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Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł  Dz. 699

5 6 7-8

Kalendarz wydarzeń
29 kwietnia - święto św. 
Katarzyny Sieneńskiej;

1 maja - modlitwa w intencji 
ludzi pracy. Rozpoczęcie 
nabożeństwa majowego; 

4 maja - Dzień Matki w naszej 
diecezji. Módlmy się w intencji 
matek;

6 maja - święto św. Filipa i 
Jakuba;

10 maja - Niedziela Dobrego 
Pasterza. Światowy dzień 
modlitw o powołanie 
kapłańskie, zakonne i misyjne.

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

Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie Jezu, ufam Tobie... Ten prosty akt zawierzenia 
Jezusowi przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego 
człowieka (Jan Paweł II)

Program Dni 
Młodzieży 
w Grodnie

Miłosierdzie Boże  
najlepszym z darów

...twoim zdaniem
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Ustalonymi ogólnie sposobami 
postępowania

Własnym sumieniem

Radami rodziny

Radami księży /na przykład 
spowiedników/
Radami przyjaciół
Trudno powiedzieć

Czym kieruje się Pan /-i/ w 
rozwiązywaniu konfliktów 

moralnych?

   zagłosuj

Naukami Kościoła

ORDYNARIUSZ 
GRODZIEŃSKI 
ZAPRASZA NA 

DIECEZJALNE DNI 
MŁODZIEŻY

Droga Młodzieży! 
Ucznio-
wie szkół 
średnich 
oraz za-
w o d o -
w y c h , 

s t u d e n c i  u c z e l n i 
wyższych!

Zapra szam Was w 
dn. 16 -18 maja na ko-
lejne Diecezjalne Dni 
Młodzieży w naszej die-
cezji. Tego roku gościć 
je będzie parafia Miło-
sierdzia Bożego w Grod-
nie (os. Wiśniowiec).

Hasłem przewodnim 
spotkania będą słowa 
„Ubodzy duchem ma-
ją wstęp do nieba”. Za-
chęcam Was do udziału 
w tegorocznych Dniach 
Młodzieży jak najlicz-
niej. Diecezjalne Dni 
Młodzieży są czasem 
dla młodych, by razem 
świętować i cieszyć 
się darem młodości po 
chrześcijańsku.

Szczegółowe infor-
macje co do udziału 
można uzyskać u swo-
ich kapłanów lub dusz-
pasterzy młodzieży.

Na owocne 
przygotowania 
oraz udział w 

spotkaniach z całego 
serca wszystkim 

błogosławię.

„O, gdyby znali 
grzesznicy Miłosierdzie 
Moje, nie ginęłaby ich 
tak wielka liczba. Mów 
duszom grzesznym, 
aby się nie bały zbliżyć 
do Mnie, mów o Moim 
wielkim Miłosierdziu... 
Czekam na dusze, 
a one są dla mnie 
obojętne. Kocham je 
tak czule 
i szczerze, a one Mi nie 
dowierzają. Chcę je 
obsypać łaskami - one 
przyjąć ich nie chcą. 
Obchodzą się ze Mną, 
jak z czymś martwym, 
a przecież mam Serce 
pełne miłości 
i miłosierdzia”.

Takie orędzie usłyszała 
św. Faustyna podczas wi-
dzenia z Jezusem. Skrom-

na, prosta zakonnica doświad-
czyła wizji, w której ujrzała Je-
zusa z uniesionymi rękami. Jed-
na Jego dłoń wzniesiona była do 
błogosławieństwa, ×natomiast 
druga dotykała szaty na pier-
siach. Z serca Jezusa wychodzi-
ły dwa wielkie promienie kolo-
ru czerwonego i bladego. To ob-
jawienie, miało przypomnieć ca-
łemu światu, że Bóg pragnie, aby 
ludzie znali Jego Miłosierdzie, że 
jest ono dostępne dla wszystkich, 
a szczególnie dla grzeszników. 

Biskup Grodzieński Ciąg dalszy na str. 3 



Każdy z nas w swoim życiu 
przeżywa różne chwile 
i momenty. Bywają one 

zarówno trudne, jak i wspania-
łe. Czasem tak pierwsze, jak 
i drugie bardzo trudno opisać 
językiem słów, mówimy wtedy, 
że brakuje nam słów, by opisać 
to, co czujemy. Przeżywając 
chwile radosne, ważne i wspa-
niałe dla nas, często opisujemy 
je po prostu „to było święto 
duszy”. 

Wielkanoc jest świętem nad 
świętami. „Ja jestem Zmartwych-
wstanie i Życie. Kto wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki”. 
Chrystus zapowiedział swoje 
zmartwychwstanie, nazwał sam 
siebie Zmartwychwstaniem. 
Jest to najważniejsza prawda w 
naszym chrześcijańskim życiu. 
To jest ten moment, za który po-
winniśmy wszystko oddać, tak 
jak Zbawca oddaje za nas sa-
mego siebie. Sam Chrystus Bóg-
Człowiek mówi i zapewnia nas, 
że jest Zmartwychwstaniem. 
Chrystus dodaje jeszcze, że i my 

również zmartwychwstaniemy. 
A więc słyszymy testament prze-
znaczony dla każdego z nas, dla 
naszych dusz.

Człowiek przez całe dzieje 
nie usłyszał wspanialszej nowi-
ny od tej, jaką dzisiaj głosi Ko-
ściół. Śmierć została pokonana. 
Szatan zwyciężony. Chrystus 
zmartwychwstał. Krzyż i zmar-
twychwstanie otwiera przed 
nami nieznaną dotąd perspek-
tywę, cel naszych dążeń i na-
dziei. Tu chodzi o pełnię życia 
pochodzącego od Boga. Jest to 
życie tak nowe i zdumiewające, 
że aż trudne do udźwignięcia 
przez naszą wyobraźnię. „Ani 
oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy 
go miłują” – zaświadczył Apo-
stoł Jan, jeden ze świadków 
Zmartwychwstania. I my w tych 
dniach stajemy się świadkami 
Zmartwychwstania. Jesteśmy ra-
zem z niewiastami przy pustym 
grobie, a później idąc do nasze-
go Emaus, spotykamy Chrystusa 

Uwielbionego. Patrząc na ludzi 
w tych dniach, na cały chrze-
ścijański świat, zauważa się 
jak rzeczywiście te chwile są 
dla nich wspaniałe, czuje się 
to Zmartwychwstanie, którym 
dzielimy się nawzajem, aby być 
bliżej Boga. Jest to nasze święto. 
Najważniejsze.

Zastanówmy się tylko: czy to 
do nas dociera? Myśmy powinni 
dzień i noc nie przestawać dzię-
kować Bogu za tak niezwykły 
dar, za to wielkie święto dla 
naszej duszy. Dla każdego, kto 
trwa z Chrystusem, nie straszna 
jest śmierć. Bo od tamtej Wiel-
kiej Nocy przyszłość należy do 
Chrystusa i tych, którzy Jemu 
bez reszty zawierzyli.

Prawdą jest, że to w naszej 
duszy rodzi się Zmartwychwsta-
nie. „Cel waszej wiary — zba-
wienie dusz” (1 P 1,9). Święto 
Zmartwychwstania prowadzi 

nas ku Bożemu Miłosierdziu. 
Święto duszy trwa dalej. W 
tym roku są to wyjątkowe świę-
ta, bowiem Kościół otrzyma 
dwóch świętych papieży Jana 
XXIII oraz bliskiego naszemu 
sercu Jana Pawła II. Wielkiemu 
Świętemu poświęcimy kolejny 
numer naszej gazety, kiedy już 
cały świat przeżyje uroczyste 
chwile kanonizacji.

Aby święto duszy trwało 
nadal, warto przyjąć do sie-
bie słowa świętej siostry Fau-
styny: „Masz ratować dusze 
ofiarą i modlitwą. Modlitwą i 
cierpieniem więcej zbawisz 
dusz, aniżeli misjonarz przez 
same tylko nauki i kazania” (Dz 
1767). Od nas zależy, jak długo 
będzie trwało owe święto. Bóg 
każdemu błogosławi w dobrych 
poczynaniach i zamiarach, 
dlatego dbajmy i nadal o swoje 

Świadkowie wiary – święci są materialnymi dowodami 
prawdy o zmartwychwstaniu. Najpierw Apostołowie, 
potem męczennicy pierwszych wieków. Następnie 
niezliczone rzesze świętych Kościoła. Aż do naszych 
czasów. Aż po osoby świętych Jana XXIII i Jana Paw-
ła II. Przyszło nam dojrzewać w wierze w ciekawych 
czasach - bogatych świadectwem świętości. Obyśmy 
potrafi li podjąć to dziedzictwo!

Smutną była droga uczniów zdążających do Emaus. 
Wydarzenia z poprzednich dni przyniosły klęskę ich 
oczekiwań w stosunku do Jezusa: „Myśmy się spo-
dziewali...”. Nie mieli pojęcia, że od pewnego mo-
mentu idą z Jezusem, którego opłakiwali. Co otworzy-
ło szansę na spotkanie, na rozpoznanie nieznajomego 
Wędrowca? Przymusili Go: „Zostań z nami!”. A więc 
błogosławiony „przymus” stworzył warunki, aby za-
siąść z Jezusem przy stole, aby otrzymać z Jego rąk 
pobłogosławiony chleb.  Nie bójmy się podobnych 
sytuacji: umiejmy także wobec siebie stosować ten 
„błogosławiony przymus”. Tyle w nas wątpliwości, 
tyle zawiedzionych nadziei. Gdy tydzień się kończy, 
miejmy odwagę stwarzać sytuacje podobne do tej z 
Emaus. Może Jezus podczas Eucharystii pozwoli się 
rozpoznać?

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

EUCHARYSTIA: MIEJSCE SPOTKANIA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ks. Paweł Sołobuda
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CZAS ŚWIĘTYCH

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz Święta naszej duszy

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

Jezus powiedział do spotkanych uczniów idących 
do Emaus: „O nierozumni, jak nieskore są wasze 
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swej chwały?”. I zaczynając od Mojże-
sza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 
we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 
okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili 
Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wie-
czorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby 
zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, 
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał 
go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i 
poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili 
nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?” W tej samej godzinie wybrali się i 
wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Je-
denastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan 
rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymo-
nowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w 
drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Według archiwum 
Diecezji Grodzieńskiej

Dekanat Wołkowysk

Poznajemy 
nasze 

kościoły SZYDŁOWICE
Pierwsza fundacja na wy-

budowanie tu katolickiej 
świątyni należy do Anny, 

Zofii i Kamili Krupskich w 1511 
r. Nowo pobudowany kościół 
poświęcono pod wezwaniem 
Trójcy Przenajświętszej. W 1544 
r. Anna z Krupskich Radogoska 
ponowiła pierwszą fundację. Po 
Krupskich Szydłowice należały 
do Wolskich, Wiesiołowskich, 
potem do klasztoru brygidek z 
Grodna.

Po tym, jak w 1600 r. świą-
tynię zniszczył pożar, Krzysztof 
Wolski razem z żoną Barbarą 
odnowił kościół. W listopa-
dzie 1620 r. kościół pod histo-
rycznym wezwaniem Trójcy 
Przenajświętszej konsekrował 
biskup sufragan wileński Abra-
ham Wojna. Wnętrze świątyni 
zdobiły trzy ołtarze. Główny był 
dwupoziomowy, nad obrazem 
Najświętszej Trójcy znajdował 
się obraz Matki Bożej (ołtarz 
został poświęcony razem z 
kościołem). Boczne ołtarze były 
poświęcone Niepokalanemu 
Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny i Panu Jezusowi (poświę-
cone w lipcu 1660 r.).

W połowie XVI w. przy 
kościele istniały altaria, szkoła 
parafialna oraz szpital, który 
ufundowała Aleksandra z Sobie-
skich Wiesiołowska.

W 1807 r. staraniami ówcze-
snego proboszcza ks. Franciszka 
Cybulskiego drewniany kościół 
został odnowiony, również w 
lewym kącie kościelnego ogro-
dzenia zbudowano drewnianą 
czterokątną trójkondygnacyjną 
wieżę-dzwonnicę, ogrodzenie 
zaś razem z trzypoziomową ce-
glaną bramą zostało gruntownie 
odnowione.

Starożytny drewniany ko-
ściół przedstawiał sobą okazałą 
o trzech nawach, prostokątną w 
podstawie świątynię z apsydą, 
pokrytą dwuszczytowym gon-
towym dachem. Trójkątny fron-

ton głównej fasady wieńczyła 
nieduża czterokątna sygnaturka. 
Ściany kościoła zbudowane z 
drewna zostały wzmocnione 
wzdłuż pionowymi balami-
klamrami. Okazałą neogotycką 
bazylikę o jednej wieży zaczęto 
budować w 1907 r. ( o czym 
świadczy data  na granitowym 
fundamencie apsydy kościoła) 
obok starożytnej świątyni (bu-
dynek stał do 1925 r., a potem 
został zdemontowany) dzięki 
staraniom ks. Kazimierza Sta-
nionisa (zmarł w 1925 r., pocho-
wany przed kościołem) z ofiar 
parafian. Budowę skończono 
w 1914 r. Kościół przedstawiał 
sobą prostokątny w podstawie 
budynek z transeptem i pięcio-
boczną apsydą, orientowaną na 
wschód i flankowaną dwiema 
zakrystiami. Główna fasada 
została oznaczona potężną i 
wysoką (55 m) pięciopiętrową 
wieżą-dzwonnicą pod wysoką, 
i co jest szczególne ciekawe, ce-
glaną iglicą w otoczeniu korony 
z pinakli. Transept był zakończo-
ny wielopinaklowymi tarczami, 
ściany kościoła wzmocnione 
systemem przyporowym. Szero-
ko wykorzystana została lokalna 
cegła. Kościół pokryto blasza-
nym dachem. 

