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Przyjmij zmartwychwstałego Jezusa jak przyjaciela: On jest Życiem! Papież Franciszek

4 5 7-8

Kalendarz wydarzeń
17 kwietnia Wielki Czwartek. Msza 
Krzyżma w Katedrze o godz. 10.00. 
Módlmy się za kapłanów i nowe 
powołania do służby Bożej;

18 kwietnia Wielki Piątek. 
Obowiązuje post ścisły. 1. dzień 
nowenny do Miłosierdzia Bożego; 

19 kwietnia Wielka Sobota. Zaleca 
się abstynencja od pokarmów 
mięsnych. Poświęcenie pokarmów 
wielkanocnych;

20 kwietnia Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Oktawa Wielkanocna;

27 kwietnia uroczystość 
Miłosierdzia Bożego. Imieniny 
Papieża Franciszka. Dzień 
kanonizacji  Jana XIII 
i Jana Pawła II w Watykanie. 

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 
15 kwietnia we wtorek 
o godz. 18.05  przy współpracy 
Katolickiego Studium Telewizyjnego 
Diecezji Grodzieńskiej 
oraz telewizji państwowej.

Niedziela Palmowa przybliża nas do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa

Życzenia 
ks. bpa Józefa 
Staniewskiego

Jak przeżywać 
Wielki Tydzień

W Kościele katolickim dzisiaj jest Niedziela Palmowa, która otwiera przed nami wyjątkowy okres - Wielki Tydzień. 
Te dni, bogate w obchody liturgiczne, są dla wiernych prawdziwym darem, gdyż pozwalają na nowo odkryć sens ży-
cia. Bez nich „próżna byłaby nasza wiara”, a więc warto dążyć do głębokiego przeżycia i zrozumienia Wielkiego Ty-
godnia, do uświadomienia sobie, że odkupienie nasze dokonało się na Krzyżu, kiedy to Chrystus, umierając, zniwe-
czył naszą śmierć, a zmartwychwstając, dał nam życie wieczne. 

Umiłowani w Chrystusie 
Panu Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!

Jak co roku, Święta 
Wiel kanocne napełniają 
radoś cią nasze serca. Prze-

żywamy 
wciąż na 
nowo naj-
ważniej-
szą praw-
dę chrze-
ścijańskiej 
w i a r y : 

Chrystus zmartwychwstał! 
W Jego męce, cierpieniu i 
śmierci na krzyżu Bóg ob-
jawił tajemnicę swej nie-
skończonej miłości do 
każdego człowieka. Po-
tęgę tej miłości widzimy 
w Zmartwychwstaniu, 
gdy Jednorodzony Syn 
Boży odnosi zwycięstwo 
nad śmiercią i obdarza 
nas pełnią nowego życia.

W Uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego ży-
czę wszystkim Wam, Dro-
dzy Diecezjanie, głębokiej 
wiary. Niech jej światło po-
maga Wam odkrywać sens 
wszystkiego, co Was spo-
tyka, i rozpoznawać obec-
ność Zmartwychwstałego 
w słowie Dobrej Nowiny, 
w łasce sakramentalnej i w 
osobie drugiego człowieka. 
Niech Jezus Chrystus obda-
rza Was obfitością swych 
darów i uzdalnia do dawa-
nia świadectwa codzien-
nym życiem poprzez dzie-
lenie się z bliźnimi radością 
Ewangelii. Niech Matka Naj-
świętsza wyprasza Wam ła-
skę wiernego i odważnego 
podążania za Chrystusem 
Zmartwychwstałym dro-
gą wiary, nadziei i miłości.

Życzę wszystkim bło-
gosławionych, pełnych ra-
dości i pokoju, opromienio-
nych nadzieją Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego!

„Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył pełnią 
własnego życia: aby Człowiek żył z Boga i w Bogu. Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. 
Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy 

i jutrzejszy... Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym!” (Jan Paweł II).

Ciąg dalszy na str. 3  Biskup Grodzieński

...twoim zdaniem
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Tak, wezmę udział w całym 
Triduum

Tak, w Wielką Sobotę

Tak, w Wielki Piątek

Nie, nie mam czasu

Trudno powiedzieć

Czy wezmę udział w 
nabożeństwach Triduum 

Paschalnego?

   zagłosuj

Tak, w Wielki Czwartek



- Porozmawiajmy o tym, 
co może w nas zmartwych-
wstać – zaproponował nie-
spodziewanie tata podczas 
obiadu wielkanocnego. - Pan 
Jezus! - wykrzyknął od razu 
Piotruś, przypominając sobie 
chyba dzisiejsze kazanie księ-
dza proboszcza. Warto sobie, 
rozmawiając o Zmartwych-
wstaniu, przypomnieć kilka 
fundamentalnych, ale bardzo 
prostych kwestii naszej relacji 
z Bogiem, o których, niestety, 
często zapominany. Czynimy 
to akurat w tych najważniej-
szych dniach dla historii zba-
wienia człowieka i świata - w 
Wielkim Tygodniu. 

Spotykamy na pewno 
wśród nas chrześcijan, którzy 
- o dziwo - nie słyszeli Dobrej 
Nowiny o tym, że Bóg kocha i 
błogosławi każdego człowieka. 
Dla takich ludzi świętość wyda-
je się być gdzieś daleko, nie jest 
standardem ich codzienności. 
Warto w takim wypadku poroz-
mawiać o zmartwychwstaniu 
nadziei, miłości, przyjaźni i 
wielu innych wartości, za który-

mi tęsknimy. Aby człowiek był 
dojrzałym chrześcijaninem, jest 
potrzebna wiara. Wiara, która 
dodaje nam otuchy i nadaje 
sens i właściwy kierunek nasze-
mu życiu, którym jest Chrystus 
zmartwychwstały. 

Pierwszą kwestią, jaka wy-
nika z faktu Zmartwychwstania, 
jest darmowa miłość. Bóg mnie 
kocha – tak po prostu, bowiem 
jestem Jego dzieckiem. Trudno 
sobie wyobrazić tę miłość. Ona 
jest na tyle wielka, że wysiłek, 
jaki podejmujemy w swoim 
życiu, staje się dla nas o wiele 
lżejszy. Kiedy Jezus umarł i 
zmartwychwstał, została nam 
otwarta droga do tronu łaski. 
Jezus czyni nas godnymi tego 
wszystkiego. Warto spróbować 
jeszcze raz podporządkować 
swoje życie Bogu. Bóg patrzy 
na wielkość naszego serca, a 
nie naszych czynów. W każdej 
chwili możemy się nawró-
cić. Bóg działa i błogosławi 
nam nieustannie, uśmiecha 
się do każdego z nas, kiedy 
czynimy coś, co pomaga nam 
duchowo się rozwijać, kiedy 

wzrastamy w łasce. Jezus umarł 
za wszystkie nasze grzechy, 
które popełniliśmy i jeszcze 
popełnimy, a niebo jest zawsze 
otwarte dla każdego z nas. 

Kolejna kwestia to potępie-
nie. Musimy to sobie odrzucić. 
Miłosierdzie Boże jest na tyle 
wielkie i dostępne dla nas, że 
zawsze damy radę pokonać 
swoje grzechy i słabości. Bóg 
znalazł sposób, aby poradzić 
z naszą grzesznością i niegod-
nością, z naszymi słabościami. 
Ten sposób, to Jezus i to, czego 
On dokonał na Krzyżu. „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3,16).

Drodzy Czytelnicy i Przy-
jaciele naszej gazety!

Pozwólcie, że w imieniu 
własnym oraz całego zespo-
łu redakcyjnego złożę Wam 
najserdeczniejsze życzenia 
wielkanocne. Przede wszyst-
kim życzę, aby każdy z Was, 
spotykając się z Chrystusem 

zmartwychwstałym, otrzymał 
to błogosławieństwo, które 
przemieni codzienność na 
lepsze. Życzę też, aby te Święta 
były okazją do spotkania z 
najbliższymi, czasem budo-
wania prawdziwej wspólnoty 
i czasem prawdziwej radości 
wypływającej z serca. Aby 
tak się stało, serce każdego z 
Was niech będzie szczere i 
zawsze otwarte na Boga, który 
przychodzi również i dzisiaj do 
nas. Życzmy sobie nawzajem, 
by zmartwychwstały w nas 
najpiękniejsze Boże pragnienia 
i aspiracje. Święta Wielka-
nocne pomagają nam w tym 
czasie, w którym żyjemy, „nie 
zginąć”. Chrystus zmartwych-
wstały nadaje sens naszemu 
życiu. Zmartwychwstanie Je-
zusa otwiera dla każdego z nas 
bramy nieba. Warto pójść do 
kościoła, oddając się różnym 
pięknym życzeniom. Po to 
przecież jest Wielkanoc!

 Alleluja! Chrystus zmar-
twychwstał! Prawdziwie zmar-
twychwstał!

Królewski wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jeszcze są 
przy Nim uczniowie. Podobnie i tłumy – ich nigdy nie 
braknie tam, gdzie dzieje się coś niezwykłego. Entu-
zjazm udziela się wszystkim. Oprócz faryzeuszy.  
Ale tylko Pan Jezus znał prawdę o najbliższej przy-
szłości. On jeden wiedział, ile dramatu kryje mesjański 
tytuł: „Syn Dawida”. Jako jedyny znał najgłębsze zna-
czenie swego uroczystego wjazdu do Świętego Miasta: 
Jego królestwo wkrótce obejmie nie tylko Jerozolimę, 
ale świat cały. Nie tylko przyszłość, ale Jego władza 
rozciągnie się nad przeszłością i wiecznością. 
Wkrótce uczniowie rozbiegną się strwożeni; jeden 
z nich Go zdradzi, drugi nie będzie chciał Go znać. 
Tłumy, dziś pełne entuzjazmu, już za kilka dni pełne 
będą nienawiści, a zamiast „Hosanna”, da się słyszeć: 
„Ukrzyżuj Go”!
On jeden świadomie szedł, by wypełnić zapowiedzi 
proroków – wolę Ojca.

W opisie najważniejszego wydarzenia w dziejach 
świata i historii człowieka ciągle dominującą jest nie-
pewność: wczesny ranek jest jakby progiem tajemnicy 
dnia (co przyniesie?), odsunięty kamień (kto to zrobił?), 
brak ciała Pana Jezusa (kto je wziął?), nieprawdopo-
dobne opowieści niewiast (pośpiech Apostołów, aby 
sprawdzić fakty, a potem wahanie św. Jana). Wreszcie 
nieprawdopodobny błysk łaski: „ujrzał i uwierzył”. 
Nikomu z Apostołów nie zaświtała wcześniej w gło-
wie możliwość Chrystusowego Zmartwychwstania. 
Choć Pan Jezus kilkakrotnie otwarcie ją zapowiadał! 
Potrzebna była wcześniej męka i krzyż. A potem ko-
nieczny był pusty grób i świadectwo przestraszonych 
kobiet. Potrzebny był ten bieg Piotra i Jana do grobu z 
sercami targanymi wątpliwościami. Nie bez znaczenia 
były płótna i zwinięta chusta. I ważne było, gdzie leża-
ła. To wszystko było potrzebne, aby św. Jan „ujrzał i 
uwierzył”. 
Co jest potrzebne, abym żył przekonaniem o Chrystu-
sowym Zmartwychwstaniu?

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

ZNAKI WIARY

NIEDZIELA PALMOWA

Ks. Paweł Sołobuda
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ZAPOWIEDŹ WIELKANOCY

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz
Miłość, Miłosierdzie, 

Wielkanoc
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage 
na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i 
rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz 
znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i 
przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, 
powiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało 
się to, żeby się spełniło słowo Proroka: „Powiedzcie 
Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie 
łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. 
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. 
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe 
płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał 
swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew 
i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i 
które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi 
Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię 
Pańskie! Hosanna na wysokościach!”. Gdy wjechał do 
Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto 
to jest?”. A tłumy odpowiadały: „To jest prorok, Jezus 
z Nazaretu w Galilei”.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się 
do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 
nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli 
do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnę-
trza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z 
martwych.

