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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  

13 kwietnia w poniedziałek 
o godzinie 18.05  

 przy współpracy Katolickiego 
Studium Telewizyjnego  
Diecezji Grodzieńskiej  

oraz telewizji państwowej.
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Czym dla Pana/Pani jest 
Wielkanoc?

przeżyciem religijnym
świętem rodzinnym
miłą tradycją
trudno powiedzieć

            zagłosuj

Kalendarz wydarzeń
5 kwietnia 

rozpoczęcie Oktawy 
Wielkanocy.

12 kwietnia
II Niedziela Wielkanocna. 

Święto Miłosierdzia 
Bożego.

13 kwietnia
24. rocznica prekonizacji 

ks. bpa Aleksandra 
Kaszkiewicza i erygowania 

Diecezji. Módlmy się za 
Pasterza i wiernych. 

Życzenia ks. bpa Józefa 
Staniewskiego  
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„Jezus zmartwychwstał! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie!” – Papież Franciszek

Te słowa będą mottem 2015 roku, który został ogłoszony przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnym Świętym Ro-
kiem Miłosierdzia. Ojciec Święty powiedział, że ważne jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli go do różnych sfer 
społecznych.

 ciąg dalszy na str. 3

Procesja rezurekcyjna na Wielkanoc zawsze gromadzi dużo wiernych

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Jak co roku w Święta Wielkanocne razem z niewiastami z Ewangelii podążamy w duchu do grobu Chrystusa. 

Pełni zdumienia, widzimy kamień odsunięty od wejścia, odkrywamy, że w grobie nie ma ciała Jezusa. I słyszymy 
słowa anioła, które napełniają nasze smutne, zatrwożone serca radością i pokojem: „Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5–6).

Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje i będzie żyć na wieki. Ta najważniejsza prawda chrześcijańskiej wiary 
pozwala nam innymi oczami spojrzeć na świat, na dzieje ludzkości, na rzeczywistość naszego życia. W Tajemnicy 
Paschalnej poznajemy Chrystusa jako Zwycięzcę nad mocami zła, ciemności i grzechu. Jego męka i śmierć są 
zadatkiem naszego zbawienia, a krzyż staje się znakiem Bożej miłości i przebaczenia, bramą prowadzącą do 
szczęścia wiecznego.

I chociaż tu na ziemi życie człowieka nie jest wolne od smutku, trudności, cierpień i bólów, nasze serca są 
pełne niezawodnej nadziei. Wierzymy, bowiem, że podążając za Chrystusem drogami wiary, zmierzamy nie do 
śmierci, lecz do pełni życia, które nie ma końca.

Wyznając wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, wołamy za świętym Pawłem: „Gdzież jest, o śmierci, twoje 
zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? [...] Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15, 55. 57).

Drodzy Bracia i Siostry!
W Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę, aby wiara w Chrystusa, który jest z nami i żyje w nas, stała się 

źródłem głębokiej wewnętrznej radości, mocy ducha, odwagi i wytrwałości w dobrem. Nie ustawajmy w dawaniu 
świadectwa nadziei, która jest w nas. Niech miłość Boża, objawiona w Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa, uświęca nas każdego dnia i uzdalnia do uwielbienia Boga każdym dobrym czynem.

Przeżywając razem z Wami radość Świąt Wielkanocnych, ogarniam Was moją modlitwą, życzę błogosławieństwa 
Bożego i wypraszam dla każdego obfitość potrzebnych łask.

Wesołego Alleluja!

CHRYSTUS
               ZMARTWYCHWSTAŁ!

„BĄDŹCIE MIŁOSIERNI, JAK WASZ OJCIEC”

Aleksander
Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński
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J 20, 1–9
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 wnętrza 
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.

Nigdy wcześniej ani też później, żaden tekst tak krótki 
nie wycisnął na historii człowieka głębszego śladu. Nigdy 
nie zdarzyło się nic podobnego! Wokół doczesnych szcząt-
ków ludzkich budowano groby, na grobach stawiano piękne 
pomniki, wznoszono piramidy wprawiające w zdumienie 
całe pokolenia. 

Ale tylko o tym jednym, jedynym Grobie napisano, że w 
trzy dni po złożeniu tam Ciała pozostał pusty. I ta wiado-
mość od dwóch tysięcy lat powraca każdej wiosny jako „Do-
bra Nowina”, zawsze aktualna, nigdy nietracąca swej we-
wnętrznej mocy, nieodmiennie fascynująca. Wspomnienie 
tamtego świadectwa zapisanego przez św. Jana zdumiewać 
nas będzie także w wieczności, bo mamy szansę uczest-
niczenia w niej dzięki wierze zrodzonej w sercu Apostoła, 
który „ujrzał i uwierzył”. Wszystko to wydarzyło się przy 
pustym Grobie. 

Obyśmy i my potrafili pochylić się nad jego tajemnicą i 
ubogacić świat naszym świadectwem!

WIADOMOŚĆ SPRZED 
WIEKÓW, LECZ CIĄGLE 

AKTUALNA

Ks. Paweł Sołobuda

SŁOWO
REDAKTORA

ZMARTWYCHWSTANIE PANA

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

DEKANAT
IWIE

Według archiwum  
diecezji Grodzieńskiej

 

J 20, 19–31

Było to 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 zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię Jego. 

Jakimi bylibyśmy dziś chrześcijanami bez Tomasza i 
jego wątpliwości? Bądźmy szczerzy – pomimo świadectwa 
Apostołów i wielowiekowej pracy Kościoła, chrześcijanie 
nieustannie poddawani są wątpliwościom i pokusom szu-
kania widzialnych, namacalnych dowodów istnienia Boga 
czy prawdziwości Ewangelii. Potrzebny jest nam i dziś św. 
Tomasz ze swoim „Pan mój i Bóg mój”. Konieczne jest to 
błogosławieństwo Zmartwychwstałego. Ono jest skutecz-
niejsze od naszych ludzkich wątpliwości.

DAR WĄTPLIWOŚCI

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W 1608 r. starostwo 
dudzkie należało do włas-
ności wojewody Wileńskie-
go Karola Chodkiewicza 
i, jak świadczą dokumen-
ty archiwalne, w tamtym 
roku złożył on na kościół w 
Dudach dużą ofiarę. Więc 
chociaż datą założenia 
kościoła w Dudach uznaje 
się rok 1608, otrzymuje się, 
że w ten czas świątynia już 
istniała.

Kościół był odbudo-
wany na nowo w 1712 r. 
ze środków miejscowe-
go ziemianina Hieronima 
Zienkowicza i jego żony 
Barbary z Sulistrowskich. 
W 1772 r. świątynię re-
konstruowano i w 1781 r. 
biskup Wileński Tomasz 
Zienkowicz konsekrował 
ją pod tytułem Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny.

Kościół zawsze znajdo-
wał się w centrum wsi. Po 
raz ostatni był rekonstru-
owany w 1908 r. Od tego 
czasu jest to drewniana 
świątynia na fundamencie 
kamiennym z pięciobocz-
ną absydą, z obu stron któ-
rej znajdują się zakrystie 
na planie kwadratu. Fa-
sada główna jest flanko-
wana dwiema potężnymi 

czworobocznymi wieżami, 
które do początku XX w. 
były dwukondygnacyjnymi 
i wieńczyły się czterospa-
dowymi kopułami pod ba-
rokowymi profilowanymi 
główkami. Trzecia kondyg-
nacja wież i namioty nad 
nimi zjawiły się podczas 
rekonstrukcji 1908 r., ażu-
rowe krzyże zachowały się 
i zostały podniesione na 
wyższy poziom. Jednak za-
wsze wieże kościelne mia-
ły charakter dekoracyjny, 
dzwonnica – dwukondyg-
nacyjna, czworoboczna, 
pod dachem czterospado-
wym – była zbudowana 
oddzielnie, w lewym kącie 
ogrodzenia kościelnego 
przy wejściu. Kościół jest 
pokryty jedynym dachem 
dwuspadowym (kiedyś był 
z gontu, dzisiaj – blaszany), 
nad absydą – czterospado-
wym, szczyt nad ołtarzem 
kiedyś był uwieńczony 
graniastą barokową głów-
ką sygnaturką.

Wnętrze przykryte 
sklepieniem kolebkowym, 
zdobionym malarstwem 
w stylu modernistycznym. 
W świątyni znajdują się 
trzy drewniane ołtarze 
barokowe. W głównym 

dwukondygnacyjnym ołta-
rzu w centrum między ko-
lumnami korynckimi jest 
umieszczony obraz Matki 
Bożej Dudzkiej, na górze 
– rzeźbione Ukrzyżowanie 
w otoczeniu figur anio-
łów. Kompozycja i wystrój 
ołtarzy bocznych, lewego 
– Krzyża Świętego, i pra-
wego – św. Nikodema, są 
podobne do ołtarza głów-
nego.

Jak świadczy legenda, 
cudowny obraz Matki Bo-
żej, który dzisiaj znajduje 
się w głównym ołtarzu 
kościola, pierwotnie zjawił 
się w sąsiedniej wsi Ługa-
mowicze na sęku drzewa. 
Jednak w ciągu następnych 
czterech lat on trzykrotnie 
objawiał się w Dudach. Od 
tego czasu jest znany jak 
obraz Matki Bożej Dudz-
kiej.

Teren przykościelny 
na początku XX w. został 
obniesiony murowanym 
pobielonym ogrodzeniem, 
wejście poznaczone bramą 
w kształcie czterech słu-

pów.
Możliwie na fali re-

presji po stłumieniu po-
wstania 1863 r. parafia w 
Dudach była pozbawio-
na samodzielności, gdyż 
w drugiej połowie ХIХ w. 
kościół Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny 
wspomina się jak filia od 
parafii iwiejskiej. Zaś od 
lat 1920-tych samodziel-
ność parafii została odro-
dzona. Była też zbudowana 
kaplica we wsi Koziewicze. 
Przed II wojną światową 
ilość parafian składała nie-
mal 5000 wiernych. 

Za czasów radzieckich 
kościół działał nieustan-
nie, bez względu na to, że 
parafia oficjalnie została 
zdjęta z rejestracji. Według 
niektórych danych kościół 
był zamknięty w 1959 r., 
w nim zrobiono magazyn, 
ale w 1983 r. zwrócono go 
parafianom. W latach 1970. 
świątynia została zaliczo-
na do zabytków architek-
tury.

Wygląd wewnętrzny

Wygląd zewnętrzny świątyni parafialnej

Dudy

Wielkanoc jest czymś 
znacznie większym niż 
święta, które w ciągu 
roku przeżywamy z róż-
nych okazji. Wielkanoc 
to sens naszego życia 
wiecznego, fundament 
naszej wiary. W tych 
dniach spora liczba lu-
dzi będzie przychodziła 
do pustego grobu, aby 
spróbować uwierzyć w 
życie, które staje się 
życiem wiecznym. Oto 
jest to życie, które ob-
jawiło się w Ukrzyżo-
wanym. „Kto we Mnie 

wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie. Każdy, kto 
żyje i wierzy we mnie, 
nie umrze na wieki” (J 
11, 25–26). Jezus po-
twierdza te słowa przez 
swoje Zmartwychwsta-
nie. Dlatego pusty grób 
Jezusa powinien szero-
ko otworzyć nam oczy 
na nadzieję lepszego 
życia. Jest to jedyny pu-
sty grób na całym świe-
cie, który budzi nie lęk, 
lecz nadzieję. Właśnie 
w tym miejscu jest na-
uka życia dla każdego 

z nas: życie w Chrystu-
sie staje się silniejsze 
niż śmierć; człowiek 
ma nieśmiertelną du-
szę. Gdyby Chrystus 
nie zmartwychwstał, 
daremna byłaby nasza 
wiara i próżne przepo-
wiednie, a chrześcijań-
stwo nie miałoby sensu 
(por. 1 Kor 15, 17).

Wiara w Jezusa 
wzmacnia naszą wiarę 
w nasze życie, w sens 
tegoż życia, w swoje 
własne siły oraz moż-
liwość bycia szczęśli-

wym. Vincent van Gogh 
wierzył niewzruszenie 
w swoje powołanie do 
bycia malarzem. Kryty-
kowany i niedoceniany, 
stał się słynnym i po-
pularnym po śmierci. Ta 
prawda dotyczy również 
świętego Franciszka z 
Asyżu lub innych świę-
tych i błogosławionych. 
Mali, niepozorni ludzie, 
ale wielcy w wierze 
swojego własnego ży-
cia, błogosławionego 
przez Zmartwychwsta-
łego.

Uwierzyć w Wielkanoc 
znaczy uwierzyć w Jezusa

Z okazji radosnych Świąt Wielkiej Nocy w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę naszym Czy-
telnikom, Przyjaciołom i Sympatykom mocnej wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, spojrzenia w 

przyszłość z niebiańską nadzieją oraz radosnych i miłych chwil spędzonych w gronie rodziny i przy-
jaciół. Niech ten czas będzie czasem pokoju i wyciszenia się, chwilą oddechu i wytchnienia, radości 
ze spełnionych dobrych uczynków, dobrych myśli i dobrych zamierzeń. Niech Wielkanoc stanie się 

czasem ewangelicznego optymizmu potrzebnego na co dzień w życiu ziemskim.

