnensis.by, catholic.by

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

25 czerwca 1939 r. – ks. Tomasz Kaliński, prob. Międzyrzecze;
30 czerwca 1994 r. – ks. Stanisław Pietrasz SchP,  
 prob. Krzemienica.

Komentarz eksperta

Wyniki sondy, dotyczącej udziału wier-
nych w procesji Bożego Ciała, wcale 
mnie nie dziwią. Jest to uroczystość, 
gdzie każdy wierzący może znaleźć swo-
je miejsce w procesji eucharystycznej 
przez aktywny udział, a przede wszyst-
kim przez modlitwę. Dzieci sypią kwiat-
ki, starsi niosą chorągwie, ministranci 
służą przy organizacji procesji, chóry 
parafialne oraz orkiestry wychwalają 
Boga przez wspólny śpiew. Z każdym 
rokiem coraz więcej ludzi bierze udział 
w procesji, a to znaczy, że coraz więcej 
rozumie duchowy sens tej uroczystości. 
Świadectwo narodu, który ukazuje Boga 
żywego, jest dzisiaj najważniejsze, a 
procesja Bożego Ciała jest właśnie takim 
świadectwem, kiedy możemy wyjść 
poza mury naszych świątyń wszyscy 
razem, aby ewangelizować tam, gdzie 
jesteśmy najczęściej. Chce się życzyć 
tym wszystkim, którzy tego jeszcze so-
bie nie uświadomili, oby jak najszybciej 
znaleźli swoją drogę do Boga.

Biskup Józef 
odwiedził nową 
parafię

W Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego – szczególny dzień 
dla parafian z os. Olszanka i Fa-
bryczne w Grodnie – hierarcha 
wspólnie z wiernymi modlił się o 
budowę nowej świątyni.

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego jest dniem patronalnego 

 Białoruś

święta parafii pw. Świętego Du-
cha. Tytuł parafii oraz kościoła, 
za zgodą ks bpa Aleksandra, 
został wybrany, aby Duch Święty 
oświecał i umacniał wiarę młodej 
parafii, a także historycznego 
powrotu kościoła z takim tytułem 
do Grodna. W latach 1550 – 1820 
w Grodnie istniał filialny kościół 
pw. Ducha Świętego wraz ze 
szpitalem, który został w 1820 
roku rozebrany. Dzisiaj w miejscu 
tej świątyni katolickiej mieści się 
budynek administracji rejonu 
leninowskiego m. Grodna przy 
obecnej ul. Sowietskiej.

Podczas Mszy św., którą odpra-
wiono przy osiedlowej kaplicy, z 
homilią do zebranych zwrócił się 
ks. bp Józef, który podkreślił, że 
jak wtedy w Wieczerniku zrodził 
się Kościół, podobnie i dzisiaj rodzi 
się nowy i młody kościół w tych no-
wych osiedlach naszego miasta. 

ogłoszono rekrutację na 
kursy życia rodzinnego w 
Grodnie

Kurs życia rodzinnego w Grodnie 
rozpoczyna kolejny rok akade-
micki 2014/2015. Zapraszamy 
wszystkich chętnych na wykład 
z podstaw prawd wiary i rodziny 
chrześcijańskiej. Wykłady w roku 
akademickim 2014/2015 odbędą 
się w ojców redemptorystów w 
Grodnie, ul. Kurczatowa 20 (Dzie-
wiatówka). 

Zarejestrować się oraz uzyskać 
szczegółowe informacje można 
pod nr. tel.: +375295884273 p. Irena 
Mieleszko.

Wiernym ze Smorgoń 
udzielono sakramentu 
Konfirmacji

15 czerwca wierni parafii św. Mi-
chała Archanioła w Smorgoniach 
otrzymali sakrament Bierzmowa-
nia, którego udzielił im biskup po-
mocniczy Diecezji Grodzieńskiej 
Józef Staniewski. Do sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej przy-
stąpiło 110 osób. 

Zwracając się do młodych ludzi, 
biskup powiedział: „Młodzi ludzie 
dziś nie chcą słuchać dorosłych, 
którzy ich pouczają, lecz są otwarci 
na swych rówieśników. Więc nie 
bójcie się być świadkami Chrystusa 
pośród nich! Każdego dnia mówcie 
innym o Chrystusie! Mówcie o 
Jego miłości! Nie marnujcie darów 
Ducha Świętego, które żeście 
otrzymali!”. 

Podczas Mszy świętej śpiewał 
zespół „Ryby” pod przewodnic-
twem księdza Michała Cwieczkow-
skiego z Żodzina.

Pod koniec mszy ci, którzy 
otrzymali sakrament, wyrazili swą 
wdzięczność Bogu za dar Ducha 
Świętego, biskupowi Józefowi 
Staniewskiemu – za udzielenie 
sakramentu Bierzmowania, a  
także podziękowali wszystkim, kto 
bezpośrednio przygotował ich do 
tego wydarzenia.

W wigilię Zesłania Ducha Świę-
tego, 7 czerwca. w parafii św. 
Wacława biskup Aleksander 
Kaszkiewicz udzielił sakramentu 
Bierzmowania 110 parafianom. 

Homilię wygłosił Roman Kotli-
mowski, który zachęcił kandyda-
tów, aby wzmocnieni łaską Bożą i 
darami Ducha Świętego nie bali się 
być prawdziwymi świadkami Chry-
stusa zmartwychwstałego. Ksiądz 
przytoczył świadectwo kleryka 
Karola Wojtyły, który w czasie woj-
ny, z narażeniem życia, na swych 
ramionach przeniósł w bezpieczne 
miejsce wyczerpaną ucieczkami 
Żydówkę. 

Sakrament bierzmowania wzmac-

nia wiarę uczniów Chrystusa, robi 
ich zdolnymi do obrony i szerzenia 
wiary, a także do życia zgodnego 
z jej wymogami, dając każdemu z 
nich istotne zadanie - być prawdzi-
wymi chrześcijanami, aby dawać 
przykład innym ludziom żyjąc war-
tościami, które się otrzymało pod-
czas Chrztu Świętego. Kandydaci 
przed biskupem, kapłanami i całą 
wspólnotą parafialną wyrazili chęć 
pójścia za Chrystusem, aby wyko-
nać to zadanie. Następnie każdy z 
nich otrzymał z rąk biskupa znak 
darów Ducha Świętego, poprzez 
namaszczenie świętym olejem 
głowy.Uroczystość wspólnoty woł-
kowyskiej swym śpiewem upiększył 
chór parafialny. Miłą niespodzianką 
dla zgromadzonych wiernych było 
specjalne błogosławieństwo Ojca 
Świętego Franciszka udzielone 
przez biskupa Aleksandra Kasz-
kiewicza proboszczowi parafii ks. 
prałatowi Antoniemu Filipczykowi 
oraz wszystkim wiernym. 

Ks. Paweł 
Sołobuda

WyniKi Sondy

Czy weźmie Pan/Pani  
udział w procesji  

Bożego Ciała?

