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Zapraszamy!
„Symbol Wiary” 

Program katolicki na kanale 
telewizyjnym „Bielarus–2” 
o życiu religijnym Diecezji 

Grodzieńskiej. Kolejna audycja 
ukaże się  

27 kwietnia w poniedziałek 
o godzinie 18.05  

 przy współpracy Katolickiego 
Studium Telewizyjnego  
Diecezji Grodzieńskiej  

oraz telewizji państwowej.

SONDA
www.grodnensis.by

Czy rozmawiasz w pracy 
(na uczelni) na tematy 
religijne i kościelne?

tak
nie
trudno powiedzieć

            zagłosuj

Kalendarz wydarzeń
23 kwietnia 

wspomnienie św. Jerzego,
dzień imienin Papieża Franciszka. 

Módlmy się za Następcę
św. Piotra Apostoła.

25 kwietnia
święto św. Marka Ewangelisty.

26 kwietnia
Niedziela Dobrego Pasterza. 

Tydzień modlitw o powołanie do 
służby Bożej w Kościele.

29. rocznica katastrofy nuklearnej 
w Czernobylu. Módlmy się za 

ofiary tragedii.
29 kwietnia

święto św. Katarzyny Sieneńskiej, 
patronki Europy.

1 maja 
rozpoczęcie nabożeństwa 

majowego. Zachęcamy wiernych do 
modlitwy Litanią Loretańską. W tym 

dniu modlimy się za ludzi pracy.
3 maja 

dzień imienin ks. bpa Aleksandra 
Kaszkiewicza. Polecajmy Bogu 

dostojnego Solenizanta. W Diecezji 
Dzień Matki. Módlmy się w intencji 

żywych i zmarłych matek.

Czy wolno wierzyć w 
sny?  Część I     

Grodno
№ 8 (419),  
19 kwietnia 2015 
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Historia zaufania Bogu  Z życia Diecezji  Życzenia świąteczne  

„ P a n  n a s  w z y w a  d o  ż y c i a  e w a n g e l i c z n e g o ”  –  P a p i e ż  F r a n c i s z e k

DIECEZJALNE
DNI MŁODZIEŻY XXII

ZAPROSZENIE
MŁODZIEŻY DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ 

NA DIECEZJALNE DNI MŁODZIEŻY 
1–3 maja w Smorgoniach 

Droga Młodzieży! Uczniowie szkół i uczelni zawodowych, Studenci uczelni wyższych!
Zapraszam Was 1–3 maja br. na XXII Diecezjalne Dni Młodzieży naszej Diecezji. W tym roku będą Was gościć i witać u siebie 

mieszkańcy m. Smorgonie. Samo spotkanie będzie miało miejsce przy parafii pw. św. Michała Archanioła. 
Zachęcam Was wziąć udział w tegorocznych Diecezjalnych Dniach Młodzieży, które zostaną poświęcone słowom Jezusowego 

błogosławieństwa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Niech to będzie czas wspólnej ra-
dości w Chrystusie i odkrycia w sobie daru czystego serca.

O szczegółowych informacjach udziału można dowiedzieć się u swoich księży proboszczów i duszpasterzy młodzieży.

Na owocne przygotowanie i udział w spotkaniu wszystkim z całego serca błogosławię.     
                                                                                                                                                         Aleksander Kaszkiewicz 

                                                                                                                                                 Biskup Grodzieński

Ogłoszenie
Redakcja gazety
„Słowo Życia” 

poszukuje specjalistę 
ze znajomością języków 
białoruskiego i polskiego 
na stanowisko tłumacza.
Prosimy się zwracać do 

dnia 3 maja br.  
pod numerem: 

(0152)75-64-38
lub (8029)280-24-62.

 Informacja o DDM na str. 4



2 № 8, 19 kwietnia 2015  
Słowo Życia 

 

Łk 24, 35–48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak 
poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o 
tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą 
ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani 
i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 
się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, 
jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał 
im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie 
tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej 
ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To 
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 
napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i 
w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy 
jesteście świadkami tego”.