Wesołego Alleluja oraz smacznego jajka i spokojnych Świąt Wielkanocnych!
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Święty Pa-
weł przypomi-
na nam: „Bóg 
będąc  bogaty 
w miłosierdzie, 

przez wielką swą miłość, 
jaką nas umiłował, i to 
nas, umarłych na sku-
tek występków, razem z 
Chrystusem przywrócił 
do życia” (Ef 2,  4–5). 
K r z y ż  C h r y s t u s a  j e s t 
najwyższym dowodem 
miłości Boga do nas: Je-
zus umiłował nas aż do 
samego końca (por. J 13, 
1), to znaczy, że nie tylko 
do ostatniej chwili swego 
ziemskiego życia, ale do 
ostatecznych granic mi-
łości. Jeśli w stworzeniu 
Ojciec dał nam dowód 
swojej miłości, dając nam 
życie, to w męce Syna dał 
nam dowód w najwięk-
szej próbie: przyszedł, by 
cierpieć i umrzeć za nas.

Po śmierc i  i  zmar-
t w y c h w s t a n i u  J e z u s a 
„miłość  Boga – mówi 
św. Paweł – rozlana jest 
w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który 
został nam dany” (Rz 5, 
5). Duch Święty działa 
w Kościele, a przez to 
zapewnia żywą pamięć o 
Chrystusie i działa wszę-
dzie, nawet poza Kościo-
łem, sprawiając, że wzra-
sta wartość prawdziwego 
człowieczeństwa. 

Anioł Pański
z Ojcem Świętym

Papież Franciszek

W świecie 
istnieje dużo 
p o k u s  i  i c h 
ilość wzrasta 
c o d z i e n n i e . 
Z ły  duch  na 

różne sposoby kusi nas, 
byśmy nie zachowywali 
naszych chrześcijańskich 
obowiązków.  Czasami 
musimy płacić dużą cenę 
za wierność powołaniu 
chrześcijańskiemu. Na-
sze społeczeństwo może 
wyrzec się nas i wyłączyć 
ze swego grona. W takim 
wypadku musimy pamię-
tać o tym, że za pomocą 
łaski Bożej zdołamy zwy-
ciężyć wszelkie trudności 
i nie ma nic ważniejszego, 
niż bycie zjednoczonym z 
Chrystusem.

Jest to nasza godzina i 
nasz czas, by powiedzieć 
Bogu „tak”, nie uciekać od 
Niego, lecz przebywać z 
Nim w życiu codziennym. 
Jest to podstawowe za-
danie, które mamy przed 
sobą.

 

Fragment homilii
naV Niedzielę Wielkiego 

Postu

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

„BĄDŹCIE MIŁOSIERNI,
JAK WASZ OJCIEC”

Nawrócenie serca i spełnianie uczynków miłosierdzia nie tylko będą istotą godnego przeżycia 2015 roku. Działalność dobroczynna i charytatywna 
były również nieodłącznym elementem Wielkiego Postu. W tym okresie ludzie, którym nie są obojętni problemy innych, zrealizowali szereg przedsię-
wzięć, których celem było niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują, i to w sposób bezinteresowny, charytatywny.

 ciąg dalszy ze str. 1

Przygotowała Kinga Krasicka

Cała działalność Koś-
cioła buduje się na mi-
łosierdziu, czasami jest 
to działalność sponta-
niczna, wynikająca z po-
trzeby serca człowieka, z 
jego solidarności z innym 
człowiekiem, który jest 
w jakiejkolwiek potrze-
bie. Widzimy na przykła-
dzie różnych działań, że 
ludzie są gotowi poma-
gać nie dla jakiejś na-
grody, ale dlatego, że 
ktoś jest w biedzie. Ta 
posługa jest nazywana 

posługą dobrego sama-
rytanina. Kościół spieszy 
z pomocą ludziom w po-
trzebie, szczególnie na 
naszej ziemi grodzień-
skiej widzimy, że buduje 
się ta praca na wolonta-
riacie. I te działania cha-
rytatywne nie wykonuje 
się na jakiś popis albo 
dla reklamy, ale w więk-
szości pozostają one w 
tajemnicy. 

Bardzo chętnie spie-
szy z pomocą młodzież. 
Widząc chorych dzieci, 

chorych ludzi, bezdom-
nych, pragną pomagać 
im czym tylko potrafią. 
Organizują różne akcje 
pomocy, ofiarują pre-
zenty z okazji różnych 
świąt. Młodzież duszpa-
sterstwa akademickiego 
miasta Grodno „OPEN” 
bardzo chętnie się otwie-
ra i chce pomagać. Cho-
dzimy do centrum ko-
rekcyjnego dla chorych 
dzieci, żeby wykazać z 
nimi solidarność, pozo-
stawić dla nich drobny 

upominek. To może jest 
niewielka pomoc, a jed-
nak ważna, bo widzimy 
radość na twarzach tych 
dzieci, widzimy uśmiech 
i tym się sami budujemy, 
gdyż to nie oni potrzebu-
ją nas, a my ich potrze-
bujemy, żeby zrozumieć, 
czego warta jest miłość. 
Te dzieci nas wzbogaca-
ją, uczą nas być bardziej 
wrażliwymi na biedę, że-
byśmy nie zatracili swo-
jego człowieczeństwa. Ks. Antoni Gremza,

duszpasterz młodzieży grodzieńskiej

Od siedmiu lat jestem 
w grupie charytatyw-
nej „Zmartwychwstanie”, 
która działa przy duszpa-
sterstwie „OPEN”.  Nasza 
działalność jest skiero-
wana do dzieci niepełno-
sprawnych. Niesiemy im 
swój uśmiech, poświęca-
my swój czas. Pzrygoto-
wujemy dla nich różne 

przedstawienia, gdzie 
opowiadamy o Bogu, 
również przynosimy ze 
sobą zabawki, gry eduka-
cyjne. W tym roku przed 
Wielkanocą odwiedzili-
śmy dzieci i pokazaliśmy 
spektakl o chorej dziew-
czynce, którą Pan Jezus 
przywrócił do życia. W 
tym przedstawieniu wy-

korzystaliśmy lalkę, którą 
robiliśmy sami w ciągu 
całego roku. Bardzo dużo 
miłości i trudu w nią wło-
żyliśmy, więc można po-
wiedzieć, że ta lalka ma 
swoją duszę. 

W dzisiejszych cza-
sach ludzie nie chcą sami 
czegoś robić, prościej im 
jest dać pieniądz, ale 

nie chcą ofiarować swój 
czas. Lecz młodzież, któ-
rą znam, bardzo chętnie 
ofiaruje swój czas i włą-
cza się w dobroczynność, 
gdyż te osoby mają dobre 
serca, otwarte na miło-
sierność.

Irena Sosna, duszpasterswto „OPEN”

Od czterech lat zaj-
muję się ludźmi chory-
mi na terenie parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. 
Jozafata Kuncewicza w 
Sopoćkiniach, do której 
należy 27 wiosek. Na li-
ście mam ponad 300 cho-
rych. Odwiedzam tych, 
którzy tego najbardziej 
potrzebują: ludzi leżą-
cych, tych, do których le-
karz właściwie nie ma po 
co chodzić, gdyż te osoby 
mają choroby nie podle-
gające leczeniu medycz-
nemu. Staram się nieść 
ulgę tym ludziom cierpią-
cym. Prioritetem są także 
ludzie samotni. Do tych 
wszystkich osób przycho-
dzi także opieka społecz-
na, ale tylko raz lub dwa 
razy na tydzień, a oni 
bardzo potrzebują stałej 
opieki, zwykłego ludzkie-
go słowa, wsparcia, jak 
również wypowiedzenia 
tego wszystkiego, co im 
się wewnątrz gromadzi.

Jedną z form naszej 
działalności charytatyw-

nej są akcje dobroczyn-
ne. Na przykład, kiedy 
ktoś potrzebuje środków 
na leczenie, a zazwyczaj 
są to dosyć spore pie-
niądze, wtedy organi-
zujemy akcję pomocy i 
ludzie bardzo chętnie do 
tego się włączają. Jedna 
z naszych akcji odbyła 
się na Dzień Chorego: 
jeździliśmy z kolędami 
po domach, udało nam 
się zebrać dość pokaźną 
sumę, która została prze-
znaczona na słodycze dla 
chorych. Dzieci zrobili la-
urki z okazji Dnia Chore-
go, na nich były wypisane 
miłe słowa, podnoszące 
na duchu, którym chorzy 
bardzo się ucieszyli.

Z kolei w przededniu 
Wielkanocy zrobiliśmy 
dla naszych chorych ko-
szyki ze święconką, które 
potem rozwozimy po do-
mach. 

Warto podkreślić, że 
we wszystkich naszych 
akcjach bardzo chętnie 
biorą udział miejscowi 

parafianie. Jednak jeżeli 
mówić o wolontariacie, to 
prawie nie ma chętnych 
do udzielania się w tej 
formie pomocy potrzebu-
jącym. Jest zauważalne, 
że ludzie zamykają się na 
drugiego człowieka, za-
nika to poczucie współ-
czucia, podtrzymania na 
duchu, zainteresowania 
się, czy czegokolwiek 
osoba samotna lub chora 
nie potrzebuje. Wychodzi 
na to, że ludzie po prostu 
zapominają, że każde-
go kiedyś czeka starość 
– ten ostatni odcinek, 
ostatni etap, i że może 
być tak, że gdy człowiek 
najbardziej potrzebuje 
kogoś, nie będzie tej dru-
giej osoby, tego bliźniego 
obok. A  jest bardzo waż-
ne, żeby przy osobie cho-
rej, samotnej był ktoś, któ 
pocieszy, otrze łezkę.

Ja każdy dzień jeżdżę 
po wsiach i widzę, jak 
ludzie umieją w bardzo 
piękny sposób znosić 
swoje cierpienie, włą-

czać swoją samotność, 
swój trud w mękę Jezusa, 
modlić się za cały świat, 
za diecezję oraz w innych 
intencjach całymi dnia-
mi. Patrząc na to, spoty-
kając takich ludzi, serce 
rośnie i chce się być z 
nimi, być jakimś maleń-
kim promyczkiem w ich 
życiu, nieść im Jezusa, a 
z Nim radość i pokój w 
serca.

Według mnie miło-
sierdzie to dzielenie się 
Bogiem, ewangelizacja, 
pójście do drugiego czło-
wieka w duchu Jezusa, 
dostrzeżenie w każdym 
człowieku Jego oblicza. 
Ono czasem może być 
trochę zniekształcone, i 
właśnie powinniśmy się 
troszczyć o to, żeby rysy 
Jezusowe były coraz bar-
dziej wyraźne w obliczu 
tego człowieka. Chodzi-
my do ludzi, którzy cza-
sem pogubili się na dro-
dze życiowej i staramy się 
pracować nad tym, żeby 
każdego przyprowadzić 

do Jezusa. Ta sprawa du-
chowa jest bardzo ważna, 
ale warto też dostrze-
gać potrzeby drugiego 
człowieka, takie proste, 
ludzkie, materialne. Też 
zwykłe przytulenie czło-
wieka, otarcie łez, wy-
słuchanie i takie proste 
sprawy, jak troska o to, 
żeby mógł żyć, żeby czuł, 
że jest kochany i przez 
Boga i przez tych, którzy 
do niego przychodzą.

Siostra Goretti,
serafitka 

W III Niedzielę Wiel-
kiego Postu wolontariusze 
„Caritas” zorganizowali 
kiermasz w parafii Naj-
świętszego Odkupiciela 
w Grodnie. Na nim byli 
przedstawione pocztów-
ki, świece, miękkie za-
bawki w kształcie serc i 
ptaków, świeże wypieki i 
inne. Parafianie byli mile 
zaskoczeni różnorodnoś-

cią przedstawionych prac 
twórczych i wzięli czynny 
udział w kiermaszu po-
przez swoje ofiary. Kier-
masz miał na celu, by jak 
najwięcej ludzi zdołało w 
tym dniu uczynić dobro 
dla tych, którzy go szcze-
gólnie potrzebują.

Podczas kiermaszu 
wolontariusze opowie-
dzieli o działalności cha-

rytatywnej „Caritas” oraz 
o tym, jak i komu pomaga 
ta organizacja. Zachęcili 
wiernych w sposób mate-
rialny i duchowy dołączyć 
się do pomocy potrzebu-
jącym.

W Kościele na Biało-
rusi każda III Niedziela 
Wielkiego Postu jest ob-
chodzona jako Niedziela 
„Caritas”, kiedy to wierni 

kierują się myślami nie 
tylko ku tajemnicom zwią-
zanym z Męką Pańską, ale 
również do tych, którzy 
najbardziej potrzebują 
pomocy.

Tegoroczną Niedzielę 
„Caritas” oraz cały 2015 
rok Kościół przeżywa pod 
hasłem „Wykorzenienie 
skrajnej biedy i głodu”.