 Nie

 Tak

 Jeszcze się zastanawiam

86.4%

8.6%

4.9%

Poprzednia sonda dotyczyła 
naszego udziału w procesji Bożego 
Ciała. Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pana jest swoistą 
manifestacją wiary. Jest ona 
jedną z najbarwniejszych procesji. 
Zdecydowana większość wiernych 
przyjmie udział w procesji Bożego 
Ciała, zorganizowanej w miastach 
oraz wsiach naszej diecezji. 
Każdy wierzący może być w niej 
zaangażowany, przez wspólną 
modlitwę dziękując Bogu za dar 
Jego obecności w naszym narodzie. 
Kolejne wyniki komentuje ks. Paweł 
Sołobuda, redaktor naczelny.

Ksiądz biskup przypomniał wiernym 
o szczególnym działaniu Ducha 
Świętego, a zachęcając wszystkich 
do modlitwy, podkreślił, jak wiele 
łask Bożych można uzyskać przez 
Ducha Świętego. Ekscelencja za-
chęcił wiernych do odważnego wy-
znawania swojej wiary, do radości i 
życia z Ewangelią. Na zakończenie 
zwrócił się do licznie zgromadzo-
nych młodych rodzin, aby swoje 
dzieci wychowywały w wierze i 
miłości do Boga, aby chodziły do 
kościoła i pamiętały o wierze swoich 
pradziadków i ojców.

Jak zaznaczył ks. Paweł Sołobu-
da, proboszcz parafii, „Obecność 
biskupa i kapłanów dla tej ziemi jest 
wielkim błogosławieństwem, które 
uświęca każdego z nas, oraz czyni 
cuda”. Po Mszy świętej do biskupa 
podeszły dzieci, którym on udzielił 
błogosławieństwa oraz rozdał 
obrazki.

Chrześcijaństwo  
głównym 
źródłem kultury  
i moralności europejskiej

Uczestnicy IV Europejskiego 
Forum Katolicko-Prawosławne-
go, które zakończyło się w dn. 
6 czerwca 2014 roku w Mińsku, 
przyjęli wspólne oświadczenie. 

W dziewięciu punktach przedsta-
wili swoje poglądy na temat obec-
nej sytuacji istniejącej w sferach 
społecznej, politycznej i religijnej 
kontynentu. Prawosławni i kato-
liccy biskupi uważają, że Europa 
powinna pamiętać, i powrócić do 
swoich chrześcijańskich korzeni, a 
wspieranie przez ustawodawstwo 
krajowe obojętności religijnej pro-
wadzi do nihilizmu i zamieszania. 
- Przesłanie Forum dyskusyjnego 
jest przede wszystkim znakiem 
radości i nadziei dla wszystkich, 
którzy uczestniczą w misji Kościo-

Wierni Wołkowyska przyjęli sakrament Bierzmowania

Wyższe Seminarium duchowne w Grodnie 
zakończyło rok akademicki

ła - napisane jest przez delegatów 
z 22 krajów Europy i Watykanu. 
Przypomnieli oni, że «wiara chrze-
ścijańska jest głównym źródłem 
kultury i moralności europejskiej».

- Indywidualizm prowadzi do re-
latywizmu moralnego - ostrzegają 
autorzy dokumentu. Zapraszają  
też Europejczyków do uznania, że 
osoba należy do Boga, więc nie 

może kontrolować wszystkiego, 
jak gdyby jest stwórcą wszystkiego. 
Autorzy podkreślali, że nie ma róż-
nicy między zasadami Ewangelii i 
wartościami ludzkimi.

Na koniec uczestnicy forum pod-
kreślili, że wiara i moralność idą w 
parze, tak jak kultura i moralność. 

IV Europejskie Forum Katolic-
ko-Prawosławne w Mińsku zo-
stało przygotowany przez Radę 
Konferencji Episkopatów Europy i 
grupy hierarchów prawosławnych 
kontynentu. 

W uroczystej Mszy św., której 
przewodniczył ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz, udział wzięli biskup 
pomocniczy Józef Staniewski, 
wychowawcy, wykładowcy oraz 
alumni seminarium, a także oso-
by konsekrowane i świeckie. 

Podczas homilii ordynariusz 
grodzieński zaznaczył, że we 

współczesnym świecie bycie 
świadkiem Boga jest wielkim 
zadaniem. Podczas Mszy św. 
diakoni otrzymali świadectwa 
zakończenia seminarium. Dla 
innych jego alumnów rozpoczęły 
się wakacje – czas odpoczynku i 
praktyk w parafiach.



Słowo życia 7nr 13, 22 czerwca 2014 WychoWanie do odpoWiedzialności

Do Grodna przybędzie duchowa 
symbolika młodych ludzi
- Proszę Księdza, skąd taki 
pomysł, żeby na Białoruś 
przybyły duchowe symbole 
ŚDM? 

 Kiedy słyszałem, że Krzyż i 
Ikona Matki Bożej Światowych 
Dni Młodzieży nawiedzają 
całe kontynenty i kraje, w sercu 

pojawił się cień smutku: kiedy 
można będzie spodziewać się 
na Białorusi Krzyża i Ikony? Mło-
dzi z Białorusi od Spotkania Mło-
dzieży w 1991 r. w Częstocho-
wie regularnie biorą udział we 
wszystkich Światowych Dniach 
Młodzieży, których symbolami 
są Krzyż i Ikona. Po ogłoszeniu, 
że następne Światowe Dni Mło-
dzieży odbędą się w Krakowie, 
miałem przeczucie, że Krzyż i 
Ikona odwiedzą Białoruś. Orga-
nizatorzy spotkania w Krakowie 
ułożyli program nawiedzenia 
wszystkich krajów, graniczących 
z Polską, aby jeszcze bardziej 
rozpowszechnić ideę Świato-
wych Dni Młodzieży i zaprosić 
młodzież sąsiednich krajów na 
spotkanie do Krakowa. Propo-
zycja nawiedzenia Białorusi była 
przyjęta z wielką radością, a tym 
bardziej, że Krzyż i Ikona nawie-
dzą Białoruś w roku kanonizacji 
św. Jana Pawła II, który to w 
1983 r. podarował je młodzieży 
całego świata.
- Peregrynacja duchowej 
symboliki rozpoczęła się w 
1984 r. dzięki Janowi Paw-
łowi II. Dlaczego dopiero 30 
lat później przybędzie ona na 
Białoruś? 

To prawda, że po raz pierw-
szy Krzyż i Ikona ŚDM przybędą 
na Białoruś. Zazwyczaj program 
peregrynacji jest tak układany, 
że odbywa się ona w kraju 

organizującym Światowe Dni 
Młodzieży lub sąsiednich kra-
jach. Najbliżej Białorusi odby-
wały się światowe dni w Polsce 
w Częstochowie w 1991 r. 
Wówczas, niestety, jeszcze z 
różnych przyczyn peregrynacja 
nie mogła się odbyć. Stąd tym 
bardziej utęsknione jest czekanie 
na przybycie Krzyża i Ikony na 
Białoruś.
- Kiedy i gdzie symbole będą 
na Białorusi? 