Według archiwum 
Diecezji Grodzieńskiej Poznajemy 

nasze 
kościoły MŚCIBÓW

Wnętrze świątyni 
jest podzielone 
na nawy trzema 

parami kwadratowych fila-
rów, pokryte jest spiczastymi 
sklepieniami z łukiem nad 
oknami. Ołtarz główny jest 
drewniany, stworzony w 
stylu neogotyckim z obra-
zem Matki Bożej pośrodku. 
Obraz znajduje się w dużej 
spiczastej niszy, gdzie go 
niosą trzej cherubini, którzy 
fruwają na czerwonej złożo-
nej draperii (wszystko to jest 
zrobione z gipsu), uzupełnia 
zaś kompozycję obraz Zstą-
pienia Ducha Świętego oraz 
Boga Ojca. Niszę z obrazem 
otaczają figury świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła, u góry 
znajduje się tytularna wzo-
rzysta polichromia „Chrzest 
Pana”. 
Pozostałe trzy ołtarze prze-
niesiono z poprzedniego 
drewnianego kościoła. Są 
rzeźbione, barokowe, dwu-
poziomowe. Były ołtarz 
główny teraz znajduje się w 
zachodnim lewym skrzydle 
transeptu kościoła. Pośrodku 
ołtarza znajduje się obraz 
Jezusa Króla Wszechświata 
z napisem w języku łaciń-
skim „Quodcunque petieritis 
Patrem in Nomine mea hoc 
faciam” – „ O cokolwiek pro-
sić w Imię Moje będziecie, 
Ja to spełnię” (J 14, 14), u 
góry – obraz św. Jana Chrzci-
ciela, przedstawionego jako 
małe dziecko w otoczeniu 
czterech postaci aniołów; 

kompozycję uzupełnia rzeź-
bione Oko Wszechwidzące 
w promieniach. W lewej 
nawie bocznej znajduje się 
obraz Świętej Rodziny pod 
obrazem św. Teresy, u góry 
– monogram Imienia Maryi 
w promieniach. W prawej 
nawie bocznej znajduje się 
obraz św. Antoniego pod 
obrazem św. Jerzego, u góry 
– monogram Imienia Jezusa 
w promieniach. 
W prezbiterium znajdują się 
imienne ławki. W prawym 
skrzydle transeptu na ścianie 
wisi duży rzeźbiony krucyfiks 
przeniesiony ze starego ko-
ścioła. Nad narteksem znaj-
duje się stosunkowo niewiel-
ki balkon chóru organowego 

o neogotyckim koronkowym 
ogrodzeniu. Posoborowy 
murowany ołtarz wyniesio-
no przed balustradę, na oś 
początku transeptu.

Wysoka i potężna neo-
gotycka brama-dzwonnica 
kościelnego zespołu zosta-
ła zbudowana w czerwcu 
1900 r. Ma trzy kondygnacje, 
jest zbudowana z żółtej cegły 
pod modernistycznym bla-
szanym namiotem. Dzwon 
„św. Jan Chrzciciel”, który się 
tam znajduje, został ufundo-
wany przez ks. Buraka. Poza 
kościołem przy ogrodzeniu 
stoi ceglane kaplica cza-
szek (dziś wykorzystywana 
jako przechowalnia). Ziemie 
kościelne są otoczone mu-

rem kamiennym, drewniana 
plebania stoi po lewej od 
kościoła stronie. 

Pośrodku wsi w 1911 r. 
wierni ustanowili przydroż-
ny pomnik-krzyż z napisem 
po polsku: „Od plagi, głodu 
i ognia broń nas, Boże”. 
Podobne krzyże na teryto-
rium parafii można spotkać 
również w Ogrodnikach i 
Jaryłówce. Przy wyjeździe ze 
Mścibowa w stronę Szydło-
wic stoi krzyż, przy którym 
zachował się kamień z cie-
kawym odciskiem sześcio-
ramiennego krzyża.

Dziś do parafii mścibow-
skiej należą odnowiona ka-
plica w Wierdomiczach oraz 
nowa kaplica w Bortnikach.

J 20, 1-9

Ciąg dalszy  
z poprzedniego numeru

Boczne ołtarze w kościele w Mścibowie
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Wielki Poniedziałek, 
Wtorek i Środa są dnia-
mi szczególnie poświęcony-
mi Sakramentowi pojedna-
nia - nie wyróżniają się ni-
czym, jeśli chodzi o liturgię. 
Warto więc, jeżeli ktoś nie 
zrobił tego do tej pory, udać 
się do konfesjonału, by oczy-
ścić serce. Nie zostawiajmy 
spowiedzi na ostatnią chwilę, 
jak najwcześniej skorzystajmy 
z Sakramentu pokuty. Kiedy 
wierni spowiadają się w cza-
sie Triduum Paschalnego, nie 
mają szans na głębokie prze-
życie tych wyjątkowych litur-
gii. Stoją w długich kolejkach, 
nie skupiają się i nie wchodzą 
w ten szczególny czas. A na-
prawdę inaczej się przeżywa 
Święta, kiedy Chrystus Zmar-
twychwstały jest w nas.

Wielki CzWartek  
to pierwszy dzień Triduum 
Paschalnego. Dzień, w któ-
rym Jezus ustanowił Sakra-
ment Eucharystii i Kapłań-
stwa. W czwartkowy wie-
czór Mszą Wieczerzy Pań-
skiej Kościół rozpoczyna Tri-
duum Paschalne. Podczas 
Eucharystii ma miejsce ob-
rzęd umywania nóg. Przypo-
mina to gest Chrystusa wobec 
Apostołów podczas Ostat-
niej Wieczerzy. Gest obmy-
cia nóg Apostołom jest jed-
nym z kluczy do zrozumie-
nia całego wydarzenia pas-
chalnego. Jezus Chrystus nie 
przyszedł, aby ludzi obsłużyć, 
lecz służyć im w tym wszyst-
kim, czym jest nawrócenie 
i powrót człowieka do Bo-
ga. Chodzi więc o pomoc w 
przyjęciu właściwej postawy 
przed Bogiem i drugim czło-
wiekiem. W pierwszej chwili 
Piotr tego gestu nie rozumie. 
Przez ten gest Jezus wskazu-
je Piotrowi i każdemu z nas 
drogę uniżenia. Człowiek bo-
wiem po grzechu szuka swo-
jego wywyższenia. Wcho-
dząc w dzieło odkupienia, Je-
zus uniża się przed człowie-
kiem, by człowiek zszedł ze 
swego piedestału i uznał, kim 
jest przed Bogiem i bliźnim.

Wielki Piątek to dzień 
śmierci Jezusa na Krzyżu. W 
tym dniu nie celebruje się Eu-
charystii. Wieczorem w ko-
ściele ludzie gromadzą się na 
liturgii wielkopiątkowej, któ-
ra się składa z trzech części. 
Liturgia Słowa poprzedzona 
jest procesją i leżeniem krzy-
żem przez kapłanów przed 
obnażonym ołtarzem. Kapła-
ni są ubrani w czerwone sza-
ty, czerwień których symboli-

zuje męczeństwo. Po powsta-
niu kapłan modli się i rozpo-
czyna się Liturgia Słowa Boże-
go. Po odczytaniu proroctwa 
Izajasza i fragmentu Listu do 
Hebrajczyków czytany jest 
opis Męki Chrystusa z Ewan-
gelii św. Jana. Liturgię Sło-
wa Bożego kończy modlitwa 
powszechna.

Centralnym momentem li-
turgii wielkopiątkowej jest ad-
oracja Krzyża. Zasłonięty fio-
letowym suknem Krzyż wno-

si się przed ołtarz. Celebrans 
stopniowo odsłania ramiona 
Krzyża i śpiewa trzykrotnie: 
„Oto drzewo Krzyża, na któ-
rym zawisło zbawienie świa-
ta”, na co wierni odpowiada-
ją: „Pójdźmy z pokłonem”. 
Następnie wierni procesyj-
nie podchodzą, by ucałować 
Krzyż Zbawiciela. Jezus na 
Krzyżu wziął na siebie wszyst-
ko, co jest związane z cięża-
rem ludzkiej egzystencji, i po-
kazał, że to jest właściwa dro-

ga i że my również możemy 
nią iść. W ten sposób wielko-
piątkowa adoracja Krzyża i to-
warzyszący jej śpiew wskazu-
ją nam prawidłowy kierunek 
życia, byśmy nie uciekali od 
trudności, lecz mieli odwagę 
iść za Jezusem aż do końca. 
Adorując Krzyż Jezusa, mo-
żemy więc dostrzec, że to, co 
wydaje się końcem, mianowi-
cie śmierć, jest tylko momen-
tem przejścia i oddaniem sie-
bie w ręce Ojca, jak to uczy-
nił sam Ukrzyżowany. 

Wspólna komunia jest 
ostatnią częścią liturgii. Po 
jej zakończeniu procesjonal-
nie zanosi się Najświętszy Sa-
krament do Grobu Pańskiego 
i wystawia do adoracji. 

W Wielką Sobotę nie 
celebruje się Eucharystii. Ko-
ściół jest zatopiony w ocze-
kiwaniu i trwa przy Grobie 
Pańskim w cichej i ufnej mo-
dlitwie, rozważając Mękę, 
Śmierć Jezusa i Jego zstąpie-
nie do otchłani. W tym dniu 
odbywa się również obrzęd 
błogosławienia pokarmów 
przeznaczonych do spoży-
cia na śniadaniu wielkanoc-
nym. Tradycja każe zabrać 
do domu wodę święconą, 
by rano pokropić nią dom i 
domowników. 

Nie można nie uczestni-
czyć w Liturgii Wigilii Pas-
chalnej tego dnia. 

Wigilia PaSchal-
na i niedziela Wielka-
noCna. Wigilia Paschal-
na, sprawowana w nocy z 
soboty na niedzielę, jest naj-
ważniejszym momentem ro-
ku liturgicznego - święto-
waniem Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Jest to najbardziej uroczy-
sty moment w roku liturgicz-

nym, składa się on z czterech 
części. 

Po zapadnięciu ciemności 
wszyscy gromadzimy się w 
odpowiednim miejscu poza 
kościołem, wokół rozpalone-
go ogniska. Następuje Liturgia 
Światła, poświęcenie i zapale-
nie nowego paschału – sym-
bolu Chrystusa. Zostaje on na-
stępnie wniesiony do wnętrza 
kościoła. Po drodze, przy trzy-
krotnym wezwaniu „Światło 
Chrystusa”, wierni stopniowo 
od paschału zapalają przy-
niesione świece. W ten spo-
sób już w tym pierwszym ob-
rzędzie dociera do nas praw-
da o tym, że Chrystus Swoim 
światłem rozprasza ciemno-
ści naszego życia. Po odśpie-
waniu przez diakona lub ka-
płana hymnu na cześć świe-
cy paschalnej, następuje litur-
gia Słowa.

Kościół przewiduje do 
przeczytania tej nocy dzie-
więć fragmentów z Pisma 
Świętego: siedem ze Starego 
Testamentu i dwa z Nowe-
go. Po każdym czytaniu na-
stępuje odpowiednio dobra-
ny psalm i modlitwa. Między 
czytaniami ze Starego i No-
wego Testamentu śpiewa się 
hymn „Chwała na wysokości 
Bogu” z towarzyszeniem or-
ganów i dzwonów, odzywa-
jących się pierwszy raz od 
zakończenia Mszy Wiecze-
rzy Pańskiej.

Po odczytaniu Ewangelii 
o Zmartwychwstaniu nastę-
puje Liturgia Chrzcielna. Ka-
płan błogosławi nową wo-
dę, która będzie przez cały 
rok używana do sprawowa-
nia sakramentów, zwłaszcza 
chrztu. W ten sposób Kościół 
podkreśla, że dar zbawienia 
jest dla nas wysłużony wy-
łącznie Męką i Zmartwych-
wstaniem Chrystusa. Następ-
nie przechodzi się do odno-
wienia przyrzeczeń chrzciel-
nych wszystkich obecnych.

Po Liturgii Wody roz-
poczyna się Liturgia Eucha-
rystyczna. W niej spotyka-
my żywego Pana, możemy 
Go rozpoznać „po łamaniu 
Chleba” niczym uczniowie 
w Emaus.

Wreszcie na zakończe-
nie Wigilii Paschalnej mo-
że odbyć się uroczysta pro-
cesja – rezurekcja. W niej 
ogłaszamy światu, że Chry-
stus zmartwychwstał. Zwy-
kle jednak procesję odkłada 
się na godziny ranne i łączy 
z pierwszą Mszą św. w Wiel-
ką Niedzielę.

Jak przeżywać Wielki Tydzień
Ciąg dalszy ze str. 1  �

 

W  N i e -
dzielê Wiel-
ka nocn¹ po 
Mszy œw. re-
zurekcyjnej 
gromadzimy 
siê wszyscy 
na uroczystym 
œniadaniu przy 
od œwiêtnym 
stole, przy-
bra nym ga- 
³ ¹zkami, ba-
ziami wierz-
b o w y -
mi, zielon¹ 

pszenic¹, rze ¿uch¹ al-
bo bukszpanem, które 
symbolizuj¹ nowe ¿ycie 
otrzymane na Chrzcie 
œw. Na œrodku sto³u 
umieszczamy pascha³ 
rodzinny (mo¿e nim 
byæ ozdobiona œwieca), 
ba ranka  wie lkanoc-
nego oraz “œwiêcone”. 
Spo¿ywanie pokarmów 
winna poprzedziæ wspól-
na modli twa o Bo¿e 
b³ogos³awieñstwo, o da-
ry Ducha Œwiêtego dla na-
szego Papie¿a Franciszka, 
o ³askê nawrócenia dla 
niewierz¹cych, o pokój 
na ziemi, o pociechê dla 
cierpi¹cych i samotnych.

O: Zmartwychwsta³ 
Pan prawdziwie. 
Alleluja.

W: Bogu niech bêd¹ 
dziêki. Alleluja.