Św. Łukasz zapisał, że Apostołowie, widząc zmartwych-
wstałego Jezusa „z radości nie wierzyli”. Niewiara jest za-
zwyczaj rezultatem ludzkiej pychy, braku wystarczającej 
wiedzy religijnej, często jakiejś tragedii i pretensji wysuwa-
nych wobec Pana Boga. Ale żeby radość..? A jednak Ewan-
gelia jest jasna: szczęście Apostołów było tak wielkie, że 
niedowierzali własnym oczom. Jezus znajduje sposób, aby 
ich „ściągnąć na ziemię” i prosi o coś do jedzenia. A gdy 
Apostołowie trochę ochłonęli, raz jeszcze wyjaśnia Boży 
plan zbawienia. I przypomina swym uczniom: „Wy jeste-
ście świadkami tego”. Prośmy Chrystusa o odrobinkę takiej 
niewiary, której przyczyną byłoby bezgraniczne zdumienie 
z cudu Zmartwychwstania. A skutkiem – radosne o nim 
świadectwo!

DAR RADOŚCI

Ks. Paweł Sołobuda

SŁOWO
REDAKTORA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

DEKANAT
IWIE

Według archiwum  
diecezji Grodzieńskiej

 

J 10, 11–18

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś 
i ten, kto nie jest pasterzem, do kogo owce nie należą, 
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a 
wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że 
jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem 
dobrym pasterzem i znam owce moje, a Moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie Moje 
oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej 
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu 
Mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego 
miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie Moje oddaję, aby je znów 
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera. Ja od siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki 
nakaz otrzymałem od Mojego Ojca”.

W tej Ewangelii każde zdanie jest ważne, jakby każde 
słowo powiadało swój ciężar. Najbardziej istotnymi są: pa-
sterz, owce, Ojciec. A relacje między nimi wyznaczają okre-
ślenia: znać i prowadzić owce, oddawać za nie życie, być 
miłowanym przez Ojca. Oto kilka słów, parę pojęć wyzna-
czających najgłębszy sens związku Boga ze swoim stwo-
rzeniem. Dobry Pasterz strzeże życia swych owiec, będąc 
gotowym oddać za nie własne życie. On dzieli się z nami 
swoim życiem! W tej gotowości do ofiary kryje się tajemni-
ca miłości i niezniszczalności Bożego życia. 

Ewangelia nie byłaby Dobrą Nowiną bez praktycznej 
przestrogi: strzeż się wilka niszczącego życie i miej się na 
baczności wobec tego, kto nie gwarantuje ci bezpieczeń-
stwa, bo nie jest gotów do poświęcenia swego życia i nie 
ma władzy nad istnieniem. Dla najemnika ważny jest tylko 
własny interes. 

Ewangelia – nauka o Jezusowej miłości i wskazówka 
na prawdziwie szczęśliwe życie. Spróbujmy ją zrozumieć i 
umiejmy z niej skorzystać!

EWANGELIA  
W PIGUŁCE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Wygląd zewnętrzny świątyni parafialnej

Każdy krok przybliża 
mnie do Boga. Wiara jest 
największym potencjałem, 
który człowiek ma w sobie. 
To właśnie ona wskazuje 
człowiekowi kierunek pój-
ścia. Wiara jest darem, któ-
ry trzeba przyjąć. Wszyscy 
jesteśmy zaproszeni przez 
Jezusa pójść w kierunku 
naszej duchowej Galilei. 
Mamy swoją własną Gali-
leę, gdzie spotykamy się z 
Jezusem Zmartwychwsta-
łym. Bóg nikogo z nas nie 
zmusza, aby w Niego uwie-
rzyć i pójść za Nim. Mamy 
wolną wolę i możemy słu-
żyć Bogu w miłości i wol-
ności. Pójście za Jezusem 
zawsze też się wiąże z wy-
borem prawdy. Ta prawda 
daje nam pewność, że na-
sze życie przyniesie dobre 
owoce. Zanim osiągniemy 
niebo, tutaj, na ziemi, mu-

simy dokonywać ciągłych 
wyborów między wiarą a 
pokusą niewiary, między 
dobrem a złem, między 
tym, co duchowe, a tym, 
co cielesne.

Wiara ma też wspól-
notowy charakter. Nie je-
steśmy sami. W duchowej 
wędrówce na spotkanie z 
Chrystusem zabieramy ze 
sobą swoich najbliższych 
i tych wszystkich, których 
Bóg stawia na naszej dro-
dze. Spotykając Jezusa, 
jesteśmy zawsze zapro-
szeni, aby dzielić się tym 
doświadczeniem z inny-
mi ludźmi. Wyrażać się to 
może w słowach, ale prze-
de wszystkim w czynach. 
Dzisiaj warto starać się 
czynić jak najwięcej dobra, 
nie oczekując nic w za-
mian. Tak jak by to czynił 
sam Jezus dla tych, kto jest 

w potrzebie.
Wiara w Zmartwych-

wstanie pomaga nam po 
raz kolejny zrozumieć, że 
życie ziemskie nie jest na-
szym kresem. Warto tu, na 
ziemi, czynić jak najwię-
cej dobra, aby człowiek, 
który tego nie rozumie, 
doświadczając ten dobry 
gest od nas, zrozumiał, 
jak wiele dobra może dać 
Chrystus Zmartwychwsta-
ły. Spotykając się z Nim 
zawsze mamy gwarancję 
duchowej adopcji naszego 
życia. 