Wnętrze kościoła zostało 
podzielone na trzy nawy trzema 
parami filarów i uwieńczone 
krzyżowym sklepieniem, skrzy-
żowanie naw zaś – gwiaździ-
stym. W świątyni znajdują się 
trzy drewniane ołtarze. Główny 
został stworzony w latach 1920. 
ze starego barokowego ołtarza. 
Pośrodku niego znajdował się 
tytułowy obraz Najświętszej 
Trójcy, a w drugim poziomie – 
obraz Pana Jezusa w cierniowej 
koronie (dziś jego miejsce jest 
puste, obraz zaś znajduje się 
w mińskim muzeum, jak też 
rzeźba Ukrzyżowanie z figura-
mi Maryi Panny i św. Jana pod 
nim). Ołtarze boczne stworzono 

niedawno w stylu neogotyckim: 
w lewym znajduje się obraz 
św. Józefa, w prawym – Matki 
Bożej Częstochowskiej. Nad 
narteksem znajduje się chór or-
ganowy, gdzie stoi neogotyckie 
obramowanie od utraconych 
organów. 

Podczas I wojny światowej 
świątynia została mocno uszko-
dzona. W 1927 r. skończyła się 
jej restauracja, w wyniku której 
wieża została nadbudowana o 6 
m. W tym samym czasie została 
zbudowana nowa plebania. Sta-
ra drewniana dzwonnica została 
spalona w 1931 r. 

W XIX-XX ww. była czynna 
kaplica na parafialnym cmen-
tarzu. Przed II wojną światową 
liczba wiernych szydłowickiej 
parafii wynosiła ponad 5000 
osób.

Powojenne komunistyczne 
prześladowania wiernych nie 

ominęły parafii w Szydłowicach. 
W 1958 r. kościół zamknięto, 
w świątyni rozmieszczono spi-
chlerz, następnie – magazyn 
cementu i chemikaliów, warsztat  
naprawy traktorów. Plebanię 
zniszczono, nie zachowała 
się też kaplica na cmentarzu. 
Zniszczono również ogrodzenie 
kościoła razem z bramą. 

Świątynię zwrócono para-
fianom dopiero w 1989 r., od 
razu rozpoczęto restaurację. Re-
konsekracja kościoła odbyła się 
2 lipca 1993 r. Na parafialnym 
cmentarzu niedawno ustawiono 
płaskorzeźbę przedstawiającą 
Najświętszą Maryję Pannę. 

W parafii od 1992 r. pracują 
siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
od św. Faustyny. Dla nich w 
zespole kościoła w 1995 r. 
zbudowano dom zakonny z 
domową kaplicą pod tytułem 
wspólnoty.

Łk 24, 13-35

Widok zewnętrzny kościoła parafialnego
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Regina Coeli z Ojcem Świętym 
Franciszkiem, 20.04.2014

Fragment homilii podczas 
Mszy św. w Poniedziałek 
Wielkanocny 21. 04. 2014 r.

„Jestem Miłością i Miłosier-
dziem samym” – mówił o sobie Je-
zus, prosząc siostrę Faustynę, żeby 
ogłosiła to orędzie całemu światu. 
Wskazał także pięć sposobów, w 
jaki ludzie mogą wypraszać zba-
wienie dla siebie i całego świa-
ta: koronkę do Miłosierdzia Boże-
go, modlitwę przed obrazem Jezu-
sa Miłosiernego z napisem: „Jezu, 
ufam Tobie”, modlitwę w godzi-
nie konania Chrystusa na krzy-
żu, zwaną Godziną Miłosierdzia 
(godz. 15.00), obchodzenie Święta 
Miłosierdzia i szerzenie czci Miło-
sierdzia Bożego modlitwą, słowem 
i czynem. Wkrótce po śmierci s. 
Faustyny zaczął się rozwijać kult 
Miłosierdzia Bożego. Obecnie w 
pierwszą niedzielę po Wielkano-
cy Kościół katolicki na całym świe-
cie obchodzi Święto Miłosierdzia 
Bożego, ustanowione przez Papie-
ża Jana Pawła II najpierw dla die-
cezji polskich w 1995 roku, a na-
stępnie od 2000 roku już dla całe-
go Kościoła. 

Miłosierdzie Jego jest 
ponad wszystkimi Jego 
dziełami (Ps 145, 9)

Na całym świecie są miliony 
czcicieli Bożego Miłosierdzia, któ-
rzy na różne sposoby opisują jego 
siłę, moc i wielkie znaczenie. Dla 
każdego z nich Boże Miłosierdzie 
jest czymś innym, ponieważ każ-
dy człowiek na swój własny spo-
sób pojmuje Boga i odbiera Je-
go łaski. Jednak jest coś, co jed-
noczy tych wszystkich ludzi – to 
poszukiwanie dróg do głębokiego 
rozumienia i uwielbienia Bożego 
Miłosierdzia.

Mówiąc o Bogu, często powta-
rzamy, że jest sprawiedliwy, do-
bry, wszechmocny... Ale za naj-
większy przymiot Boga jest uważa-
ne Jego Miłosierdzie, które stano-
wi fundament każdego Jego dzieła. 
W czym więc przejawia się Miło-
sierdzie Boga ku ludziom? Może-
my je odkryć  przede wszystkim 
przez to, że Bóg stworzył czło-
wieka „na swój obraz”, a także dał 
człowiekowi w posiadanie całą 

ziemię. Kiedy ludzie zaczęli grze-
szyć, Bóg z miłości do nich wysłał 
im pomoc w postaci swoich pro-
roków, a następnie posłał swoje-

go Syna, żeby zbawił świat: „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne. Albowiem Bóg nie posłał swe-
go Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony” (J 3, 16-
17). Przejawem Miłosierdzia Bo-
żego jest także Eucharystia, w któ-
rej Chrystus pod postaciami chle-
ba i wina, karmi dusze ludzkie i 
umacnia je na drodze do wiecz-

ności. Wreszcie Bóg ma tak wielką 
miłość do ludzi, że chce uczynić 
nas świętymi na swój wzór i prze-
bacza wszystkie grzechy poprzez 

Sakrament pokuty. Nasze słabo-
ści nie odpychają Go, wręcz prze-
ciwnie - Bóg pochyla się nad na-
mi, pragnie nas ocalić i przemie-
nić ogniem swojej miłości. Miło-
sierdzie Boże przejawia się w tej 
wielkiej cierpliwości, z jaką trak-
tuje każdego z nas, gdy podczas 
prób wydobywa ludzkie dusze z 
błota grzechu i ciemności.

Bóg miłosierny jest bogaty w 
łaski dla każdego człowieka, a 
co winien człowiek? Żyć Miło-
sierdziem na co dzień i pełnić je 

na wszelkie możliwe sposoby, 
zwłaszcza przez czyn, słowo mi-
łosierne i modlitwę – środki do-
stępne dla każdego, i pamiętać, 
że wszystko może w Tym, który 
go umacnia.

Szczególny dzień 27 
kwietnia 2014 r.

Właśnie w tym dniu Jan Paweł 
II, który m.in. jest nazywany Pa-
pieżem Miłosierdzia, zostanie wy-
niesiony do chwały świętości. Te-
go wydarzenia czekał cały świat, 
gdyż wielki Polak dla wiernych 
był i jest wzorem i autorytetem. 
On ciągle przypominał, że Miło-
sierdzie Boże jest impulsem do za-
wierzenia Stwórcy, a jego owoc-
ny pontyfikat, jak i całe życie wy-
mownie naznaczyła tajemnica Bo-
żego Miłosierdzia.

Dzień 27 kwietnia jest zna-
mienny, gdyż połączy w sobie 
święto Miłosierdzia Bożego, a jed-
nocześnie dzień kanonizacji Ja-
na Pawła II. W modlitwie-zawie-
rzeniu Papież mówił: „Pochyl się 
nad nami grzesznymi, ulecz na-
szą słabość, przezwycięż wszel-
kie zło, pozwól wszystkim miesz-
kańcom ziemi doświadczyć Two-
jego Miłosierdzia”. Dzisiaj może-
my z pewnością powiedzieć, że te 
słowa spełniły się, bo Ojciec Świę-
ty doświadczył ogromnej łaski od 
Boga i Kościoła, doświadczył ogro-
mu Bożej Miłości, a teraz już jako 
Święty będzie wstawiał się za na-
mi, aby Bóg miał Miłosierdzie dla 
nas i całego świata.

Warto podkreślić, że dzień ka-
nonizacji Ojca Świętego Jana Paw-
ła II będzie dla nas wszystkich nie 
tylko wielkim darem i prawdzi-
wym dniem łask, kiedy będzie-
my się modlić za wstawiennic-
twem Papieża, ale również oka-
zją do szlachetnego postanowie-
nia: nieść w świat nauczanie Ojca 
Świętego, przywoływać miłosier-
dzie dla siebie, naszych rodzin i 
całego świata, otwierając tym sa-
mym drzwi do wiary i prawdziwe-
go życia chrześcijańskiego. 

„Miłosierdzie samo w so-
bie, jako doskonałość nieskoń-
czonego Boga, jest również 
nieskończone. Nieskończona 
więc i niewyczerpana jest też 
gotowość Ojca w przyjmowa-
niu synów marnotrawnych 
wracających do Jego domu. 
Nieskończona jest gotowość i 
moc przebaczania, mając swe 
stałe pokrycie w niewysło-

wionej wartości ofiary Syna. 
Żaden grzech ludzki nie prze-
wyższa tej mocy ani jej nie 
ogranicza. Ograniczyć ją może 
tylko od strony człowieka brak 
dobrej woli, brak gotowości 
nawrócenia, czyli pokuty, 
trwanie w oporze i sprzeci-
wie wobec łaski i prawdy, a 
zwłaszcza wobec świadectwa 
krzyża i zmartwychwstania 

Chrystusowego”.

„Miłosierdzie objawia 
się jako dowartościowywanie, 
jako podnoszenie w górę, jako 
wydobywanie dobra spod 
wszelkich nawarstwień zła, 
które jest w świecie i w czło-
wieku”.

„Światło Bożego Miło-
sierdzia, które Bóg zechciał 

niejako powierzyć światu na 
nowo poprzez charyzmat Sio-
stry Faustyny, będzie rozja-
śniało ludzkie drogi w trzecim 
tysiącleciu”.

„Gdy zdamy sobie spra-
wę, że miłość, jaką Bóg ma dla 
nas, nie zatrzymuje się przed 
naszym grzechem, nie cofa się 
przed naszymi przewinienia-
mi, ale staje się jeszcze bardziej 

troskliwa i wielkoduszna; gdy 
zdamy sobie sprawę, że była 
to miłość aż do męki i śmierci 
Słowa, które stało się ciałem 
i zgodziło się odkupić nas za 
cenę własnej Krwi, wówczas 
wykrzykniemy z wdzięczno-
ścią: «Tak, Pan jest bogaty 
w miłosierdzie», i wreszcie 
powiemy: «Pan jest miłosier-
dziem»”.

Słowo
dla 
¯ycia
Papież Franciszek

Pozwólmy, 
aby radosne za-
dziwienie Nie-
dzieli Wielka-
nocnej przenik-
nęło nasze my-

śli, spojrzenia, postawy, 
gesty i słowa. Niech to nie 
będzie tylko makijaż! Niech 
pochodzi z wnętrza, z ser-
ca zanurzonego w źródle tej 
radości, podobnie jak serce 
Marii Magdaleny, która pła-
kała z powodu utraty swego 
Pana i nie mogła uwierzyć 
własnym oczom widząc Go 
zmartwychwstałego.

Ten, kto doświadczy 
tego, staje się świadkiem 
Zmartwychwstania, ponie-
waż w pewnym sensie sam 
zmartwychwstał. Wtedy sta-
je się zdolnym wnosić „pro-
mień” światła Zmartwych-
wstałego w różne ludzkie 
sytuacje: w te szczęśliwe, 
czyniąc je jeszcze piękniej-
szymi i zachowując je od 
egoizmu; oraz w  bolesne 
ludzkie wydarzenia, przy-
nosząc spokój i nadzieję. 

Dobrze w tym tygodniu 
pomyśleć o radości Maryi, 
Matki Jezusa. Tak jak Jej 
ból był wewnętrzny, aż do 
przebicia Jej duszy, tak sa-
mo Jej radość była głęboka i 
intymna, a Uczniowie mogli 
z niej zaczerpnąć. Maryja 
przeszła przez doświadcze-
nie Śmierci i Zmartwych-
wstania Syna, na które pa-
trzyła w wierze jako na wy-
raz najwyższej miłości Bo-
ga, i Jej serce stało się źró-
dłem pokoju, pocieszenia, 
nadziei, miłosierdzia.