Oleg Gorbaczow, Katolicka Organizacja Charytatywna „Caritas” w Grodnie 
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 � We Francji na Wielkanoc 
ponad 5 tysięcy osób przyjmie 
chrzest w Kościele katolickim. 
Wydarzenie to będzie miało 
miejsce w trakcie nocnego 
czuwania. Jak podaje Kon-
ferencja Episkopatu Francji, 
liczba ochrzczonych będzie 
o 30% większa niż 10 lat 
temu. Wśród katechumenów 
są dzieci jak i osoby dorosłe. 
Są to mieszkańcy z francu-
skich terytoriów zamorskich. 
Kilkanaście osób, tak jak w 
poprzednich latach, to byli 
Muzułmanie.

 � W Watykanie na pla-
cu św. Piotra w V Niedzielę 
Wielkiego Postu po modlitwie 
Anioł Pański rozdano 50 tys. 
egzemplarzy Ewangelii. To 
kieszonkowe wydanie rozda-
wali seminarzyści rzymskich 
seminariów, siostry zakon-
ne z róznych zgromadzeń 
i bezdomni. Podobna ak-
cja miała miejsce również w 
ubiegłym roku. Papież często 
zachęca wiernych do czytania 
Ewangelii i rozważania słów 
Chrustusowych. Ojciec św. 
powiedział do zebranych na 
placu św. Piotra: „Weźcie je 
i noście ze sobą, żeby częściej 
czytać, czytać codziennie. 
Boże Słowo jest światłem na 
naszej drodze”.

 � Agencja Fides podaje, 
że w latach 1980–2014 na 
świecie zabito 1062 misjona-
rzy. Według danych agencji, 
w latach 1980–1989 zginęło 
115 misjonarzy, w latach 
1990–2000 – 604 (w tym 
248 podczas ludobójstwa w 
Rwandzie w 1994 r.), a w 
latach 2001–2014 – 343. W 
2014 r. było ich 26, w tym 
17 kapłanów diecezjalnych i 
zakonnych, 1 brat zakonny, 6 
sióstr zakonnych, 1 semina-
rzysta i 1 misjonarz świecki.

 � Chrześcijanie w Wielkiej 
Brytanii nie tylko boją się 
nosić symbole swej religii, ale 
ukrywają również swą wiarę w 
obawie przed dyskryminacją i 
szyderstwami. Takie wnioski 
podaje Komisja ds. Równości i 
Praw Człowieka na podstawie 
przeprowadzonych ostatnio 
badań. Wzięło w nich udział 
2,5 tys. osób. Jak podaje ra-
port Komisji, chrześcijanie 
zeznawali, że są poddawani 
presji, by nie ujawniać swej 
wiary. Wyznawcy Chrystusa 
mają poczucie, że są także 
dyskryminowani przez nowe 
rozporządzenia dotyczące 
równouprawnienia. 

 � W Hiszpanii obserwuje 
się wzrost liczby seminarzy-
stów. Dzień Seminarium w 
tym kraju jest obchodzony w 
uroczystość św. Józefa lub w 
najbliższą po niej niedzielę. 
Jak podaje episkopat Hiszpa-
nii, liczba seminarzystów 
wzrasta już czwarty rok z rzę-
du. W seminariach przygoto-
wuje się do kapłaństwa 1357 
alumnów, o blisko 3% więcej 
niż rok wcześniej. Najwięcej 
alumnów mają seminaria w 
Madrycie, Toledo, Redempto-
ris Mater w Madrycie oraz w 
Walencji. Madryt, Walencja i 
Sewilla przyjęły też najwięcej 
kandydatów na pierwszy rok 
studiów. W 2014 r. sakrament 
kapłaństwa przyjęło w Hi-
szpanii 117 osób. Ponadto w 
seminariach niższych uczy się 
w bieżącym roku blisko 1150 
chłopców.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Кs. Jan Romanowski

Katolik.ru; credo-ua.org; 
niedziela.pl; ekai.pl. 

Marzył, by zostać 
misjonarzem

Ksiądz Marian pochodzi z 
ziemi wołkowyskiej. Urodził 
się we wsi Siemionowo, został 

ochrzczony w kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Szydło-
wicach. W końcu lat 1950. 
rodzina wyjechała z Białorusi 
i osiedliła się między Malbor-
kiem a Sztumem we wsi Goś-
ciszewo. 

„Było nas czworo dzieci. W 
niedzielę, pamiętam, budzili-
śmy się, kiedy mama śpiewała 
Godzinki do Matki Bożej. Śpie-
wała i przygotowywała śniada-
nie”.

Po szkole podstawowej 
chłopiec uczył się w LO w 
Sztumie. A później wstąpił do 
zakonu Werbistów w Pienięż-
nie.

„Od dzieciństwa marzyłem, 
by zostać kapłanem. To prag-
nienie żyło we mnie zawsze.  
Poszedłem do Werbistów. Prag-
nąłem wyjechać na misje do 
Papui–Nowej Gwinei”.

Po 4 latach pobytu u Wer-
bistów podczas meczu piłki 
nożnej poważnie zranił nogę. 
Miał operację, przez długi 
czas nie mógł chodzić. Póź-
niej miał długą rehabilitację, 
fizjoterapię... W zakonie zde-
cydowali, że nie będzie mógł 
zostać misjonarzem: zbytnio 
wszystkim się przejmuje, nie 
wystarczy mu sił dla tak cięż-
kiej pracy.

Zaczął pracować jako kie-
rownik magazynu w Gdańsku. 

U Michalitów
Młody człowiek nie chciał 

żegnać się ze swoimi marze-
niami. Przez dwa lata pukał 
do drzwi różnych zakonów. 
Przyjęli go Księża Michalici.

„Wstąpiłem do Kongregacji 
świętego Michała Archanio-
ła. Ukończyłem seminarium w 
Krakowie i zostałem wyświę-
cony na kapłana z rąk św. Jana 
Pawła II 9 czerwca 1987 roku w 
Lublinie. Miałem wtedy 30 lat”.

Później ksiądz Marian pra-
cował w Toruniu jako kateche-
ta – uczył dzieci. Następnie 
został skierowany do Rzymu 
na studia dogmatyczne. 

„Generał zakonu planował 
posłać ludzi do pracy na Bia-
łoruś. Marzyłem o tym... I oto 
jestem w Szydłowicach. Pracuję 
tutaj już od 25 lat”.

Z Bożą pomocą
Ksiądz Marian przyjechał 

na parafię, kiedy kościół był 
mocno zniszczony. Trzeba 
było dużo czasu i wysiłku, aby 
odnowić świątynię.

„Pomagał zakon, ludzie, 
przedsiębiorstwa, kołchozy. 
Wtedy więcej się zajmowałem 
nie pracą kapłańską, tylko kie-
rownika robót – budowla, re-
monty...”.

Z Bożą pomocą została zbu-
dowana także plebania, kapli-
ca w Wierdomiczach, nieduży 
kościołek św. Faustyny Kowal-
skiej w Suboczach. 

„Obsługiwałem dwie para-
fie – Szydłowice i Mścibów. Do 
dziś pamiętam tamtą mękę. 

Jeździłem do chorych, a kiedy 
wracałem do kościoła, czekały 
na mnie długie kolejki do spo-
wiedzi. To dziś mamy jeszcze 
jednego księdza, a wtedy byłem 
sam”.

Ksiądz Marian powoli tracił 
zdrowie. W dodatku w 1996 
roku miał wypadek samocho-
dowy. Helikopterem przewie-
ziono księdza do Warszawy.

„Tutaj ratowali mnie od 
śmierci, tam – od kalectwa. 
Miałem jeszcze 4 operacje. Dzi-
siaj w mojej nodze od kolana 
do uda w środku kości znajduje 
się żelazo”.

Każdą pierwszą sobotę 
miesiąca ksiądz odprawia 
dwugodzinne nabożeństwo. 
Zorganizował również dobrze 
rozwijające się nabożeństwo 
Apostolstwa Pomocy Duszom 
Czyśćcowym.

„Dopiero kilka lat temu Wer-
biści powiadomili mnie, że wie-
le lat temu zdarzyła się pomył-
ka. To ktoś inny miał opuścić 
zakon. Lecz jestem pewny, że u 
Boga nie ma pomyłek (uśmie-
cha się – uwaga autora)”.

Angelina Pokaczajło

Dzisiaj swą historię opowiada
ksiądz Marian Chamienia

z Kongregacji świętego Michała Archanioła.

Święcenia kapłańskie ks. Mariana w Lublinie

U Boga nie 
ma pomyłek

Papież jednak przyznaje, że radości nie przeżywa się
w ten sam sposób na wszystkich etapach i w

każdych okolicznościach życia, nieraz bardzo trudnych.
Dostosowuje się ona i zmienia, a zawsze pozostaje przynajmniej

jako promyk światła, rodzący się z osobistej pewności,
że jest się nieskończenie kochanym, ponad wszystko. 

Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych,
którzy spotykają się z Jezusem.

Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu,
od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji.

Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza.

Bracia i siostry! 

Nie zamykajcie się w sobie, nie dajcie się zatruć małymi kłótniami domowymi, nie bądźcie więźniami 
swoich problemów. Rozwiążą się one, jeśli wyjdziecie na zewnątrz i pomożecie innym w rozwiązywaniu 

ich problemów i głoszeniu Dobrej Nowiny. Znajdziecie życie dając życie, nadzieję – dając nadzieję, a 
miłość – miłując.

Wesołych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Kochani Bracia i Siostry!
Chrystus Zmartwychwstał! 

Prawdziwie 
Zmartwychwstał!

W adhortacji apostolskiej 
„Evangelii gaudium” Papież 
Franciszek pisze, że istnieją 

chrześcijanie, którzy
zdają się żyć Wielkim Postem bez 

Wielkanocy.

Józef Staniewski
Biskup Pomocniczy Diecezji Grodzieńskiej
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Peruwiańczycy
za życiem

Ponad pół miliona Pe-
ruwiańczyków uczest-
niczyło w Marszu dla 
Życia w Limie. Skan-
dowali oni: „Tak dla 
życia, nie dla aborcji!”

W przesłaniu odczyta-
nym przez arcybiskupa Limy 
kard. Juana Luisa Cipria-
niego Papież Franciszek 
zapewnił, że włącza się w ich 
modlitwę i zaangażowanie 
na rzecz obrony i wspierania 
ludzkiego życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. We-
zwał uczestników marszu, by 
odważnie dawali świadectwo 
świętości życia każdego czło-
wieka, stworzonego przez 
Boga na Jego obraz i odku-
pionego przez Chrystusa na 
krzyżu.

Papież poprosił ich także 
o modlitwę w swojej intencji, 
na co uczestnicy marszu 
natychmiast odpowiedzieli 
modlitwą „Ojcze nasz”.

Noc
Konfesjonałów

W całej Polsce przed 
Świętami Wielkanoc-
nymi odbyła się akcja 
wieczornego spowiada-
nia. To przypomnienie 
wiernym o duchowym 
przygotowaniu do Pas-
chy.

Akcja spowiadania od-
była się m.in. w Krakowie. Jej 
hasłem byli słowa: „Światło 
w ciemnościach”. W pięciu 
kościołach od 21.00 do ok. 
2.00 spowiednicy czekali na 
wiernych w konfesjonałach.

Akcja to także podanie 
ręki osobom zabieganym i 
pracującym do późnych go-
dzin wieczornych. To także 
szansa na spowiedź w ciszy 
bez pośpiechu oraz zajrzenie 
w głąb siebie w wieczornej 
aurze intymności.

Kinga Krasicka

150 bezdomnych zwiedziło 
Muzea Watykańskie

Z inicjatywą tą wyszedł 
Urząd Dobroczynności 
Apostolskiej kierowa-
ny przez abp. Konrada 
Krajewskiego.

Bezdomni zostali  po-
dzieleni na trz y grupy, z 
któr ych każda otrz ymała 
swego przewodnika, a jego 
w yjaśnień słuchali przez 
słuchawki. Zanim weszli do 
Muzeów, przeszli przez Wa-
tykan, dzięki czemu zoba-
czyli m.in. Dom św. Marty, 
w którym mieszka Papież.

Wizyta zakończyła się w 
Kaplicy Sykstyńskiej, która 
z tego powodu została tego 
dnia wcześniej zamknięta 
dla publiczności. Po wspól-
nej modlitwie, bezdomni zo-
stali zaproszeni na kolację.

ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

Angelina Pokaczajło

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Po raz kolejny witam Was w rubryce młodzieżowej „Na skrzyżowaniu”. Dzisiaj 

zastanowimy się nad ważnością punktu oparcia, siłą dźwigni oraz korzyścią jed-
nego posadzonego drzewa. Dowiemy się, jak kontrolować siebie i swoje zdolności.

Z Bogiem!

INTENCJA MIESIĄCA: 
аby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży

Papież zachęca katolików modlić się w intencji szanowania przez ludzi spraw 
Bożych, a szczególnie daru stworzenia Wszechświata. Musimy szanować naturę i 
stawać w jej obronie. W odwrotnym przypadku zaniedbujemy Boga i ryzykujemy 
z czasem stracić podarowane nam na zawsze.