O: Z radoœci¹ groma-
dzimy siê dzisiaj w naszej 
wspólnocie rodzinnej, 
aby uroczyœcie œwiêtowaæ 
pami¹tkê Zmartwych-
wstania naszego Pana Je-
zusa Chrystusa. ¯yczê 
nam wszystkim tu obec-
nym, aby pokój i radoœæ 
za goœci³y w naszych 
sercach. ¯yczê, byœmy 
wszyscy byli œwiadkami 
Z m a r t w y c h w s t a ³ e g o 
Chrystusa w dzisiej szym  
œwiecie i gdziekolwiek 
bêdziemy, byœmy oznaj-
miali, ¿e Pan rzeczywiœcie 
zmartwychwsta³. Ogarnij-
my myœl¹ i sercem wszyst-
kich naszych krewnych 
i przyjació³, ¿yj¹cych i 
zmar³ych, ogarnijmy ca³y 
œwiat i proœmy:

W:  ojcze nasz, któryœ 
jest w niebie... 

Na zakoñczenie

ojciec rodziny: 
Bo¿e, Ty w dniu dzi-

siejszym pokona³eœ œmieræ 
i otworzy³eœ nam bra-
my wiecznoœci, daj nam 
udzia³ w zwyciêstwie Twe-
go Syna Jezusa Chrystu-
sa nad grzechem, abyœmy 
byli godni uczestniczyæ w 
Jego ¿yciu wiecznym, któ-
ry ¿yje i króluje na wieki 
wieków.

W: Amen.  
Przygotowała Kinga Krasicka

chrystus zmartwychwstał! alleluja!
Weselmy się Zmartwychwstaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa! Piekło, grzech i śmierć na zawsze pokonał Baranek Boży!
Drodzy Bracia i Siostry! Każdy z nas potrzebuje takiej wiary, która prowadzi do spotkania z Chrystusem. Mianowicie taka wiara 

zachęca do dzielenia się radością Paschy Chrystusowej. Papież Franciszek przypomina, że „Zmartwychwstanie Chrystusa nie należy 
do przeszłości. Chrystus prawdziwie żyje!”.

Życzę, by łaska Boża pomnażała wiarę w naszych sercach, byśmy, tak jak Apostołowie Jan i Piotr, mieli odwagę przejść od pu-
stego grobu, który widzą nasze oczy, do mocnej wiary w sercach, zrodzonej z osobistego spotkania z Zmartwychwstałym Panem. 
Życzę wszystkim, byśmy z głęboką ufnością otwierali swe serca na Zmartwychwstałego Chrystusa, mającego moc wyzwolenia od 
grzechów, lęku i trwogi przed przyszłością. Jedynie Zmartwychwstały Pan jest źródłem mocnej nadziei. Życzę, byśmy wzmocnie-
ni Jego łaską, zdołali rozpalić ogień wiary w sercach naszych niewierzących braci i sióstr, byśmy potrafili doprowadzić ich do spo-
tkania z Chrystusem!

Umiłowani w Chrystusie! Głośmy światu radość Ewangelii: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Ks. bp Aleksander poświęca ogień

Ks. bp Józef Staniewski

Wierni z zapalonymi świecami podczas Wigilii Paschalnej
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W Dubaju, w Zjedno- 
czonych Emiratach Arab-
skich, znajduje się prawdo-
podobnie największa para-
fia na świecie. Blisko 400 tys. 
wiernych mieszka na terenie 
katolickiej parafii Matki Bo-
żej. Kościół może zmieścić 
1700 osób, jednak to za ma-
ło. Plac, otaczający świąty-
nię, jest wyposażony w tele-
bimy oraz nagłośnienie i mo-
że zmieścić ok. 20 tys. ludzi. 
Większość parafian stano-
wią robotnicy cudzoziemcy, 
przeważnie  z Indii i Filipin. 
Chrześcijanie (głównie kato-
licy) stanowią w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich 
niespełna 10 proc.

W USA władze Nowe- 
go Jorku pozwoliły muzuł-
manom zdjąć sześć krzy-
ży z wybudowanego w go-
tyckim stylu kościoła, obec-
nie nieużywanego do kultu, 
aby wykorzystać budynek 
jako meczet. Władze miej-
skie powiedziały, że nie ma-
ją wchodzić w zagadnie-
nia dotyczące swobody wy-
znań. Kościół zamknięto w 
2010 roku, w jego gmachu 
mieści się obecnie centrum 
edukacyjne, które zajmu-
je się likwidacją analfabety-
zmu wśród imigrantów. Ini-
cjatorem utworzenia w nim 
meczetu wystąpił dyrektor 
centrum.

Stolica Apostolska  
wciąż przypomina o nie-
rozwiązanych problemach 
Romów w Europie. Chodzi 
tu przede wszystkim o nie-
ludzkie warunki mieszka-
niowe, trudności z dostępem 
do medycyny, problemy z 
wypełnianiem obowiązku 
szkolnego przez dzieci Ro-
mów oraz problemy ze zna-
lezieniem pracy. Mówiono o 
tym podczas spotkania Mię-
dzynarodowego Katolickie-
go Komitetu na rzecz Cyga-
nów. Watykan przypomina, 
że Romowie są Europejczy-
kami i że powinno się uznać 
ich prawa przynajmniej ja-
ko najliczniejszej mniejszo-
ści etnicznej.

W Kościele katolickim  
pojawił się portal interneto-
wy DeoSpace. Głównym je-
go celem jest zjednoczenie 
wspólnot katolickich w ca-
łym świecie. DeoSpace bę-
dzie mieścić się na stronie 
www.deospace.com. Na ra-
zie jest dostępny w trzech ję-
zykach: angielskim, hiszpań-
skim i włoskim. Jest podob-
ny do wielu innych, ale jest 
dostosowany dla katolików. 
Można tu stworzyć swój pro-
fil, znaleźć przyjaciół, dołą-
czyć do parafii, dodawać fo-
to i wideo, prosić o modlitwę. 
Planuje się powiększać moż-
liwości portalu.

Przygotował 
ks. Jan Romanowski

Radio Watykańskie, katolik.
ru, ekai.pl, credo-ua.org, 
gosc.pl.

KATECHEZA ZE SŁOWEM

Choroba jest jednym z nega-
tywnych skutków grzechu 
pierworodnego, gdy czło-

wiek doświadcza swojej niemocy, 
ograniczeń i skończoności. Ona 
sprzeciwia się naturalnej woli ży-
cia, staje się dla wierzących we-
zwaniem do odczytania w wie-
rze tej trudnej sytuacji. Jak zna-
leźć sens bólu fizycznego czy psy-
chicznego, lęku i niepokoju zwią-
zanego z naszą śmiertelną naturą? 
Gdzie szukać pomocy w cierpie-
niu, które może prowadzić do za-
mknięcia się w sobie, nawet roz-
paczy i buntu przeciwko Bogu? 
Tylko w Chrystusie, Słowie Wcie-
lonym, Odkupicielu człowieka i 
Zwycięzcy śmierci można znaleźć 
pomoc i odpowiedź na te pytania 
(por.: Katechizm Kościoła Katolic-
kiego 1500 – 1510; por. także: bł. 
Jan Paweł II, Orędzie na I Świato-
wy Dzień Chorego, 3).

Głosząc Dobrą Nowinę ubo-
gim tego świata, Jezus Chrystus 
często współczuł chorym i uzdra-
wiał ich z różnego rodzaju cho-
rób. Pan Jezus oznajmia posłań-
com Jana Chrzciciela, że liczne 
uzdrowienia, których On dokonu-
je, są szczególnymi znakami Jego 
przyjścia na ten świat i bliskości 
Królestwa Bożego (por.: Mt 11, 2 
– 6). Syn Boży ma nie tylko moc 
uzdrawiania, ale i moc przebacza-
nia grzechów. On przyszedł, aby 
uzdrowić i odkupić całego czło-
wieka, jego duszę i ciało, jest le-
karzem, którego potrzebują cho-
rzy (por.: Mk 2, 5 – 17). Chrystus 
często uzdrawiał chorych przez 
dotknięcie i sami chorzy stara-
li się Go dotknąć „ponieważ moc 
wychodziła od Niego i uzdrawia-
ła wszystkich” (Łk 6, 19). On na-
dal „dotyka” w sakramentach zra-
nione i chore dusze i ciała ludz-
kie, aby je uzdrowić (por.: KKK 
1503 – 1504).

Chrystus, Boski Lekarz, posy-

łał Apostołów uzdrawiać ludzi. 
On dał im udział we własnym po-
słaniu współczucia i uzdrawiania. 
Apostołowie więc „wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawia-
li” (Mk 6, 13). Zmartwychwsta-
ły Pan ponawia to posłanie przed 
swoim wniebowstąpieniem, mó-
wiąc: „W imię moje […] na cho-
rych ręce kłaść będę, a ci odzy-
skają zdrowie” (Mk 16, 17 – 18). 
„Uzdrawiajcie chorych” (Mt 10, 
8) - Kościół otrzymał to zadanie 
od Jezusa Chrystusa. Od czasów 
apostolskich Kościół zna też spe-
cjalny obrzęd nad chorymi, jego 
opisuje w swoim posłaniu św. Ja-
kub Apostoł: „Choruje ktoś wśród 
was? Niech sprowadzi kapłanów 
Kościoła, by się modlili nad nim 
i namaścili go olejem w imię Pa-
na. A modlitwa pełna wiary będzie 
dla chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grze-
chy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 
14 – 15). Kościół uznał ten obrzęd 
za jeden z siedmiu sakramentów, 
który obecnie ma nazwę Namasz-
czenie Chorych (por.: KKK 1506 – 
1507, 1509 – 1510).

Myśląc nieraz o tym sakra-
mencie, w naszej wyobraźni po-
wstają najbardziej tragiczne ob-
razy, związane ze śmiercią, cier-
pieniem i chorobą. Od wieków 
średnich dominuje w religijności 
człowieka przekonanie, że ten sa-
krament jest ostatnim namaszcze-
niem. Nie jest on jednak przezna-
czony wyłącznie dla tych, którzy 
przeżywają ostatnie chwile życia i 
są faktycznie w stanie agonii. Od-
powiednią porą na przyjęcie jego 
uzdrawiającej łaski jest czas, kie-
dy wiernym zaczyna grozić nie-
bezpieczeństwo z powodu choro-
by lub starości (por.: Kodeks Prawa 
Kanonicznego, kan. 1004, §1). Na-
maszczenie chorych można przyj-
mować wielokrotnie: np. jeśli cho-
ry po przyjęciu go wyzdrowiał, 
potem zaś ponownie zachorował, 
albo jeżeli w czasie trwania cho-

roby nastąpiło poważne pogorsze-
nie (por.: KPK, kan. 1004, §2). Nie 
jest niczym bezsensownym, żeby 
także młodym ludziom, a nawet 
dzieciom, które doszły do używa-
nia rozumu, był udzielony Sakra-
ment namaszczenia chorych, na 
przykład, gdy czeka je poważna  
operacja. 

Namaszczenie czoła i rąk 
chorego świętym olejem ozna-
cza uzdrawiający proces, w któ-
rym zawiera się nie tylko uzdro-
wienie ciała, ale przede wszyst-
kim zbawienie duszy i jej odrodze-
nie przez łaskę Chrystusa oraz za-
chowanie jej od lęku i rozpaczy. 
Ten sakrament niesie wielkie łaski 
dla człowieka cierpiącego. Przede 
wszystkim jest to głębsze zjedno-
czenie z Męką Chrystusa: chory 
łącząc swe cierpienie z cierpie-
niem Zbawiciela przyczynia się do 
uświęcenia i budowania wspólno-
ty Kościoła, do dobra i zbawienia 
wszystkich jego członków. W ten 
oto sposób chory staje się podobny 
do „filaru w kościele złożonym z 
cięgieł” albowiem przez swe cier-
pienie podtrzymuje Kościół, skła-
dający się z „żywych kamieni” 
(por.: KKK 1521 – 1522). 

W tym sakramencie Duch 
Święty przychodzi do cierpiącego 
człowieka z umocnieniem, pocie-
chą i odwagą, by mógł on przyjmo-
wać po chrześcijańsku czas cho-
roby i starości, tym samym uzdra-
wiając jego stosunek do choroby. 
Łaska namaszczenia pokrzepia 
człowieka w walce, wzmacniając 
nadzieję i rozbudzając ufność w 
Boże miłosierdzie i dobroć (por.: 
KKK 1520. 1532).

Kolejną łaską tego sakramentu 
jest przebaczenie grzechów, jeśli 
chory nie mógł go otrzymać przez 
Sakrament pokuty i jest już nie-
przytomny, ale przedtem przez akt 
żalu odwrócił się od grzechu. Jest 
to uzdrowienie chorej na grzech 
duszy człowieka cierpiącego. In-
nym skutkiem namaszczenia jest 

SAKRAMENT UZDROWIENIA 
DUSZY I CIAŁA

odzyskanie zdrowia. Tego daru 
udziela Bóg, ma on posłużyć du-
chowemu dobru chorego i zba-
wieniu jego duszy. Powrót do 
zdrowia niekoniecznie musi być 
cudowny; zakłada on natural-
ną możliwość wyzdrowienia, na 
przebieg którego wywiera wpływ 
uspokojenie duszy i opatrzno-
ściowe pokierowanie przez Boga 
naturalnymi czynnikami, od któ-
rych zależy wyzdrowienie (por.: 
KKK 1520. 1532).