Planuje się, że peregrynacja 
rozpocznie się 28 czerwca w 
Diecezji Pińskiej w Brześciu. 
Młodzież Diecezji Siedleckiej 
z Polski przekaże Krzyż i Ikonę 
ŚDM na polsko-białoruskiej 
granicy. Nawiedzą one Barano-
wicze i Homel. 2 lipca przybędą 
do Archidiecezji Mińsko-Mo-
hylewskiej. Krzyż i Ikona będą 
nawiedzać wszystkie grupy 
pielgrzymkowe, które będą 
pielgrzymować do sanktuarium 
Matki Bożej w Budsławiu. Będą 
obecne na głównej uroczystości 
w Budsławiu, a później przyjmie 
je młodzież z Diecezji Witeb-
skiej. Peregrynacja odbędzie 
się w Witebsku i zakończy się 
w Diecezji Witebskiej 8 lipca 
w obecności licznej młodzieży 
uroczystością w Brasławiu. 
Następnie sztafetę peregrynacji 
przejmie młodzież Diecezji 
Grodzieńskiej. Planujemy, że 
otrzymamy Krzyż i Ikonę w 
Brasławiu.
- Jakie miejsca w naszej diece-
zji zostały wybrane i dlaczego 
właśnie one? 

Przystanki na drodze pere-
grynacji Krzyża i Ikony ŚDM nie 
były wybierane przypadkowo. 
Smorgonie, Lida i Grodno to 
są główne ośrodki okręgów 
duszpasterskich naszej diecezji 
i dynamicznie działających 
wspólnot młodzieży katolickiej. 
Młodzież z tych ośrodków 
najliczniej bierze udział we 
wszystkich spotkaniach mło-
dzieżowych i z niecierpliwością 
oczekuje na organizację takich 
spotkań u siebie. Symbolicznym 
też ma być to, że po uroczystości 

- diecezjalnej w Trokielach 12 
lipca przedstawiciele młodzieży 
z różnych miast przekażą Krzyż i 
Ikonę Matki Bożej dla młodzieży 
z Litwy.
- Jaki jest duchowy cel tej 
wędrówki? 

Celem zasadniczym jest 
ukazanie przez peregrynację 
Krzyża i Ikony jedności mło-
dzieży z Białorusi i całego 
świata oraz potrzeby wspólnego 
trwania wraz z Maryją, Matką 
Bożą pod krzyżem Chrystusa. 
Duchowość krzyża ma pobu-
dzić do podjęcia drogi wymagań 
i walki o zwycięstwo prawdzi-
wej Miłości, a w tym będzie 
pomagać młodzieży Maryja, 
Matka Pięknej Miłości. Oczy-
wiście, podczas peregrynacji 

będzie też chodziło o promocję 
Światowych Dnie Młodzieży w 
Krakowie w 2016 r. Chciałoby 
się, żeby to były Dni Młodzieży 
z najliczniejszym udziałem 
młodzieży z Białorusi. Nasza 
wędrówka do Krakowa rozpocz-
nie się od peregrynacji Krzyża i 
Ikony ŚDM na Białorusi.
 - Ksiądz opiekuje się mło-
dzieżą, czy dzisiaj katolicka 
młodzież nie wstydzi się ka-
tolickiej albo chrześcijańskiej 
symboliki? 

Język symboli dla młodzieży 
jest bardzo ważny: wyraża on 
przesłanie, które nieraz trudno 
wyrazić słowami albo czynami. 
Tym bardziej, że pewne infor-
macje młodzież przyjmuje pod-

świadomie. Młodzież wierząca 
i praktykująca życie sakramen-
talne gotowa jest dzisiaj dawać 
więcej świadectwa o wierze, 
lecz zawsze potrzebuje przykła-
du innych osób, potrzebuje wła-
ściwego kierunku. Peregrynacja 
krzyża i ikony ŚDM na Białorusi 
na pewno będzie dla naszej mło-
dzieży kolejnym sprawdzianem 
jej gotowości, aby zaświadczyć 
o swojej wierze i przynależności 
do Kościoła katolickiego.
- Może warto te symbole 
ukazać młodzieży, która nie 
znalazła drogi do Kościoła i 
np. zamiast wystawiać je w 
kościołach, wystawić Krzyż 
i Ikonę do uczczenia na pla-
cach naszych miast? 

To jest wezwanie na przy-
szłość, aby szukać każdej lepszej 
drogi w dotarciu z Ewangelią do 
młodych ludzi spoza Kościoła. 
Nie jest to dzisiaj zadanie łatwe. 
Dzisiaj do młodzieży współcze-
snej, nastawionej na branie i ko-
rzystanie ze świata, więcej mogą 
przemawiać znaki i obrazy, które 
coś dają – chwilowe zadowo-
lenie, przyjemność, pieniądz. 
Unika się symboli, pobudzają-
cych do myślenia. W wypadku 
wystawienia krzyża do publicz-
nego uszanowania w świeckim 
miejscu można spodziewać się 
różnorodnych reakcji, obawiam 
się, że wielu młodych ludzi wo-
bec krzyża będzie czuło obojęt-
ność. Bardziej przemawiającym 
świadectwem wobec młodzieży 
spoza Kościoła jest dzisiaj radość i 
piękno życia wiarą żywych ludzi 
zamiłowanych w Chrystusie i 
Jego Kościele. Przecież Chrystus 
wysłał nas, aby świadczyć o Nim 
wobec świata.
- Na co ma zwrócić uwagę 
katolicka młodzież podczas 
peregrynacji symboli? 

Kulminacją modlitewnego 
czuwania pod Krzyżem w każ-
dym kościele i we wspólno-
tach, które będą przyjmowały 
Krzyż, ma być adoracja Krzyża 
przy cichym śpiewie lub w 
ciszy. Wtedy można będzie 
dotknąć Krzyża i ucałować 
Go, przysłonić swoje czoło 
do drzewa Krzyża i powierzyć 
swoją młodość i przyszłe życie 
Chrystusowi. Każdy z uczest-
ników peregrynacji będzie 
miał możliwość powiedzieć 
Akt Obrania Chrystusa za 
Swojego Pana, a także zapro-
sić do swojego życia Maryję, 
rozważając o Jej cnotach i 
przykładzie życia dzisiaj. 
Symbole odwiedzą także 
wszystkie największe grupy 
pielgrzymkowe do Trokiel 
naszej Diecezji. 
Bardzo dziękuję Księdzu za 
rozmowę i życzę dużo sił 
podczas peregrynacji symbo-
liki ŚDM.

W dniach 8 – 12 lipca niektóre parafie naszej diecezji 
będą przeżywać peregrynację symboliki Światowych Dni 
Młodzieży. Z głównym koordynatorem peregrynacji Krzyża 
i Ikony Matki Bożej - ks. Antonim Gremzą rozmawia  
ks. Paweł Sołobuda.