MIŁOSIERDZIE w nauczaniu Jana Pawła II

Ciąg dalszy ze str. 1  �

Miłosierdzie Boga przejawia się w przebaczeniu, którego udziela wszystkim,  
którzy Go o to poproszą

W i e r z y m y 
nie dlatego, że 
możemy przez 
to coś udowod-
nić, lecz dlate-

go, że to zostało objawio-
ne przez Boga. Wiara jest 
darem Bożym, i to, co w 
nim jest dane do uwierze-
nia, jest prawdziwe, ponie-
waż Bóg nie może kłamać. 
W przeciwnym wypadku 
On nie byłby Bogiem. Wia-
ra chrześcijańska opiera się 
też na wydarzeniach, które 
miały miejsce i są poświad-
czone przez wiarygodnych 
świadków. W tym sensie 
wiara w Zmartwychwstanie 
Chrystusa opiera się na fak-
tach historycznych. Cho-
ciaż nie było bezpośred-
nich świadków Jego Zmar-
twychwstania, to znaczy 
nie widziano samego Zmar-
twychwstania, lecz wielu 
widziało Go Zmartwych-
wstałym. Takiego świa-
dectwa wystarczy dla na-
szej wiary.

Abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

Miłosierdzie Boże  
najlepszym z darów

Przygotowała Kinga Krasicka
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Z Polski do Rzymu na  
kanonizację Jana Pawła II i 
Jana XXIII udali się bezdom-
ni, będący podopiecznymi 
placówek, prowadzonych 
przez albertynki i alberty-
nów. Wyjazd udało się sfi-
nansować dzięki dobroczyń-
com oraz zbiórce plastiko-
wych nakrętek.

Na Kubie Wielki Piątek  
Męki Pańskiej został ogło-
szony świętem państwowym 
i dniem wolnym od pracy. 
Wcześniej było tak, że Wiel-
ki Piątek był ogłaszany dniem 
wolnym jedynie w poszcze-
gólnych latach, natomiast 
obecnie rząd państwa, w 
którym długie lata panował 
ateizm, podniósł dzień Męki 
i Śmierci Chrystusa do rangi 
święta państwowego.

We Francji, w ciągu  
ostatnich dziesięciu lat o 
43% wzrosła liczba chęt-
nych przyjąć Sakrament 
Chrztu św. Tak na przykład 
w tym roku chęć przyjęcia 
chrztu na Wielkanoc wyrazi-
ło ponad 5000 osób. Do tej 
liczby należy jeszcze także 
dodać 1184 młode osoby, w 
wieku od 12 do 18 lat.

Według badań Amery- 
kańskiego Biblijnego Stowa-
rzyszenia 88% Amerykanów 
posiada w domu Biblię. 37% 
czyta ją raz w tygodniu lub 
częściej. Z badań także wy-
nika, że liczba tych osób, któ-
re wierzą w to, co jest napi-
sane w Biblii, jest równa licz-
bie osób, które są przeciwne-
go zdania.

W Indiach mimo róż- 
nych trudności, z jakimi spo-
tyka się Kościół, są widoczne 
owoce ewangelizacji. O tym 
mówi abp Felix Machado, 
który w Wielką Sobotę udzie-
lił chrztu 130 dorosłym kate-
chumenom. Jak powiada or-
dynariusz diecezji Vasai, lu-
dzie proszą o chrzest, cho-
ciaż są świadomi faktu, iż w 
tym społeczeństwie to może 
im sprawić wiele trudności, 
a nawet doprowadzić do ich 
dyskryminacji.

Włoscy księża z diece- 
zji Bergamo, gdzie posługi-
wał pp. Jan XXIII, swoją mie-
sięczną pensję przeznaczą 
dla rodzin potrzebujących. 
W tej akcji będą uczestniczy-
ło 23 księży tej diecezji.

W RPA anglikański bi- 
skup Rafael Hess w czasie 
postu przeszedł 800 km, w 
celu, aby zapoznać się z ży-
ciem wiernych. Na terenie 
jego diecezji mieszka ich ok. 
150 tys. Podczas tej wędrów-
ki biskup spotykał się z wier-
nymi, poznawał ich potrze-
by i zbierał ofiary dla bied-
niejszych wspólnot.

Przygotował 
ks. Jan Romanowski

Radio Watykańskie, 
sedmitza.ru, Wiara.pl, 
katolik.ru, credo-ua.org

Młodzież z Wiśniowca niesie krzyż

Przed uroczystą pro-
cesją, podczas której 
każ dą stację krzyż nieśli 

przedstawiciele różnych 
parafii Grodna, uczestnicy 
nabożeństwa zebrali się 
w kościele św. Franciszka 
Ksawerego na Mszy św., 
k tórej  przewodniczył 
biskup pomocniczy Die-
cezji Grodzieńskiej Józef 
Staniewski. W homilii 
hierarcha mówił o krzyżu, 
który nie powinien ciążyć, 
lecz być traktowany jako 
ratunek. „Krzyż to wielka 
i cenna rzecz - przezeń 
otrzymaliśmy wiele dobrego 
– zaznaczył ksiądz biskup. 
Cenny jest dlatego, że jest 
znakiem Męki i Śmierci, a 
także znakiem triumfu, gdyż 
pokonał szatana, a razem 
z nim też śmierć. Bramy 
piekielne legły w gruzach. 
Krzyż stał się dla człowieka 
znakiem zbawienia”.

Jak powiedział hierarcha, 
k rzyż  p rzy  pomina  o 
zbawieniu i  nadziei , 

„nadaje sens cierpieniu 
ludzkiemu”. - Krzyż uczy 
nas też miłości. Zaostrza 
nasze spojrzenie na świat, 
nie pozwala zatrzymywać się 
na rzeczach przemijających, 
materialnych. Powinien 
sięgać głębi naszego serca, 
gdyż ukazuje, jak bardzo 
troszczy się o nas Chrystus – 
aż do utraty życia – zauważył 
biskup i dodał, że cena, 
którą zapłacił Jezus Chrystus, 
zobowiązuje każdego 
człowieka do konkretów – 
trzeba żyć z Bogiem na co 
dzień, pozwolić Mu wejść 
do naszego życia, by je 
przemienić.

Mówiąc o Drodze 
Krzyżowej, na którą wierni 
przybyli wieczorem do 
katedry grodzieńskiej, biskup 
nazwał ją „dobrą okazją, 
by na chwilę zatrzymać się 
przy Krzyżu Chrystusa”. - 
Pójdziemy za krzyżem Pana 
Jezusa Chrystusa, ponieważ 
każdy z nas chce dotknąć 
krzyża oraz nauki, z jego 
płynącej – zachęcił biskup 
Staniewski. - Nie jest to łatwą 

sprawą. Łatwiej jest zobaczyć 
krzyż oczyma, trudniej zaś 
przyjąć tę naukę sercem.

Jak zaznaczył biskup 
Józef, należy brać przykład 
z minionych pokoleń, jak 
trzeba cenić, rozumieć i 
bronić krzyża. Współcześni 
ludzie są „spadkobiercami 
dnia wczorajszego” i 
jak dodał hierarcha, bez 
starszego pokolenia, które 
z odwagą broniło krzyża, 
nie byłoby dzisiaj ludzi w 
kościele. Dlatego, podkreślił 
biskup, obecnie żyjący 
są „dłużnikami” pokoleń 
poprzednich, które nauczyły 
nas, jak mamy żyć.

Biskup nawoływał 
zebranych do dzielenia 
się „wiarą jak chlebem”, 
dzielenia się „nauką, płynącą 
z krzyża, z tymi, kto jest 
daleko od Boga, kto boi 
się krzyża, boi się stanąć 
na drogę krzyżową. Takim 
ludziom należy wskazać 
„drogę do krzyża”, czyniąc 
to przykładem własnego 
życia. Hierarcha zachęcił też 
wszystkich „stanąć w cieniu 

krzyża Chrystusowego, wtedy 
będziemy mogli wyraźniej 
zobaczyć nasze życie, w 
inny sposób popatrzymy na 
to, co nas otacza” i „jedynie 
w cieniu krzyża możemy 
zrozumieć sens naszego 
powołania i istnienia”.

Tegoroczna Droga 
Krzyżowa rozpoczęła się 
od kościoła katedralnego, 
przeszła przez plac Sowiecki, 
następnie na wzgórze 
Pobernardyńskie, gdzie w 
kościele Znalezienia Krzyża 
Świętego nabożeństwo 
dobiegło końca. Tam 
też odbyło się rozesłanie 
uczestników, których 
zachęcano, by po powrocie 
do domu dawali świadectwa 
wiary. Rozważania oraz 
podkłady muzyczne pod 

nie przygotowała młodzież, 
należąca do Duszpasterstwa 
Akademickiego Grodna 
OPEN pod kierownictwem 
ks. Antoniego Gremzy. 
Podczas Drogi Krzyżowej 
zabrzmiały świadectwa 
wielu ludzi, czytane przez 
młodzież, które mówiły o 
tym, że jedynie Jezus potrafi 
wyprowadzić człowieka 
z niewoli  grzechu, z 
pychy, egoizmu, różnych 
uzależnień, człowiek zaś 
powinien otworzyć się 
na łaskę Bożą, rozpocząć 
a k t y w n i e  z  P a n e m 
współpracować, całkowicie 
zaufać Mu i wtedy Bóg 
będzie mógł zdziałać cud 
duchowego raz fizycznego 
uzdrowienia.

Pierwsze Diecezjalne Dni 
Młodzieży odbyły się w 1993 
roku, gdy biskup Aleksander 
Kaszkiewicz za przykładem 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
postanowił poświęcić szcze-
gólną uwagę wychowaniu 
młodych wiernych. Od tam-
tego czasu młodzież co roku 
zbiera się na wspólną modli-
twę i spotkanie.

Tegoroczne XXI Diece-
zjalne Dni Młodzieży odbędą 
się w dn. 16-18 maja w gro-
dzieńskiej parafii Miłosierdzia 
Bożego w Grodnie na Wi-
śniowcu. Młodzi zapraszają, 
by umacniać swą wiarę, prze-
żywając wspólne spotkanie z 
Bogiem i rówieśnikami.

Hasłem Dni Młodzieży 
będą słowa „Ubodzy duchem 
mają wstęp do nieba”. 

WARUNKI UDZIAŁU:
- wiek od 15 lat;

- zamiary religijne;
- obecność odpowie-

dzialnego za grupę;
- lista uczestników z poda-

nymi imieniem, naz wis kiem, 
wiekiem i miejscowością;

- środki higieny osobistej 
oraz zalecane leki;

- kubek, łyżka, talerz;
- wpisowe 20 000 BYR (ist-

nieje możliwość zwolnienia z 
tej opłaty). 

Podczas udziału w spotka-
niu będzie możliwość prezen-
tacji swej grupy. Powinna ona 
trwać maksymalnie 5-7 min. i 
być swoistą odpowiedzią na 
pytanie „Co dzisiaj znaczy być 
ubogim w duchu?”.

O udziale należy poin-
formować do 11 maja br.

- w Grodnie ks. Antoniemu 
Gremzie (0152-74-00-73, kom.: 
8-029-63-24-373); - w Lidzie 
ks. Władysławowi Surwile  
(kom.: 8-029-86-75-516).

Przyjazd oraz powrót uczest-
ników własnym środkiem 
transportu lub autobusem, 
czy pociągiem. Zaś dojazd z 
dworców autobusowego oraz 
kolejo wego w Grodnie :

- autobusem nr 16 (do przy-
stanku ul. Kabiaka przy hiper-
markecie ALMI);

- autobusami nr 1, 2, 37, 42, 
47 czy trolejbusem nr 6 (do 
przystanku al. Kleckowa, da-
lej przejść pieszo w kierunku 
kościoła).

PROGRAM:

16 maja – piątek
15.00 – Rejestracja uczestni-

ków i zakwa terowanie;
18.30 – Powitanie uczest-

ników i adoracja Najświętsze-
go Sakramentu;

19.00 – Msza św.;
20.00 – Kolacja;
20.40 – Konferencja nt. 

„Błogosławieni ubodzy w du-

chu, albowiem do nich należy 
Królestwo Niebieskie”;

21.10 – Koncert na powi-
tanie;

22.45 – Modlitwa na 
zakończenie dnia i błogo-
sławieństwo.

17 maja – sobota
9.00 – Modlitwa poran na;
9.30 – Katechezy w kate-

chezie (Święci naszej ziemi 
otrzymali wstęp do nieba. 
Główne cechy duchowości i 
przykład do naśladowania – 
św. Jadwiga, św. Kazimierz, 
św. Maksymilian Maria Kolbe, 
bł. Marianna Biernacka, bł. 
Siostry Nazaretanki z Nowo-
gródka, bł. Henryk Hlebowicz, 
bł. Michał Sopoćko, bł. Celina 
Borzęcka);

11.00 – Podsumowanie 
katechez;

12.00 – Msza św.;
13.30 – Obiad;

15.00 – Koronka do Miło-
sierdzia Bożego; 

15.15 – Prezentacja grup 
młodzieżowych i rozmowa z 
interesującymi ludźmi;

18.00 – Kolacja;
19.30 – Adoracja Euchary-

styczna nt. „Boże Królestwo 
w was jest” i Sakrament Po-
jednania;

Obrzęd błogosławieństwa 
„Siewców Królestwa Boże-
go”;

21.00 – Pogodny wieczór i 
koncert przyjaźni;

22.45 – Modlitwa na za-
kończenie dnia i błogosła-
wieństwo.

18 maja – niedziela 
9.00 – Msza św.;
10.30 – Koncert uwiel-

bienia;
Zakończenie i rozesłanie 

głosicieli Królestwa Bożego.