Życie dla wielu sta-
je się ciągłym szukaniem 
Jezusa. Do każdego z nas 
zwraca się też posłaniec 
Boga: „Szukacie Jezusa z 
Nazaretu, ukrzyżowane-
go; powstał, nie ma Go 
tu” (Mk 16, 6). Szukanie 
Zmartwychwstałego w 

sposób szczególny nasila 
się w chwilach trudnych 
i bolesnych, po ludzku 
nawet beznadziejnych. 
Znam wiele przykładów 
ludzi, którzy byli religijnie 
obojętni, a u schyłku swo-
jego życia wyciągali ręcę 
do Boga i co więcej, byli 
bardzo szczęśliwi, że Go 
odnaleźli. Jedynym miej-
scem, gdzie można zna-
leźć Zmartwychwstałego 
jest wiara. Sprawdza się 
ona podczas każdej naszej 
życiowej próby. Warto nie-
ustannie w swoich modli-
twach prosić: Panie przy-
mnóż nam wiary, wiary w 
Twoje chwalebne Zmar-
twychwstanie. Pomóż, aby 
nasza wiara stale wzra-
stała, aby każdy z nas był 
mocny i mógł przenieść 
nie jedną górę ludzkiej 
beznadziejności. 

Wiara w 
Zmartwychwstanie

W źródłach pisemnych 
miejscowość wspomi-
na się na początku XV w. 
(chociaż przy wjeździe jest 
umieszczony pamiętny 
znak z datą 1287 r.) jako 
Gieraniony Murowane lub 
Gasztołdowe, w odróżnie-
niu od Gieranion Maniwi-
dowych (teraz w. Sobot-
niki) i Gieranion Starych 
(teraz w. Zygmunciszki). 
Była własnością wielkiego 
księcia, później – Gasz-
tołdów, Paców. Od 1520 
r. – miasteczko powiatu 
oszmiańskiego, od XVІ 
w. – centrum starostwa, 
gdzie starostami byli Gie-
drojcowie, Sapiehy, Mnisz-
ki, Sołohubowie, Braniccy. 
Za czasów króla Augusta 
ІІІ, ok. połowy wieku XVІІІ, 
miejscowość otrzymała 
prawo magdeburskie, od 
1792 r. miała własny herb 
– na zielonym tle serce 
przecięte mieczem. Do 
ХІХ w. parafia gieranion-
ska wchodziła w skład 
dekanatu raduńskiego, 

później – wiszniewskiego, 
w 1921 r. weszła w skład 
nowo utworzonego de-
kanatu Bieniakonie, a od 
1991 r. znajduje się w de-
kanacie iwiejskim.

Kościół św. Mikołaja 
Biskupa został tu założony 
w 1411 r. na środki wielkie-
go księcia WKL Zygmunta 
Kiejstutowicza, któremu w 
tamtych czasach należały 
Gieraniony. On zbudował 
kościół w 1458 r. Pierwot-
nie świątynia była drew-
niana, znajdowała się w 
południowo-zachodniej 
części wsi obok zamku. 
Po zniszczeniu świątyni 
w pożarze kanclerz WKL 
i wojewoda wileński Ol-
bracht Gasztołd w 1519 
r. zbudował kościół mu-
rowany i ufundował przy 
nim altarię.

W 1540 r. już Woj-
ciech Gasztołd otrzymał 
w Rzymie dla kościoła 
gieranionskiego status 
infułackiego, infułatem 
gieranionskim został ks. 

Stefan hrabia Talbrzy-
kowski, prałat wileński. 
W owych czasach parafia 
gieranionska była jedną z 
najbogatszych w diecezji, 
a w dekanacie – bogatszą 
od Iwia i Trabów. 

W 1771 r. po rekon-
strukcji w stylu baro-
kowym świątynię pod 
tytułem historycznym 
konsekrował wileński bi-
skup sufragan Tomasz 
Zienkowicz.