CYTAT Z BIBLII: 
„Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś 
synowie Złego” (Mt 13, 38)

Przyszliśmy na świat, by wydawać dobre owoce. Ludzie „innej kultury” wy-
rządzają szkodę związaną ze spadkiem urodzajności lub w gorszym wypadku 
ze zgubą zasiewów. Mimo tych przeszkód nieustannie powinniśmy nieść światu 
dobro.

PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ MIESIĄCA: 
świat

Bóg stworzył świat dla wszystkich i każdego z nas. My żyjemy i także wspólnie 
tworzymy świat – światową wspólnotę. W dodatku do tego każdy buduje swój 
świat osobiście – świat wewnętrzny. Na najwyższym poziomie swojego rozwoju 
zaczynamy się troszczyć o świecie duchowym, jednoczymy się z Bogiem.

Zastanówmy się, w jakim świecie żyjemy dzisiaj, co dla nas jest priorytetem: 
ziemskie, społeczne, wewnętrzne lub duchowe.

CEL MIESIĄCA: 
uczynić ten świat lepszym

Wyobrażacie, jak wygląda dźwignia? Jest to belka poprzeczna, obracająca się 
około punktu oparcia. Użycie dźwigni pozwala otrzymać przewagę w sile i pod-
nieść gołymi rękami ciężar ponad siły. Nieduży wysiłek, ale zdumiewający wynik.

Tak też w życiu. Każdy z nas jest taką dźwignią. Punkt oparcia to podsta-
wa naszego życia, cel oraz misja. Dokładając niewielkich starań otrzymujemy 
poważny rezultat. Trzeba jedynie wiedzieć, o co się opierać. Nic dziwnego, że 
Archimedes wykrzyknął: „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”.

PIOSENKA MIESIĄCA:
„Bóg nam życie podarował”, Dzieci Nieba

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam tą piosenkę, pomyślałam, że mogłaby ona 
zabrzmieć na końcu dobrego filmu: powolna i melodyjna. Piosenka się zaczyna 
od słów: „Bóg nam życie podarował, oddał cały świat”. Celem wykonawców jest 
zjednoczenie wszystkich ludzi, „bo cała planeta to nasz wspólny dom, a myśmy 
bracia i siostry. I jest to bardzo łatwo – miłować tych, kto obok ciebie”.

Uczynić ten świat
lepszym

SPRAWA MIESIĄCA: 
posadzić drzewo

Genialny pomysł! Przez cały czas zużyliśmy tyle papieru, książek, ołówków. 
Codziennie śpimy na drewnianych łóżkach i pracujemy przy drewnianych biur-
kach. Możliwie ktoś gra na gitarze lub pianinie, w hokej lub tenis stołowy. A jak 
wspaniale jest latem rozpalić ognisko i zrobić grilla...  Bierzemy pełnią. Może 
wypadałoby skompensować szkodę wyrządzoną przyrodzie?

Do uwagi: jedno drzewo wypracowuje dzienną normę tlenu, niezbędną dla  
życia trzech osób, corocznie filtruje do 132 kg substancji brudzących powietrze.

KSIĄŻKA MIESIĄCA: 
„Nie samym chlebem”, ks. mgr Władysław Zawalniuk

Cel książki – zwrócić uwagę na rozumne wyko-
rzystanie wszystkich zasobów naszego organizmu. 
Dokładnie się opisuje, jak nauczyć się kontrolować 
siebie, swoje duchowe i fizyczne umiejętności. „Stu-
denci i uczniowie uczą się nie dlatego, by się uczyć, 
lecz dlatego, by później rozumnie przeżyć dane przez 
Boga życie dla dobra swojego, swojej duszy, oraz dla 
dobra innych ludzi” – jest napisane w słowie wstępnym 
od autora. Książka jest poświęcona pytaniu ocalenia 
poprzez czysty post uzdrawiający. Gruntuje się na 
podstawie Biblii, badań naukowych oraz własnego 
doświadczenia autora.

OSOBA MIESIĄCA: 
święta Zyta

Urodziła się Zyta w 1218 r. we wsi Monsa-
grati we Włoszech. Pochodziła z ubogiej lecz 
pobożnej rodziny. W wieku 12 lat została słu-
żącą w domu rodziny Fatinelli w Lukkce. Przez 
długi czas pracodawcy przeciążali dziewczynę 
ciężką pracą, bili. Zyta znosiła szyderstwa z 
pokorą. Codziennie chodziła na Mszę św., 
przyjmowała Komunię. Dużo pościła o chlebie 
i wodzie, spała na gołej ziemi. Stałe pokuty 
i pobożność Zyty były przyczyną nawrócenia 
do chrześcijaństwa rodziny Fatinelli. Sama 
dziewczyna uważała swą służbę za powołanie 
od Boga.

Zmarła Zyta po niedługiej chorobie 27 
kwietnia 1272 r. Z 60 lat, które przeżyła na 
tym świecie, w ciągu 42 posługiwała w domu 
Fatinelli. Po jej śmierci członkowie tej rodziny 

zaczęli czcić Zytę jako świętą. 
Kiedy w 1652 r. podczas procesu kanonizacyjnego otwarto jej grób, 

okazało się, że jej ciało się nie rozkłada. Relikwie zostały przeniesione do 
kościoła św. Frediana, gdzie Zyta chodziła codziennie.

Kanonizowana w 1696 r. przez Papieża Innocentego ХІІ. Papież Pius ХІ 
ogłosił św. Zytę patronką miasta Lukka i służby domowej. Powstało też kilka 
stowarzyszeń religijnych pod jej imiem. Wspomina się w Kościele katolickim 
27 kwietnia.

Do których Świętych zwracać się z poszczególną prośbą o 
wstawiennictwo w kwietniu? 

Św. Franciszek (2 kwietnia), św. Ryszard (3 kwietnia), św. Jan (7 kwietnia),
św. Dymitr (9 kwietnia), św. Anastazja (15 kwietnia), św. Konrad (21 kwietnia), 

św. Jerzy (23 kwietnia), św. Zyta (27 kwietnia), św. Piotr (28 kwietnia).

Wszystkie uwagi i propozycje piszcie pod adres redakcji lub adres 
elektroniczny autora rubryki pokachailo.lina@gmail.com.

Rozważając Mękę Pana

Nieodłącznym elementem Wielkiego Postu jest na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej, upamiętniające ostatnie 
chwile przed męczeńską śmiercią Jezusa na krzyżu. W 
wielu miejscowościach diecezji Grodzieńskiej procesje 
Drogi Krzyżowej wyszli na ulice. Dla wiernych to było 
nie tylko wspólne niesienie krzyża, ale przede wszyst-
kim świadectwo wiary. 

Grodno

Smorgonie

Brzostowica Wielka

Przedstawienie teatralne Drogi Krzyżowej 
w parafii Najświętszego Odkupiciela w 
Grodnie

Sopoćkinie
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Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe:  grodnensis.by, catholic.by

29 marca młodzież 
Grodna i okolic, odpowie-
dziawszy na zaproszenie 
biskupa Grodzieńskiego 
Aleksandra Kaszkiewicza, 
przybyła na wzgórze po-
bernardyńskie, by wspólnie 
przeżyć Dzień Młodzieży. 
Już od trzydziestu lat, z 
woli św. Jana Pawła II, Nie-
dziela Palmowa jest Świa-
towym Dniem Młodzieży. 
Jest to okazja i zaprosze-
nie do pogłębienia wiary, 
do zastanowienia się nad 
pięknem Ewangelii, do od-
nowienia w sobie zapału 
pójścia za Chrystusem. 

W tym dniu młodzi 
wierni przynieśli ze sobą 
gałązki wierzbowe – sym-
bol życia, które się od-
radza. W Grodnie już od 
wielu lat istnieje piękna 
tradycja: młodzież przy-
bywa na uroczystość z 
dużymi palmami, a jej 
uczestnictwo w nabożeń-
stwach wraz ze swoimi 
duszpasterzami świadczy 
o odrodzeniu Kościoła 
na Grodzieńszczyźnie. Po 
poświęceniu palm mło-
dzi wierni na wzór ludzi, 

którzy witali Jezusa przy 
wejściu do Jeruzalem, 
skierowali się ze wzgó-
rza pobernardyńskiego 
do kościoła katedralnego 
pw. św. Franciszka Ksawe-
rego.

Mszy św. w katedrze 
przewodniczył biskup 
Grodzieński Aleksander 
Kaszkiewicz. Świątynia 
nie zmieściła licznych 
wiernych, zgromadzonych 
na uroczystości, wielu 
ludzi stało na zewnątrz. 
W homilii biskup zazna-
czył: „Ofiarując siebie 
samego, Pan Jezus poka-
zuje każdemu z nas, jak 
mocno Bóg nas kocha, 

jak pragnie naszego zba-
wienia, jak chce, byśmy 
byli szczęśliwi wolnością 
dzieci Bożych”.

Według Pasterza, wy-
znając Chrystusa Królem 
człowiek kroczy wraz z 
Nim, niosąc z wiarą i mi-
łością własny krzyż. Bi-
skup zachęcił młodzież 
słowami Papieża Fran-
ciszka, aby mieli odwagę 
iść pod prąd, podejmując 
odważne, odpowiedzial-
ne decyzje, aby udowod-
nili, że stać ich na praw-
dziwą miłość, wierną i 
odpowiedzialną.

   

Uroczystości miały 
miejsce w budynku WSD. 
Seminarzyści uroczyście 
obchodzili wspomnienie 
św. Józefa Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny, orę-
downika Kościoła i wszyst-
kich ludzi pracujących oraz 
niebieskiego patrona ks. 
bpa Józefa Staniewskiego.

W tym szczególnym dla 
ks. biskupa dniu na Mszy 
św. modlili się w intencji, 
by Pan Bóg poprzez wsta-
wiennictwo św. patrona, 
który starannie i sumien-
nie pracował w Nazarecie 
w ciągu wielu lat, żeby 

utrzymywać swoją Ro-
dzinę, rozpalił bpa Józefa 
podobną starannością w 
wykonaniu codziennych 
obowiązków. 

Obecni prosili, by Pan 

Bóg pomógł biskupowi w 
budowaniu prawdziwej 
wspólnoty chrześcijań-
skiej, która by zawsze żyła 
na wzór św. Józefa w jed-
ności z Jezusem i Maryją.

W ciągu trzech lat pa-
rafianie gromadzili się przy 
małej kapliczce, a teraz 
otrzymali od prezydenta 
plac pod budowę świątyni.

Na dzień dzisiejszy 
parafia pw. Ducha Świę-
tego w Grodnie liczy 

około 3000 wiernych. 
Pod budowę kościoła zo-
stał przeznaczony plac o 
powierzchni 58 arów. W 
najbliższym czasie zosta-
nie powołana specjalna 
grupa ludzi, która będzie 
rozpracowywać projekt.

Proboszcz parafii ks. 
Paweł Sołobuda sądzi, 
że starą kaplicę uda się 
przenieść na plac przy 
kościele jako obiekt ma-
jący dla parafii znaczenie 
historyczne.

W Grodnie obchodzili imieniny ks. bpa Józefa Staniewskiego

Wierni Olszanki otrzymali ziemię pod budowę kościoła

Zapytaliśmy u Czytelników naszej gazety 
i diecezjalnego portalu grodnensis.by 
w jakich nabożeństwach biorą udział w 
Wielkim Poście. Najczęściej wierni starają się 
uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach 
wielkopostnych. Niektórzy najczęściej 
uczestniczą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. 
Są również ci, którzy nie mają czasu na udział 
w nabożeństwach Wielkiego Postu. 

Kolejne wyniki komentuje
ks. Paweł Sołobuda, redaktor naczelny.

Podczas okresu Wielkiego 
Postu mamy niesamowitą 
możliwość uzyskać wiele 
łask Bożych uczestnicząc 
w  n a b o ż e ń s t w a c h 
wielkopostnych. Bardzo 
pięknie ,  że nasi wierni 
aktywnie z tej możliwości 

się korzysta ją.  Spora l iczba dzieci i 
młodzieży przychodzi na specjalnie dla 
nich zorganizowane nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej. W większych miastach naszej 
Diecezji można zobaczyć wielkie tłumy 
ludzi, biorących udział w Drodze Krzyżowej 
ulicami miasta. Gorzkie Żale i rekolekcje 
wielkopostne zbierają coraz więcej ludzi. 
Wraz z cierpiącym Chrystusem staramy 
się zrozumieć nasze życie ziemskie . 
Możemy odprawiać powyżej wspomniane 
nabożeństwa w ciągu całego roku. Każdy 
z nas odnajdzie swoje miejsce przy krzyżu 
Chrystusa. 

Niedziela Palmowa w Grodnie

Odbędzie się diecezjalne spotkanie pracowników 
służby zdrowia

Pracownicy szpitali, przychodni i domów opieki społecznej diecezji Grodzieńskiej 
spotkają się 11 kwietnia w parafialnym kościele pw. Świętej Rodziny w Lidzie. 