12 kwietnia setki młodzieży oraz wiernych Grodna wzięły udział w 
Drodze Krzyżowej ulicami miasta. W owym wydarzeniu uczestniczyła 
również grupa studentów z Nigerii, studiujących na uczelniach 
grodzieńskich. Tegoroczny pochód wiernych, podczas którego mieli 
oni możliwość przeżyć tajemnicę Męki i Śmierci Chrystusa, odbył się 
w Grodnie po raz szósty. Droga ulicami miasta przypomina drogę 
Chrystusa na Kalwarię, stwarza okazję, by połączyć się z cierpiącym 
Chrystusem i wejść w atmosferę Wielkiego Tygodnia. Tradycyjnie 
Droga Krzyżowa miała miejsce w sobotę przed Niedzielą Palmową.

Droga Krzyżowa ulicami Grodna

Ks. Jerzy Martinowicz, AG

Dotknąć nauki, płynącej z Krzyża

W Grodnie 16-18 maja 
odbędą się Diecezjalne 
Dni Młodzieży

Wg catholic.by
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Podczas uroczystości 
kanonizacyjnych 27 kwietnia 
w Watykanie stypendyści 
Fundacji «Dzieło Nowego 
Tysiąclecia», Joanna Soboń 
i Marcin Gawlita, wręczą 
Franciszkowi specjalną księgę 
zawierającą kilkadziesiąt 
tysięcy postanowień, 
podziękowań i próśb do św. 
Jana Pawła II.

W specjalnie wyzna-
czonych punktach najwięk-
szych miast w Polsce każdy 
chętny mógł dokonać wpi-
su do Księgi za pomocą spe-
cjalnego elektronicznego 
długopisu.

Obecnie do Księgi tra-
fiło razem z SMS-ami i e-
mailami już niemal 30 tys. 
świadectw. Ze względu na 
proces produkcyjny część z 
nich, złożona przed 8 kwiet-
nia, została już przekazana 
Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych SA, która 
przygotuje papierową wer-
sję Księgi.

Wszystkie wpisy zosta-
ną umieszczone na spe-
cjalnych kamiennych pły-
tach DVD, które mogą wy-
trzymać nawet 1000 lat. Eg-
zemplarze Księgi oraz pły-
ty zostaną przewiezione do 
Watykanu i złożone pod-
czas uroczystości kanoniza-
cyjnych jako duchowy dar 
Polaków.

Z prasy 
katolickiej

Franciszek otrzyma Księgę 
świadectw

Wyrażający cierpienie setek 
tysięcy emigrantów krzyż z 
Lampedusy odbywa niezwykłą 
peregrynację po kościołach 
i centrach pomocy całych 
Włoch. Krzyż, zrobiony z 
drewna łodzi rozbitków i 
zbity pochodzącymi z nich 
gwoźdźmi, został wykonany 
na wyspie, która dla 
uchodźców symbolizuje wrota 
Europy i początek lepszego 
życia. Przed rozpoczęciem 
peregrynacji prawie 3-metrowy 
krzyż pobłogosławił Ojciec 
Święty Franciszek. 

Pomysłodawcą piel-
grzymki krzyża z Lampedu-
sy jest Arnoldo Mosca Mon-
dadori, który podkreśla, że 
inicjatywa zrodziła się na 
modlitwie wśród uchodź-
ców i jest zachętą nie tylko 
do odkrycia na nowo zna-
czenia krzyża, ale i woła-
niem o większą solidarność 
z potrzebującymi. Krzyż 
ma 2,80 cm wysokości i 
waży 60 kilogramów. Zo-
stał wykonany z dwóch ka-
wałków łodzi afrykańskich 
rozbitków.

Tylko w ciągu ostatnich 
dni do wybrzeży Italii do-
tarło ponad 4 tys. uchodź-
ców, w większości z Afryki 
subsaharyjskiej. Od począt-
ku roku było ich już ponad 
15 tys., czyli pięć razy wię-
cej niż przed rokiem.

KATECHEZA ZE SŁOWEM

Peregrynacja krzyża z 
Lampedusy

Kapłan - najemnik Chrytusa

Każdy kapłan jest zwyk łym, 
grzesznym człowiekiem, lecz 
został ustanowiony do skła-

dania darów i ofiar za grzechy. Sta-
je się przez to podobny do Chrystu-
sa Kapłana.

Najwyższym i Jedynym Kapłanem 
jest Jezus Chrystus. Kapłan jest najęty 
przez Boga do pracy w Jego owczar-
ni. Ci najemnicy dzielą się na dobrych, 
uczciwych, na tych, którzy próbują - 
na ile ich stać - realizować ideał do-
brego pasterza, albo mogą być najem-
nikami nieuczciwymi, o których Chry-
stus wyraźnie mówi w Ewangelii.

Bóg wyposaża tych najemników 
w swoją władzę, ale nie odbiera im 
wolnej woli. O wartości tego najem-
nika decyduje miłość do Najwyższe-
go Pasterza. Jeśli ta miłość jest za sła-
ba, w godzinach prób i doświadczeń 
najemnik zawodzi, opuszcza owce, 
a sam ucieka, nie kochając Chrystu-
sa, nie kochając Jego owiec. 

Najwyższym Kapłanem jest Jezus 
Chrystus, a kapłani są Jego najemnika-
mi. Podkreślam to, ponieważ wielu lu-
dzi skupia się na postawie najemnika, 
zapominając o tym, że Dobrym Paste-
rzem jest Chrystus. On zawsze jest w 
swej owczarni, jest w Eucharystii. On 
jest obecny w sakramentach, Słowie, 
wspólnocie, kapłanie. Nie może nas 
od Chrystusa oddzielić niewłaściwa 
postawa Jego najemnika.

Moc kapłańskiej posługi
Przede wszystkim Chrystus wypo-

saża ludzi, których powołuje do swo-
jego kapłaństwa mocą oczyszczania z 
grzechów. W kapłańskich rękach jest 
złożona największa moc, jaka istnie-
je na ziemi. W tych rękach Chrystus 
także zostawił samego siebie pod po-
stacią chleba i wina. Ponieważ kapłan 
rozdaje Eucharystię, w rękach kapłań-
skich Eucharystia się rodzi, rzecz ja-
sna, iż w tych rękach winna być i wła-
dza odpuszczenia win. 

Uświęcająca moc ręki kapłańskiej 
to wielki cud, jaki istnieje na ziemi. 
Cokolwiek kapłan weźmie w swo-
je ręce, czegokolwiek dotknie, może 
uświęcić. To jest Boża moc. Najdosko-
nalej obserwujemy to w czasie Mszy 
świętej, kiedy w rękach kapłana chleb 
i wino zostają zamienione w Najświęt-
sze Ciało i Krew Zbawiciela. Kapłan 
może też uświęcić wiele innych rze-
czy, wodę, pokarmy, zioła, domy, sa-
mochody. Może uświęcić również 
człowieka, należy jednak pamiętać, 
że to uświęcenie zależy od przyjmu-
jącego łaskę. Kapłan uświęca i błogo-
sławi. Najważniejszą funkcją kapłań-
ską jest przemienienie chleba i wina 
oraz przekazanie samego Boga do ser-
ca drugiego człowieka. Oto istota ka-
płańskiego powołania.

Kapłan otrzymuje Bożą moc przez 
nałożenie rąk biskupa. Przez święce-
nia kapłańskie serce człowieka przyj-
mującego ten sakrament zostaje na-
znaczone wiecznym znamieniem ka-
płańskim. Obok pieczęci, którą po-
zostawia w nas chrzest i Sakrament 
bierzmowania, jest to trzeci znak, któ-
ry będzie trwał wiecznie.

W rękach kapłańskich Bóg złożył 
nadto odpowiedzialność za Boskie 
prawo i za sumienie. Im piękniejsze 
i doskonalsze sumienie, tym większa 
wartość człowieka. Sęk w tym, że ego-
izm usiłuje ciągle podporządkować 

sobie sumienie. Dlatego Bóg ogłosił 
prawo. Chciał, by człowiek mógł po-
dejść do prawa i stwierdzić, w jakiej 
mierze jego sumienie funkcjonuje do-
brze. Bóg podał nam prawo, czyli ze-
staw norm, wzorców. Bóg rzekł: je-
śli chcecie budować społeczeństwo 
na poziomie i jeśli sami chcecie być 
szczęśliwi, to bądźcie wierni tym mia-
rom. Tak jak człowiek może fałszo-
wać wagę towarów, podobnie może 
fałszować przykazania. Kapłan zaś jest 
w szczególny sposób odpowiedzialny 
za to, by prawo było znane. On jest 
stróżem tego prawa.

Cała taktyka zła w ostatnich la-
tach zmierza do tego, aby powiedzieć: 
wszyscy fałszują, więc zmieńmy pra-
wo. We wszystkich dyskusjach odno-
śnie prawa Bożego ciągle się żąda, by 
dostosować je do pragnień ludzi, czyli 
zmienić miary, ponieważ ludzie i tak 
je fałszują. Bóg nie oczekuje od czło-
wieka, aby przez całe życie idealnie 
zachował prawo. On wie, że jesteśmy 
grzeszni i słabi. Oczekuje natomiast, 
że zdamy sobie sprawę z tego, że źle 
budujemy, bo lekceważymy normę. 
Kapłan jest odpowiedzialny za prze-
kaz Bożego prawa. To nie Kościół, ale 
Bóg ustanowił swoje prawo, a kapłan 
ma władzę regulowania ludzkiego su-
mienia, gdy ktoś przychodzi do niego, 
jak z zepsutą wagą i prosi o pomoc w 
jej wyważeniu.

Każdy kapłan jest człowiekiem
Każdy kapłan ma sumienie, czy-

li swoją wagę. Może się zdarzyć, że 
jego sumienie wymaga naprawy. Po-
dobnie jak lekarz pomaga pacjentom, 
chociaż sam jest chory, tak i kapłan 
może naprawiać tysiące wag, mimo 
że jego waga będzie zepsuta. Może to 
czynić dobrze, dlatego że nie napra-
wia według własnego sumienia, lecz 
według Bożego przykazania. 

Popatrzmy na kapłana jako na 
człowieka, który podobnie jak wszy-
scy stara się, aby Boże prawo zacho-
wać. Nie zawsze mu się to udaje. 
Wówczas idzie sam ze swoim sumie-
niem, jak z wagą, do innego kapłana 
i prosi o naprawę. 

Gdy zobaczy się prorocki chary-

zmat kapłaństwa, wówczas nie dzi-
wi fakt, że kapłan, nawet wtedy gdy 
przeżywa trudności, mówiąc o Deka-
logu będzie mówił „nie grzesz”, , bo 
on głosi Boże prawo. Kapłan stoi przy 
tej Bożej mierze i mówi: jestem nie-
szczęśliwy, bo Bożego prawa nie za-
chowuję, przynajmniej czyńcie to wy, 
byście nie byli jak ja nieszczęśliwi. On 
podprowadza nie do siebie, ale pod-
prowadza do Bożego prawa.

Jeśli ktoś robi zamach na Boże 
prawo, chce uderzyć przede wszyst-
kim w tego, kto jest jego stróżem. 
Uderza najłatwiej, gdy udowodni, że 
stróż prawa łamie prawo, wtedy prze-
powiadanie traci moc przekonywają-
cą. Dlatego Jezus mając na uwadze 
nauczycieli i stróżów prawa Boże-
go, wyraźnie powiedział: „zachowuj-
cie wszystko, co wam powiedzą, a 
uczynków ich nie naśladujcie”. Zdo-
bywanie świętości przez kapłanów 
jest równie trudne, jak i zdobywanie 
jej przez osoby świeckie. 

Aktualność posługi kapłana
Chciałbym omówić także kilka 

aktualnych spraw. Po pierwsze po-
wołanie kapłańskie jest połączone z 
największą odpowiedzialnością, jaka 
istnieje na ziemi. Jest to bowiem od-
powiedzialność za wieczne losy czło-
wieka. Nie ma drugiej tak wielkiej od-
powiedzialności jak kapłańska. Ka-
płan przeżywa bolesne rozdarcie, któ-
re płynie z dwóch źródeł. Ze świado-
mości świętości i doskonałości Boga, 
którego ma głosić, i z własnej słabo-
ści, niedojrzałości i grzeszności. Na-
czynie jest gliniane, a w tym naczy-
niu Bóg umieścił niezwykłe skarby. 
Ponieważ ludzie wpierw dostrzegają 
naczynie, a dopiero później odkry-
wają jego zawartość, kapłan przeży-
wa rozdarcie między swoją słabością, 
a świętością, której służy. Źródło roz-
darcia jest ukryte również w zestawie-
niu objawienia Bożego z prawdą o 
człowieku. Kapłan jako człowiek do-
brze rozumie wszystkie układy mię-
dzyludzkie. W wielu wypadkach jest 
podobny do lekarza, który wie, że 
można uleczyć danego człowieka 
wyłącznie dzięki poważnej, skom-

Dk. Marek Zaniewski

KAPŁAŃSTWO
plikowanej operacji, a nie potrafi go 
przekonać, aby tej operacji się pod-
dał. Ta bezradność kapłana wobec 
chorób ludzkich boleśnie męczy.