Ks. Antoni Gremza,  
duszpasterz młodzieży

TERMINY PEREGRYNACJI:
08 lipca - ok. godz. 14.30 – Smorgonie;
08 lipca - godz. 19.00 – Lida, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego;
09 lipca - godz. 19.00 – Grodno, kościół św. Franciszka Ksawerego (katedra);
10 – 11 lipca – odwiedzenie wszystkich pielgrzymek, podążających do Trokiel;
11-12 lipca – nawiedzenie diecezjalnej uroczystości w Trokielach;
12 lipca, ІІ połowa dnia – przekazanie krzyża oraz ikony młodzieży z Litwy.

Z głêbi serca
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 

Kazimierzowi Wielikosielcowi z 
okazji kolejnej Rocznicy Święceń 
Biskupich z całego serca życzymy 

błogosławieństwa Bożego na każdy 
dzień życia i posługi pasterskiej, 

niezłomności w głoszeniu Królestwa 
Bożego słowem i przykładem 

życiowym, codziennej radości oraz 
pogody ducha. Niech Najświętsza 
Maryja Panna codziennie otacza 
Ekscelencję swą macierzyńską 

pieszczotą i łaską, a Duch Święty 
nieustannie zsyła swe dary i oświetla 

drogę do Pana. 
Redakcja „Słowa Życia” 


Czcigodnym Księżom Redaktorom 
Pawłowi Sołobudzie i Janowi 

Romanowskiemu z okazji Imienin 
życzymy wszystkiego najlepszego: 

niech Pan Bóg zawsze obdarza 
Was swoimi łaskami, Matka Boża 
otacza swą macierzyńską opieką i 
miłością, Duch Święty zsyła swe 
szczodre dary, a św. Patronowie 
napełniają pokojem i radością. 

Życzymy też mocnego zdrowia, 
niezachwianej nadziei, niegasnącej 

wiary i nieustanności w pracy 
duszpasterskiej. Niech Wasze życie 

będzie napełnione tylko przyjemnymi 
momentami, a obok będą dobrzy i 

szczerzy ludzie. Szczęść Boże! 
Redakcja „Słowa Życia” 

Czcigodny Księże Eugeniuszu 
Uczkuronis! Z okazji 10-lecia 

Twojego Kapłaństwa życzymy, by 

serce stawało się ołtarzem miłości 
Bożej, język by zawsze wysławiał 

dobroć Boga, a oczy były skierowane 
na rany Chrystusa, by w Sercu 

Jezusa zawsze odnajdywałeś światło, 
odwagę i prawdziwą radość. 

Z darem modlitwy parafianie z 
Dereczyna


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Piotrowi Kubelowi z okazji 20. 
Rocznicy Święceń Kapłańskich 
składamy serdeczne życzenia 

mocnego zdrowia, obfitych łask 
Bożych, uśmiechu na co dzień oraz 
wszelkich darów Ducha Świętego. 

Niech Matka Boża zawsze ma Ciebie 
w swojej opiece, Pan Bóg prowadzi 
przez życie, a Duch Święty uświęca 

drogę kapłańską. Dziękujemy Ci 
za codzienny trud w naszej parafii 
i prosimy Boga, żebyś nadal był 
z nami. 100 lat życia i Bożego 

błogosławieństwa!
Wdzięczni parafianie z Krupowa 


Czcigodnemu Ks. Janowi Rejszelowi 
z okazji Imienin składamy wiązankę 
serdecznych życzeń. Niech Twoje 

zdrowie każdego dnia staje się tylko 
mocniejsze, zapał duchowy rośnie, 
serce bardziej otwiera się na Boga 
i ludzi, a dusza cieszy się owocem 

pracy. Niech Matka Najświętsza i św. 
Patron codziennie się Tobą opiekują, 

a Duch Święty nieustannie  
zsyła swe dary.

Wierni ze w. Skiersie

 
Czcigodnemu Ks. Janowi 

Gaweckiemu z okazji Imienin z 
całego serca życzymy wszystkiego, 

co najlepsze: mocnego zdrowia, 
dużo sił i cierpliwości w pracy 

duszpasterskiej, życzliwych ludzi 
obok i pokoju w duszy. Niech 

każda Twa idea i zamysł realizują 
się z Bożą pomocą, a wsparcie 

św. Patrona niech będzie pomocą 
nawet w najtrudniejszych sytuacjach 

życiowych. 
Z pamięcią modlitewną członkowie 

Apostolstwa Pomocy Duszom 
Czyśćcowym z Iwia


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Łozowskiemu z okazji Imienin z 
całego serca życzymy zdrowia, 
pogody ducha, radości, wiele 

łask Bożych, życzliwych ludzi, 
gotowych przyjść z pomocą, 

dużo sił i wytrwałości w posłudze 
duszpasterskiej. Z całego serca 
dziękujemy za starania i troskę 
o zakończenie budowy naszej 

kaplicy. Niech Pan Bóg za wszystko 
Cię wynagrodzi, a Matka Boża 

codziennie się opiekuje. Szczerze 
dziękujemy rodzicom  

za syna kapłana.
Jadwiga i Stanisław Burniewiczowie


Czcigodnemu Ks. Piotrowi Kubelowi 

z okazji Imienin z całego serca 
przesyłamy najserdeczniejsze 

życzenia. Jesteśmy wdzięczni Bogu 
za dar Twojego życia. Życzymy, 

by podczas każdego uderzenia 
Twojego czułego serca odczuwałeś 

obecność Jezusa, by każdy krok 
Twojej ofiarnej pracy duszpasterskiej 
był oświetlony promieniami nadziei 

i łaski Bożej. Niech zawsze obok 
będzie Twój Patron, a Matka Boża, 
która powierzyła Ci swojego Syna, 
niech ogarnie swoją macierzyńską 

czułością. Życzymy mocnego 
zdrowia i wiele życzliwych serc 

obok. Dziękujemy za światło 
Twojej duszy, troskę o nasze dzieci, 

wspaniałe rozważania słowa Bożego, 
po których serca napełniają się 

radością. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z Bolciszek


Czcigodnemu Ks. Janowi Etelowi 

z okazji Imienin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, długich 
lat życia, sił i cierpliwości w pracy 
duszpasterskiej, pogody ducha i 

optymizmu na każdy dzień. Niech 
Twoja praca na niwie Pana przynosi 

obfity owoc, a błogosławieństwo 
Boże zawsze na Tobie spoczywa. 

Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie 

Apostolstwa Pomocy Duszom 
Czyśćcowym z Wiśniowca


Czcigodnym Księżom 

Antoniemu Chańce oraz Janowi 
Romanowskiemu z okazji Imienin z 
całego serca życzymy jak najwięcej 
zdrowia, błogosławieństwa Bożego, 

opieki Matki Bożej, nieustannej 
pomocy św. Patronów w posłudze 

kapłańskiej oraz dobrych, życzliwych 
ludzi obok. Szczerze dziękujemy 

Księżom za pięknie głoszone słowo 
Boże oraz za życzliwość i otwarte 

serca. Szczęść Boże!
Członkowie chóru kościoła 

Pobernardyńskiego


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu z okazji 
Urodzin i Imienin przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia 
mocnego zdrowia, pogody ducha, 

codziennej nieustannej opieki 
Matki Najświętszej, wszelkich łask 
Bożych oraz mocy do wykonania 

codziennych obowiązków 
pasterskich. Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni Panu Bogu za Księdza, 
za tę pewność, pokój i nadzieję, 

którą nam Ksiądz darzy w swych 
pięknych kazaniach. Dziękujemy 

za ofiarną pracę w naszym kościele. 
Niech miłosierny Jezus poprzez 

naszą szczerą modlitwę odwdzięczy 
się darami Ducha Świętego, a św. 

Patron nieustannie opiekuje i strzeże 
od zła. Życzymy mocnego zdrowia, 
codziennej radości i staropolskich 

100 lat życia! 
Z modlitwą wdzięczne parafianki z 

katedry grodzieńskiej   


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Ejsmontowi z okazji Imienin 
przesyłamy najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, pogody ducha 
i radości. Niech Pan Jezus, który 

powołał Cię do kapłaństwa, prowadzi 

bezpieczną drogą, a Matka Boża 
pomaga w trudnych chwilach 

życiowych.
III Zakon św. Franciszka z par. św. 

Wacława w Wołkowysku


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu z okazji 
Urodzin, Imienin i 15. Rocznicy 

Święceń Kapłańskich przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia. Niech 
św. Jan Chrzciciel zawsze Tobą 

się opiekuje, a Duch Święty 
obdarza potrzebnymi darami. 
Życzymy zdrowia i obfitych 

owoców w wszystkich sprawach 
duszpasterskich. Matka Boża 

Kongregacka niech zawsze ma 
Księdza w swojej opiece i niesie 

nasze wspólne modlitwy do 
Najświętszego Serca Jezusa.

Z modlitwą i szacunkiem 
członkowie modlitewnej grupy MB 

Kongregackiej


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Aleskiewiczowi z okazji 

Imienin z całego serca życzymy 
błogosławieństwa Bożego, mocnego 
zdrowia, pogody w duszy i obfitych 

darów Ducha Świętego. Niech 
Matka Najświętsza i św. Patron 

zawsze Tobą się opiekują, a dobry 
Bóg obdarza swoimi darami.
Z modlitwą Apostolat Wieczystej 

Modlitwy za Kapłanów 
„Margaretka” z Augustówka
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Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu z okazji 

Urodzin, Imienin i 15. Rocznicy 
Święceń Kapłańskich przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia. Niech 
św. Jan Chrzciciel zawsze Tobą 

się opiekuje, a Duch Święty 
obdarza potrzebnymi darami. 
Życzymy zdrowia i obfitych 

owoców w wszystkich sprawach 
duszpasterskich. Matka Boża 

Kongregacka niech zawsze ma 
Księdza w swojej opiece i niesie 

nasze wspólne modlitwy do 
Najświętszego Serca Jezusa.

Z modlitwą i szacunkiem 
członkowie modlitewnej grupy MB 

Kongregackiej


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Aleskiewiczowi z okazji 

Imienin z całego serca życzymy 
błogosławieństwa Bożego, 
mocnego zdrowia, pogody 
w duszy i obfitych darów 

Ducha Świętego. Niech Matka 
Najświętsza i św. Patron zawsze 
Tobą się opiekują, a dobry Bóg 

obdarza swoimi darami.
Z modlitwą Apostolat Wieczystej 

Modlitwy za Kapłanów 
„Margaretka” z Augustówka


Czcigodnemu O. Piotrowi 

Morcińcowi z okazji Imienin z 
całego serca życzymy realizacji 
wszystkich szlachetnych planów 
i zamiarów, mocnego zdrowia na 
długie lata życia, sił i wytrwałości 

w posłudze duszpasterskiej 
oraz wszelkich łask Bożych, 
tak niezbędnych każdemu 

człowiekowi. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią członkowie 

Apostolstwa Pomocy Duszom 
Czyśćcowym z Jezior


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu z okazji 

Urodzin i Imienin życzymy moc 
łask Bożych, zdrowia, długich lat 

życia, pogody ducha, obfitych 
darów Ducha Świętego oraz opieki 

Matki Bożej i św. Jana na każdy 
dzień.

Komitet Kościelny katedry 
grodzieńskiej


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Sołobudzie z okazji Imienin 
serdecznie życzymy długich 

lat życia, dobrych i życzliwych 
ludzi na drodze kapłańskiej oraz 

błogosławieństwa Bożego i opieki 
Matki Bożej.

Komitet Kościelny katedry 
grodzieńskiej


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 

Szańczukowi z okazji 
Imienin przesyłamy wiązankę 
najserdeczniejszych życzeń. 

Niech łaski Boże hojnie na Ciebie 
zstępują, Matka Najświętsza 

niech otacza swoją macierzyńską 
miłością, a Duch Święty uświęca 
drogę kapłańską i prowadzi do 
świętości. Życzymy też Bożego 

błogosławieństwa na każdy dzień 
i nieustannej opieki św. Patrona. 

Szczęść Boże! 
Parafianie z Hoży


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Łozowskiemu z okazji Imienin 

szczerze życzymy zdrowia, 
szczęścia, radości, pomyślności 
w pracy duszpasterskiej, pogody 

ducha, dobroci i życzliwości 
ludzkiej oraz nieustannej opieki 
św. Patrona i wszystkich darów 
Ducha Świętego na każdy dzień 

życia i pracy kapłańskiej.
Z modlitwą członkowie 

Apostolstwa Pomocy Duszom 
Czyśćcowym ze Strubnicy


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 

Janowi Etelowi z okazji 
Imienin składamy wiązankę 

najserdeczniejszych życzeń. Niech 
zdrowie zawsze sprzyja, życie 
będzie długie, dnie szczęśliwe i 

radosne, a ludzie obok – życzliwi 
i gotowi przyjść z pomocą w 
trudnych chwilach. Życzymy 

też Bożego błogosławieństwa na 
każdy dzień i opieki Najświętszej  

Maryi Panny.
Komitet Kościelny i wdzięczni 

parafianie z Wiśniowca


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Etelowi z okazji Imienin 

życzymy wszelkich łask Bożych: 
mocnego zdrowia, długich lat 

życia, optymizmu, pogody ducha, 

sił i wytrwałości w posłudze 
duszpasterskiej oraz życzliwych 
ludzi obok. Niech Duch Święty 
obficie obdarzy swoimi darami, 

a Matka Boża i św. Patron 
nieustannie się opiekują.