Spotkanie organizuje Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia miasta Grodno.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. 

W ramach spotkania są zaplanowane: konferencja, Msza św., adoracja 
Najświętszego Sakramentu, spowiedź, czas na zapoznanie się i wspólną rozmowę.

Religijna problematyka spotkania będzie związana z tematem
„Medyczne i duchowe aspekty depresji”.

Zawiadomić o udziale można do 7 kwietnia bieżącego roku telefonicznie pod 
numery: (8029)884-54-82 (МТS) lub (8029)661-14-05 (Velcom) – ks. Mikołaj 

Cichonowicz.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Do Świąt Wielkanoc-
nych wiernych przygo-
towywał o. Aleksander 
Żarnasiek MIC z parafii w 
Orszy.

W ramach rekolekcji 
w parafii św. Teresy w 
Szczuczynie odbyło się 
spotkanie dla młodzieży 
przygotowującej się do 
sakramentu Bierzmowa-
nia. Podczas spotkania z 
młodymi uczestnikami o. 
Aleksander udzielił każ-
demu indywidualne bło-
gosławieństwo poprzez 
nałożenie rąk. 

Natomiast 20 marca 
parafia przeżywała nabo-

żeństwo Drogi Krzyżowej 
ulicami miasta. Tradycyj-
nie, wierni nie tylko mo-
gli uczestniczyć w tym 

nabożeństwie, ale rów-
nież zaświadczyć o swo-
jej wierze, biorąc czynny 
udział w tej modlitwie.

W Szczuczynie odbyły się rekolekcje wielkopostne

Kolejne rekolekcje po-
wołaniowe odbyły się 27–
29 marca. W spotkaniu 
uczestniczyli młodzi lu-
dzie z całej Diecezji – 32 
osoby. Konferencje, Msza 
św., adoracja, modlitwy 
poranne i wieczorowe 
oraz sakrament pokuty 
pomagały uczestnikom w 
ciągu tych dni rozważać 
swoją drogę życiową i po-
znawać samych siebie.

Organizatorzy ćwi-
czeń duchowych zachę-
cali uczestników reko-
lekcji otworzyć serca na 
działalność Ducha Świę-
tego. Było podkreślone, 
jak ważne jest wsłu-
chiwać się w głos Boży, 
żeby rozpoznać swoje 
powołanie. Podczas ta-
kich rekolekcji ważne 
znaczenie mają cisza i 

skupienie, niezbędne dla 
poszukiwania sensu ży-
cia.

Podczas rekolekcji 
powołaniowych chłopcy 
mieli możliwość spotkać 
się z ojcami duchowy-
mi i alumnami semina-
rium, mieli także czas 
na osobistą modlitwę 
i odpoczynek. Młodzi 

ludzie uczestniczyli w 
Drodze Krzyżowej, która 
przeszła ulicami Grod-
na wieczorem w sobotę 
w przededniu Niedzieli 
Palmowej. Na koniec re-
kolekcji chłopcy wzięli 
udzial w uroczystościach 
Niedzieli Palmowej i w 
procesji z palmami.

W seminarium grodzieńskim odbyły się rekolekcje 

W 10. rocznicę śmierci ks. prałata Kazimierza Szaniawskiego
25 marca wierni parafii 

Matki Bożej Różańcowej w 
Raduniu obchodzili wspo-
mnienie byłego probosz-
cza ks. prałata Kazimierza 
Szaniawskiego. Także w 
tym roku przypada 100. 
rocznica urodzin kapłana.

Wierni parafii raduń-
skiej dziękowali Bogu 
za dar tej osoby, dzięki 
której udało się im zgłe-
bić wiarę i uczestniczyć 
w życiu sakramental-

nym Kościoła. Uroczystą 
Mszę Świętą celebrował 
biskup pomocniczy die-
cezji Grodzieńskiej Józef 
Staniewski. Wspominając 
zmarłego 10 lat temu ks. 

Szaniawskiego, biskup 
zaznaczył, że ten kapłan 
w swoim czasie usłyszał 
głos Chrystusa i odpo-
wiedział na niego prag-
nieniem służby Bogu i 
ludziom. 

Po Mszy odbyła się 
modlitwa na miejscu 
spoczynku ks. Kazimie-
rza Szaniawskiego obok 
świątyni.

Informujemy!
Nabożeństwa do Jezusa Frasobliwego w parafii pw. Świętej Trójcy w Rosi będą się 

odbywały od kwietnia w każdą 2 sobotę miesiąca o godzinie 15.00. 

  6 kwietnia 1968 r.   – ks. Henryk Gierasimowicz, prob. Gradowszczyzna;
19 kwietnia 1947 r.   – ks. Marcin Puzyrewski, prob. Odelsk.            

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Czy bierzesz udział w nabożeństwach 
Wielkiego Postu?

23,5% tak, w Drodze Krzyżowej
  4,9% tak, śpiewam Gorzkie Żale
  9,9% tak, w rekolekcjach
55,6% tak, systymatycznie we wszystkich
  3,7% nie systematycznie
  1,2% brakuje mi czasu
  1,2% trudno powiedzieć

WYNIKI SONDY KOMENTARZ EKSPERTA

Ks. Paweł
Sołobuda
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Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskie-

go z całego serca życzymy 
obfitych łask Bożych na każdy 
dzień. Niech Chrystus Zmar-
twychwstały wzmacnia Eks-
celencję w walce z codzien-
nością, Duch Święty obdarzy 
wszelkimi darami, a Matka 

Boża Ostrobramska opiekuje 
się każdego dnia i dodaje 

sił, by iść naprzód. Chrystus 
prawdziwie Zmartwychwstał! 

Alleluja! 
Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Józefowi Staniew-

skiemu z okazji Urodzin i 
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego składamy wiązan-
kę najpiękniejszych życzeń. 

Niech każdy dzień będzie 
szczęśliwy i błogosławiony, 

serce napełnia radość, miłość 
i nadzieja, w duszy mieszka 

pokój, a z twarzy nie schodzi 
uśmiech. Życzymy także moc-
nego zdrowia, sił i cierpliwości 

w posłudze pasterskiej oraz 
wszelkich łask od Chrystusa 

Zmartwychwstałego.  
Wesołego Alleluja!

Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi z okazji Świąt 
Wielkanocnych składam moc 
najserdeczniejszych życzeń 

Bożego błogosławieństwa na 
każdy dzień życia i posługi pa-
sterskiej, nieustannego zapału 

w głoszeniu Słowa Bożego i 
prowadzieniu ludzi do Boga, 

opieki Matki Najświętszej oraz 
wszelkich łask od Chrystusa 

Zmartwychwstałego.
Z pamięcią w modlitwie Przełożona 

Generalna Sióstr Wspomożycielek 
Dusz Czyśćcowych Irena Złotkowska

Ich Ekscelencjom Księżom 
Biskupom Aleksandrowi Kasz-

kiewiczowi i Józefowi Sta-
niewskiemu, Księdzu Probosz-
czowi Piotrowi Kubelowi oraz 
wszystkim Kapłanom diecezji 

Grodzieńskiej z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 
najserdeczniejsze życzenia 

mocnego zdrowia, uśmiechu 
na każdy dzień oraz opieki 
Najświętszej Maryi Panny. 

Niech Jezus Zmartwychwstały 
błogosławi Wam w codziennej 
pracy duszpasterskiej oraz bę-
dzie źródłem pokoju i radości. 

Chrystus Zmartwychwstał! 
Alleluja!

Wdzięczni parafianie z Krupowa 

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Józefowi Staniew-

skiemu z okazji Urodzin i 
Świąt Wielkanocnych z całego 

serca życzymy wszystkie-
go najlepszego: mocnego 

zdrowia, sił, pogody ducha, 
niezachwianej wiary, nadziei 

i miłości w sercu, a także 
jasnego nieba nad głową i 

dobrych ludzi obok. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!

Mama z całą rodziną 

Jego Ekscelencji Księdzu 
Arcybiskupowi Tadeuszowi 
Kondrusiewiczowi oraz Ich 

Ekscelencjom Księżom Bisku-
pom Aleksandrowi Kaszkiewi-
czowi, Józefowi Staniewskie-
mu, Jerzemu Kasabuckiemu 
i Olegowi Butkiewiczowi z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych życzymy ob-
fitych darów od naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, mocy Ducha 
Świętego, opieki Najświętszej 

Maryi Panny oraz obfitych 
plonów na Bożej niwie.

Apostolat Wieczystej Modlitwy za 
Kapłanów „Margaretka”

z par. Najświętszego Odkupiciela  
w Grodnie 

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Józefowi Staniew-

skiemu z okazji Urodzin i 
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego składamy wiązan-
kę najpiękniejszych życzeń. 

Niech duch miłości Bożej zej-
dzie na Ekscelencję i napełni 
pokojem i radością, doda sił 
w głoszeniu Dobrej Nawiny i 

umocni w drodze do świętości. 
Niech Chrystus Zmartwych-

wstały obdarzy swoimi łaska-
mi, a Matka Boża nieustannie 

się opiekuje! Szczęść Boże! 
Rodzina Obuchowskich

Czcigodnym Księżom: 
Pawłowi Sołobudzie, Janowi 

Romanowskiemu, Jarosławowi 
Hrynaszkiewiczowi, Walere-
mu Bykowskiemu i Olegowi 

Kononowiczowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego z całego 

serca życzymy błogosławień-
stwa od Zmartwychwstałego 

Jezusa na każdy dzień posługi 
kapłańskiej, wszystkich darów 

Ducha Świętego, nieustan-
nej opieki Matki Bożej oraz 

wszelkich łask Bożych. Niech 
każdy Wasz moment będzie 

napełniony szczęściem, 
dobrocią i miłością, a płomień 

wiary nigdy nie gaśnie.
Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Wiktorowi 

Wieliwisowi, Henrykowi Ja-
błońskiemu, Siostrze Jadwidze 
Miecielica z okazji Świąt Wiel-
kanocnych składamy najser-

deczniejsze życzenia mocnego 
zdrowia, wdzięczności i miło-
ści od wiernych. Niech Chry-
stus Zmartwychwstały będzie 

dla Was źródłem radości i 
pokoju. Niech On błogosławi 
Was w posłudze każdego dnia 

i obdarza swoimi darami, a 
Matka Boża niech nieustannie 
się opiekuje Wami. Życzymy 
także spełnienia wszystkich 

marzeń, optymizmu, dobroci i 
pomyślności.

Wierni z par. św. Kazimierza 
w Putryszkach

Czcigodnym Księdzu Probosz-
czowi Witoldowi Łozowickie-

mu oraz Księżom: Pawłowi 
Romanowskiemu, Andrzejowi 
Radziewiczowi, Pawłowi Bia-
łonosowi i Janowi Romanow-
skiemu z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych życzy-
my zdrowia i wytrwałości na 
każdy dzień posługi kapłań-

skiej. Niech światło Chrystusa 
rozjaśnia Waszą drogę, a 

miłosierdzie Boże i opieka 
Matki Najświętszej dodają sił 

i cierpliwości. Niech dobry 
Bóg obdarza swoim ojcowskim 

błogosławieństwem, Duch 
Święty prowadzi po drogach 

Bożych, uśmiech zawsze 
gości na Waszych twarzach, 
obok będą życzliwi ludzie, a 
Chrystus Zmartwychwstały 

codziennie Wam błogosławi. 
Wesołego Alleluja!

Kółka Różańcowe, członkowie Apo-
stolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

oraz wierni z Radunia 

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Pawłowi Pawlukie-
wiczowi z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Wielkanocnych skła-

damy serdeczne życzenia moc-
nego zdrowia, wytrwałości, 

radości od pełnionej posługi 
duszpasterskiej, błogosławień-

stwa Bożego, opieki Matki 
Kapłanów oraz obfitych darów 

Ducha Świętego. Niechaj 
promnie miłosierdzia Bożego 

rozjaśniają Twą drogę, by 
światło Twojej wiary prowa-

dziło do nawrócenia tych, kto 
jeszcze nie zna Chrystusa. 

Dziękujemy za wizytę dusz-
pasterską do naszych domów, 

za czułe serce, tolerancję i 
gotowość przyjść z pomocą. 
Chrystus Zmartwychwstał! 