Inną łaską jest przygotowanie 
wierzącego, który jest śmiertelnie 
chory, na przejście do życia wiecz-
nego. Ten sakrament usposabia go 
do zwycięstwa w ostatniej walce 
o swoje zbawienie, jest dla nie-
go ochroną od złego, żeby mógł 
ze spokojem wejść do domu Oj-
ca. W zależności od usposobienia 
cierpiącego skraca też jemu kary 
doczesne i czyśćcowe (por.: KKK 
1523. 1532).

Widząc wielkość łask płyną-
cych z daru Bożego Miłosierdzia w 
Sakramencie namaszczenia cho-
rych, nie należy odkładać przyj-
ścia kapłana do chorego, byłoby to 
brakiem miłości ku niemu i troski 
o jego dusze i ciało. To podkreśla-
ją księża, pracujący w naszej Die-
cezji, którzy nieraz zauważają ta-
kie zaniedbania ze strony bliskich 
w stosunku do chorego w ich ro-
dzinie. Wyrazem naszej miłości do 
chorego będzie też staranie się o 
częstą Spowiedź i Komunię świę-
tą dla niego, np. w każdy pierwszy 
piątek miesiąca.

Na przybycie kapłana trzeba 
dobrze przygotować się. Przygo-
towania dotyczą samego chorego, 
bo do niego przychodzi kapłan z 
Panem Jezusem. Trzeba więc go 
umyć, uczesać i ubrać czysto, nie 
zapominając też o jego łóżku. Ale 
znacznie ważniejszym na pewno 
jest duchowe przygotowanie. Na-
leży choremu przypomnieć, że za 
chwilę przyjmie Sakrament poku-
ty, Namaszczenie Olejem świętym 
i Komunię świętą. Następnie trzeba 
pomodlić się z chorym, prosząc o 
godne przyjęcie tych świętych Sa-
kramentów. W miarę możliwości 
dobrze będzie pouczyć chorego o 
łaskach i owocach płynących z Sa-
kramentu namaszczenia chorych 
(por.: K. Pielatowski, Sakramenty 
święte, s. 28).

Należy pamiętać o właściwym 
przygotowaniu pokoju, w którym 
leży chory, aby był czysty i dobrze 
wywietrzony. Przy łóżku chorego 
stawia się krzesło, na którym usią-
dzie kapłan, kiedy będzie spowia-
dał. Naprzeciw łóżka stawia się 
stół, który należy nakryć obrusem, 
a na stole umieścić krzyż między 
dwiema świeczkami, szklankę z 
wodą i łyżeczkę, watę, wodę świę-
coną i kropidło. Gdy kapłan zbliża 
się, wtedy ktoś z domowników wy-
chodzi mu naprzeciw. Przyklęka 
na moment przed Panem Jezusem 
i prowadzi kapłana do chorego. W 
pokoju chorego gromadzą się do-
mownicy, żeby uczcić przybywa-
jącego Zbawiciela i wesprzeć swą 
modlitwą bliskiego im cierpiącego 
człowieka. Gdy bliscy chorego bę-
dą pamiętać o tym, to zarówno oni, 
jak i chory będą dobrze przygoto-
wani na przyjęcie kapłana z Panem 
Jezusem. Wówczas chory odniesie 
większy pożytek duchowy z przy-
jęcia Sakramentów świętych (por.: 
K. Pielatowski, Sakramenty święte, 
s. 28 – 31).

Dk. Aleksander Sieminski
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Była to piąta wizyta Elżbiety II 
w Watykanie, a czwarta jako 
królowej.

 Około pół godziny trwał 
pobyt Elżbiety II w Watyka-
nie, z tego rozmowa prywat-
na Ojca Świętego z królową 
- 17 min. Papież przyjął mo-
narchinię, której towarzyszył 
małżonek, książę Edynburga 
Filip, w saloniku przylegają-
cym do auli Pawła VI. Oj-
ciec Święty podarował kró-
lowej Elżbiecie II faksymile 
przechowanego dokumen-
tu z maja 1679 r., na mocy 
którego papież Innocenty XI 
rozszerzał kult św. Edwarda 
Wyznawcy (przodka Elżbie-
ty II) na cały świat. Królowa 
natomiast przekazała koszyk 
produktów ekologicznych 
pochodzących z jej posia-
dłości. Papież ofiarował dla 
prawnuka królowej, księcia 
Jerzego z Canterbury, srebr-
ny krzyż na szczycie kuli z 
lapis lazuli.

Elżbieta II po raz pierw-
szy raz została przyjęta w 
Watykanie przez Piusa XII 
w 1951, kiedy jeszcze nie 
wstąpiła na tron. Kolejne jej 
wizyty miały miejsce w 1961 
r. (audiencja u bł. Jana XXIII) 
oraz w ll. 1980 i 2000 - u bł. 
Jana Pawła II. Podczas piel-
grzymki Benedykta XVI do 
Wielkiej Brytanii w 2010 r. 
spotkała się z Ojcem Świę-
tym 16 września w Pałacu 
Królewskim Holyroodhouse 
koło Edynburga.

Z prasy 
katolickiej

Franciszek przyjął królową 
brytyjską

Czuwanie modlitewne w 11 
kościołach Rzymu poprzedzi 
w sobotnią noc kanonizację 
Jana XXIII i Jana Pawła II. 
Będzie ono połączone ze 
sprawowaniem Sakramentu 
pojednania.

W ten sposób organiza-
torzy uroczystości kanoniza-
cyjnych chcą symbolicznie 
zaznaczyć fakt, iż to histo-
ryczne wydarzenie odbędzie 
się w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego i jest przede wszyst-
kim świętem wiary. 

Liturgię kanonizacyjną 
na placu św. Piotra o godz. 
10.00 poprzedzi wspólna 
Koronka do Bożego Miło-
sierdzia. Na Mszy św. obec-
ne będą dwie kobiety, któ-
rych uzdrowienie uznano 
za cuda, przypisywane wsta-
wiennictwu Jana Pawła II w 
jego procesie beatyfikacyj-
nym i kanonizacyjnym. Są 
to francuska zakonnica Ma-
rie Simon-Pierre i Floribeth 
Mora Diaz z Kostaryki. Na 
plac przyniesione zostaną 
także relikwiarze obu Papie-
ży. Pielgrzymom, przyby-
łym do Rzymu na kanoniza-
cję, będzie pomagać ponad 
2600 wolontariuszy włoskiej 
Obrony Cywilnej, udziela-
jąc wszelkich informacji i 
pomocy.

– Papież Franciszek dużo 
mówi o pomocy, miłosier-
dziu, pomaganiu biednym, 
zachęca do tego cały świat. 
Zdaniem Księdza, co ozna-
czają dzisiaj słowa „służyć 
ludziom”? 

– Nie tylko dziś te słowa 
mają znaczenie. Umiejętność 
służyć ludziom zawsze była 
aktualna. Po prostu współ-
czesny świat jest bardziej 
wymagający w stosunku do 
człowieka. Biorąc pod uwagę 
różne tendencje życiowe, 
sprowadzające człowieka 
do świata materialnego, po-
moc ludziom oczekującym 
na miłosierdzie, to szansa 
na odzyskanie i wzmocnie-
nie swojego wewnętrznego 
świata. Innymi słowami „słu-
żyć ludziom” – to również 
pomagać sobie na poziomie 
duchowym.
– Proszę Księdza, zróbmy 
swoisty rachunek pracy Ca-
ritas w naszej Diecezji. Naj-
pierw - co udało się osiągnąć 
za 20 lat?

– Gdyby mówić w szcze-
gółach, wystarczyłoby tematu 
na kilka stron gazety. Chcę 
wspomnieć o głównych 
czynnikach. Caritas właściwie 
zaczynała od zera, a więc 
nie miała żadnej materialnej 
bazy. Dziś możemy dzię-
kować Bogu za te wszystkie 
pomieszczenia, budynki, 
zaplecze techniczne. Przez 
to możemy realizować wiele 
projektów, które służą wielką 
pomocą w realizacji działal-
ności charytatywnej. Wzmoc-
niona współpraca z parafiami, 
zespół pracowników, dzięki 
którym jest możliwa bardziej 
skuteczna i fachowa pomoc 
ludziom. Nawiązaliśmy wiele 
kontaktów partnerskich. Roz-
wija się ruch wolontariuszy.
– Czy są takie projekty, które 
nie zostały zrealizowane, a 
które są warte wspomnie-
nia? 

– Tak, są. Ale nie po-
wiedziałbym, że te projekty 
odrzucono na zawsze. One 
po prostu czekają na swój 
czas. Mamy w planach otwo-
rzyć kiedyś hospicjum, gdzie 
będzie prowadzona szcze-
gólna opieka nad ludźmi 
starszymi. Chcemy, również 
zrealizować kilka projektów 
ekonomicznych, które będą 
dodatkowym wsparciem 
działalności Caritas.
– Jakie są priorytety pracy 
Caritas w ciągu ostatnich 
kilku lat?

– Tu zaznaczyłbym kil-
ka punktów. Pierwsze to 
wzmocnienie duchowej stro-
ny pracowników i całej dzia-
łalności Caritas. Jako drugie 
- odnowienie i wzmocnienie 
bazy materialnej. W tym kie-
runku pracy jest bardzo dużo: 

remont Domu Miłosierdzia w 
Sopoćkiniach, rekonstrukcja 
i remont budynku w celach 
stworzenia centrum socjalne-
go Caritas, przekazanego dla 
nas przez Diecezję. Następ-
nym punktem wymieniłbym 
większą współpracę z Caritas 
Białoruś. Jest ona ważna pod 
względem informacyjnym i 
prezentacyjnym, jak również 
podkreśla jedność działalno-
ści Caritas całego kraju.
– Księże Dyrektorze, jakie 
są plany na przyszłość? Jaką 
swoistą ofertę miłosierdzia 
można będzie otrzymać w 
naszej Diecezji?

– Jeszcze większa i bar-
dziej ścisła współpraca z 
księżmi i ludźmi w parafiach. 
Stworzenie modlitewnego 
ruchu Caritas w Diecezji. 
Ofertę... trudno mi nawet 
powiedzieć. Myślę, że naj-
większa oferta, to szczególne 
błogosławieństwo Boga na 
otwarte serca.
– Czy ci, którzy są w potrze-
bie, mogą liczyć na pomoc 
Caritas?

– Ci, którzy są w praw-
dziwej potrzebie, zawsze 
mogą liczyć na pomoc.
Zdaniem Księdza, jaka jest 
przyszłość działalności Ca-
ritas w naszej Diecezji?

– Caritas w dniu dzisiej-
szym jest na etapie rozwoju. 
Przyszłość będzie zależeć 
od dzisiejszych starań. Mogę 
tylko powiedzieć, że pra-
cy będzie o wiele więcej 
jak  dla dyrektora, tak i dla 
pracowników. Mam też 
nadzieję, że Caritas będzie 
odgrywała ważną rolę w 
Kościele nie tylko od strony 
materialnej. Będzie ważnym 
wsparciem dla Kościoła na 
Grodzieńsczyźnie w budo-
waniu wiary.

– Za pośrednictwem naszej 
gazety można zaprosić 
wszystkich na obchody 20-
lecia działalności Caritas.

– Uroczystości zawsze 
podkreślają radość, a żeby ta 
radość była bardziej głęboka 
we wspólnym przeżyciu, 
zapraszam wszystkich, dro-
dzy Czytelnicy gazety, na 
uroczystą Mszę świętą, która 
odbędzie się w Katedrze 
grodzieńskiej w południe 4 
maja pod przewodnictwem 
ks. biskupa Aleksandra Kasz-
kiewicza. 
– Dziękuję za rozmowę.