Kolejnym aktualnym wezwaniem 
jest celibat w kapłaństwie. W Ko-
ściele rzymskokatolickim wezwano 
kapłanów, aby rezygnowali z życia 
małżeńskiego, przyjmując życie w 
celibacie. Kościół kierował się w tym 
wypadku troską o to, by to ludzkie 
naczynie, w którym Bóg złożył swo-
je wielkie dary, było jak najbardziej 
doskonałe. Chodziło o to, by kapłan 
w swoim życiu objawił wyższość du-
cha nad ciałem. Jest to powód religij-
ny. Drugi był społeczny. Kapłan, któ-
ry ma żonę i dzieci, jest skrępowany 
więzami rodzinnymi, nie może od-
dać się wyłącznie posłudze dla zba-
wienia innych. Jest duchowo roz-
darty między obowiązki męża, ojca, 
a obowiązki wypływające z posługi 
kapłańskiej. Te dwa powody zadecy-
dowały o tym, że Kościół rzymskoka-
tolicki wprowadził jako swoje prawo 
połączenie celibatu z kapłaństwem. 
Warto dodać, że dla człowieka doj-
rzałego celibat nie jest trudny. Doj-
rzałość, bowiem, objawia się w har-
monii ciała z duchem. Wielu świa-
domie i dobrowolnie wybiera życie 
bez małżeństwa dla celów wyłącz-
nie doczesnych, zwłaszcza społecz-
nych. Problemy pojawiają się wów-
czas, gdy na celibat zdecyduje się 
człowiek niedojrzały.

Zgorszenie dane przez kapłana 
należy do najcięższych, jakie istnie-
ją na ziemi. Obok niego można usta-
wić zgorszenie dzieci przez rodzi-
ców. Jednak zgorszenie jest wpisane 
w dzieje kapłaństwa i Bóg się na to 
zgodził. Piotr gorszy nas trzykrotnym 
zaparciem się Jezusa, Judasz zdradza. 
Zgorszenie dane przez kapłana, jest 
próba wiary dla osób świeckich. 

Należy się zastanowić, czy przy-
chodzę do Chrystusa, który jest w 
kapłańskich rękach, czy tylko do 
rąk. Jeśli te ręce gorszą, trzeba zo-
baczyć skarb, który jest w nich 
ukryty. Jednak jesteśmy zobowią-
zani upomnieć gorszącego, to jest 
chrześcijański obowiązek. W wie-
lu wypadkach takie upomnienie jest 
błogosławieństwem. 

Jest jeszcze jedna rzecz, na którą 
chciałoby się zwrócić uwagę - wzra-
stająca fala antyklerykalizmu. Ofiarą 
staje się stan duchowny niesłusznie 
utożsamiany z Kościołem. Ducho-
wieństwo nie interesuje się antykle-
rykalizmem, bo i tak musi robić to, 
co do niego należy, bez względu na 
to, jakie będą nastroje. Antykleryka-
lizm jest groźny dla ludzi świeckich, 
bo podważa zaufanie do kapłana. Ta-
ki jest jego cel. 

Sprawa powołań również prze-
żywa pewien kryzys. Coraz mniej 
jest tych, którzy chcą bezinteresow-
nie odpowiedzieć na przedziwną mi-
łość Boga, którzy chcą odpowiedzieć 
pokornie i ufnie na głos wołającego 
Boga: „Oto jestem - przecież mnie 
wołałeś!”, lub „Oto ja, poślij mnie”. 
Współczesnemu człowiekowi, a na-
wet więcej - współczesnemu Kościo-
łowi chyba jak nigdy wcześniej po-
trzeba kapłanów, którzy będą pełni-
li misję Chrystusa do końca czasów. 
My wszyscy - cały Kościół - powin-
niśmy się o to nieustannie modlić. To 
jest nasze zadanie i to jest wyraz na-
szej troski o Sakrament święceń, tro-
ski o Kościół i świat.

Na zakończenie chciałbym po-
stawić pytanie: Czy w naszym życiu 
jest równowaga między modlitwą za 
kapłanów a ich krytyką? Jeśli tak jest, 
to krytyka jest słuszna. Nie chodzi o 
to, by kapłana nie krytykować, jeśli w 
jego życiu jest coś, co trzeba poddać 
krytyce; chodzi o to, czy krytyka jest 
prowadzona w duchu Ewangelii. 
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Mobilna pomoc 
„caritas”

Mobilna pomoc „Caritas” - to 
nowy projekt, który został zaini-
cjowany w celu pomocy samot-
nym emerytom, ludziom ubogim 
oraz rodzinom wielodzietnym.

12 kwietnia wolontariusze mo-
bilnej pomocy „Caritas” pomagali 
samotnej babci we wsi Łojki rej. 
grodzieńskiego. Jak informu-
ją przedstawiciele organizacji: 
„Sprzątaliśmy wszystko, co było 
do sprzątania”. 

Mobilna pomoc będzie „sprzą-
tać w domach i podwórkach, 
dostarczać produkty oraz leki, 
wykonywać drobne remonty i 
po prostu utrzymywać kontakt z 
ludźmi, którym brakuje zwykłej 
ludzkiej uwagi” – informuje „Ca-
ritas”.

Kierownik działu pomocy so-
cjalnej „Caritas” Oleg Gorbaczew 
podkreśla z kolei, że dany projekt 
na razie nie jest zatwierdzony, 
trwa jego rozpatrzenie. -Popatrzy-
my, co z tego wyjdzie - mówi. 

Potrzebne informacje o mobilnej 
pomocy „Caritas” można uzyskać 
pod tel.: (8029) 881-82-34 – Oleg 
Gorbaczew, bądź pod adresem: 
Grodno, ul. Dzierżyńskiego 91 
(socjalny punkt „Caritas”).

Rekolekcje powołaniowe 
odbyły się w seminarium 
grodzieńskim

Tym razem przybyło na nie ok. 
50 chłopców z różnych parafii 
diecezji. Uczniowie starszych 
klas oraz kilku studentów przy-
jechało z Grodna, Lidy, Sobotnik, 
Pierwszomajska, Kwasówki oraz 
innych miejscowości.

Koordynatorami spotkania byli 
ojcowie duchowni seminarium: 
ks. Walery Bykowski oraz ks. 
Tadeusz Krysztopik. Uczestnicy 
rekolekcji mieli możliwość w ciągu 
kilku dni zanurzyć się w atmosferę 
życia seminaryjnego: mieszkać 
jak seminarzyści, poznać rektora 
seminarium duchownego, wykła-
dowców, kleryków. W programie 
były konferencje oraz praca w 
grupach, czytanie i rozważanie 
Słowa Bożego, modlitwa, adora-
cja Najświętszego Sakramentu, 
Msza św. oraz spowiedź.

Chłopcy wzięli też udział w 
nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
ulicami Grodna i procesji w Nie-
dzielę Palmową.

Wielkanoc źródłem 
radości

Wystawa, poświęcona najważ-
niejszemu świętu chrześcijań-
skiemu, odbywa się w grodzień-
skim muzeum historii religii. Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano 

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

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

28 kwietnia 1944 r. – ks. Ildefons Bobicz, prob. Iwie;
4 maja 1967 r. – ks. Jan Winazendis, prob. Nacza;
7 maja 1944 r. – ks. Jarosław Wojdag, prob. Lipniszki;
7 maja 1996 r. – ks. Infułat Stanisław Kuczyński, rektor WSD, 
wik. gen. Grodno.

śWiat

hinduiści i buddyści 
obchodzą Wielkanoc

W Nepalu coraz więcej osób jest 
zainteresowanych świętowaniem 
Wielkanocy. 

Wśród nich są także hinduiści 
i buddyści. Jedna z tamtejszych 
firm telekomunikacyjnych podaje, 
że wiele osób bez względu na 
religię wysyła do swojej rodziny i 
przyjaciół wielkanocne życzenia 
świąteczne. W tym azjatyckim 
kraju jest ok. 8 tys. katolików, 
a w Wigilię Paschalną ok. 60 
mieszkańców Nepalu przyjęło w 
Kościele katolickim chrzest.

ks. PaWeł 
sołobuda

Kolejna sonda dotyczyła udziału 
wiernych w najważniejszych dniach 
roku liturgicznego. Respondenci 
w większości odpowiedzieli, że 
brali udział w całym Triduum 
Paschalnym. Rozpoczynając od Mszy 
Wieczerzy Pańskiej aż do radosnego 
Poranka Wielkanocnego można było 
zauważyć w naszych świątyniach 
sporą liczbę wierzących, którzy 
przeżywali Misterium Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Kolejne wyniki komentuje ks. Paweł 
Sołobuda, redaktor naczelny gazety.

Wyniki SonDy

Wierni rozumieją, iż owe trzy paschal-
ne dni są najważniejszym religijnym 
wydarzeniem życia chrześcijańskiego, i 
dlatego tak licznie przebywają do świą-
tyń. Gromadząc się w swoich wieczer-
nikach parafialnych, dziękują Bogu za 
ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa 
i Eucharystii, a przez Krzyż i Mękę 
Chrystusa Zbawiciela idą do pustego 
grobu, aby zaświadczyć swoim życiem 
o Zmartwychwstaniu Jezusa. Pięknie 
jest, gdy całymi rodzinami, razem z 
dziećmi, gromadziliśmy się w tych 
paschalnych dniach w świątyniach. 
Należy pamiętać, że Wielkanoc tak 
naprawdę trwa przez cały rok. Nasze 
nawrócenie oraz zmartwychwstanie 
do nowego, lepszego życia odbywa 
się zawsze, gdy spotykamy się z Chry-
stusem. Dlatego nie zaprzestawajmy 
wyłącznie na tych dniach, a pójdźmy 
dalej w naszej pielgrzymce wiary.

Czy wezmę udział w 
nabożeństwach triduum 

Paschalnego?

Tak, w Wielki Piątek 1.9%
Tak, w Wielką Sobotę 7.6%
Tak, wezmę udział w całym 
Triduum 87.6%
Nie, nie mam czasu 0%
Trudno powiedzieć 0%

Tak, w Wielki Czwartek 2.9%

komentaRz eksPeRta

Wystawa pt. „Wielkanoc źró-
dłem radości”, która będzie trwała 
do 25 maja, jest poświęcona róż-
nym aspektom Wielkanocy, pod 
względem treści jest podzielona 
na trzy części.

Duchowy sens Wielkanocy 
przedstawia ekspozycja zabytko-
wych przedmiotów kultu, gdzie są 
zaprezentowane księgi mszalne 
XIX w., prawosławne oraz katolic-
kie obrazy pochodzące z XIX-XX 
wieków i in.

Odzwierciedleniu znaczenia 
wydarzeń paschalnych dla rodzin 
z Białorusi poświęcono drugą 
część wystawy. Można tu zoba-
czyć przedmioty, które pomagają 
przygotować się do Wielkanocy: 
upominki, lalki, jajka wielkanocne, 
wykonane w XIX-XX wieków w 
różnych technikach.

Trzecia część ekspozycji za-
poznaje z projektem Diecezji 
Grodzieńskiej – kartkami wielka-
nocnymi, zainicjowanymi przez 
wolontariuszy Grodnensis. by wg 
wątków poetyckich.

Barwna procesja rezurekcyjna przeszła ulicami Grodna

W Poranek Wielkanocny setki wiernych publicznie i z dumą manifestowały swoją wiarę

Mszę rezurekcyjną celebrował ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

Dzieci klas komunijnych niosły czerwone poduszki z elementami Męki Pańskiej

Radość WieLkaNocy
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Z głêbi serca
Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi z okazji Imienin 
życzymy dużo łask Bożych, 

obfitości darów Ducha Świętego, 
dobroci ludzkiej, pomyślności 
oraz wiele radości. Niech Bóg 
miłosierny błogosławi każdy 

dzień posługi pasterskiej.
Redakcja „Słowa Życia”


Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Kazimierzowi 

Wielikosielcowi z okazji Urodzin 
przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niechaj każdy dzień 

będzie napełniony Bożą miłością, 
a wykonywana praca przynosi 
radość i błogosławione owoce. 

Życzymy też mocnego zdrowia, 
siły i pogody ducha.

Redakcja „Słowa Życia”


Jego Ekscelencji czcigodnemu 
Księdzu Biskupowi 

Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z 
okazji świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia 

mocnego zdrowia, radosnych 
dni oraz wszelkich łask od 

zmartwychwstałego Jezusa. 
Niech Matka Boża zawsze czuwa 

nad Ekscelencją, a Anioł Stróż 
opiekuje się w trudnych  

chwilach życia.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij 

Woronowowie ze Smorgoń


Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Józefowi 
Staniewskiemu oraz 

czcigodnemu O. Romanowi 
Cieślakowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Wielkanocnych 
życzymy dużo łask 

Bożych. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały obdarza 

radością i pokojem, a Matka 
Boża Nieustającej Pomocy 

zawsze się opiekuje.
Z modlitwą wierni z Porzecza


Czcigodnemu Ks. Jarosławowi 

Hrynaszkiewiczowi z okazji 
Imienin składamy wiązankę 
najserdeczniejszych życzeń: 
zdrowia, siły w codziennej 

pracy duszpasterskiej, opieki 
Najświętszej Maryi Panny i 

św. Patrona oraz obfitych łask 
Bożych. Niech Księdza droga 
kapłańska będzie oświecona 
promieniami Miłosierdzia 

Bożego!
Redakcja „Słowa Życia”


Czcigodnemu O. Witalijowi 

Bondaronkowi z okazji Imienin z 
całego serca życzymy mocnego 

zdrowia, pomyślności w posłudze 
duszpasterskiej, optymizmu i 
radości na każdy dzień. Niech 
Twój św. Patron codziennie się 
Tobą opiekuje, a Matka Boża 
Żyrowicka nieustannie wznosi 
nasze modlitwy za Ciebie przed 

tron Boży. Niech Twa droga 
życiowa będzie szczęśliwa i 

błogosławiona. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym ze Słonimia 


Czcigodnym Ks. Proboszczowi 
Waldemarowi Słocie oraz O. 
Andrzejowi Jodkowskiemu z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 

radości i pogody ducha. Niech 
Wasza droga życiowa będzie 

błogosławiona, Chrystus 
Zmartwychwstały niech 

otacza swoim Miłosierdziem, 
a Najświętsza Maryja Panna 
przytula do swojego serca. 
Chrystus Zmartwychwstał! 