Alleluja!
Parafianie z kośc. św. Piotra i Pawła 

Apostołów w Graużyszkach

Czcigodnemu Księdzu Pawło-
wi Zwierzyńskiemu z okazji 

Dnia Kapłana i Świąt Wielka-
nocnych składamy serdeczne 
życzenia połączone z mod-

litwą. Życzymy obfitych łask 
Bożych, zdrowia na długie 

lata, darów Ducha Świętego, 
nieustannej opieki Matki 

Bożej, wytrwałości na drodze 
kapłańskiej, którą wyznaczył 

Ci Bóg wszechmogący, a także 
ludzkiej dobroci. Dziękujemy 
Ci za pracę w naszej parafii, 
cierpliwość, piękne, mądre i 
pouczające kazania, dobroć i 

skromność, troskę o ludzi oraz 
czułe serce, a Twojej mamie – 

za syna kapłana. 
Z modlitwą i szacunkiem wierni

z par. św. Jerzego w Wornianach

Czcigodnemu Księdzu Deniso-
wi Szmyginowi z okazji Świąt 

Wielkanocnych składamy 
serdeczne życzenia szczod-
rych darów Ducha Świętego, 
zdrowia, radości, dużo sił w 
prowadzeniu ludu Bożego 
oraz pięknych plonów na 

niwie Pana. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały obdarzy 

Cię swoimi łaskami i błogo-
sławieństwem, a Najświętsza 
Maryja Panna stale się opie-

kuje i nigdy Cię nie opuszcza.
Wierni z par. Zwiastowania NMP

w Międzyrzeczu

Czcigodnemu Księdzu Deniso-
wi Szmyginowi z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskie-

go z całego serca życzymy 
wiele łask Bożych: mocnego 
zdrowia na długie lata życia, 

spełnienia wszystkich marzeń, 
pogody ducha i ludzkiej życz-
liwości. Jesteśmy Ci wdzięczni 
za miłosierne serce, mądrość, 
ofiarność, modlitwę i wiarę. 
Niech Bóg wszechmogący 

oświeca swym światłem każdy 
Twój dzień.

Z szacunkiem rodzina Ambraszkie-
wiczów z par. Zwiastowania NMP, 

w. Klepacze

Czcigodnym Księżom: 
Witalijowi Wnorowskiemu, 
Waleremu Bykowskiemu, 

Algimantasowi Paulikasowi, 
Andrzejowi Liszce, Wale-
remu Spirydonowi, Janowi 
Kuziukowi i Aleksandrowi 

Worobjowowi z okazji Dnia 
Kapłana życzymy mocnego 
zdrowia, obfitych plonów 

na niwie Pana, nieustannej 
opieki Matki Najświętszej i św. 
Antoniego, oraz wszystkiego, 
co najlepsze. Niechaj Chry-

stus, który przemienił chleb w 
swoje Ciało, a wino – w Krew 
i powierzył Wam codziennie 
trzymać je w swoich kapłań-
skich rękach, zawsze Wam 

błogosławi.
Radosnych i szczęśliwych Świąt Wiel-
kanocnych życzą wierni z par. Odelsk

Czcigodnym Księżom Kazi-
mierzowi Żylisowi, Pawłowi 
Astukiewiczowi i Witalijowi 
Bielenikowi z okazji Świąt 
Wielkanocnych życzymy 

błogosławieństwa od Chrystu-
sa Zmartwychwstałego, mocy 
Ducha Świętego, opieki Matki 
Bożej, dużo radości, mocnego 
zdrowia, siły i pokoju na każdy 

dzień oraz obfitych owoców 
na niwie Pańskiej. Chrystus 

prawdziwie Zmartwychwstał! 
Alleluja!

Parafianie z Indury

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Pawłowi Astukie-
wiczowi z okazji Urodzin z 
całego serca życzymy moc-

nego zdrowia, pogody ducha, 
wiele łask Bożych, dobrych 
i szczerych ludzi, gotowych 
zawsze przyjść z pomocą, 
oraz dużo sił i wytrwałości 

w posłudze duszpasterskiej. 
Niechaj Matka Boża opiekuje 

się Tobą w każdej chwili życia, 
a Bóg miłosierny nieustannie 

obdarza swoimi łaskami i 
błogosławieństwem.

Wdzięczni parafianie

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Janowi Kuczyńskie-

mu z okazji Świąt Wielka-
nocnych składamy serdeczne 
życzenia mocnego zdrowia, 
słonecznych dni, szczerych i 
wiernych przyjaciół, a także 

radości, sił, by pokonać trud-
ności życia codziennego i god-
nie pełnić posługę kapłańską. 
Dziękujemy za ofiarną pracę, 
dobre serce, piękny przykład 
wiary i mądrości. Niech Duch 

Święty wspomaga Księdza 
na drogach życia. Wesołego 

Alleluja!
Z modlitwą wdzięczne parafianki Pe-
lagia, Mirosława, Andżela i Leokadia

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Dymitrowi 
Nieścierowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego życzymy 
dużo zdrowia, siły, radości i 
pięknych owoców z posługi 
na niwie Pańskiej. Niechaj 
Chrystus Zmartwychwstały 

obdarza Cię swoim błogosła-
wieństwem i miłością, życie 
płynie w spokoju, a Matka 

Boża przytula do swego serca.
Komitet Kościelny oraz parafianie

z Gieranion

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Aleksandrowi 
Lebiedziewiczowi z okazji 

Świąt Wielkanocnych przesy-
łamy swoje szczere życzenia. 
Życzymy mocnego zdrowia, 

radości, pogody ducha i opty-
mizmu na każdy dzień. Niech 
na Twej twarzy zawsze gości 
uśmiech, a obok będą dobrzy 
i życzliwi ludzie. Niech Zmar-
twychwstały Syn Boży obdarzy 
Cię swoim błogosławieństwem 

i wszelkimi łaskami.  
Wesołych Świąt!

ІІІ Zakon św. Franciszka, Kółka 
Różańcowe oraz parafianie

z Sobotników

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Olegowi Dulowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy 

serdeczne życzenia błogosła-
wieństwa Jezusa Chrystusa 
Zmartwychwstałego, rado-
ści od posługi kapłańskiej, 

mocnego zdrowia, uśmiechu, 
darów Ducha Świętego i opieki 
Matki Bożej. Niech za pomocą 
Boga i dobrych ludzi spełnią 

się wszystkie Twoje szlachet-
ne plany i zamiary. Dziękuje-
my za rozpalony ogień wiary, 

ofiarną pracę budowania 
naszej świątyni, dobre i czułe 
serce, modlitwę oraz ofiarne 

służenie Bogu i ludziom.
Wdzięczni parafianie i miłująca 

młodzież z par. św. Stanisława Kostki 
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Olegowi Dulowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia, radości, długich 
lat życia i posługiwania w 

naszej parafii. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały obficie 

obdarzy Cię swoimi łaskami, 
a obok zawsze będzie Matka 

Najświętsza. Serdecznie dzię-
kujemy za nieustanną pracę, 

duchową opiekę, szczerą 
modlitwę, cierpliwość, dobroć 
i wyrozumiałość. Niech Twą 
drogę kapłańską oświecają 

promnie miłosierdzia Bożego. 
Pamiętamy o Tobie w swoich 
modlitwach do Matki Bożej. 
Chrystus Zmartwychwstał! 

Alleluja!
Z wdzięcznością grupa modlitewna  

z par. św. Stanisława Kostki 
w Wołkowysku

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Włodzimierzowi 

Hulajowi, Władysławowi 
Surwile, Arturowi Wołcz-
kiewiczowi, Stanisławowi 

Pacynie, Klerykom: Denisowi 
Brazińskiemu, Witalijowi 

Aleksiejczykowi, Ernestowi i 
Tomaszowi Mikołajczykom, 
Andrzejowi Honczarowi, a 
także szanownym Siostrom 
Klarze Wołczek i Agnes Os-

trouch z okazji Świąt Wielka-
nocnych składamy serdeczne 
życzenia połączone z modli-
twą: mocnego zdrowia, dużo 

radości, mocy Ducha Świętego 
oraz owocnej pracy w naszej 

parafii. Niech Wasza mądrość, 
dobroć, skromność i troska o 

ludzi zawsze będą przykładem 
dla nas.

Komitet Kościelny i wdzięczni
parafianie z Lidy-Fary

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Pyszyńskiemu z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych składamy ży-
czenia pogody ducha i ciepła, 
dużo sił i wytrwałości, by iść 
przez niełatwą drogę kapłań-
ską. Niech na drodze, którą 
Ci wskazał Pan, zawsze Ci 

towarzyszą Jezus i Jego Naj-
świętsza Matka, a żywy ogień 
Ducha Świętego, który lśni w 
Twoim sercu, niech nigdy nie 

słabnie, lecz pomaga coraz 
większej ilości ludzi odnaleźć 
drogę do wiary i do Kościoła. 
Dziękujemy za głoszenie Sło-
wa Bożego, troskę o parafian i 

świątynię.
Z modlitwą wdzięczni parafianie

z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu Jerze-
mu Konopielce z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy serdeczne życzenia. 
Niech Chrystus Zmartwych-

wstały błogosławi Ci i strzeże, 
a Maryja Panna ma w swej 

stałej opiece. Mocnego zdro-
wia na długie lata, ludzkiej 

dobroci, pogody ducha, ciszy 
w sercu, radości, szczęścia, 
uśmiechu i spokojnych dni 
w łasce Bożej. Niech Duch 

Święty oświeca swym świat-
łem każdy dzień Twej pracy 

kapłańskiej.
Z wdzięcznością i modlitwą

parafianie z kapl. Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu 
Edwardowi Sinkiewiczowi z 

okazji Urodzin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia na 
długie lata, szczęścia, radości 

z każdej przeżytej chwili, 
pogody ducha, mocnej nadziei 

na lepsze i wszystkich łask 
Bożych. Niech Matka Naj-

świętsza nieustannie się Tobą 
opiekuje, a obok będą tylko 

dobrzy i życzliwi ludzie.
Komitet Kościelny oraz wdzięczni 
wierni z par. Miłosierdzia Bożego

na Wiśniowcu

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Janowi Etelowi, 

Aleksandrowi Pietrowiczowi, 
Edwardowi Sinkiewiczowi i 

Aleksandrowi Fiedotowowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy obfitych łask Bożych 
na każdy dzień życia. Niech 
moc Boża schodzi na Was i 

będzie wsparciem w pełnieniu 
posługi duszpasterskiej. Niech 

Wasze starania, szczerość 
i otwarte serca prowadzą 

wszystkich wiernych do Boga, 
a Wam będą wynagrodzone w 

Królestwie Bożym i tu,  
na ziemi. 

Komitet Kościelny oraz wdzięczni 
wierni z par. Miłosierdzia Bożego

na Wiśniowcu

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Martinowiczowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy szczere życzenia 
oraz wyrazy wdzięczności, 

szacunku i uznania. Życzymy 
mocnego zdrowia, życzli-

wych ludzi obok, mądrości i 
świętości. 

Panie Jezu, znamy, jak miłu-
jesz swoich kapłanów. Za to, 
że Ksiądz Jerzy głosi Twoją 
naukę, że w Twoim imieniu 
odpuszcza nam grzechy, że 
rozdaje nam Twoje ciało, 

przytul go z miłości do siebie 
i obdarz swoim błogosła-

wieństwem, my zaś będziemy 
wspierać go swoją modlitwą. 

Dziękujemy rodzicom za syna 
kapłana! 

Apostolat „Margaretka” ze w. Suraż

Czcigodny Księże Dymitrze 
Nieścier! Z okazji Dnia Ka-

płana i Świąt Wielkanocnych 
składamy serdeczne życzenia. 
Dziękujemy Ci za to, że jesteś 
z nami, że usłyszałeś kiedyś 
głos „Pójdź za Mną!” i po-

szedłeś drogą służenia Bogu 
i ludziom. Życzymy mocnego 
zdrowia, sił i wytrwałości w 
niełatwej pracy kapłańskiej. 

Niech Jezus Zmartwychwstały 
obdarzy Cię swoją siłą i błogo-
sławieństwem, a Matka Boża 
otula swą matczyną opieką.

Wierni z kapl. Suraż

Czcigodnemu Księdzu Ry-
szardowi Perczakowi z okazji 
Imienin składamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń. 
Niech każdy dzień Twojego 

życia będzie szczęśliwy i 
błogosławiony, obok będą 
życzliwi ludzie, a w duszy 
mieszka radość, nadzieja i 

miłość. Niech wiara staje się 
mocniejsza każdego dnia, a 

błogosławieństwo Boże, dary 

Ducha Świętego i opieka św. 
Patrona będą Twą bronią w 

walce przeciw zła.
Z pamięcią w modlitwie członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca z Dzitwy

Czcigodnym Ojcom Stanisła-
wowi Sadowskiemu i Karolowi 
Baranowskiemu z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielkanoc-
nych z całego serca życzymy 
wszelkich łask Bożych, obfi-
tych darów Ducha Świętego 
i nieustannej opieki Matki 

Bożej. Niech zdrowie, radość 
i życzliwość ludzka zawsze 

Wam towarzyszą. Niech Jezus 
Zmartwychwstały zawsze 

króluje w Waszych sercach, 
dodając sił w służeniu Bogu i 
ludziom. Crystus Zmartwych-

wstał! Alleluja!
Z modlitwą parafianie z Porozowa

Czcigodnym Ojcom: Probosz-
czowi Antoniemu Porzeckie-
mu, Eugeniuszowi Gołębiowi 
i Maksymilianowi Świerzew-

skiemu z okazji Świąt Wielka-
nocnych z całego serca życzy-
my wszystkiego, co najlepsze: 
błogosławieństwa Bożego na 

długie lata życia, opieki Matki 
Najświętszej, obfitych darów 

Ducha Świętego oraz mocnego 
zdrowia, sił i wytrwałości na 
drodze kapłańskiej, codzien-
nej radości i spokoju w sercu. 