Błogosławieństwo Boga na otwarte serca

Przygotowania 
do 

 kanonizacji

Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy działalności Dobroczynnej Akcji Caritas w Diecezji Grodzieńskiej, którą 
będziemy obchodzić 4 maja w Grodnie, o pomaganiu ludziom, planach na przyszłość i priorytetach pracy  
z ks. dyrektorem Witalijem Dobrołowiczem rozmawia ks. Paweł Sołobuda

Program  
obchodów:

9.00 – Powitanie gości 
(aula Jana Pawła II w 
Wyższym Seminarium 
Duchownym: Grodno, ul. 
Paryskiej Komuny1);

9.15  – Prezentacja 
działalności „Caritas” w 
Diecezji Grodzieńskiej 
(Dyrektor Caritas Diecezji 
Grodzieńskiej ks. Witalij 
Dobrołowicz);

09.45 – Konferencja 
nt: „Caritas na Białorusi. 
Wczoraj - dzisiaj - jutro” 
(dyrektor Caritas KKBB ks. 
Wiktor Hajdukiewicz);

10.15 - 10.45 – Przerwa 
na kawę;

10.45 – Konferencja na 
temat „Duchowe aspekty 
dobroczynnej działalności”;

12.00 – Msza św. (katedra 
św. Franciszka Ksawerego 
w Grodnie);

1 3 . 3 0  –  O b i a d . 
Zakończen ie  częśc i 
oficjalnej

Obiad dla najmłodszych podczas wakacyjnego odpoczynku

Słodkie prezenty dla dzieci

Ks. Witalij Dobrołowicz (drugi z prawej) podczas akcji charyta-
tywnej w Smorgoniach
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Lekarze z Lidy 
wzięli udział w dniach 
skupienia

„Jezus i lekarz to ratownicy 
każdego człowieka” – ten temat 
podjął duszpasterz grodzieńskich 
medyków ks. dr Mikołaj Cichano-
wicz 1 kwietnia, w dniu rekolekcji 
i modlitwy dla lekarzy Lidzkiego 
Głównego Szpitala Rejonowego.

Podczas konferencji i homilii ks. 
Mikołaj podkreślił, że „w wycho-
waniu w społeczeństwie główną 
rolę odgrywają kapłani, lekarze 
i pedagodzy. Bóg to lek, który 
pomaga każdemu, jeśli tylko ta 
osoba tego pragnie”.

Ks. Mikołaj też podkreślił, że 
szpital jest miejscem bioetycznych 
dylematów, a dziś jest również 
prawdziwym polem walki, gdzie 
decyduje się, jak stosować me-
dycynę. Pracownicy, lekarze i 
personel medyczny to ratownicy 
naszego życia. Dla chorej osoby 
jednym z najlepszych leków jest 
przyjęcie na siebie jego kłopotów, 
obecność przy nim. To właśnie po 
ludzku i po chrześcijańsku nazywa 
się medycyną. Lekarz to nie tylko 
człowiek, który podaje leki lub je 
wypisuje, lekarz swoją osobą daje 
chrześcijańskie świadectwo o tym, 
że życie to dar Boży. Dzisiejszy 
świat potrzebuje właśnie takiego 
świadectwa. Jak powiedział ks. 
Mikołaj, dobrze i godnie służyć 
ludzkiemu życiu można tylko wte-
dy, gdy żyjesz pełnią życia, którą 
daje tylko Bóg.

Spotkanie skończyło się liturgią 
Najświętszej Ofiary, którą kapłan 
celebrował w intencji całego per-
sonelu medycznego Lidzkiego 
GSR.

Święto nawrócenia

28-30 marca w parafiach Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w 
Koreliczach oraz św. Anny w 
Worończy odbyło się szczególne 
„święto nawrócenia” – trwały 
tam rekolekcje wielkopostne, 
podczas których wielu wiernych 
uczestniczyło we Mszy św., na-
bożeństwach eucharystycznych 
i Męki Pańskiej.

Wierni w te dni poznawali praw-
dę o tym, że „nie samym chlebem 
żyje człowiek, lecz każdym sło-
wem, które pochodzi z ust Boży-
ch”(Mt 4, 4).

Rekolekcje wielkopostne od-
bywają się w parafiach co roku 
i – zdaniem wiernych – zostawiają 
zauważalny ślad: słowo Boże tra-
fia do każdego w niepowtarzalny 
sposób, w naukach rekolekcyjnych Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano 

strony internetowe: grodnensis.by, catholic.by, wiara.pl

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

ŚWiat

Na Filipinach 
powstaje 
„Wioska Franciszka”

Zamieszkają w niej ofiary hura-
ganu, który przed pięcioma mie-
siącami przyniósł wielkie szkody 
na wyspy środkowych Filipin. 
Powstają tu domy, w których 

mają zamieszkać rodziny z róż-
nych stron wyspy, pozostawione 
bez dachu nad głową przez tę  
klęskę żywiołową. Początkowy 
projekt zakłada wybudowanie 
co najmniej 45 domków. W życie 
ten projekt wprowadzają jezuici, 
wraz z prowadzoną przez ten 
zakon szkołą św. Franciszka 
Ksawerego w Manili.

ks. PaWeł 
sołobuda

Każdy katolik terytorialnie należy 
do pewnej jednostki parafialnej, ale 
należeć można na różne sposoby. 
W kolejnej sondzie spróbowaliśmy 
się dowiedzieć, co najbardziej 
łączy nas z naszymi parafiami. 
Najczęściej respondenci odpowiadali, 
że łączność z parafią podtrzymują 
przez ofiary, składane podczas Mszy 
św., oraz pomoc osobistą. Sporo 
osób wypowiedziało się również o 
finansowym wsparciu budownictwa 
kościoła i zakupu potrzebnych rzeczy 
dla parafii. Jest to pomoc każdego 
człowieka dobrej woli. Wyniki 
danej sondy komentuje ks. Paweł 
Sołobuda, redaktor naczelny gazety.

Wyniki SonDy

Myślę, że wyniki sondy nikogo nie 
zdziwiły. „Parafia – jak uczy Kodeks 
Prawa Kanonicznego – jest określo-
ną wspólnotą wiernych… Parafia 
powinna być terytorialna, a więc 
obejmująca wszystkich wiernych 
określonego terytorium” (Kan, 515, 
518). Jest to nie tylko wspólnota, 
ale jak poucza Sobór Watykański 
II – „organizacja”. Dobrze jest, gdy 
dbamy o nasze świątynie, włączamy 
się w życie codzienne parafii. Jest to 
miejsce naszego spotkania z Bogiem, 
z innymi ludźmi, doświadczenia 
wiary, wzajemnej miłości. Parafia jest 
środowiskiem, w którym ludzie się 
znają, troszczą się o siebie nawzajem 
i uczą współpracy. Dbajmy o stan 
duchowy i materialny naszych wspól-
not parafialnych, jest to przecież 
dziedzictwo naszej wiary. 

W jaki sposób okazuje Pan/-i/ 
swój związek z parafią?

Ofiara na remonty, budowy, zakupy 
różnych rzeczy dla kościoła 20%
Osobista pomoc przy kościele 28%
Udział w akcjach miłosierdzia 6.7%
Nie czuję związku z parafią, więc 
nie wyrażam żadnej aktywności 4%
Trudno powiedzieć 5.3%

Ofiara na tacę podczas  
Mszy świętej 36%

komeNtarz eksPerta

Zapraszamy wszystkich 
Wiernych, a szczególnie Matki, na 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki 
Bożej Jasnogórskiej – Cierpliwie 
Słuchającej w Kopciówce, która 

odBędzie Się  
w dn. 4 MaJa Br. 

Pielgrzymka wyruszy spod  
kościoła Franciszkańskiego  

w Grodnie o godz. 8.00.

Ks. Michał Łastowski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej  
w Kopciówce

27 KWieTNiA 2014 
ROKu W RZyMie ODBęDą 

Się uROCZySTOśCi 
KANONiZACyJNe Bł. JANA 

PAWłA ii, PAPieżA.

Na to wydarzenie czeka cały 
świat, w tym też wierni Diecezji 
Grodzieńskiej, która za wsta-
wiennictwem bł. Jana Pawła ii 

otrzymała wiele łask. Podczas jego Pontyfikatu przebiegało odrodze-
nie Kościoła na naszych ziemiach. Papież zawsze pamiętał o nas w 

swych modlitwach i przekazywał błogosławieństwo pasterskie.

Z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II 27 kwietnia o godz. 12.00 
w katedrze grodzieńskiej odbędzie się uroczysta Msza św., 
podczas której zostanie poświęcona figura Papieża – wyraz 

wdzięczności wiernych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwie oraz 
wspólnej modlitwie w intencji Ojca świętego.

uszanujmy wielkiego Papieża 
Jana Pawła ii wspólnie!

okreŚloNo WaruNki udziału W Vi ParaFiadzie 
dzieci i młodzieży diecezJi GrodzieńskieJ

Przedsięwzięcie zaplanowano na 16-19 czerwca. Będzie przebiegało na 
terenie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (Grodno os. Południowe) oraz 
Najświętszego Odkupiciela (Grodno os. Dziewiatówka), a także na stadionie 
CKS „Niemen”. Tradycyjnie Parafiada składa się z takich elementów jak 
„świątynia”,  „Teatr” i „Stadion”. 

Tegoroczna Parafiada odbędzie się pod hasłem „Radość ewangelii”.

WIeK uCZeStNIKóW:

KAteGoRIA „A” – 11-13 lat (chłopcy i dziewczęta)

KAteGoRIA „B” – 14–16 lat (chłopcy i dziewczęta)

KAteGoRIA „C” – 17–19 lat (chłopcy i dziewczęta)
Część „świątynia” zawiera codzienną eucharystię, spotkania biblijne, 

adorację i modlitwy. Zaś część „Teatr” – konkursy: o tematyce biblijnej, z 
historii i życia Kościoła, plastyczny, „Muzyka jest moim życiem”, „Sacro Song” 
oraz konkurs małych form teatralnych. Część „Stadion” będzie zawierał 
bieg na 60 i 100 m, bieg przełajowy, skoki w dal, tenis stołowy, badminton, 
mecze piłki nożnej itd.

Zgłoszenia o udziale należy przekazać do dn. 25 maja pod nr. tel.: 
+37529-319-54-65 (Velcom), +37533-624-35-22 (MtS) – ks. Artur

każdy znajduje dla siebie coś, co 
dotyczy jego życia, co jest mu 
szczególnie bliskie lub utożsamia 
się z przeżyciami danej chwili. 

Wspólnoty w Koreliczach i Wo-
rończy są nieduże, ale mają swoją 
wyjątkową atmosferę. W parafiach 
istnieje szczególny kult Panny 
Maryi: w środy odprawiana jest 
Nowenna do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, wierni uczestniczą 
w nabożeństwach do Maryi, modli-
twie różańcowej. Jest to związane 
z tym, że wiele lat temu służyli tu 
ojcowie paulini, kustosze obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze, która dzięki temu 
w ciągu długich lat opiekuje się 
rodzinami miejscowych katolików i 
– według ich przekonań – pomaga 
i zawsze im towarzyszy.

Obecnie na Białorusi służbę 
pełni tylko jeden kapłan zakonu 
św. Pawła Pierwszego Pustelnika 
(Ordo Sancti Pauli Primi eremitae) 
– o. Jerzy Sakowicz, który kieruje 
wspólnotami w Koreliczach i Wo-
rończy już ponad 7 lat. Celem za-
konu jest kontemplacja, modlitwa, 
skrucha, rozpowszechnienie kultu 
Matki Bożej, udzielenie Sakramen-
tu spowiedzi i pojednania. Hasłem 
zakonu jest „Solus cum Deo solo” 
(Sam na sam z Bogiem).

rekolekcje – czas łaski 
bożej

27-29 marca w grodzieńskim 
kościele Pobrygidzkim młodzież 
duszpasterstwa oPeN trwała na 
rekolekcjach wielkopostnych. W 
tym roku prowadził je ks. Sergiusz 
Angur tChr., duszpasterz parafii 
Gieraniony (Dekanat Iwie).

W pierwszym dniu jako temat 
rozważań zaproponowano mło-
dzieży „Pięć przyczyn, dlaczego 
Bóg zmusza nas czekać”. We-
dług słów rekolekcjonisty, dzięki 
naszym modlitwom możemy się 
dowiedzieć, jak mądrze i wiernie 
czekać na Pana. Te dwie rzeczy 
są niepodzielne, ale modlitwa po-

przedza czekanie. Podkreślono, 
że Bóg zawsze ma dobry zamiar, 
zmuszając nas czekać: czekanie 
to część naszego życia i jedno 
z narzędzi Bożych dla naszego 
rozwoju.

W drugim dniu młodzież rozwa-
żała temat „Grzech jako zderzenie 
czołowe z Bogiem”. Rekolekcjoni-
sta zwrócił uwagę, że celem grze-
chu jest rozerwanie stosunków ze 
źródłem dobra, ale Bóg czeka na 
każdego „syna marnotrawnego” 
aż do momentu, w którym ów syn 
zatęskni za pokojem duchowym, 
zapłacze nad swymi błędami, 
zrozumie, jakim nieocenionym 
skarbem jest bliskość Boga.

Tematem trzeciego dnia było 
„Zwiastowanie Maryi i moje Zwia-
stowanie”. Według kapłana, Bóg 
w swojej miłości obdarzył Maryję 
wolnością od wszelkiego grzechu; 
było to dążeniem Boga do piękna, 
które człowiek stracił. „Maryi, jako 
pierwszej wśród ludzi, Chrystus 
otwiera tajemnicę, kim On jest. 
Maryję jako pierwszą prowadzi do 
nowego wyznania wiary: przed-
wieczny Bóg, król izraela, objawił 
się w Jezusie Chrystusie, aby na 
cały głos obwieścić nam, ludziom, 
jak bardzo czeka na człowieka 
i jego miłość” – z tymi słowami 
zwrócił się do uczestników reko-
lekcjonista.