W 1730 r. w Gieranio-
nach została założona 
siedziba zakonu pijarów 
od klasztoru wileńskiego, 
przy której w 1730–1938 
latach działała szkoła. Ale 
w 1756 r. zlikwidowano ją 
dzięki staraniom jezuitów, 
którzy widzieli w pijarach 
swoich konkurentów w 
dziedzinie edukacji. Za-
konnicy zostali przesied-
leni do Lidy. W XVIII w. 
do parafii gieranionskiej 
należał kościół filialny w 
Dziewieniszkach (obecnie 
samodzielna parafia na 

Litwie).
W 1779 r. (data ta moż-

liwie nie jest dokładna) 
kościół został odnowio-
ny po pożarze ze środ-
ków pana Jana Probocza. 
W 1859 r. do apsydy w 
kształcie skrzydeł tran-
septu zostały dobudowa-
ne zakrystia i kaplica, w 
1883 r. do wejścia główne-
go dobudowano kruchtę, 
rekonstruowano fasady. 

Obecnie starożytna 
świątynia stanowi sto-
sunkowo niewielką salę 
modlitewną na rzucie 
prostokąta z pięcioboczną 
wydłużoną apsydą z dwo-
ma zakrystiami. Objętość 
sali midlitewnej i zakrystie 
są przykryte oddzielnymi 
dachami dwuspadowymi, 
apsyda zaś – czterospa-
dowym. Fasada główna, 
flankowana kontrforsami, 
jest zwieńczona wysoką 
tarczą w stylu wczesnego 
baroku, także tarczami są 
zwieńczone szczyty za-
krystii.

Gieraniony

 ciąg dalszy w następnym
 numerze
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W i a r a  w 
z m a r t w y c h -
wstanie Jezusa i 
nadzieja, którą 
On nam przy-

niósł to najpiękniejszy 
dar, który chrześcijanin 
może i powinien ofiaro-
wać braciom. Wszystkim 
i każdemu powtarzajmy 
niestrudzenie: Chrystus 
Zmartwychwstał! Powta-
rzajmy to słowami, ale 
przede wszystkim przez 
świadectwo życia. Dobra 
Nowina o zmartwych-
wstaniu powinna jaśnieć 
na naszej twarzy, w na-
szych uczuciach i posta-
wach, w sposobie, w jaki 
traktujemy innych.

Głosimy zmartwych-
wstanie Chrystusa, gdy 
Jego światło rozświetla 
ciemne momenty naszego 
życia i możemy dzielić się 
nim z innymi; gdy umie-
my uśmiechnąć się z tymi, 
którzy s ię  uśmiechają 
i płakać z tymi, którzy 
płaczą; gdy idziemy obok 
tych, którzy są smutni 
i  groz i  im utrata  na-
dziei; kiedy opowiadamy 
o naszym doświadczeniu 
wiary tym, którzy szukają 
sensu i szczęścia.

 
Regina Coeli

z Ojcem Świętym

Papież Franciszek

N i e s t e t y , 
n i e  w s z y s c y 
się godzą na 
to,  by  real i-
zować swoją 
drogę życiową 

w Kościele i z Kościołem. 
Niektórzy chcą iść dro-
gami wybranymi przez 
samych siebie. Są także 
tacy, którzy mówią, że 
wierzą w Boga, lecz nie 
wierzą w Kościół. Na to 
należy odpowiedzieć py-
taniem: skąd wiemy o 
Bogu, skąd wiemy o zmar-
twychwstaniu  Jezusa, 
skąd wiemy o nawróceniu 
tysięcy ludzi w Jerozolimie 
po kazaniu Piotra Apo-
stoła? Od tegoż Kościoła, 
który w tamtych czasach 
składał się z Apostołów 
i niedużej ilości wyznaw-
ców Chrystusa. 

Kośc ió ł  j es t  naszą 
Matką duchową, która 
w sakramencie Chrztu 
św. rodzi nas do nowego 
życia duchowego oraz 
prowadzi nas przez życie 
drogą Ewangelii. Kto nie 
przyznaje Kościół swą 
Matką duchową, ten nie 
może przyznawać Boga 
swym Ojcem – naucza św. 
Cyprian.

 Fragment homilii podczas 
Mszy św. w Czerwonym koście-
le w Poniedziałek Wielkanocny 

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

Czy wolno katolikowi wierzyć w sny? 
Kościół jest raczej niechęt-

ny temu, żeby przywiązywać 
wagę do snów. Ale przecież 
nawet w Pismie Świętym 
czytamy o snach, które po-
chodziły od Boga. 