Chór „Cantate Domino”


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Prałatowi Antoniemu Filipczykowi 

w dniu Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. Niech 

dobry Bóg wynagrodzi Księdzu 
za dobre i pokorne serce, droga 
kapłańską niech będzie usłana 
najpiękniejszymi kwiatami, a 
niestrudzona praca na niwie 

kapłańskiej niech wydaje obfite 
owoce. Niech Matka Boża 

nieustannie czuwa nad Księdzem, 
by nic nie zasmuciło jasnego 
uśmiechu, co promieniuje z 

serca i tej wielkiej dobroci, którą 
obdarzasz ludzi.

Młodzież z parafii św. Wacława w 
Wołkowysku


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 

Szańczukowi z okazji Imienin 
przesyłamy moc serdecznych 
życzeń. Niech każdy dzień 

Twojego życia będzie napełniony 
błogosławieństwem Bożym, mocą 

Ducha Świętego i potężnym 
wsparciem św. Pawła Apostoła, 

Twojego niestrudzonego patrona. 
Niech zdrowie Ci sprzyja, radość 
i nadzieja napełniają serce, a z 

twarzy nie znika uśmiech.  
Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie 

członkowie Apostolstwa Pomocy 
Duszom Czyśćcowym z Hoży


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Etelowi z okazji Imienin 

przesyłamy moc najpiękniejszych 
życzeń. Niech zdrowie, siły, 
wytrwałość i optymizm nigdy 
Księdza nie opuszczają, każde 
marzenie niech z Bożą pomocą 
się spełnia, a obok będą życzliwi 

ludzie. 
Z całego serca dziękujemy za 

dobroć, otwarte serce, gotowość 
przyjść z pomocą oraz ofiarną 
pracę na rzecz Bogu i ludziom. 

Niech Pan Bóg błogosławi i 
strzeże każdego dnia!

Janina Miskiewicz z mamą


Czcigodnemu Ks. Romanowi 
Jałowczykowi z okazji Urodzin 

życzymy wszystkiego, co 
najlepsze: zdrowia, radości, 
wiele łask Bożych i opieki 

Matki Bożej. Niech Pan Bóg 
zawsze obdarza swoimi darami i 
błogosławieństwem, a obok będą 

życzliwi ludzie.
Byli parafianie ze w. Nowijanka


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Pawłowi Koleśnikowi z okazji 

Imienin z całego serca życzymy 
niezmiernych łask Bożych, 

obfitych darów Ducha Świętego 
oraz codziennej opieki Matki 

Najświętszej i św. Patrona. Niech 
ta praca, którą wykonujesz, 

przynosi Ci radość i zadowolenie, 
a jej plon będzie miły Panu Bogu. 
Życzymy też mocnego zdrowia, 

pogody ducha i wszystkiego 
najlepszego na długie lata życia. 

Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni ze w. 

Andrzejowce, par. Trójcy 
Przenajświętszej


Czcigodnemu Ks. Janowi Puzynie 
z okazji Imienin przesyłamy moc 

najserdeczniejszych życzeń: 
wielu sił, wytrwałości na drodze 
dążenia i prowadzenia innych 

do świętości, mocnego zdrowia, 
wszelkich łask Bożych, nieustannej 
opieki Matki Boskiej Jasnogórskiej 
oraz świętego Patrona na każdy 
dzień życia, a także realizacji 

pięknych pomysłów i zamiarów.
Wdzięczni wierni par. oszmiańskiej 


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 

Borysiewiczowi z okazji Dnia 
Patrona przesyłamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń 
ogromu łask Bożych, zdrowia, 

niegasnącego zapału w głoszeniu 
Słowa Bożego oraz przybliżania 
wiernych do Pana, serca zawsze 
gorejącego miłością i wiarą do 
Boga i bliźnich, a także opieki 

Maryi Panny i świętego Patrona.
Wierni parafii św. Michała 

Archanioła w Oszmianie
 

Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Astukiewiczowi z okazji Imienin 

przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia błogosławieństwa 

Bożego na każdy dzień życia i 
pracy duszpasterskiej, obfitych 

darów Ducha Świętego i 
nieustannej opieki św. Patrona. 

Niech Najświętsza Maryja Panna 
mocno trzyma Cię za rękę i 

prowadzi przez drogę życia, żebyś 
omijając wszystkie nieszczęścia i 
trudności mógł osiągnąć główny 

cel każdego chrześcijanina – życie 
wieczne obok z Bogiem.

Z pamięcią w modlitwie 
członkowie Apostolstwa Pomocy 

Duszom Czyśćcowym z Indury


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu z okazji 

Urodzin i Imienin z całego 
serca życzymy dużo radości, 
zdrowia, niesłabnącego żaru 
ducha w trudnej kapłańskiej 
posłudze. Niech Najświętsza 

Panna otacza Księdza matczyną 
miłością i opieką, szczególnie w 
trudnych chwilach, i wyprasza 

u Syna wszelkie potrzebne łaski. 
Podejmowany trud zmagania się 
z codziennością niech Księdza 
uskrzydla i pozwoli dostrzegać 
piękno i głębię życia. Szczęść 

Boże! 
Młodzież z par. katedralnej


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 

Włodzimierzowi Hulajowi 
z okazji Urodzin życzymy 
dobrego zdrowia. Niech 

Jezus zawsze błogosławi Ci 
w posłudze duszpasterskiej i 
obficie wynagradza za Twoją 

pracę i starania na rzecz rodzin 
i młodzieży, za miłujące serce, 

kulturę i życzliwość. Niech każdy 
dzień będzie napełniony słońcem, 

radością i szczęściem, a Matka 
Boża z lidzkiej Fary otacza swoim 

płaszczem.
Komitet Kościelny i parafianie  

z Lidy-Fary


Czcigodnemu Ks. Janowi 
Kuczyńskiemu z okazji Urodzin 
i Imienin przesyłamy serdeczne 
życzenia mocnego zdrowia na 
długie lata życia, powodzenia 

w pracy duszpasterskiej, pogody 
ducha i życzliwych ludzi obok. 

Niech Jezus Chrystus obdarza Cię 
wszelkimi łaskami, Anioł-stróż 
dodaje sił, matka Boża otacza 
swą matczyną pieszczotą, a 

Duch Święty prowadzi przez całe 
życie. Szczerze dziękujemy za 
posługę kapłańską, czułe serce i 

pomnożenie naszych sił, żebyśmy 
mogli trwać w wierze. Szczęść 

Boże!
Z modlitwą i szacunkiem 

modlitewna grupa z Augustówka 


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Koleśnikowi z okazji Imienin z 

całego serca życzymy wszelkich 
łask Bożych na każdy dzień życia 
i posługi kapłańskiej, codziennej 
opieki Matki Bożej i szczodrych 
darów Ducha Świętego. Niech 

każdy Twój dzień będzie 
szczęśliwy i błogosławiony, praca 
przynosi radość i zadowolenie, a 
pokój i nadzieja napełniają serce. 
Niech ludzie, którzy się znajdują 

obok, zawsze będą gotowi przyjść 
z pomocą, a św. Patron czuwa 
nad Tobą zawsze i wszędzie. 