Oprócz konferencji młodzież 
uczestniczyła w Drodze Krzy-
żowej i adoracji Najświętszego 
Sakramentu, przystępowała do 
spowiedzi. Przeznaczono też czas 
na świadectwa.
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Z głêbi serca
Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi oraz Jego 

Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Józefowi Staniewskiemu 
z okazji Dnia Kapłana i 

Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
niech zmartwychwstały 
Chrystus obdarza Was 

wszelkimi potrzebnymi łaskami 
i prowadzi tą drogą, którą dla 
Was wybrał. Niech zawsze 

przy Was będzie Matka Boża 
oraz święci Patronowie, a lud 

Boży niech zawsze Was – 
swych duszpasterzy - wspiera 
i wiernie kroczy za Wami do 
Królestwa Bożego. Chrystus 
zmartwychwstał! Alleluja!

Redakcja „Słowa Życia”
 

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi oraz Jego 

Ekscelencji Księdzu Biskupowi 
Józefowi Staniewskiemu, 

czcigodnemu Księdzu Prałatowi 
Wincentemu Lisowskiemu, 

Księdzu Proboszczowi Piotrowi 
Kubelowi oraz wszystkim 

Księżom Diecezji Grodzieńskiej  
z okazji Dnia Kapłana oraz 
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego składamy 
najserdeczniejsze życzenia 

mocnego zdrowia, wdzięczności 
i czułości serc ludzkich. Niech 

Zmartwychwstały Jezus – 
Najwyższy Kapłan – będzie 

źródłem pokoju i radości. Niech 
błogosławi Wam w codziennej 

pracy duszpasterskiej, 
bo Chrystus prawdziwie 

zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie ze wsi 

Krupowo
  

Ich Ekscelencjom Księdzu 
Arcybiskupowi Tadeuszowi 
Kondrusiewiczowi, Księdzu 

Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi, Księdzu 

Biskupowi Jerzemu 
Kasabuckiemu, Księdzu 

Biskupowi  Olegowi 
Butkiewiczowi oraz Księdzu 

Biskupowi Józefowi 
Staniewskiemu z okazji 

Dnia Kapłana oraz Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego z 
całego serca składamy  życzenia 
mocnego zdrowia, sił w pracy 
duszpasterskiej, pogody ducha 

oraz realizacji wszystkich 
zamiarów. Niech Matka Boża 
opiekuje się Wami codziennie, 
a Duch Święty obdarza swymi 

darami. Wesołego Alleluja!
Apostolat Wieczystej Modlitwy za 

Kapłanów „Margaretka” z par. 
Najświętszego Odkupiciela w 

Grodnie


Czcigodnym Księżom 
Pawłowi Sołobudzie, Janowi 

Romanowskiemu, Jarosławowi 
Hrynaszkiewiczowi, Waleremu 

Bykowskiemu oraz Olegowi 
Kononowiczowi z okazji 
Dnia Kapłana oraz Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
najserdeczniejsze życzenia 

mocnego zdrowia, wytrwałości 
w wykonywaniu codziennych 

obowiązków, nieustannej 
pomocy Matki Bożej oraz 

darów Ducha Świętego. Niech 
Wasza praca daje obfity owoc, 

a na drodze życiowej będą 
jedynie życzliwi, gotowi w 

każdej chwili przyjść z pomocą 
ludzie. Radości, spokoju, 

realizacji wszystkich zamiarów 
oraz radosnych świąt  

Wielkiej Nocy
składa redakcja „Słowa Życia”


Czcigodny Księże Genadiuszu 
Romaszko! Z okazji Urodzin 

oraz Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Najcudowniejszym dla 

człowieka jest zbawienie 
jego duszy, a nasz drogi 

Ksiądz nieustannie pracuje 
nad zbawieniem dusz swoich 

parafian. Nasze serca są 
przepełnione miłością do 

Księdza, dlatego nieustannie 
prosimy Wszechmogącego 
Pana, by obdarzył Księdza 

mocnym zdrowiem na długie 
lata życia oraz sukcesami 
w pracy duszpasterskiej. 
Dziękujemy Księdzu za 

życzliwość oraz dobre serce. 
Bóg zapłać Mamie za takiego 

Syna!
Wdzięczni parafianie z Hermaniszek


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Janowi 

Kuczyńskiemu z okazji 
Dnia Kapłana oraz Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
przesyłamy najserdeczniejsze 

życzenia ciepła miłości 
ludzkiej, nadziei na lepsze 
jutro w trudnych chwilach 

oraz pogody ducha. 
Niech każdy dzień będzie 

wypełniony Bożą radością, 
a łaska zmartwychwstałego 
Jezusa czuwa codziennie. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu 

za to, że jest Ksiądz z nami, 
za szczerą modlitwę oraz 
piękne kazania. Życzymy 
Bożego błogosławieństwa 

oraz radosnych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego.

Z modlitwą parafianki Pelagia, 
Mirosława, Andżela i Leokadia


Czcigodnym Księżom Janowi 
Osipowiczowi i  Andrzejowi 

Agielowi z okazji Dnia Kapłana 
oraz Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech miłość Boża oraz 
miłosierdzie zstępują na Was 
co dzień, niech Najświętsza 
Maryja Panna ma Was w 

swej macierzyńskiej opiece, a 
zmartwychwstały Zbawiciel 
obdarza Was swymi łaskami 
i wspiera na niełatwej drodze 

posługi duszpasterskiej. Z 
całego serca dziękujemy za 

otwarte, szczere i dobre serca, 
a także za gotowość przyjścia 

z pomocą w każdej chwili. 
Niech Wasze życie będzie 

błogosławione i szczęśliwe. 
Szczęść Boże!

Wierni z par. Wniebowzięcia NMP 
w Lidzie


Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Bartoszewiczowi z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz Imienin życzymy, by 
wiara, nadzieja i miłość nigdy 

nie zgasły w sercu, a każda 
chwila życia była przepełniona 
radością i uśmiechem. Niech 

Pan Bóg błogosławi Księdza, a 
Matka Boża okrywa płaszczem 

swej macierzyńskiej opieki.
Parafianie z Żyrmun
 

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Adamowiczowi z 
okazji Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego życzymy wiele 
zdrowia, radości i pokoju. 
Z całego serca dziękujemy 
Księdzu za ofiarną i szczerą 
pracę w naszym kościele, za 
troskę o parafian i parafię.

Nisko się kłaniamy, dziękując 
Bogu za Księdza!

Wierni ze wsi Gineli


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Witoldowi 
Łozowickiemu, a także 

Księżom Jerzemu Jodzikowi, 
Andrzejowi Radziewiczowi, 
Pawłowi Białonosowi oraz 
Janowi Romanowskiemu z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego z 
całego serca życzymy mocnego 

zdrowia, radości, dobrych i 
życzliwych ludzi na drodze 

posługi kapłańskiej. Niech ogień 
Ducha Świętego, który płonie 
w Waszych sercach, nigdy nie 
zgaśnie, a serca biją rytmem 

miłości Serca Chrystusowego. 
Niech Najświętsza Maryja 

Panna opiekuje się i broni Was 
każdego dnia. Szacunku od ludzi 

i Bożego błogosławieństwa. 
Wesołych Świąt!

Kołka Różańcowe oraz parafianie 
z Radunia


Czcigodnym Księżom: 

Proboszczowi Włodzimierzowi 
Hulajowi, Wiaczesławowi 

Matukiewiczowi, Władysławowi 
Surwile, Witalijowi Sidorce, 
Olegowi Kononowiczowi, 

Stanisławowi Pacynie, 
Andrzejowi Znosce, Dk. 

Dymitrowi Lewczykowi i Kl. 
Witalijowi Aleksieczykowi oraz 
szanownym Siostrom: Agacie 
Smolskiej, Klarze Wołczek, 

Stanisławie Kuczyńskiej, 
Tatianie Stasiukiewicz, 
a także wszystkim, kto 

pracował w naszym kościele, 
z okazji Dnia Kapłana oraz 
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech zmartwychwstały Jezus 
Chrystus błogosławi i broni 

Was, a Panna Maryja ma w swej 
stałej opiece. Życzymy mocnego 
zdrowia na co dzień, życzliwości 

ludzkiej, pokoju duszy, ciszy 
w sercu, radości, niegasnącego 

zapału w pracy dla Boga i 
ludzi, także pięknych i obfitych 

owoców na niwie Pana.
Komitet Kościelny oraz parafianie z 

Lidy-Fary


Czcigodnemu Księdzu 
Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi 

z okazji Dnia Kapłana oraz 
Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego z całego serca 

życzymy wielu łask Bożych. 
Niech Najświętsza Maryja 

Panna opiekuje się Księdzem 
każdego dnia, święty Patron 

wznosi swe modlitwy do Boga, 
a Duch Święty obdarza swymi 

darami. Niech serce zawsze 
będzie pełne pokoju i radości.

Lucyna Symbuła z rodziną z Grodna


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Kazimierzowi 

Żywolewskiemu z okazji 
Dnia Kapłana życzę 

błogosławionego oraz 
owocnego przeżycia Triduum 

Paschalnego, radosnego 
Poranka Zmartwychwstania 
oraz smacznego jajka. Niech 

zmartwychwstały Jezus 
Chrystus błogosławi w pracy 
duszpasterskiej, a Maryja – 

Matka Kapłanów – wyprasza 
potrzebne łaski. Szczęść Boże!

Mariana Brażuk z w. Podłabienie
 

Czcigodnemu Księdzu 
Genadiuszowi Romaszce z 
okazji Imienin przesyłamy 

wiązankę najserdeczniejszych 
życzeń mocnego zdrowia, 
pogody ducha, spełnienia 
wszystkich szlachetnych 

marzeń i zamiarów oraz Bożego 
błogosławieństwa w każdej 
sprawie. Niech Duch Święty 
nieustannie czuwa nad Tobą, 

ukazując najpiękniejszą drogę, a 
św. Patron pomaga kroczyć nią 

do Nieba. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią 

członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy Duszom Czyśćcowym z 

Hermaniszek

Czcigodnym Księdzu 
Proboszczowi Mikołajowi 
Cichonowiczowi oraz Ojcu 

Andrzejowi Jodkowskiemu z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 

wiązankę najserdeczniejszych 
życzeń: mnóstwa łask Bożych, 
zdrowia, siły, pogody ducha, 
stałej opieki Matki Bożej oraz 
ludzkiej życzliwości. Niech 
Bóg, któremu zaufaliście, 
pomoże pokonać wszelkie 

trudności, a słowo Boże, które 
zasiewacie w naszych sercach, 

przyniesie stokrotny plon. Niech 
Wasz codzienny trud przynosi 

satysfakcję, a nas kieruje 
drogą do zbawienia. Wesołego 

Alleluja! 
Z szacunkiem parafianie ze 

Staniewicz


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Aleksandrowi 

Bakłażcowi, Janowi 
Bołtrukiewiczowi, 

Aleksandrowi Sosnowskiemu, 
Dk. Dymitrowi Lewczykowi, 
Kl. Czesławowi Ładyce oraz 

Siostrom Nazaretankom z 
okazji Świąt Wielkanocnych 

z całego serca życzymy 
błogosławieństwa Bożego na 
każdy dzień życia, nieustannej 

opieki Najświętszej Maryi 
Panny, obfitych darów Ducha 
Świętego oraz bogatego plonu 
w Waszej pracy codziennej. 

Niech Zmartwychwstały 
Chrystus obdarzy Was 

pokojem i radością, a także 
napełni Wasze życie dobrymi i 

przyjemnymi momentami.
Chrystus zmartwychwstał! 

Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Nowogródka


Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Fiedukowi z okazji Imienin z 

całego serca życzymy obfitych 
łask Bożych oraz niegasnącego 
zapału w głoszeniu Królestwa 

Bożego swoim słowem i 
życiem. Niech serce zawsze 
pała miłością, ręce pragną 

pracy, oczy świecą radością, a 
dusza podąża do Boga. Niech 
wszystko, co zaplanowałeś, 

zostanie zrealizowane, a 
nieszczęścia zawsze omijają. 

Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym z Różanki


Czcigodnym Księżom: 

Proboszczowi Wiktorowi 
Wieliwisowi, Tadeuszowi 

Krysztopikowi, Andrzejowi 
Liszce, Olegowi 

Kononowiczowi, Arturowi 
Wołczkiewiczowi oraz 

Janowi Kuziukowi z okazji 
Świąt Zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa życzymy, 
żebyście zawsze byli otoczeni 

promieniami Miłosierdzia 
Bożego, mocą Ducha Świętego 

i opieką Najświętszej Maryi 
Panny. Dziękujemy za 

modlitwę, pracę, szczere 
serce, oddane służenie Bogu i 

ludziom. Życzymy też dobrego 
zdrowia, radosnych dni w pracy 
duszpasterskiej, mocnej wiary, 

którą dzielicie się z nami, a 
także niegasnącej nadziei i 
prawdziwej Bożej miłości.