Chrystus Zmartwychwstał! 
Rycerstwo Niepokalanej

z par. MB Anielskiej

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Adamowiczowi z 

okazji Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy dużo zdrowia, 

pogody ducha i szczęśliwej 
pracy, mocy i wytrwałości w 
posłudze Bogu i ludziom, a 
także niegasnącego zapału 
w głoszeniu Słowa Bożego. 

Niech Matka Boża opiekuje się 
Tobą i nieustannie prowadzi 

przez życie.
Z wdzięcznością parafianie

ze w. Gineli

Czcigodnemu Księdzu Dymi-
trowi Siedleckiemu z okazji 

Imienin z całego serca składa-
ny szczere życzenia wszyst-
kiego najlepszego: mocnego 
zdrowia na długie lata życia, 

szczęścia, które odnajdziesz w 
Bogu, spokoju w duszy i rado-
ści w sercu. Niech Cię napełnia 

moc Ducha Świętego, miłość 
i nadzieja na lepsze. Niech 

obok będą życzliwi ludzie, a 
z twarzy nie znika uśmiech. 

Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
ze Wsielubu

Czcigodnym Księdzu Probosz-
czowi Mikołajowi Cichonowi-
czowi oraz Ojcu Andrzejowi 
Jodkowskiemu z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 

wiązankę najlepszych życzeń: 
wiele łask Bożych, dobrego 
zdrowia na długie lata, siły, 
pogody ducha, stałej opieki 

Matki Najświętszej, szacunku, 
dobrych i życzliwych ludzi na 
drodze życiowej. Niechaj Bóg, 
któremu zaufaliście, pomoże 

pokonać wszelkie trudności, a 
Słowo Boże, które zasiewacie 
w naszych sercach, przyniesie 
plon stokrotny. Niech Wasza 

praca codzienna przynosi 
Wam zadowolenie, a nas 

kieruje drogą ku zbawieniu. 
Radosnego Alleluja!

Z wdzięcznością i szacunkiem wierni i 
Kółko Różańcowe św. Jana Niepomu-

cena ze Staniewicz

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Mikołajowi Cicho-

nowiczowi oraz wszystkim ka-
płanom dekanatu Brzostowica 
Wielka z okazji Dnia Kapłana 

i świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego składamy najser-
deczniejsze życzenia. Niech 
Chrystus Zmartwychwstały, 
Zbawiciel świata, obdarza 

swoimi łaskami, prawdziwą 
radością i spokojem.

Franciszkański Zakoń Świeckich
z Wielkich Ejsmontów i Kółko Żywego 

Różańca z Wielkich Jodkiewicz

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Z głębi serca

 ciąg dalszy na str. 8



Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Czesławowi 

Pawlukiewiczowi, Andrzejowi 
Radziewiczowi, Wiktorowi My-
ślukowi, a również wszystkim 
Kapłanom i Rekolekcjonistom, 

którzy pracowali w naszej 
parafii, z okazji Dnia Kapłana 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Błagamy Pana, aby 

każdy z Was odnajdywał w 
swoim sercu i życiem stale 
potwierdzał to autentycz-
ne znaczenie, które Wasze 

osobiste powołanie kapłańskie 
posiada, jak też aby wszyscy 
ludzie trwali w dziękczynie-
niu za dar powołania jako za 
łaskę niczym nie zasłużoną. 
Życzymy tej świętości, która 
wyraża się gorliwością i po-

święceniem, by wspierała Was 
zawsze moc Ducha Święte-
go i miłość do Eucharystii, 

byście starali być wiarygod-
nymi świadkami Chrystusa we 

współczesnym świecie, aby 
Wasze wołanie płynęło z czy-
stego serca, mającego w sobie 

prostotę i szczerość praw-
dziwych uczniów. Życzymy, 
aby w tajemnicach Waszego 
kapłańskiego życia Chrystus 

stał się widzialny i słyszalny, a 
Wy na Jego wzór byli dobrymi 

pasterzami i osągnęli świętość.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem 

parafianie z Rosi

Czcigodnemu Księdzu Wikto-
rowi Myślukowi z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy wiązankę najpięk-

nejszych życzeń mocnego 
zdrowia, długich lat życia, 
dobrych i życzliwych ludzi 

obok. Niech Chrystus Zmar-
twychwstały prowadzi Cię do 

Pana po drodze, którą sam 
wybrałeś, a Matka Boża zawsze 

otacza Cię swą czułą opieką. 
Szczęść Boże!

Wdzięczni parafianie
ze w. Szembielowce

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Olegowi Dulowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy 

najserdeczniejsze życzenia 
mocnego zdrowia, sił na każdy 

dzień posługi kapłańskiej i 
ludzkiej życzliwości. Niechaj 

światło Chrystusa oświeca dro-
gę kapłańską, a miłosierdzie 

Boże i opieka Matki Najświęt-
szej dodają sił i cierpliwości. 
Dziękujemy za dobre i czułe 
serce, troskę o naszych dzie-

ciach, za ratowanie i nawróce-
nie naszych dusz, a Panu Bogu 
– za to, że posłał nam Ciebie. 

Wesołego Alleluja!
Z miłością i wdzięcznością dzieci i ich 

rodzice z par. św. Stanisława Kostki 
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Antoniemu Kozłow-
skiemu z okazji Dnia Kapłana i 

Świąt Wielkanocnych ser-
decznie życzymy wszystkiego 
najlepszego. Niech Twa droga 
kapłańska będzie szczęśliwa 
i błogosławiona. Niech Jezus 

Zmartwychwstały obdarzy Cię 
swoimi łaskami, zdrowiem 

na długie lata życia, siłą i wy-
trwałością, byś mógł pokonać 
wszystkie trudności na swojej 
drodze życiowej. Serdecznie 
dziękujemy za dobre, czułe 

serce, szczerą, ofiarną i staran-
ną pracę duszpasterską.

Z modlitwą wierni ze w. Malinowaja

Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Antonie-

mu Filipczykowi, Olegowi 
Dulowi, Pawłowi Ejsmontowi 

i Dymitrowi Lewczykowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych z całego serca 
życzymy nieustannej opieki 

Maryi Panny na niełatwej dro-
dze posługi kapłańskiej, darów 

Ducha Świętego, obfitych 
łask Bożych, pogody ducha, 

ludzkiej życzliwości, zdrowia i 
długich lat życia.

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

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Janowi Rejszelowi, 

Andrzejowi Kiewlukowi, 

Siostrom Annie i Katarzynie 
oraz Organistce Annie z okazji 

Świąt Wielkanocnych skła-
damy z głębi serca płynące 
życzenia mocnego zdrowia, 

szczęścia, niegasnącego zapału 
wiary i owocnej pracy na niwie 
Pana. Niech Bóg miłosierny i 
Duch Święty dodają Wam sił 
i natchnienia, a Najświętsza 
Maryja Panna obdarza łaska-
wością i ciepłem swojego ser-
ca. Życzymy także spełnienia 

wszystkich planów i zamiarów, 
szczodrych i życzliwych ludzi 

na drodze życia. Szczęśliwych i 
radosnych Świąt!

Wierni z kapl. Lipiczno

Czcigodnemu Księdzu Micha-
łowi Łastowskiemu z okazji 

Świąt Zmartwychwstania Pana 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Matka Boża 
Jasnogórska nieustannie się 
Tobą opiekuje, przytula do 
siebie, broni od wszelkiego 
zła i błogosławi Twą pracę 

duszpasterską. Mocnego zdro-
wia na długie lata, szczęścia, 
sił i wytrwałości na drodze 

życiowej.
Z modlitwą i wdzięcznością
parafianie ze w. Kamionka

Czcigodnym Księżom Kazi-
mierzowi Murawie i Olegowi 
Żurawskiemu z okazji Świąt 

Wielkanocnych składamy ser-
deczne życzenia. Niech Boża 

miłość i miłosierdzie zstępują 
na Was codziennie, Matka 
Najświętsza niech trzyma 

Was w swojej opiece, a nasz 
Zmartwychwstały Zbawiciel 
nieustannie obdarza swoimi 

łaskami i wspiera na niełatwej 
drodze duszpasterskiej. Z całe-
go serca dziękujemy za otwar-
te, szczere i dobre serca, oraz 
za gotowość przyjść z pomocą 
w każdej chwili. Niech Wasze 

życie będzie szczęśliwym i 
błogosławionym. Chrystus 

Zmartwychwstał!
Z szacunkiem rodziny Ioda, Lach, 

Walak z Dziatłowa

Czcigodnemu Księdzu Zdzi-
sławowi Pikule z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielkanoc-

nych życzymy pogody ducha, 
mocnego zdrowia i niegas-
nącego zapału do głoszenia 

Słowa Bożego. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały, który zba-
wił świat przez swoją śmierć 

na krzyżu, doda Ci sił, by 
pokonywać wszelkie trudności, 

i obdarzy radością swojego 
Zmartwychwstania. Matka 
Boża niech nieustnnie się 

Tobą opiekuje, a Duch Święty 
zsyła swe obfite dary. Chrystus 

Zmartwychwstał! Alleluja!
Z szacunkiem Kółka Różańcowe, 

Komitet Kościelny oraz wierni  
parafianie z Dziatłowa 

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Igorowi Anisimo-
wowi z okazji Dnia Kapłana i 

Świąt Wielkanocnych życzymy 
moc łask Bożych, opieki Matki 

Bożej, darów Ducha Święte-
go, mocnego zdrowia oraz 

pomyślności w pracy duszpa-
sterskiej. Dziękujemy za Słowo 
Boże, modlitwę i dobre serce.

Parafianie z kośc. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Słonimiu

Czcigodnemu Księdzu Olegowi 
Pietraszkowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego z głębi 

serca życzymy dużo zdrowia, 
długich i szczęśliwych lat 

życia, wytrwałości, błogosła-
wieństwa Bożego, opieki Matki 

Bożej, pomocy Ducha Świę-
tego i miłosierdzia Bożego 

na każdy dzień. Wiernie służ 
Bogu i ludziom! Radosnego 

Alleluja!
Wierni Parafianie ze w. Jewłasze

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Jerzemu Żegarino-
wi, Aleksandrowi Bakłażcowi, 

Janowi Bołtrukiewiczowi, 
Aleksandrowi Sosnowskiemu 

i Dymitrowi Lewczykowi, 
Diakonowi Czesławowi Ładyce 

oraz Klerykowi Wadzimowi 
Kautaniukowi z okazji Świąt 

Zmartwychwstania Pańskie-
go z całego serca życzymy 
wszystkiego najlepszego. 

Niech wszystkie łaski Boże, 
którymi są napełnione Święta 
Wielkanocne, nasycają Wasze 

życie i posługę. Niech obok 
zawsze będą życzliwi ludzie, 
gotowi przyjść z pomocą w 
trudnych chwilach, a Matka 

Boża Nowogródzka niech ota-
cza Was swoją opieką i miłoś-
cią. Chrystus Zmartwychwstał! 

Alleluja!
Komitet Kościelny oraz wierni
z par. św. Michała Archanioła

w Nowogródku

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Bartoszewiczowi z okazji 

Świąt Zmartwychwstania Pana 
życzymy zachować szczerość 

serca, dobroć myśli i czy-
stość ducha. Niech dobry Bóg 
rozjaśni swą łaską Twą drogę, 
obdarzy mocnym zdrowiem, 
pośle życzliwych ludzi, dobre 
serca których nie pozwolą Ci 
się zasmucić. Niech uśmiech 
dobroci nigdy nie gaśnie na 
Twojej twarzy. Bóg zapłać 
mamie za syna kapłana.

Wdzięczni parafianie z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu Edwar-
dowi Sinkiewiczowi z okazji 
Urodzin składamy serdecz-
ne życzenia wszelkich łask 

Bożych, mocnego zdrowia na 
długie lata, szczęścia, opty-
mizmu, siły i wytrwałości na 

drodze życiowej, a także obfi-
tych darów Ducha Świętego i 

nieustannej opieki Matki Bożej 
na każdy dzień życia.

Z szacunkiem Legion Maryi
z par. Miłosierdzia Bożego

Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Aleksandrowi 
Romanowskiemu, Józefowi 
Trubowiczowi i Antoniemu 

Adamowiczowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielkanoc-
nych życzymy dużo radości, 

zdrowia, pięknej drogi kapłań-
skiej, pomyślności w pracy 

duszpasterskiej oraz życzliwo-
ści od parafian.  