Alleluja!
Parafianie z Brzostowicy Wielkiej


Czcigodnemu Ks. Mikołajowi 
Cichonowiczowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Wielkanocnych 
z całego serca życzymy radości 

z powołania, mocnej wiary, 
odwagi, dużo sił, żeby Twoje 
serce było otwarte na miłość 

Chrystusa i obdarzało tą 
miłością ludzi, którzy są obok. 
Niech Duch Święty wzmacnia 
Cię swoimi darami, a Matka 
Najświętsza nieustannie się 
opiekuje i prowadzi przez  

całe życie.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia


Czcigodnemu Ks. Marianowi 

Chamieni z okazji Imienin 
życzymy wszystkiego, co 

najlepsze: błogosławieństwa 
Bożego, wszystkich darów 

Ducha Świętego, nieustannej 
Pomocy Matki Najświętszej 

oraz opieki św. Patrona na każdy 
dzień życia. Życzymy także 
zdrowia, sił i cierpliwości w 

pracy codziennej oraz pogody 
ducha i życzliwych ludzi obok.
Z modlitewną pamięcią członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym z Szydłowic


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Zdzisławowi Wederowi z okazji 
Świąt Wielkanocnych składamy 

najserdeczniejsze życzenia 
dużo sił i mocnego zdrowia, 
spokojnych dni i spełnienia 

marzeń. Niech Chrystus Król 
prowadzi szczęśliwą drogą, 
a Matka Boża Nieustającej 
Pomocy okrywa Cię swym 

płaszczem. Niech nasza wspólna 
modlitwa wzniesie się do nieba i 
będzie wdzięcznością od naszej 

rodziny.
Alicja i Witalij Woronowowie za 

Smorgoń


Czcigodnym Księżom: 
Stanisławowi Krawczence, 

Stanisławowi Ługowskiemu, 
Józefowi Bogdziewiczowi, 
Józefowi Makarczykowi, 

Aleksandrowi Mietlickiemu oraz 
O. Kazimierzowi Morawskiemu 
z okazji Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości, 

pogody ducha oraz dużo sił w 
prowadzeniu ludzi do Boga.

Z modlitwą Alicja i Witalij 
Woronowowie ze Smorgoń


Szanownym Siostrom: Marii 

Stasiewicz, Marianie Oleszczyk, 
Aleksandrze Oreszko, 

Filatei Cichonowicz, Agacie 
Smolskiej, Klarze Wołczek, 
Weronice Bliźniuk, Irenie 

Barcewicz oraz Sylwii Albertian 
z całego serca składamy 

życzenia błogosławieństwa 
zmartwychwstałego Chrystusa, 

opieki Jego Matki, zdrowia 
i radości na długie lata, żeby 

Wasze serca zawsze były otwarte 
na ludzi.

Z modlitwą Alicja i Witalij 
Woronowowie ze Smorgoń


Czcigodnemu Ks. Waleremu 
Bykowskiemu z okazji Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 

serdeczne życzenia.
Życzymy zdrowia i obfitego 

rozkwitu, a życie niech 
szczęściem będzie omyte.

Niech powodzenie oświetla 
drogę jak słonce, a serce zawsze 

będzie gorące.
Żeby wszystko w życiu dobrze 
było, spełniło się to, co się nie 

spełniło.
Z szacunkiem dzieci i młodzież ze 

Starodębowej


Czcigodny Księże Witalij 
Wnorowski! Z okazji Świąt 

Wielkanocnych przesyłamy Ci 
najserdeczniejsze życzenia.

Szczerze życzymy Tobie w dniu 
dzisiejszym, by serce ogrzane 
było radością i szczęściem. 

Niech dobre nowiny wchodzą do 
chaty, i stół na przysmaki będzie 

bogaty.
Jeszcze życzymy Ci zdrowia bez 
leków, dobra, spokoju i długiego 

wieku.
Niech omijają biedy i trwogi, 
i gładkimi będą życia Twego 

drogi.
Z wdzięcznością dzieci i młodzież ze 

Starodębowej


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Józefowi 

Bogdziewiczowi i Pawłowi 
Gardziejczykowi oraz 

szanownym Siostrom z 
okazji radosnych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
i Dnia Kapłana z całego serca 

życzymy Wam mocnego 
zdrowia, obfitych lat życia, 

szczęścia, radości i pokoju na 

każdy dzień. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały oświeca swą 
łaską Waszą posługę, a Matka 

Najświętsza trzyma Was w swej 
opiece.

Wdzięczni wierni z par. Kosmy i 
Damiana w Ostrowcu


Czcigodnemu Ks. Olegowi 
Pietraszce z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych z całego 
serca życzymy błogosławieństwa 

Bożego, wszelkich łask od 
Zmartwychwstałego Chrystusa, 
darów Ducha Świętego na każdy 

dzień posługi kapłańskiej oraz 
długich lat życia w zdrowiu. 

Wesołego Alleluja!
Wierni ze w. Jewłasze parafii lackiej


Czcigodnym Księżom: 

Pawłowi Zwierzyńskiemu, 
Tadeuszowi Krysztopikowi, 

Pawłowi Urbanowi, Michałowi 
Łastowskiemu, Pawłowi 

Gardziejczykowi oraz Dk. 
Pawłowi Romanowskiemu z 
okazji Dnia Kapłana i świąt 

Zmartwychwstania Pana 
przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia błogosławieństwa 

Bożego, mocy Ducha Świętego 
oraz nieustannej opieki Matki 
Najświętszej na każdy dzień 

posługi kapłańskiej.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 

Jodzikowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielkanocnych 
przesyłamy serdeczne życzenia 

dobra i radości w posłudze, 
darów Ducha Świętego, a także 
błogosławieństwa i opieki Matki 

Bożej Różańcowej na każdy 
dzień. Pamiętamy o Tobie w 
modlitwach do Matki Bożej 

Kongregackiej.
Z miłością i wdzięcznością dzieci 

wraz z rodzicami z katedry 
grodzieńskiej


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu, Księżom: 

Waleremu Spirydonowi, 
Arturowi Wołczkiewiczowi, 

Jerzemu Jasiewiczowi, 
Pawłowi Bezlapowiczowi 
oraz Ojcu Kazimierzowi 

Żylisowi przesyłamy najlepsze 
życzenia z okazji Dnia 

Kapłana i Wielkanocy! Niech 
Zmartwychwstały Chrystus 

obdarzy Was nową istotą służby 
Bogu i ludziom, odtworzy nowe 
źródła duchowości na Waszej 
drodze do świętości i napełni 
serca Jego Miłosierdziem! 

Życzymy zawsze czuć modlitwę, 
błogosławieństwo i wsparcie 
Matki Bożej Kongregackiej!

Uczestnicy grupy modlitewnej Matki 
Bożej Kongregackiej


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Olegowi Żurawskiemu z 

okazji Świąt Wielkanocnych z 
całego serca życzymy mocnego 
zdrowia, Bożej radości, opieki 

Matki Bożej Wspomożenia 
Chrześcijan na każdy dzień. 

Niech św. Jan Bosko wspiera 
Cię w codziennej posłudze na 
chwałę Zmartwychwstałego 

Pana. Dziękujemy Ci za wsparcie 
każdego parafianina oraz za 
szczery uśmiech i pomoc. 
Chrystus zmartwychwstał! 

Prawdziwie zmartwychwstał!
Z szacunkiem i miłością parafianie, 

młodzież i studenci parafii 
dziatłowskiej


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 
Olegowi Dulowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Wielkanocnych 
przesyłamy serdeczne życzenia 

błogosławieństwa Jezusa 
Chrystusa Zmartwychwstałego, 
radości z posługi kapłańskiej, 

zdrowia, uśmiechu, darów 
Ducha Świętego oraz opieki 

Matki Bożej. Niech z pomocą 
Bożą i dobrych ludzi spełnią 

się wszystkie szlachetne plany 
i zamiary. Dziękujemy za 

rozpalony ogień wiary, za ofiarną 
pracę, dobre serce, modlitwę oraz 
oddaną służbę Bogu i ludziom. 

Wesołego Alleluja!
Wdzięczni parafianie i kochająca 

młodzież z par. św. Stanisława 
Kostki w Wołkоwysku

Czcigodnemu Ks. Jerzemu 
Powajbie składamy 

najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Imienin i Świąt 

Wielkanocnych. Życzymy 
wiele wytrwałości, spokoju, 

pogody ducha, szczęścia oraz 
wszystkiego, co najlepsze 
i najpiękniejsze. Niech Ci 

przede wszystkim towarzyszy 
bliskość Tego, który Cię 

powołał i któremu oddajesz 
swoje życie. Życzymy światła 

tak silnego i jasnego, które 
przynosi błogosławieństwo 

samą swoją obecnością. Niech 
Bóg prowadzi Cię prostymi 

drogami, przedłuża lata Twojego 
życia, darzy zdrowiem i pozwoli 

jak najowocniej dalej służyć 
budowaniu Królestwa Bożego na 
ziemi w służbie Jego Kościołowi.

Pamiętająca w modlitwie rodzina 
Powajbów


Czcigodnym Ks. Prałatowi 

Wincentemu Lisowskiemu i Ks. 
Jerzemu Biegańskiemu składamy 

najserdeczniejsze życzenia z 
okazji Świąt Wielkanocnych. 
Niech Bóg wszechmogący 

nieustannie zsyła na Was swoje 
święte dary, a Matka Boża 
zawsze Wami się opiekuje. 

Życzymy niegasnącego zapału w 
głoszeniu słowa Bożego, pogody 
ducha i cierpliwości. Dziękujemy 

za naukę, którą dzielicie się z 
nami.

Wierni z par. Lida-Słobódka


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Wiktorowi 

Wieliwisowi, Janowi Kuziukowi, 
Arturowi Wołczkiewiczowi, 

Andrzejowi Liszce oraz Pawłowi 
Sołobudzie z okazji świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy zawsze promieniować 

światłem Chrystusa, radością 
i niestrudzoną dobrocią 

swojego serca. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały błogosławi i 
strzeże, a Maryja Panna okrywa 

płaszczem macierzyńskiej opieki.
Wdzięczni parafianie z kościoła św. 

Kazimierza w Putryszkach


Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi 
Borysiukowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Wielkanocnych 
życzymy obfitych łask od 

Zmartwychwstałego Chrystusa, 
darów Ducha Świętego, 

spokoju, Bożej radości, siły 
w głoszeniu Dobrej Nowiny, 

opieki Matki Najświętszej oraz 
pięknego owocu na Niwie Pana. 

Radosnego Alleluja!
Parafianie z Torfobrykietnego i 

Wiercieliszek


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Czesławowi 

Pawlukiewiczowi, Andrzejowi 
Radziewiczowi, Wiktorowi 

Myślukowi, również wszystkim 
Kapłanom i Rekolekcjonistom, 

którzy pracowali w naszej parafii, 
z okazji Dnia Kapłana życzymy 
tej świętości, która wyraża się 
gorliwością i poświęceniem, 

by wspierała Was zawsze moc 
Ducha Świętego i miłość do 

Eucharystii, abyście starali się 
być wiarygodnymi świadkami 
Chrystusa we współczesnym 
świecie. Niech rytm Waszych 
Kapłańskich serc bije rytmem 
miłości Serca Jezusowego, aby 

Wasze serca poszerzały się i 
otwierały się na niezmierzoną 
miłość Boga. Życzymy, aby 

w tajemnicach Waszego 
kapłańskiego życia Chrystus stał 

się widzialnym i słyszalnym. 
A przede wszystkim życzymy, 
abyście na wzór Chrystusa byli 
dobrymi pasterzami i osiągnęli 

świętość!
Z chrześcijańskim pozdrowieniem 

parafianie z Rosi


Czcigodnemu Ks. Sergiuszowi 
Angurowi z okazji Urodzin 
życzymy wszystkiego, co 

najlepsze: mocnego zdrowia 
na długie lata życia, szczęścia 
i radości na każdy dzień oraz 
pogody ducha i nieustannego 

zapału w pracy duszpasterskiej. 
Niech miłosierny Bóg obdarza 

Cię wszelkimi łaskami, a Matka 
Najświętsza nieustannie czuwa 

nad Tobą.
Rodzina Rubielów ze w. Suraż


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 
Konopielce z okazji Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

wszelkich łask Bożych na każdy 
dzień posługi duszpasterskiej. 

Dużo zdrowia, pogody 
ducha, pogodnych dni i tylko 
życzliwych ludzi obok. Niech 

Duch Święty obdarzy wszelkimi 
łaskami, a Matka Boża 

Nieustającej Pomocy pomaga i 
ma w swojej opiece. Chrystus 

Zmartwychwstał!
Wierni z kapl. Bortniki parafii 

mścibowskiej


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Koleśnikowi z okazji świąt 
Wielkiej Nocy składamy 

wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały obdarza 
swoimi łaskami każdy dzień 

Twojego życia i posługi 
kapłańskiej, Duch Święty niech 
oświeca drogę, a Najświętsza 

Maryja Panna nieustannie 
się Tobą opiekuje i prowadzi 
najpiękniejszą drogą do Pana. 
Chrystus Zmartwychwstał! 