Z modlitewną pamięcią członkowie 
Apostolstwa Pomocy Duszom 

Czyśćcowym z Żodziszek


Czcigodnemu Ks. Witoldowi 
Czurganowi z okazji Urodzin 

przesyłamy moc najpiękniejszych 
życzeń. Niech Jezus Chrystus, 
którego codziennie trzymasz 
w swoich kapłańskich rękach, 
błogosławi każdy Twój dzień, 

Matka Boża niech otacza swoją 
miłością i opieką, a Duch Święty 

pomaga godnie wykonywać 
posługę duszpasterską i 

nieustannie obdarza swoimi 
darami. Żyj w zdrowiu i radości, 
a serce Twe niech zawsze będzie 
napełnione pokojem i miłością. 

Niech na Twojej drodze życiowej 
zawsze spotykają się jedynie 

życzliwi ludzie.
Z modlitwą i wdzięcznością 

parafianie z Juraciszek


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Białonosowi z okazji Imienin i 15. 

rocznicy święceń kapłańskich, 

a także Dk. Pawłowi Mazanowi 
z okazji Imienin z całego serca 
życzymy wiele łask Bożych na 
każdy dzień życia, nieustannej 
opieki Matki Najświętszej i św. 
Pawła Apostoła oraz obfitych 

darów Ducha Świętego. Niech 
wszystko zaplanowane realizuje 

się, a radość i nadzieja nigdy WAs 
nie opuszczają. Szczęść Boże! 

Wdzięczni parafianie z 
Makarowiec


Czcigodnemu Ks. Witoldowi 
Czurganowi z okazji Urodzin 
mocnego zdrowia, spokoju 

w duszy, codziennej radości, 
niegasnącego zapału miłości 

do Boga i bliźniego oraz 
niezachwianej wiary, wytrwałości 

i cierpliwości na każdy dzień 
posługi duszpasterskiej 

życzy Kółko Żywego Różańca MB 
Trokielskiej 


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 

Aleskiewiczowi z okazji 
Imienin i Urodzin szczerze 

życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia, pogody ducha, 

cierpliwości i wytrwałości w 
pracy duszpasterskiej, opieki 

Matki Bożej i św. Patrona, darów 
Ducha Świętego oraz dobrych 
i życzliwych ludzi obok. Niech 

Twa droga życiowa będzie 
szczęśliwa i błogosławiona, 
wykonywana praca przynosi 

radość i zadowolenie, a 
miłosierny Bóg wynagradza 

swoimi łaskami. 
Dziękujemy za mądrą naukę na 
każdej Mszy św. i obiecujemy 

swe wsparcie modlitewne. 
Wdzięczni parafianie i III Zakon 

św. Franciszka z Sobotnik


Czcigodnemu Ks. Janowi 
Rejszelowi z okazji Imienin 

składamy wiązankę serdecznych 
życzeń mocnego zdrowia, 

powodzenia w pracy 
duszpasterskiej, radości i pogody 
ducha. Niech Twój mocny św. 
Patron zawsze będzie obok i 
nieustannie wspiera w każdej 

sytuacji życiowej. 
Z modlitwą członkowie 

Apostolstwa Pomocy Duszom 
Czyśćcowym z Żołudka 


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Pawłowi Pawlukiewiczowi 
w dniu św. Patrona z całego 
serca życzymy mieć mocne 

zdrowie i zawsze być otoczonym 
promieniami Miłosierdzia Bożego. 

Niech radość i pokój zawsze 
Ci towarzyszą, a cierpliwości i 

wytrwałości sterczy na długie lata 
oddanej pracy duszpasterskiej. 
Dziękujemy za głoszenie słowa 
Bożego, dobre serce, życzliwość 
i wychowanie naszych dzieci i 

wnuków w duchu wiary i miłości. 
Niech Matka Najświętsza opiekuje 

się Tobą, a Patron św. zawsze 
pomaga w życiu. 

Z szacunkiem parafianie z kośc. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Graużyszkach oraz wierni z 

Oszmiany


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Etelowi z okazji Imienin 
przesyłamy najserdeczniejsze 

życzenia. Niech w tym radosnym 
dniu Pan Jezus przytuli Cię do 
swojego Najświętszego Serca 
i obdarzy mocnym zdrowiem, 

błogosławieństwem i wszelkimi 
łaskami na długie lata życia. 

Niech na Twojej twarzy 
zawsze gości uśmiech, a życie 
będzie napełnione światłem, 

radością i mocną niezachwianą 
wiarą. Pomyślności na drodze 
kapłańskie! Niech dobry Bóg 
wynagrodzi Cię i wzmocni. 

Z całego serca dziękujemy za 
szczerą modlitwę, piękne kazania 

i dobre słowo. 
Legion Maryi z kośc. Miłosierdzia 

Bożego na Wiśniowcu


Czcigodnemu Ks. Janowi 
Kuczyńskiemu z okazji 

Imienin, Urodzin i 10-lecia 
posługi kapłańskiej w katedrze 
grodzieńskiej pragniemy złożyć 

serdeczne życzenia. Niech 
dobry Bóg obdarza zdrowiem i 
szczęściem, posyła życzliwych 

ludzi na drogę kapłańską i obficie 
wynagradza za wszystko, co 

zrobiłeś w naszej parafii, a św. 
Patron niech pomaga w każdej 
chwili życia. Niech praca wyda 

plony bogate – w sercach i 
duszach ludzkich zapłoną miłości 

kwiaty.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej 

Pomocy z Katedry


Czcigodnym Księżom: 
Pawłowi Zwierzyńskiemu, 

Pawłowi Urbanowi, Pawłowi 
Gordziejczykowi, Pawłowi 

Borysiewiczowi oraz Dk. Pawłowi 
Romanowskiemu z okazji Imienin 
życzymy, aby św. Paweł, patron 
i orędownik w niebie, wstawił 
się za Księżmi przed Bogiem 

Wszechmocnym. Niech Matka 
Boża okrywa swym płaszczem, a 
Pan Bóg w Trójcy jedyny posyła 

wszelkie potrzebne łaski dla 
spełnienia Jego świętej woli.

Wierni z par. św. Józefa w Grodnie


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Michałowi Łastowskiemu z okazji 
Urodzin z całego serca życzymy 
obfitych łask Bożych na każdy 

dzień życia i posługi kapłańskiej, 
nieustannej opieki Matki Bożej 
Częstochowskiej oraz obfitych 

darów Ducha Świętego. Życzymy 
też dużo sił i wytrwałości w 

pracy, natchnienia, cierpliwości, 
życzliwych ludzi obok, obfitych 

owoców na niwie Pana oraz 
mocnego zdrowia, żebyś jak 

najdłużej mógł cieszyć nas swoją 
obecnością i posługą.