Radosnych Świąt!
Parafianie z kośc. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Południowym

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Martinowiczowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego życzymy 
dużo łask Bożych, mocnego 

zdrowia i opieki Najświętszej 
Maryi Panny. Niech każdy 

Twój dzień będzie napełniony 
radością, miłością, wiarą i 

nadzieją na lepsze.
Komitet Kościelny i parafianie

z Gieranion

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Wiktorowi Subielo-
wi z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pana i Dnia Kapłana z 
całego serca życzymy zdrowia, 
szczęścia, dużo sił i wytrwało-
ści w trudnych chwilach życia. 
Niech dobry Bóg obdarza Cię 

wszelkimi łaskami, a Najświęt-
sza Maryja Panna otula swym 
płaszczem. Dziękujemy Ci za 
dobre i czułe serce, miłość i 
cierpliwość do nas. Nisko się 
kłaniamy rodzicom za syna 

kapłana.
Najlepsze życzenia składamy 
także szanownym Siostrom 

Agnieszce, Annie i Wdowie Sa-
binie. Niech Pan Bóg wspiera 

Was zawsze i wszędzie, poma-
gając w realizacji wszystkich 

planów i zamiarów. Radosnych 
Świąt!

Z pamięcią modlitewną członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy Du-

szom Czyśćcowym, Komitet Kościelny 
oraz parafianie z Surwiliszek

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Aleksandrowi 
Lebiedziewiczowi z okazji 

Urodzin, Świąt Wielkanocnych 
i Dnia Kapłana z całego serca 

życzymy zdrowia, szczęś-
cia, dużo sił i cierpliwości, 

wszelkich łask Bożych, darów 
Ducha Świętego, dobrych i 
życzliwych ludzi na drodze 

kapłańskiej. Dziękujemy Ci za 
ofiarną służbę Bogu i ludziom, 

dobre rady dla każdego z nas, 
miły uśmiech, dobre serce, 

miłość i życzliwość. Niech Pan 
Bóg obdarza Cię wszystkimi 
darami, a Matka Boża otacza 

swą miłością i opieką.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Sobot-
ników, Girowicz i Żemosławia 

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Henrykowi Jabloń-
skiemu z okazji Dnia Kapłana, 

Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz dnia Urodzin 
składamy serdeczne życzenia 

mocnego zdrowia, sił na każdy 
dzień posługi kapłańskiej i 

ludzkiej życzliwości. Niechaj 
światło Chrystusa rozjaśnia 

Twą drogę kapłańską, a miło-
sierdzie 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. Niech 

Duch Święty prowadzi Cię po 
drogach Bożych, a Anioł Stróż 
z białych róż Ci wieniec splata.

Z modlitwą i wdzięcznością wierni  
z Zabłocia

Czcigodny Księże Piotrze Ku-
bel! Z okazji Świąt Zmartwych-

wstania Pana życzymy, by te 
Święta przynieśli Ci bezgra-
niczną radość i szczęście, by 

Chrystus obdarzył zdrowiem i 
błogosławieństwem, a Matka 
Boża Ostrobramska czuwała 
nad Tobą każdego dnia i roz-

jaśniała drogę do Pana.
Z modlitwą rodzina Ambrożuk

z Bolciszek

Czcigodnemu i drogiemu Księ-
dzu Proboszczowi Zenonowi 

Romejce z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego składamy wiązankę 
najpięknejszych życzeń. Niech 

Chrystus Zmartwychwstały 
pomaga Ci w codziennej po-

słudze oraz będzie Twoją siłą i 
mocą w spełnieniu wszystkich 
dobrych zamiarów. Niech życie 
płynie w spokoju, a praca przy-

nosi obfite owoce. Niech Bóg 
obdarza Cię dobrym zdrowiem 
na długie lata, a Twój przykład 
wiary, szczerości i ofiarności 

będzie dobrym wzorem do 
naśladowania. Dziękujemy za 
rozpalony ogień wiary, modli-
twę, otwarte serce oraz oddaną 

posługę Bogu i ludziom.
Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyść-

ca oraz parafianie z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu 
Piotrowi Kubelowi z okazji 
Świąt Zmartwychwstania 

Pana Jezusa życzymy zdro-
wia, szczęścia i wytrwałości w 
pracy duszpasterskiej, opieki 

Matki Najświętszej, darów Du-
cha Świętego i dużo pięknych 
chwil na drodze kapłańskiej, 

którą przygotował Ci Pan. 
Niech Chrystus Zmartwych-

wstały przyniesie radość, spo-
kój i wiele dni napełnionych 
Jego darami. Dziękujemy za 
rozpalony ogień wiary, mod-
litwę, otwarte serce i ofiarną 

posługę Bogu i ludziom.
Wierni parafianie z Bolciszek

Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Józefowi 

Bogdziewiczowi, Pawłowi 
Gardziejczykowi, a także 

szanownym Siostrom z okazji 
Świąt Wielkanocnych skła-
damy serdeczne życzenia 
mocnego zdrowia, pogody 

ducha, dużo radości, jasnego 
poranku Zmartwychwstania 
oraz smacznego wielkanoc-
nego jajka! Niech Chrystus 

Zmartwychwstały błogosławi 
Was i strzeże, a Panna Maryja 

zawsze ma w swojej opiece. 
Szczęścia, ciepła, pomyślności 
w realizacji wszystkich planów 
oraz wesołych Świąt! Szczerze 

dziękujemy za życzliwość, 
miłość i cierpliwość oraz za to, 

że jesteście z nami.
Wierni z par. Kosmy i Damiana

w Ostrowcu

Czcigodnemu Księdzu Wik-
torowi Chańko z okazji Dnia 
Kapłana składamy serdeczne 

życzenia. Niech na drodze 
kapłańskiej towarzyszy Ci 

bliskość Tego, kto Cię powołał 
i komu oddałeś swe życie. 
Niech Duch Boży mieszka 
w Twym sercu i nigdy nie 
pozwoli zapomnieć o tym, 
co w życiu kapłańskim jest 
najważniejsze. Życzymy, by 
trud trwania przy Chrystusie 

został wynagrodzony radością 
Zmartwychwstania. Niech 

rytm Twojego kapłańskiego 
serca bije rytmem miłości 

Serca Jezusowego. Niech Twe 
serce poszerza się i otwiera się 
na bezgraniczną miłość Bożą. 
A przede wszystkim życzymy, 

by na wzór Chrystusa byłeś 
dobrym pasterzem i osiągnąłeś 

świętość.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem

i modlitwą przyjaciele

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Koleśnikowi z okazji Świąt 
Wielkanocnych składamy 

wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech błogosławień-
stwo Boże spływa na Ciebie 
nieustannie, Matka Boża ma 
w swojej opiece, a Chrystus 
Zmartwychwstały obdarza 

swoimi bezgranicznymi łaska-
mi. Życzymy także mocnego 

zdrowia na długie lata, pogody 
ducha, miłości i dobroci od 

parafian, oraz szczęścia i ra-
dości na każdy dzień. Chrystus 

Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie ze w. Andrzejowce

Czcigodnym Księżom Probosz-
czowi Wiktorowi Wieliwisowi 
i Henrykowi Jabłońskiemu z 

okazji Dnia Kapłana życzymy 
mocnego zdrowia, sił na długie 

lata życia, radości i zadowo-
lenia z pracy na niwie Pana. 

Niech Bóg wszechmogący, któ-
ry wskazał Wam drogę życia, 
wynagrodzi Was za oddaną 

posługę kapłańską, za miłość i 
szacunek do każdego człowie-
ka. Z całego serca dziękujemy 
za miłosierne serca i troskę o 

ratowaniu naszych dusz.
Parafianie z kośc. św. Rocha

w Grandziczach

Czcigodnym Księżom Witali-
jowi Czurganowi i Mikołajowi 
Cichonowiczowi z okazji Świąt 
Wielkanocnych składamy wią-
zankę najpiękniejszych życzeń 
mocnego zdrowia, szczęścia, 

pogody ducha, radości w 
sercu i wszelkich łask Bożych. 

Niech promnie Bożej miło-
ści i miłosierdzia napełniają 

Wasze życie, a praca kapłańska 
przynosi obfite owoce. Niech 
Matka Boża nieustannie się 

Wami opiekuje, a Duch Święty 
obdarza swoimi darami.

Kółko Żywego Różańca
MB Trokielskiej z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu Dymi-
trowi Nieścierowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskigo składamy 

serdeczne życzenia. Niech Pan 
darzy Cię zdrowiem i radoś-
cią, a Matka Boża ma w swej 
opiece. Niech w Twoim sercu 
mieszka pokój i nigdy nie bra-

kuje ludzkiej życzliwości.
Wierni ze w. Wincuki i okolic

Czcigodnemu Księdzu Roma-
nowi Jałowczykowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt Wiel-

kanocnych życzymy wszyst-
kiego najlepszego: zdrowia, 

wszelkich łask Bożych, radości 
i opieki Matki Najświętszej. 

Niech Jezus Zmartwychwstały 
nieustannie obdarza Cię swym 
błogosławieństwem. Chrystus 

Zmartwychwstał! Alleluja!
Byli parafianie ze w. Nowijanka

Czcigodnym Księżom: An-
toniemu Obuchowskiemu, 

Jerzemu Powajbie, Pawłowi 
Giedrojciowi, Aleksandrowi 
Sewastianowiczowi, Roma-
nowi Raczko, Henrykowi Ja-

błońskiemu, Józefowi Hańczy-
cowi oraz Ojcom Antoniemu 
Porzeckiemu i Kazimierzowi 
Jędrzejczakowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielkanoc-
nych z całego serca życzymy 
dużo łask Bożych: mocnego 

zdrowia, optymizmu, pogody 
ducha, dobroci i życzliwości od 
ludzi obok, a także nieustannej 

radości ze Świąt Zmartwych-
wstania. Wesołego Alleluja!

Wierni z par. Teolin 

Czcigodnym Księżom Janowi 
Gaweckiemu i Aleksandrowi 

Lebiedziewiczowi z okazji 
Urodzin składamy serdeczne 
życzenia. Niech Was zawsze 

otaczają promnie miłosierdzia 
Bożego, moc Ducha Świętego 
i opieka Najświętszej Maryi 

Panny. Życzymy także mocne-
go zdrowia, szczęścia i długich 

lat życia.
Wierni ze w. Wiguszki i

Golimszczyzna

Czcigodnemu Księdzu Mikoła-
jowi Cichonowiczowi z okazji 
Dnia Kapłana i Świąt Wielka-
nocnych życzymy zdrowia, ra-
dości, optymizmu. Niech Jezus 
Chrystus napełni Cię ogniem 

swojej miłości, wzmocni swoją 
siłą, błogosławi Twój trud 

obfitymi darami, natchni w 
modlitwie, żeby każdego dnia 
żyłeś tajemnicą Jego śmierci i 

zmartwychwstania.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Janowi Kuczyńskie-

mu z okazji Dnia Kapłana i 
Świąt Wielkanocnych życzy-
my miłości Bożej, dużo łask 
od Jezusa Chrystusa, darów 

Ducha Świętego, stałej opieki 
Najświętszej Maryi Panny, 
zdrowia, mocnej wiary, wy-

trwałości w powołaniu. Niech 
Twoje życie będzie napełnione 
radością, optymizmem, dobry-

mi i życzliwymi ludźmi.
Modlitewna grupa MB Kongregackiej

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Zwierzyńskiemu z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego życzymy 
mocnego zdrowia, pogody 

ducha, dobrych i życzliwych 
ludzi, gotowych przyjść z 

pomocą w każdej chwili. Niech 
Duch Święty oświeca swym 
światłem każdy dzień Twej 

posługi kapłańskiej, a Matka 
Najświętsza otacza płaszczem 
swej macierzyńskiej miłości.

Parafianie z kapl. św. Jerzego,
w. Worona

Czcigodnym Ojcom: Dymi-
trowi Łobkowowi, Józefowi 

Genzie, Andrzejowi Wróblew-
skiemu, Waleremu Maziu-

kowi, Wiktorowi Bochanowi 
i Edwardowi Petelczycowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy 

serdeczne życzenia wszystkich 
łask Bożych, obfitych darów 

Ducha Świętego i nieustannej 
opieki Matki Najświętszej. 

Niech radość i spokój napeł-
nią Wasze serca, a obok będą 

życzliwi ludzie. Dziekujemy za 
głoszenie Słowa Bożego, które 
w naszych sercach pozostawia 
głęboki ślad. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały, który 
powołał Was do kapłaństwa, 

codziennie Was umacnia i 
obdarza swoimi łaskami.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za 

Kapłanów „Margaretka” z par. Naj-
świętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu Probosz-
czowi Witoldowi Petelczycowi 
z okazji Urodzin z całego serca 
życzymy moc łask Bożych na 
każdy dzień. Niech wszystkie 
plany się spełniają, radość co-
dziennie gości w sercu, a obok 
będą życzliwi ludzie. Życzymy 
także nieustannej opieki Matki 

Najświętszej i szczodrych 
darów Ducha Świętego.

Z szacunkiem wierni
ze w. Rudkiewicze

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Szemetowi z okazji 

Urodzin życzymy obfitych łask 
Bożych: mocnego zdrowia, 

szczęścia, sił i wytrwałości na 
drodze kapłańskiej, codziennej 

radości, pogody ducha oraz 
opieki Matki Najświętszej i św. 

Patrona. Szczęść Boże!
Rodzina Konopko
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