Alleluja! 
Parafianie z w. Rasła


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Franciszkowi 

Gałdysiowi i Pawłowi 
Oleskiewiczowi z okazji Dnia 
Kapłana i świąt Wielkanocy 
przesyłamy szczere życzenia 

mocnego zdrowia, pomyślności 
w pracy, nieustannej opieki 
Najświętszej Maryi Panny, 

obfitych łask Bożych i darów 
Ducha Świętego. Serdecznie 

dziękujemy za wspólną 
modlitwę! Niech miłosierny Bóg 
błogosławi każdy dzień Waszej 

posługi kapłańskiej!
Z szacunkiem i wdzięcznością III 

Zakon św. Franciszka oraz Kółka 
Różańcowe z Sobotników


Czcigodnemu Ks. Romanowi 

Jałowczykowi z okazji 
Dnia Kapłana i świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
przesyłamy serdeczne życzenia 

mocnego zdrowia, Bożego 
błogosławieństwa, radości, 
optymizmu, darów Ducha 

Świętego i mocnej wiary. Niech 
Jezus, który oddał swe życie na 

krzyżu, pomaga Księdzu we 
wszystkich sprawach. Z całego 

serca dziękujemy za troskę o nas 
i kościół.

Wierni z par. Kiemieliszki


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Franciszkowi 

Gałdysiowi i Pawłowi 
Oleskiewiczowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Wielkanocnych 
życzymy głębokiego przeżycia 
tajemnicy Zmartwychwstania 

Chrystusa, prawdziwej 
radości, szczęścia i pokoju 

w duszy oraz wszelkich łask 
od tryumfującego Zbawiciela 
świata Jezusa Chrystusa przez 

ręce Niepokalanej Maryi Panny. 
Wesołego Alleluja!

Z modlitwą i wdzięcznością Janina i 
Jadwiga z rodziną


Czcigodnym Księżom: 
Witalijowi Wnorowskiemu, 
Waleremu Bykowskiemu i 

Algimantasowi Paulikasowi z 
okazji Dnia Kapłana życzymy 
dużo zdrowia, radości, obfitych 

łask Bożych oraz opieki św. 
Antoniego. Niech Matka 

Najświętsza zawsze ma Was 
w swej opiece i prowadzi 

bezpieczną drogą życia. Niech 
pełniona przez Was posługa 

przynosi obfite owoce, a nasza 
modlitwa, którą wznosimy do 

Boga, będzie wsparciem dla Was 
w trudnych chwilach. Szczęść 

Boże!
Wierni z parafii odelskiej


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 

Anatolowi Zacharzewskiemu 
z okazji Świąt Wielkanocnych 

i Dnia Kapłana serdecznie 
życzymy dużo łask Bożych, 

obfitych darów Ducha Świętego, 
codziennej opieki Najświętszej 

Maryi Panny, nieustannej 
radości z pełnienia posługi 

kapłańskiej oraz życzliwych 
ludzi obok. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały obdarzy Cię 
dobrym zdrowiem na długie  

lata życia.
Z szacunkiem parafianie z 

Michaliszek


Czcigodnemu Kl. Pawłowi 
Skubie z okazji świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy wiele łask Bożych, 
dobrego zdrowia, dużo sił, 

cierpliwości i wytrwałości w 
służeniu Bogu i ludziom. Niech 
Matka Boża zawsze się Tobą 

opiekuje, a Duch Święty dodaje 
sił w pełnieniu woli Bożej.

Wierni z Michaliszek


Czcigodnemu O. Andrzejowi 
Szczupałowi z okazji świąt 
Wielkanocy z całego serca 

życzymy wszelkich łask Bożych 
na każdy dzień życia, nieustannej 

opieki Matki Najświętszej i 
obfitych darów Ducha Świętego. 

Niech radość i pokój zawsze 
Ci towarzyszą, a zdrowia i 
wytrwałości starczy jeszcze 
na długie lata oddanej pracy 

duszpasterskiej. Z całego serca 
dziękujemy za szczerą służbę 
Bogu i ludziom. Radosnego 

Alleluja!
Rodzina Zająców 


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 
Sakowiczowi z okazji 
Dnia Kapłana, świąt 

Zmartwychwstania Pana, 
Urodzin i Imienin przesyłamy 

najlepsze życzenia wszelkich łask 
Bożych na drodze kapłańskiej. 
Niech Matka Boża Nieustannej 
Pomocy, która króluje w naszej 

parafii, opiekuje się Tobą i 
wyprasza dla Ciebie u swego 

Syna zdrowia, sił, wytrwałości i 
cierpliwości w niełatwej pracy, 

a św. Jerzy niech pomaga 
Ci każdego dnia i strzeże od 

wszelkiego zła. Dziękujemy za 
dobre serce i ofiarną pracę. Niski 
ukłon Mamie za syna kapłana.

Z modlitwą i wdzięcznością 
parafianie z Korelicz i Worończy 


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 

Żegarynowi z okazji 
Imienin składamy wiązankę 
najlepszych życzeń. Niech 

Bóg wszechmogący obdarza 
Cię wszelkimi łaskami, Matka 

Najświętsza opiekuje się w 
każdej chwili, a św. Patron broni 
od zła i towarzyszy w drodze do 

Pana. Szczęść Boże!
Rada Parafialna i parafianie z 

Południowego


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Aleksandrowi 
Romanowskiemu, Prałatowi 

Józefowi Trubowiczowi, 
Jerzemu Żegarynowi i Jerzemu 
Bartoszewiczowi z okazji Dnia 

Kapłana i świąt Wielkanocy 
szczerze życzymy obfitych 
łask od Zmartwychwstałego 

Chrystusa. Niech Święta przejdą 
w pokoju i radości, serca napełnią 

się miłością Bożą i Jego świętą 
obecnością, a obok będą życzliwi 

i miłujący ludzie. Życzymy 
zdrowia, szczęścia i pomyślności 

w pracy duszpasterskiej oraz 
obfitych owoców na niwie Pana. 

Chrystus Zmartwychwstał! 
Alleluja!

Rada Parafialna i parafianie z 
Południowego


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 

Wiktorowi Zacharzewskiemu 
z okazji Dnia Kapłana, świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz Urodzin życzymy 

mocnego zdrowia, szczęścia, 
natchnienia, radości, długich 

lat życia oraz długiej posługi w 
naszej parafii. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały obficie 
obdarzy Cię swoimi łaskami, 
a obok zawsze będzie Matka 

Najświętsza. Nisko się kłaniamy 
za nieustanną pracę, opiekę 
duchową, szczerą modlitwę, 

cierpliwość, dobroć i rozumienie. 
Dziękujemy rodzicom za 
syna kapłana. Chrystus 

Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Rohotnej
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Z głêbi serca

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Czcigodnemu Ks. Wiktorowi 
Zacharzewskiemu z okazji 
Urodzin przesyłamy moc 

serdecznych życzeń zdrowia, 
pogody ducha i życzliwych 
ludzi obok. Niech dobry Bóg 

wynagrodzi Ci swoimi łaskami.
Wierni z w. Daniłowicze i 

Kruciłowicze


Czcigodnym Księżom 
Waleremu Bykowskiemu i 

Jerzemu Konopielce z okazji 
świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego życzymy mocnego 
zdrowia, radości i wszelkich 

łask Bożych. Szczerze 
dziękujemy Wam za Waszą 

posługę, przykład w modlitwie 
i naukę. Nisko się Wam 

kłaniamy i dziękujemy Bogu, 
że posłał nam Was!

Jan Tawiel oraz wierni kolonii 
karnej nr 11 z Wołkowyska


Czcigodnemu Ks. Waleremu 
Orsikowi z okazji Urodzin 

i Świąt Wielkanocnych 
przesyłamy serdeczne 

życzenia mocnego zdrowia, 
sił na każdy dzień posługi 
kapłańskiej oraz ludzkiej 

życzliwości. Niech światło 
Chrystusa oświeca Twą drogę 
kapłańską, a Miłosierdzie Boże 

i opieka Matki Bożej dodają 
sił i cierpliwości. Niech św. 
Patron broni Cię w każdej 
chwili życia, a dobry Bóg 

obdarza swoim ojcowskim 
błogosławieństwem. Duch 
Święty niech prowadzi Cię 

po ścieżkach Bożych, a Anioł 
Stróż niech z białych róż Ci 

wieniec splata.
Rodziny Spurgiaszy i Robkowskich 

z Brzozówki 


Czcigodnemu Ks. Henrykowi 
Jabłońskiemu z okazji 
Dnia Kapłana i świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy obfitości łask Bożych 

od Najwyższego Kapłana, 
zdrowia, dużo siły i mocy 

Ducha Świętego na drodze 
kapłańskiej. Dziękujemy 
za dobre serce, troskę o 

każdego z nas i nasz kościół. 
Niech Zmartwychwstały Pan 
błogosławi Księdzu każdego 

dnia.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni 

z Zabłocia


Czcigodnemu Ks. Witalijowi 
Sierko z okazji Urodzin 
z całego serca życzymy 

mocnego zdrowia na długie 
lata życia, sił, wytrwałości 
w pracy duszpasterskiej, 
opieki Matki Bożej i św. 

Maksymiliana oraz obfitych 
darów Ducha Świętego. Niech 

Twa droga życiowa będzie 
szczęśliwa i błogosławiona, 
a praca, którą wykonujesz, 

przynosi radość i satysfakcję.
Z modlitewną pamięcią rodzina 

Romanowskich


Czcigodnemu Ks. 
Proboszczowi Aleksandrowi 

Szemetowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
zdrowia i wielu łask Bożych do 
dalszej pracy duszpasterskiej. 

Niech Ksiądz będzie 
spełnieniem pragnień Bożego 
Serca. Matka Chrystusa, Matka 
Kapłanów, swą macierzyńską 

miłością niech Cię broni i 
osłania. Zapewniamy Cię w 

naszej codziennej modlitwie.
Parafianie z Adamowicz


Czcigodnym Ks. Proboszczowi 

Janowi Rejszelowi, Ks. 
Andrzejowi Kiewlukowi, 

Siostrom Annie i Katarzynie 
oraz Organistce Annie z okazji 

świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego z całego serca 

życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia, niegasnącego 

zapału i owocnej pracy 
na niwie Pana. Niech Bóg 
miłosierny i Duch Święty 

dodają Wam sił i natchnienia, 
a Matka Najświętsza obdarza 
swoją łaskawością i ciepłem 
swego serca. Życzymy też 

spełnienia wszelkich planów 
i zamiarów, szczerych i 

życzliwych ludzi na drodze 
kapłańskiej.

Z szacunkiem wierni z kapl. 
Lipiczno


Czcigodnemu 

Ks. Aleksandrowi 
Adamowiczowi z okazji 
świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego z całego serca 

życzymy obfitych łask Bożych 
i nieustannej opieki Matki 

Bożej na każdy dzień. Niech 
Chrystus Zmartwychwstały 

błogosławi Ci, obdarzy 
radością i pokojem, żebyś 

w szczęściu przeżył Święta, 
napełniłeś się miłością do 
całego świata. Chrystus 

Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Dociszek


Czcigodnemu Ks. 
Proboszczowi Pawłowi 

Sołobudzie z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych 
życzymy obfitych łask 

i błogosławieństwa 
Zmartwychwstałego. Duch 

Święty niech prowadzi Księdza 
Bożymi ścieżkami, a Matka 

Boża ma w swej opiece. Niech 
każdy dzień mija w radości i 
zdrowiu, a obok będą tylko 
życzliwi ludzie. Alleluja!
Wdzięczni wierni z par. Ducha 

Świętego


Czcigodnym Księżom Janowi 
Sarele i Leonowi Liszkowi z 
okazji Świąt Wielkanocnych 
i Dnia Kapłana z całego serca 
życzymy moc łask Bożych. 
Niech te Święta przyniosą 

pokój w Wasze dusze, radość 
w serca i uśmiech na twarze. 

Zawsze bądźcie wierni swemu 
szlachetnemu powołaniu i 
nieście Chrystusa ludziom, 

a On niech błogosławi 
Wam każdego dnia i 

nieustannie wspiera. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!

Parafianki z w. Hledniewicze


Czcigodnemu Ks. Piotrowi 
Kubelowi z okazji Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
mocnego zdrowia, opieki 

Matki Bożej na każdy dzień i 
długich lat życia. Niech Waszą 

drogę kapłańską oświecają 
promienie Miłosierdzia 

Bożego. Dziękujemy Wam za 
służbę Bogu i ludziom, ciepły 

uśmiech i czułe serce.
Z modlitwą rodzina Ambrożuków z 

Bolciszek


Czcigodnym Księżom: 
Antoniemu Filipczykowi, 

Olegowi Dulowi, Henrykowi 
Jabłońskiemu i Pawłowi 

Ejsmontowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
dużo zdrowia, radości, pogody 

ducha, mocnej wiary oraz 
obfitych łask Bożych.

III Zakon św. Franciszka z par. św. 
Wacława w Wołkowysku


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 

Biegańskiemu z okazji Imienin 
z całego serca życzymy 

mocnego zdrowia, pogody 
ducha, sił i wytrwałości 
na drodze kapłańskiej. 