Wierni z kościoła św. Rocha


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Pawłowi 

Pawlukiewiczowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielkanocnych 

z całego serca życzymy: 
niech Jezus będzie dla Ciebie 
Radością, Światłem w mroku 

i Przyjacielem na drodze 
życia kapłańskiego, niech 

obficie obdarza Cię zdrowiem, 
pogodą ducha i optymizmem. 

Życzymy Ci pięknych owoców 

na niwie Pana oraz nieustannej 
opieki Matki Bożej. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z kościoła św. Piotra i 

Pawła w Graużyszkach


Czcigodnym Ojcom: 
Proboszczowi Witoldowi 

Petelczycowi, Aleksandrowi 
Machnaczowi, Witalijowi 
Słuce, Witalijowi Sierko z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

błogosławieństwa Chrystusa 
zmartwychwstałego, mocy 

Ducha Świętego, opieki Matki 
Bożej, wiele radości oraz 

mocnego zdrowia, siły i spokoju 
na każdy dzień. Dziękujemy 

Wam za miłość i troskę o 
parafian i świątynię, za piękny 
owoc posługi duszpasterskiej. 

Radosnych świąt Wielkiej 
Nocy!

Koło Biblijne ze Szczuczyna


Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Kuźmiczowi z 
okazji Imienin życzymy 
wszystkiego najlepszego: 
dobrego zdrowia, mocnej 

wiary, niezachwianej nadziei, 
szczerej miłości do Boga i 

bliźnich oraz pogody ducha i 
radości na każdy dzień życia. 
Niech św. Patron opiekuje się 
Tobą, a wszechmogący Bóg 

obdarza swoimi łaskami i 
błogosławieństwem na długie 

lata. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym z Nowego 

Dworu


Czcigodnemu Księdzu Jackowi 
Markielowi z okazji Świąt 

Wielkanocnych przesyłamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech droga, którą 
codziennie idziesz, będzie 

szczęśliwa i błogosławiona, 
zdrowie niech będzie mocne, 

a radość codzienna. Niech 
Matka Boża nieustannie się 
Tobą opiekuje, a Opatrzność 

Boża czuwa nad Tobą. Chrystus 
Zmartwychwstał!

Byli parafianie z Zelwy: rodziny 
Trubiejów i Romańczuków 


Czcigodnym 

Księżom Jarosławowi 
Hrynaszkiewiczowi i Jerzemu 
Żegarynowi z okazji Imienin, 

Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego 

serca życzymy wszelkich łask 
od wszechmocnego Boga, 

codziennej opieki Najświętszej 
Maryi Panny i obfitych darów 
Ducha Świętego. Niech każdy 
Wasz dzień będzie wypełniony 

radością i optymizmem, w 
sercu zawsze mieszka miłość 
i nadzieja, a na twarzy gości 

szczery uśmiech. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z Makarowiec


Czcigodnym Księdzu 

Pawłowi Białonosowi, Dk. 
Pawłowi Mazanowi oraz Kl. 
Eugeniuszowi Cichonowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego z 
całego serca życzymy obfitych 

darów Ducha Świętego, sił 
do spełnienia woli Bożej 
i niegasnącego zapału w 
głoszeniu słowa Bożego, 
a także mocnego zdrowia, 
wytrwałości, cierpliwości 
w pracy duszpasterskiej 
i błogosławieństwa od 
Zmartwychwstałego 

Zbawiciela. Chrystus naprawdę 
zmartwychwstał! Alleluja!

Wdzięczni parafianie z Makarowiec


Kochanemu synowi - 
Księdzu Wiaczesławowi 

Matukiewiczowi oraz 
czcigodnym Księżom: 

Włodzimierzowi Hulajowi, 
Władysławowi Surwile, 

Janowi Rejszelowi, Józefowi 
Bogdziewiczowi oraz 

Antoniemu Filipczykowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 

serdeczne życzenia szczęścia, 
radości i pogody ducha. Niech 

Pan Bóg zawsze obdarza 
Was dobrym zdrowiem, 

błogosławieństwem, siłą i 
wytrwałością oraz posyła 

na Waszą drogę szczerych i 
życzliwych ludzi. Życzymy 
obfitych łask Bożych, darów 

Ducha Świętego i opieki Matki 
Najświętszej na każdy dzień 

posługi duszpasterskiej.
Rodzice ks. Wiaczesława 

Matukiewicza


Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Swisłockiemu z okazji 

Imienin życzymy Bożego 
błogosławieństwa i nieustannej 

pomocy Matki Najświętszej 
w trudzie wzmocnienia naszej 

wiary, a także mocnego zdrowia 
i radości. Niech Twój św. 

Patron będzie z Tobą zawsze i 
wszędzie.

Z modlitewną pamięcią członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

Duszom Czyśćcowym z Krzemienicy


Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Grycko z okazji Dnia Kapłana, 

Świąt Wielkanocnych oraz 
Imienin życzymy mocnego 
zdrowia, długich lat życia, 
szczęścia i wszelkich łask 

Bożych. Niech Jezus, którego 
każdego dnia trzymasz w 

swoich rękach, błogosławi Ci 
na drodze kapłańskiej, a Matka 
Boża, która powierza swojego 

Syna w Twoje ręce, niech 
otula Cię swoją macierzyńską 

miłością i opieką. 
Parafianie z kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pierwszomajsku 
oraz z kaplicy Miłosierdzia Bożego 

w Chodziłoniach


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Wiktorowi 

Subielowi oraz szanownym 
Siostrom Agnieszce i Annie z 

okazji Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego i Dnia Kapłana 
z całego serca życzymy 

zdrowia, szczęścia, dobrych 
i czułych ludzi obok, a w 

trudnych chwilach życia dużo 
sił i wytrwałości. Niech dobry 
Bóg obdarzy Was wszelkimi 

łaskami, a Najświętsza 
Maryja Panna okrywa swoim 

płaszczem. Dziękujemy 
Wam za życzliwość, miłość i 

cierpliwość do nas. Dziękujemy 
Waszym Rodziców za Was. 

Z modlitwą członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

Duszom Czyśćcowym, Komitet 
Kościelny oraz wierni z kościoła 

Trójcy Przenajświętszej w 
Surwiliszkach


Czcigodnym Księżom: 

Proboszczowi Franciszkowi 
Gałdysiowi oraz Pawłowi 
Oleskiewiczowi, a także 

Siostrze Zofii z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

i Dnia Kapłana życzymy 
zdrowia, radości, szczęścia, 
spokoju i wszelkich łask od 
triumfującego Zbawiciela 

świata Jezusa Chrystusa przez 
ręce Jego Matki Maryi. Niech 

dobry Bóg obdarzy Was 
mnóstwem łask, a Najświętsza 
Maryja Panna okrywa swym 
płaszczem. Dziękujemy za 
dobre i czułe serca, miłość i 

cierpliwość do nas.
Wdzięczni za ofiarność i mądrość 

wierni, Komitet Kościelny, młodzież 
i ministranci z Żemosława oraz 

wierni z Girowicz
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Z głêbi serca

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Czcigodnemu Ojcu 
Stanisławowi Sadowskiemu 

z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech droga, którą 
codziennie idziesz, będzie 
szczęśliwa i błogosławiona. 

Niech zdrowie będzie mocne, 
a radość codzienna. Niech 
Matka Boża nieustannie się 

Tobą opiekuje, a Opatrzność 
Boża czuwa nad Tobą. 

Chrystus Zmartwychwstał!
Z szacunkiem i modlitwą parafianie z 

Porozowa


Czcigodna S. Goretti 
Milinkiewicz! Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni 

Panu Bogu za Ciebie i za tę 
pewność, pokój i nadzieję, 

którą nas obdarzasz, za to, że 
zapalony przez Ciebie 19 lat 
temu płomyk miłości Bożej 

we Franciszkańskim Zakonie 
Świeckich rozpala  
w nas ogień wiary.

Z okazji Jubileuszu z całego 
serca życzymy, by Twoja droga 
życiowa była wysłana płatkami 
róż od wdzięcznych za Twoje 
cierpienia ludzi, by miłosierny 
Jezus poprzez naszą modlitwę 
odwdzięczył się darami Ducha 

Świętego, by Matka Boża 
obdarzyła ciepłem swojego 
serca, a Anioł Strój zawsze 

czuwał nad Tobą.
Z modlitwą III Zakon św. Franciszka i 

wdzięczni parafianie z Sopoćkiń


Czcigodnej P. Zofii Gurskiej z 
okazji Urodzin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata życia, pogody 
ducha, radości, życzliwych 

ludzi obok i niegasnącej 
nadziei na lepsze. Niech 

Matka Boża nieustannie się 
Tobą opiekuje, a Duch Święty 

obdarza wszelkimi darami. 
100 lat!

Z modlitwą III Zakon św. Franciszka i 
wierni z par. Sopoćkinie


Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Powajbie z okazji 

Imienin przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń. 
Niech każdy dzień będzie 

napełniony pokojem i Bożym 
błogosławieństwem, obok będą 

życzliwi ludzie, a zdrowie, 
radość i pomyślność nigdy 

Cię nie opuszczają. Życzymy 
nieustannej opieki św. Patrona, 

dobroci i ciepła od Matki 
Bożej oraz wszelkich łask od 

zmartwychwstałego Chrystusa!
III Zakon św. Franciszka i parafianie 

z Sopoćkiń


Kochanemu mężowi, ojcu, 
synowi i bratu Piotrowi 
Staniewskiemu z okazji 
50. Urodzin składamy 

najserdeczniejsze życzenia, 
połączone z modlitwą. Niech 

dobry Bóg obdarza Cię 
mocnym zdrowiem, radością 

oraz swoją nieskończoną 
miłością i błogosławieństwem.
Żyj w szczęściu i radości, nie 

znaj smutku i przykrości. Niech 
wszelkie zło Cię mija, a dobro 

niech Ci w życiu sprzyja!
Rodzina Staniewskich


Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Astukiewiczowi z 
okazji Urodzin oraz Świąt 

Wielkanocnych przesyłamy 
moc najserdeczniejszych 

życzeń wszelkich łask 
Bożych, mocy i cierpliwości 
w wypełnianiu obowiązków 
duszpasterskich, mocnego 
zdrowia oraz życzliwych 
ludzi obok. Niech dobry i 

miłosierny Bóg codziennie 
Księdzu błogosławi, Matka 

Boża okrywa płaszczem swej 
macierzyńskiej opieki i miłości, 
a Duch Święty obficie obdarza 

swymi darami. Wesołego 
Alleluja!

Wdzięczni wierni z Indury


Czcigodnemu Księdzu 
Zenonowi Romejce z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

Bożej radości, życzliwych ludzi 
dookoła, gotowych zawsze 

przyjść z pomocą w głoszeniu 
dobrej Nowiny, darów ducha 
Świętego, zdrowia, radosnych 

dni, pogody ducha oraz 
realizacji wszystkich zamiarów. 

Niech Zmartwychwstały 
obdarza Księdza swymi 

łaskami i pokojem. Dziękujemy 
za słowo Boże, które w 

naszych sercach pozostawia 
głęboki ślad. Szczęść Boże! 

Alleluja!
Parafianie z Ostryny


Czcigodnemu Księdzu Piotrowi 
Kubelowi z okazji Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
wielu radosnych dni, zdrowia 

i cierpliwości. Dziękujemy 
Księdzu za naukę i wiedzę, 
którymi Ksiądz dzieli się z 
nami, za nauczanie naszej 

młodzieży i dzieci, za 
spowiedź i troskę, szczególnie 
o ludzi chorych i samotnych, a 
Panu Bogu dziękujemy za to, 

że posłał nam Księdza.
Wdzięczni parafianie z Bołciszek


Czcigodnym Ojcom 

Witalijowi Bondaronkowi 
i Anatolowi Jaroszce, Bratu 

Maksymowi, a także Siostrom, 
pracującym w naszym 

kościele, z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych 

składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń. 

Niech zmartwychwstały Jezus 
Chrystus obdarza Was swymi 
łaskami, wypełniając życie 

wszechogarniającym światłem 
i dobrocią, rozpalając serca 

swą miłością i wzmacniając na 
dalszą pracę dla Boga i ludzi. 

Matka Boża niech nadal będzie 
główną Orędowniczką, a Duch 
Święty niech obficie obdarza 

swymi cennymi darami. 
Chrystus zmartwychwstał! 

Alleluja!
Wdzięczni parafianie z kościoła św. 

Andrzeja w Słonimiu


Czcigodnemu Księdzu 
Walentemu Chwiedukowi z 
okazji Urodzin przesyłamy 

serdeczne życzenia zdrowia, 
długich lat życia, owocnej 

pracy duszpasterskiej, Bożego 
błogosławieństwa orz opieki 
Najświętszej Maryi Panny. 
Niech zawsze obok będzie 

Anioł Stróż.
Rodziny Połuboków, Amieliańczyków, 

Chwieduków


Kochanej S. Agnieszce 
Stasiłowicz z okazji 

Urodzin pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Pan Jezus zawsze 
obdarza Cię radością, 

życzliwoscią i swoją miłością. 
Dziękujemy za Twoją piękną 

posługę i śpiew w naszej 
parafii. Niech Matka Boża 

nieustannie czuwa nad Tobą.
Wdzięczni parafianie z kościoła św. 