Wdzięczni parafianie z Kopciówki


Szanownemu Kl. Pawłowi 
Szemietowi z okazji Imienin z 

całego serca życzymy mocnego 
zdrowia, sił i cierpliwości na 

wybranej drodze, moc łask Bożych 
na każdy dzień oraz nieustannej 
opieki Najświętszej Maryi Panny 
i św. Patrona. Niech Twoja droga 

życiowa będzie szczęśliwa i 
błogosławiona, a obok zawsze 
będą życzliwi ludzie. Szczęść 

Boże!
Wdzięczni wierni z Kopciówki


Czcigodnemu Ks. Janowi Załodze 

z okazji Imienin z całego serca 
życzymy wszystkiego najlepszego. 
Niech Opatrzność Boża zawsze i 
wszędzie Tobą kieruje, dni będą 

szczęśliwe i radosne, a ludzie 
obok zawsze będą gotowi przyjść 

z pomocą. Niech Duch Święty 
oświetla Twą drogę kapłańską, 
a Najświętsza Maryja Panna i 

św. Patron codziennie się Tobą 
opiekują. 

Z modlitwą członkowie 
Apostolstwa Pomocy Duszom 

Czyśćcowym z Żyrmun


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Astukiewiczowi z okazji 
Imienin przesyłamy moc 

najserdeczniejszych życzeń. 
Niech każdy Twój dzień płynie 

w spokoju, radość napełnia serce, 
wiara tylko wzrasta, a ludzie obok 
zawsze pomogą w trudnej chwili 
i podzielą się nadzieją. Niech św. 
Patron zawsze czuwa nad Tobą, 
a Trójca Przenajświętsza i Matka 
Boża nieustannie darzą swoimi 

darami i pokojem. 
Wdzięczni parafianie z Indury


Szanownej P. Teresie 

Bykowskiej z okazji Jubileuszu 
Urodzin przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń. W ten 
wspaniały dzień życzymy Tobie 
wszystkiego, co najlepsze. Niech 

Boże łaski nadal spływają na 
Ciebie, a życie będzie radosnym, 

pogodnym i szczęśliwym. Nie 
znaj smutku, zawsze uśmiechaj 

się i tylko z nadzieją patrz w 
przyszłość. 100 lat!

Rodzina, dzieci i wnuki


Czcigodnemu Ks. Piotrowi 
Wiśniewskiemu z okazji 
dnia Imienin składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech dobry Bóg obdarzy swoją 
łaską i mocnym zdrowiem, Duch 
Święty ześle swoje dary, Matka 
Boża otuli swą macierzyńską 

opieką, a św. Patron pomaga w 
pracy duszpasterskiej i w każdej 

chwili życia. Pokoju w sercu oraz 
wytrwania we wszystkim 

życzą wierni z par. Szydłowice  


Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi 
Adamowiczowi z okazji 

Urodzin przesyłamy najlepsze 
życzenia błogosławieństwa 

Bożego, wszelkich łask Bożych, 
powodzenia w realizacji 

szlachetnych planów i zamiarów, 
aby rytm Twego kapłańskiego 
serca bił rytmem miłości Serca 

Jezusa. Niech Matka Boża zawsze 
czuwa nad Tobą, aby nic nie 
zaćmiło jasnego uśmiechu, 

promieniującego z serca, i tej 
ogromnej dobroci, którą obdarzasz 

ludzi.
Chór kościelny ze w. Nacza


Czcigodnemu Ks. Janowi 

Romanowskiemu z okazji Imienin 
przesyłamy moc serdecznych 

życzeń mocnego zdrowia, 
siły, pogody ducha, ludzkiej 
życzliwości, darów Ducha 

Świętego i opieki Najświętszej 
Maryi Panny. Niech każdy dzień 

Twojej duszpasterskiej pracy 
będzie pełen radości i pokoju, a 
praca na korzyść Bogu i ludziom 

przynosi obfite owoce.
Kółko Różańcowe, Apostolstwo 

Pomocy Duszom Czyśćcowym 
oraz wdzięczni wierni z par. MB 

Różańcowej w Raduniu


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Białonosowi w dniu Imienin 

przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń Bożego 
błogosławieństwa, opieki Świętej 

Rodziny, mocnego zdrowia 
na długie lata, cierpliwości 
i wytrwałości w posłudze 

kapłańskiej, wszelkich łask Bożych 
i obfitych darów Ducha Świętego. 

Niech Matka Boża prowadzi 
Ciebie najprostszą drogą życia, 
którą wybrał dla Ciebie Bóg. 

Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe, Apostolstwo 

Pomocy Duszom Czyśćcowym 
oraz wdzięczni wierni z par. MB 

Różańcowej w Raduniu


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Bezlapowiczowi z okazji Imienin 

przesyłamy najpiękniejsze 
życzenia. Niech łaski Boże 

zawsze Cię otaczają, Duch Święty 
obdarza swoimi darami, a Matka 
Boża nieustannie się opiekuje. 

Życzymy też mocnego zdrowia, 
pogody ducha, radości, nadziei, 

życzliwych ludzi obok oraz 
cierpliwości i niegasnącego zapału 

w trudzie głoszenia Ewangelii. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar 

Twojego kapłaństwa.
Rodzice, brat z rodziną i babcie 


Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi 

Adamowiczowi z okazji 
Urodzin przesyłamy wiązankę 

najserdeczniejszych życzeń wielu 
łask Bożych, dobrego zdrowia 

na długie lata, potrzebnych sił w 
głoszeniu Ewangelii i prowadzeniu 

ludu Bożego do zbawienia. 
Niech każdy Twój dzień będzie 

szczęśliwy, radosny, pełny dobroci 
i życzliwości. Szczęść Boże!  

Parafianie z Dociszek


Czcigodnemu Ks. Witoldowi 
Czurganowi z okazji Urodzin 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Pan Bóg 

błogosławi Twoją drogę kapłańską, 
Matka Boża codziennie opiekuje 
się, a Duch Święty nieustannie 

obdarza swoimi darami. Życzymy 
mocnego zdrowia na długie lata 
życia, pomyślności w nieustannej 

pracy, cierpliwości i mocy w 
prowadzeniu ludu do Pana oraz 

życzliwych ludzi obok. 
Wierni ze stacji Juraciszki


Czcigodnemu Ks. Antoniemu 
Gremzie z okazji Imienin z 

całego serca życzymy radości, 
darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Bożej Fatimskiej, 
Błogosławieństwa Bożego, 

mocnego zdrowia, realizacji 
planów i obfitych plonów w pracy 
duszpasterskiej. Niech św. Antoni 
zawsze kroczy obok. Dziękujemy 
za posługę kapłańską i głoszenie 

słowa Bożego.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za 

Kapłanów „Margaretka”

 
Czcigodnemu Ks. 

Jackowi Markielowi z 
powodu śmierci kochanej 

Mamy przesyłamy 
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia, połączone z 
modlitwą.

Róże Żywego Różańca i 
Komitet Kościelny z par. Trójcy 
Przenajświętszej w Zelwie 

Z głêbi serca