Niech dobry Bóg obdarza 
Cię wszelkimi łaskami i 

błogosławieństwem, a Matka 
Boża i św. Patron nieustannie 

Tobą opiekują się.
Wierni ze starego kościoła par. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Lidzie

Czcigodnemu Ks. Olegowi 
Żurawskiemu i Kl. Arturowi 

Leszniewskiemu z okazji Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 
moc najserdeczniejszych 

życzeń mocnego zdrowia, 
pogody ducha, optymizmu 

i radości na każdy dzień 
życia, mocy i wytrwałości 
w posłudze duszpasterskiej 

oraz wszelkich łask od 
Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Wesołego Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Dziatłowa


Szanownej P. Walentynie 

Lipnickiej z okazji 75. Urodzin 
życzymy wszystkiego, 
co najlepsze: mocnego 
zdrowia na długie lata 
życia, spokoju w sercu, 

uśmiechu na twarzy, ciepła 
rodzinnego oraz nieustannej 
opieki Matki Najświętszej i 

błogosławieństwa Bożego na 
co dzień. 100 lat!  

Wdzięczni wierni z Dziatłowa  


Czcigodnemu Ks. 
Proboszczowi Witalijowi 
Czurganowi z okazji świąt 

Wielkanocy składamy 
wiązankę najserdeczniejszych 

życzeń wszelkich łask 
Bożych, obfitych darów 

Ducha Świętego, nieustannej 
opieki Matki Najświętszej, 
spokojnych i radosnych 
Świąt oraz życzliwych 

ludzi obok. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały codziennie 
błogosławi i prowadzi drogą 

do świętości.
Kółko Żywego Różańca MB 

Trokielskiej z Juraciszek 


Czcigodnemu Ks. Michałowi 
Steckiewiczowi z okazji 

Dnia Kapłana i świąt 
zmartwychwstania Pańskiego 
składamy serdeczne życzenia. 

Niech Zmartwychwstały 
Chrystus błogosławi i strzeże 
Cię, a Maryja Panna opiekuje 
się każdego dnia. Życzymy 

też mocnego zdrowia, 
pogody ducha, szczęścia i 
długich lat życia. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!

Parafianie z Rohotnej


Czcigodnym Ojcom 
Witoldowi Żelwetro i 

Wiktorowi Borysiewiczowi, 
Siostrom Andrzei i Łucji z 
okazji świąt Wielkanocy 

przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia wszelkich łask od 

Zmartwychwstałego Chrystusa, 
niezłomnej wiary, mocnej 
nadziei i miłości w sercu 

oraz obfitych darów Ducha 
Świętego na każdy dzień 

posługi kapłańskiej. Chrystus 
zmartwychwstał! Prawdziwie 

zmartwychwstał!
Parafianie z Lipniszek


Czcigodnym Księżom: 
Kazimierzowi Jędrzejczakowi, 
Kazimierzowi Morawskiemu 
i Aleksandrowi Szemetowi z 
okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy moc serdecznych 

życzeń. Niech Bóg 
Wszechmogący obdarzy Was 
wszelkimi łaskami, a Matka 
Boża – Matka wszystkich 

kapłanów – nieustannie czuwa 
nad Wami. Niech Wasza 

posługa kapłańska przynosi 
obfity plon, a obok będą 

tylko życzliwi ludzie, zawsze 
gotowe przyjść z pomocą. 
Chrystus zmartwychwstał! 

Alleluja! 
Wierni parafianie z kapl. 

Niemnowo


Czcigodnym Księżom 
Sergiuszowi Angurowi i 

Jerzemu Martinowiczowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy 
wszystkiego, co najlepsze: 

zdrowia, wielu łask Bożych, 
radości oraz opieki Matki 

Bożej. Niech Jezus zawsze 
obdarza Was swoimi darami i 
błogosławieństwem. Wesołego 

Alleluja!
Wierni z kapl. Wincuki


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 
Martinowiczowi z okazji 

Imienin życzymy mocnego 
zdrowia na długie lata. Niech 
dobry Bóg obdarza swoimi 

łaskami, a Najświętsza Maryja 
Panna i św. Patron mają w 

swej opiece. Dziękujemy Ci 
serdecznie za piękny przykład 

wiary i pobożności. 
Wierni z kapl. Wincuki


Czcigodnemu Ks. Romanowi 

Jałowczykowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych życzymy 
zdrowia, radości, nieustannej 

opieki Matki Najświętszej, 
łask Bożych i potrzebnych 

darów w posłudze kapłańskiej. 
Wesołego Alleluja!

Wierni ze w. Nowijanka


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 
Jodzikowi z okazji 

Imienin życzymy Bożego 
błogosławieństwa na 

każdy dzień życia, stałej 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, obfitych darów 
Ducha Świętego, a także 

dobrego zdrowia, szczęścia, 
pomyślności we wszelkich 
sprawach oraz codziennej 

radości. Niech Bóg, któremu 
zaufałeś, pomaga pokonywać 
wszelkie trudności, a słowo 

Boże, które zasiewa Ksiądz w 
naszych sercach, przyniesie 

stokrotny owoc.
Z szacunkiem rodzina 

Tarasiewiczów z Grodna 


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 
Ignatowiczowi z okazji 

Dnia Kapłana, świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz Imienin życzymy 
wiele radości, zdrowia, 

niesłabnącego żaru ducha w 
trudnej kapłańskiej posłudze. 

Niech Najświętsza Panna 
otacza Cię matczyną miłością 

i opieką, szczególnie w 
trudnych chwilach i wyprasza 

u Syna wszelkie potrzebne 
łaski dla Ciebie. Prosimy Boga, 
aby prowadził wszystkie Twoje 

sprawy i błogosławił Ci.
Parafianie


Czcigodnemu Ks. 

Proboszczowi Waleremu 
Lisowskiemu z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych składamy 
moc najserdeczniejszych 

życzeń. Niech Bóg miłosierny 
nieustannie umacnia Cię w 

powołaniu, obdarza wszelkimi 
łaskami i błogosławi w 

każdej chwili życia, a Matka 
Najświętsza ma w swej 

matczynej opiece. Szczęść 
Boże!
Parafianie z Werejek


Czcigodnemu Ks. 
Proboszczowi Marianowi 

Chamieni z okazji dnia Imienin 
z całego serca życzymy 

dużo zdrowia, siły w pracy 
duszpasterskiej, darów Ducha 

Świętego, opieki i pomocy 
Matki Bożej w odnowieniu 
kościoła. Niech z pomocą 

Bożą i dobrych ludzi spełniają 
się wszystkie plany i zamiary. 
Niech dobry Bóg błogosławi 
i nieustannie obdarza łaską i 

pokojem, a Anioł Stróż będzie 
z Księdzem zawsze i wszędzie. 

Wierni parafianie z Szydłowic


Kochanemu Ks. Proboszczowi 
Jerzemu Fiedukowi z 
okazji Dnia Kapłana i 

świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego życzymy Bożego 
błogosławieństwa na drodze 

kapłańskiej, zdrowia, siły 

i radości. Niech Królowa 
Apostołów wspiera Cię w 

codziennej posłudze w naszej 
parafii.

Z modlitwą wdzięczni parafianie z 
ul. Młodzieżowej z Różanki


Czcigodnemu Ks. 

Eugeniuszowi Borysiukowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia 

mocnego zdrowia, sił na każdy 
dzień posługi kapłańskiej oraz 
ludzkiej życzliwości. Niech 
światło Chrystusa oświetla 

drogę kapłańską, Boże 
miłosierdzie i opieka Matki 

Bożej dodają sił i cierpliwości. 
Dziękujemy za dobre i czułe 
serce, troskę o ludzi chorych i 
opuszczonych, za ratowanie 
i nawrócenie naszych dusz, a 
Panu Bogu dziękujemy za to, 
że posłał nam Ciebie. Szczęść 

Boże rodzicom za syna 
kapłana!

Wdzięczni parafianie z kościoła w 
Kozłowiczach


Czcigodnemu Ks. 

Proboszczowi Walentemu 
Chwiedukowi z okazji 

Urodzin, Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych serdecznie 
życzymy mocnego zdrowia, 

pogody ducha, radości i 
owocnej pracy. Niech dobry 
Bóg obdarza Cię wszelkimi 

łaskami, a Matka Boża 
Częstochowska opiekuje się w 
ciągu długiego i szczęśliwego 

życia. Radosnego Alleluja!
Parafianie z Mociewicz


Czcigodnemu Ks. 

Proboszczowi Antoniemu 
Obuchowskiemu, a także 

czcigodnym Księżom: 
Jerzemu Powajbie, 

Witoldowi Łozowickiemu, 
Józefowi Hańczycowi 

oraz Aleksandrowi 
Sewastianowiczowi z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego serca 
życzymy wielu łask Bożych, 
błogosławieństwa Chrystusa 

Zmartwychwstałego oraz 
niegasnącego zapału wiary 
i mocy w pełnieniu posługi 

kapłańskiej. Serdecznie 
dziękujemy Wam za dobre 

serce i modlitwę.
III Zakon św. Franciszka, 

Apostolat Wieczystej Modlitwy 
za Kapłanów „Margaretka”, 

Kółka Żywego Różańca oraz chór 
parafialny i wdzięczni wierni z par. 

Sopoćkinie


Czcigodnemu O. 
Proboszczowi Kazimierzowi 
Jędrzejczakowi z okazji Dnia 
Kapłana i świąt Wielkanocy 

przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia. Dużo zdrowia, 

optymizmu, radości, pogody 
ducha oraz błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień życia

życzy z szacunkiem i wdzięcznością 
rodzina Stelmachowicz-

Krzywickich


Szanownym Siostrom 
Eucharii, Goretti i Pauli z 

okazji Świąt Wielkanocnych 
z całego serca dziękujemy 
za dobre serca i modlitwę 
oraz życzymy wszelkich 

łask od Zmartwychwstałego 
Zbawiciela i nieustannej opieki 
Matki Najświętszej! Wesołych 

Świąt!
III Zakon św. Franciszka, chór 

parafialny, Kółka Żywego Różańca 
i wdzięczni parafianie z Sopoćkiń


Szanownym Siostrom III 

Zakonu św. Franciszka Janinie 
Małyszko, Jadwidze Matys, 

Jadwidze Olszewskiej i Janinie 
Gołowacz z okazji Urodzin 

oraz świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego z całego serca 

życzymy obfitych łask Bożych, 
dobrego zdrowia, mocnej 

wiary i nadziei, a także ciepła 
i dobroci od ludzi, którzy są 

obok. Szczęść Boże!
III Zakon św. Franciszka, Kółka 

Żywego Różańca i chór parafialny 
z Sopockiń


Szanowni Członkowie III 

Zakonu św. Franciszka i Kółek 
Żywego Różańca, drodzy 
Ministranci, Zakrystianie, 
Organiści i Członkowie 

chórów z par. Wniebowzięcia 
NMP i św. Jozafata 

Kuncewicza w Sopockiniach! 
Z okazji Świąt Wielkanocnych 

składamy z głębi serca 
płynące życzenia Bożego 

błogosławieństwa na każdy 
dzień życia, mocnej wiary, 

radości i pokoju w sercu oraz 
nieustannego wstawiennictwa 

Matki Bożej. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!

Przełożona III Zakonu św. 
Franciszka i Zalatorka Żywego 

Różańca 


Czcigodnemu Ks. 
Ryszardowi Jakubcowi z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego 
serca życzymy mocnego 

zdrowia na długie lata życia, 
sił w kapłańskiej posłudze, 
nieustannej opieki Matki 

Najświętszej. Niech dobry Bóg 
błogosławi, obdarza swą łaską 

i pokojem, a Duch Święty 
opromienia swym światłem.

Parafianie z Mikielewszczyzny


Czcigodnemu Ks. 
Proboszczowi Wiktorowi 

Zachorzewskiemu z 
okazji Dnia Kapłana, 

świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz Urodzin 

przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia mocnego zdrowia, 

szczęścia, wytrwałości w 
pracy duszpasterskiej, a także 
Bożego błogosławieństwa i 

opieki Matki Bożej na długie 
lata życia. Niech uśmiech 
zawsze gości na Twojej 

twarzy, a obok będą życzliwi 
ludzie. Szczęść Boże!

Byli parafianie z Mociewicz


Kochanej Mamie i Babci 
Teresie Staniewskiej z 

okazji 70. Urodzin z całego 
serca życzymy Bożego 

błogosławieństwa, wszelkich 
darów Ducha Świętego i 
nieustannej opieki Matki 
Najświętszej na drodze 

życia. Życzymy też mocnego 
zdrowia, długich lat życia, dni 
pełnych słońca i radości oraz 

wszystkiego, co najpiękniejsze 
i najmilsze w życiu.

Dzieci i wnuki 

Czcigodnemu 
Ks. Antoniemu 

Obuchowskiemu 
z powodu śmierci 
Mamy przesyłamy 

wyrazy serdecznego 
współczucia i łączymy 

się w modlitwie.
Zakrystianie i służba ołtarza  

z par. Sopoćkinie 

Czcigodnemu O. 
Wiktorowi Borysiewiczowi 

z powodu śmierci 
kochanej Mamy 
szczere słowa 
współczucia i 

chrześcijańskiego 
wsparcia

przesyłają parafianie  
z Lipniszek

Czcigodnemu 
Ks. Antoniemu 

Obuchowskiemu z 
powodu odejścia do 
Boga bliskiej osoby 
– kochanej Mamy, 
składamy wyrazy 

współczucia.
Z modlitwą wierni z Porzecza