Wacława w Wołkowysku


Czcigodnemu Księdzu 
Mikołajowi Cichonowiczowi 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 

wiązankę najpiękniejszych 
życzeń: mocnego zdrowia i 

wytrwałości w służbie Bogu i 
ludziom, niegasnącego zapału 
w głoszeniu słowa Bożego oraz 

życzliwych ludzi na drodze 
życia. Niech zmartwychwstały 

Jezus Chrystus błogosławi, 
a Najświętsza Maryja 

Panna otula płaszczem 
macierzyńskiej opieki.
Z szacunkiem i modlitwą wierni 

parafii Zaniewicze


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Marianowi 
Chamieni oraz Piotrowi 
Wiśniewskiemu z okazji 

Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy wielu 

łask Bożych. Niech Jezus, 
którego codziennie trzymacie 
w ręku, błogosławi Wam, a 
Matka Boża, która powierza 
swego Syna w Wasze ręce, 

broni miłością macierzyńską 
i otacza swą opieką, niech 

źródłem niekończącej 
się energii będzie Serce 

Jezusa. Siły i wytrwałości na 
każdy dzień życia i posługi 

duszpasterskiej
życzą wierni par. Trójcy 

Przenajświętszej w Szydłowicach


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Janowi 

Kuczyńskiemu, Kazimierzowi 
Żylisowi, Waleremu 

Spirydonowi, Arturowi 
Wołczkiewiczowi, Jerzemu 

Jasiewiczowi i Pawłowi 
Bezlapowiczowi, Dk. 

Aleksandrowi Worobiowowi, 
Kl. Czesławowi Ładyce i 

Andrzejowi Białobłockiemu 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych z całego 
serca życzymy wszelkich 

łask od Zmartwychwstałego, 
obfitych darów Ducha 

Świętego i nieustannej opieki 
Matki Bożej. Niech radość 
wypełni wasze serca, by 

mogliście kontynuować swą 
niełatwą posługę. Życzymy 

też mocnego zdrowia, pogody 
ducha, prawdziwej mądrości 

życiowej i ludzkiej życzliwości. 
Chrystus zmartwychwstał! 

Alleluja!
Starsza młodzież katedry grodzieńskiej


Czcigodnemu Księdzu 

Proboszczowi Janowi Puzynie 
z okazji Dnia Kapłana oraz 
Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego z całego serca 

pragniemy złożyć życzenia 
wielu sił i wytrwałości 
na każdy dzień posługi 

kapłańskiej, mocnego zdrowia, 
ogromu radości i satysfakcji z 
faktu, że posługa i modlitwa 
Księdza przybliżają wiernych 

do Pana. Życzymy darów 
Ducha Świętego, wszelkich 

łask Bożych, błogosławieństwa 
Najwyższego Kapłana oraz 

nieustannej opieki Najświętszej 
Maryi Panny.

Wdzięczni parafianie


Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu Gremzie z okazji 

Dnia Kapłana oraz świąt 
Wielkiej Nocy składamy 

serdeczne życzenia darów 
Ducha Świętego oraz opieki 
Matki Bożej. Życzymy, by w 
sercu Księdza gościły jedynie 

nadzieja, wiara i miłość! 
Niech dobry Bóg obdarza 

Księdza potrzebnymi łaskami 
i błogosławieństwem, by 
nadal ufnie kroczyć drogą 
Jezusowego Kapłaństwa.
Wdzięczni uczniowie i nauczyciele 

Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB 
w Grodnie

Czcigodnym Ojcom Dymitrowi 
Łabkowowi, Józefowi Gęzie, 
Stanisławowi Staniewskiemu, 
Andrzejowi Wróblewskiemu, 

Wiktorowi Bochanowi, 
Waleremu Maziukowi, 
Waldemarowi Słocie, 

Andrzejowi Jodkowskiemu 
z okazji Dnia Kapłana oraz 
Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego składamy moc 

najserdeczniejszych życzeń: 
mocnego zdrowia, wiele 

radości i satysfakcji z pełnionej 
posługi, z owoców swej pracy 

duszpasterskiej, pięknych 
pomysłów i ich realizacji, 
życzliwych ludzi dookoła, 

łask i błogosławieństwa Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego 

Kapłana, oraz opieki Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy! 

Dziękujemy Wielebnym 
Ojcom za każde głoszone 
słowo, za wysiłek, za trud 
konfesjonału, za pomoc 
i wyrozumiałość! Niech 

Chrystus zmartwychwstały 
błogosławi Wam. 

Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni parafii 

Najświętszego Odkupiciela w Grodnie 


Czcigodnym Księżom Janowi 
Etelowi SCJ, Edwardowi 

Sinkiewiczowi SCJ, 
Aleksandrowi Pietrowiczowi 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń wielu sił i wytrwałości 
na drodze kapłańskiej, 

mocnego zdrowia, wielu 
pięknych chwil, radości i 

uśmiechu na co dzień. Niech 
dobry Bóg błogosławi każdy 
Wasz szczytny pomysł, dając 

siłę na jego realizację, a 
Matka Boża ma Was w swej 

nieustannej opiece.  
Szczęść Boże!

Wierni z Wiśniowca 
 

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Pawłowi 

Koleśnikowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
mocnego zdrowia, długich 

i szczęśliwych lat życia, 
wielu sił oraz wytrwałości w 
trudnych chwilach posługi 

duszpasterskiej. Światła Ducha 
Świętego, błogosławieństwa 
zmartwychwstałego Jezusa 
Chrystusa oraz opieki Matki 

Bożej. 
Dobry nasz Duszpasterzu, 

pamiętamy o Tobie w naszych 
modlitwach.

Z szacunkiem wdzięczni parafianie ze 
wsi Andrzejewce


Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 

Martinowiczowi z okazji 
Imienin i Dnia Kapłana chcemy 

złożyć najserdeczniejsze 
życzenia dużo zdrowia, 

błogosławieństwa Bożego, 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, życzliwych ludzi na 
drodze życia. Niech Twój 

święty Patron chroni w różnych 
sytuacjach życiowych i 

pomaga w pracy oraz nauce.
Komitet Kościelny oraz wierni z 

Gieranion


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Igorowi 

Anisimowowi z okazji Dnia 
Kapłana oraz świąt Wielkiej 

Nocy życzymy wszelkich łask 
Bożych, opieki Najświętszej 
Maryi Panny, obfitych darów 
Ducha Świętego, mocnego 
zdrowia oraz sukcesów w 

pracy duszpasterskiej. 
Dziękujemy za słowo Boże, 

głoszone nam,  

za modlitwę i dobre serce.
Parafianie z kościoła Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Słonimiu


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Kuźmiczowi z okazji Świąt 
Wielkanocnych i Imienin 

składamy serdeczne życzenia 
mocnego zdrowia, długich 

i szczęśliwych lat życia, 
wszelkich łask Bożych, 

dobrych i życzliwych parafian. 
Niech zmartwychwstały Jezus 
Chrystus błogosławi Księdzu, 
Duch Święty oświeca drogę 
kapłaństwa, a Najświętsza 

Panna Maryja ma zawsze w 
swej opiece.
Klementyna oraz wierni ze 

Staniewicz


Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Konopielce z 

okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Wielkanocnych, Urodzin 
oraz Imienin przesyłamy 

wiązankę najpiękniejszych 
życzeń, połączonych z 

modlitwą: zdrowia, uśmiechu 
i radości, obfitych darów 

Ducha Świętego i św. Patrona. 
Dziękujemy Księdzu za czułe 

serce i ofiarną pracę.
Wdzięczni parafianie z Wierdomicz


Czcigodnemu Księdzu 

Pawłowi Borysewiczowi 
z okazji 30-lecia Urodzin 

przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia: niech Matka Boża 

otacza opieką i pomocą, a Pan 
Jezus błogosławi na drodze 
życia kapłańskiego. Niech 

dookoła będą jedynie życzliwi 
i szczerzy ludzie. Życzymy 

mocnego zdrowia, optymizmu, 
wytrwałości w służbie Bogu i 

ludziom.
Z modlitwą rodzice, rodziny 

Borysewiczów, Budźków i Nowików


Czcigodnym Księżom 
Janowi Rejszelowi i 

Andrzejowi Kiewlukowi z 
okazji Dnia Kapłana oraz 
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego życzymy pogody 
ducha, mocnego zdrowia 
i niegasnącego zapału do 
głoszenia słowa Bożego. 
Niech zmartwychwstały 

Jezus Chrystus, który zbawił 
świat przez swą śmierć na 
krzyżu, doda Wam sił, by 
przezwyciężać trudności 

spotykane na drodze życiowej, 
a także obdarza Was radością 

swego Zmartwychwstania. 
Niech Matka Boża codziennie 

Wami się opiekuje, a Duch 
Święty zsyła swe obfite dary.

Szczęść Boże!
Wierni ze wsi Skiersi


Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Konopielce z 

okazji Dnia Kapłana, Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, 

Urodzin oraz Imienin 
przesyłamy serdeczne życzenia 

zdrowia, radości, pogody 
ducha oraz życzliwych ludzi 
obok. Niech Jezus przytuli 
Księdza do swego serca i 

obdarzy błogosławieństwem 
oraz swymi łaskami na długie 

lata życia. Życzymy opieki 
Matki Bożej oraz obfitych 
darów Ducha Świętego. 
Niech dobry Bóg, który 

powołał Księdza, wynagrodzi i 
wzmocni.

Dziękujemy za dobre serce i 
modlitwę!

Wdzięczni parafianie ze Mścibowa
          

Czcigodnym Księżom 
Waleremu Bykowskiemu, 

Pawłowi Sołobudzie oraz 
Pawłowi Urbanowi z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy wielu 
sił, wytrwałości, niezachwianej 

wiary i żarliwej miłości w 
sercach. Niech Pan Bóg 

Wszechmogący obdarzy Was 
swymi łaskami, a Matka Boża 
ma w swej nieustannej opiece!

Szczęść Boże!
Wierni z Mścibowa


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Sergiuszowi 

Angurowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych składamy 
serdeczne życzenia. Życzymy 

Ci, drogi nasz Kapłanie, by 
Dzień Kapłaństwa miły był, 

zdrowia, radości i wytrwania, 
w trudnych chwilach dużo sił. 
Niech Pan Jezus Ciebie strzeże, 
Anioł zawsze obok stoi, Matka 
Boska łask dosyła, Duch Święty 
światłem grzeje, a Bóg Ojciec 

błogosławieństwa udziela.
Komitet Kościelny oraz parafianie z 

Gieranion


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Mikołajowi 

Cichonowiczowi oraz 
wszystkim Kapłanom 

Dekanatu Brzostowica 
Wielka z okazji Dnia Kapłana 

i Świąt Wielkanocnych 
przesyłamy najserdeczniejsze 

życzenia. Niech Chrystus - 
zmartwychwstały Zbawiciel 
świata – codziennie obdarza 

Was swymi łaskami, 
prawdziwą radością oraz 

pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich 

z Ejsmontów Wielkich oraz Kółko 
Żywego Różańca im. Maryi z 

Jodkiewicz Wielkich


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Eugeniuszowi 

Uczkoronisowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy, 
by życie było szczęśliwym 
i błogosławionym. Niech 
Zmartwychwstały Jezus 
Chrystus, darzący całą 

ludzkość pokojem, prowadzi 
Księdza piękną, chociaż 

niełatwą drogą powołania. 
Niech Duch Święty oświeca tę 
drogę, a Matka Boża wyprasza 

cierpliwość i wytrwałość.
Wierni z par. Łukowica


Czcigodnym Ojcom 
Stanisławowi Staniewskiemu, 

Dymitrowi Łabkowowi, 
Józefowi Gęzie, Andrzejowi 
Wróblewskiemu, Wiktorowi 

Bochanowi, Waleremu 
Maziukowi, Waldemarowi 

Słocie, Andrzejowi 
Jodkowskiemu, Witoldowi 
Petelczycowi, Edwardowi 
Petelczycowi, Witalijowi 
Czebotarowi, Romanowi 
Cieślakowi oraz Księżom 

Józefowi Bogdziewiczowi, 
Ignacemu Saniucie, 

Andrzejowi Dragunowi oraz 
Antoniemu Gremzie z okazji 

Dnia Kapłana oraz Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń: 

błogosławieństwa  Chrystusa 
Zmartwychwstałego na co 
dzień posługi kapłańskiej, 

nieustannej opieki Najświętszej 
Maryi Panny oraz obfitych 
darów Ducha Świętego. 

Chrystus zmartwychwstał! 
Alleluja!

Apostolat Wieczystej Modlitwy za 
Kapłanów „Margaretka” z par. 

Najświętszego Odkupiciela w 
Grodnie