Podam przykład konkret-
nego snu. Komuś przyśnił 
się nie żyjący już ojciec i na-
kazał mu porzucić złe życie, 
pójść do spowiedzi i zacząć 
wreszcie żyć po chrześci-
jańsku. Człowiek ten bardzo 
przejął się tym przesłaniem i 
rzeczywiście sen ten stał się 
momentem przełomowym w 
jego życiu.

Czy sen ten był nadprzy-
rodzoną ingerencją w życie 
tego człowieka? Osobiście 
sądzę, że nawet jeżeli sen 
ten spowodowały mecha-
nizmy czysto naturalne (np. 
człowiek ten nosił w swojej 
podświadomości głęboki 
wyrzut sumienia, iż żyje nie 
tak, jak został wychowany), 
to i tak ujawniła się przez ten 
sen tajemnica świętych ob-
cowania. Na pewno przez sen 
ten dotknęła tego człowieka 
miłość jego ojca – nawet je-
śli się to stało drogą czysto 
naturalną. A dla miłości jest 
to rzecz zwyczajna, że swój 
owoc przynosi nieraz dopiero 
po wielu latach.

Zarazem, jak sądzę, byłoby 
zwyczajną przemądrzałością 
z góry wykluczać nadprzyro-
dzony charakter tego snu. Bo 
kto wie, może rzeczywiście 
to sam Bóg zezwolił owemu 
ojcu nawet po śmierci przyjść 

do swego dziecka i wyświad-
czyć mu tak wielkie dobro.

Przesłanie powyższego 
snu było ewidentnie zgod-
ne z prawdą wiary, a zara-
zem nie było w nim żadnej 
nadinterpretacji tej prawdy. 
Ale opowiem wam inny sen, 
też w niczym niesprzeczny z 
prawdą wiary, ale zawierają-
cy niedobrą nadwyżkę wska-
zówek, jak należy postąpić. 
Sen ten zdarzył się przy-
szłemu świętemu Albertowi 
Wielkiemu, w momencie, 
kiedy podejmował decyzję 
wstąpienia do zakonu.

Alberta bardzo fascyno-
wało życie zakonne i bardzo 
pragnął je podjąć. Powstrzy-
mywał go jednak lęk, czy 
wytrwa na tej drodze. Otóż 
przyśniło mu się wtedy, że 
został zakonnikiem i że bar-
dzo cieszył się z tej drogi, w 
końcu jednak okazało się, 
że była to droga dla niego 
za trudna i musiał z zakonu 
wystąpić. Przebudził się z 
poczuciem ulgi, że to był tyl-
ko sen, ale zarazem z przeko-
naniem, że to sam Pan Bóg 
odradza mu w ten sposób 
wstąpienie do zakonu.

Jednak naprawdę Pan Bóg 
wkroczył w tę sytuację do-
piero wieczorem tego same-
go dnia. Mianowicie poszedł 
Albert do kościoła na nabo-
żeństwo i na kazaniu słyszy 
ni mniej ni więcej, tylko ta-
kie słowa: „Bo bywa i tak, że 
ktoś bardzo chciałby zostać 
zakonnikiem, ale dręczy go 

niepokój, czy zdoła wytrwać 
na tej drodze. A jeśli takie-
mu jeszcze się przyśni, że 
wstąpił do zakonu, ale po-
tem musiał z niego wystąpić, 

weźmie to fałszywie za głos 
Boży i zmarnuje swoje powo-
łanie”. Nie muszę dodawać, 
że kazanie to przełamało 
wszelkie opory Alberta. Już 

bez żadnych wahań wstąpił 
do zakonu i nie tylko był do-
brym zakonnikiem, ale został 
wielkim świętym.

Morał, jaki płynie z tej opo-
wieści, jest jasny: nie wolno 
snom oddawać tych naszych 
decyzji, które powinny być 
starannie badane przez nasz 
rozum i zdrowy rozsądek, a 
podejmowane przez naszą 
wolną wolę. Nawet jeśli de-
cyzje podpowiadane przez 
sen nie kłócą się z prawdą 
wiary ani z Bożymi przyka-
zaniami.

Natomiast co do snów, 
których treść jest niezgod-
na z nauką Bożą, należy je z 
miejsca i bez zastanawiania 
się odrzucić, nawet jeśli stoją 
za nimi jakieś znaki wiaro-
godności. „Jeśli powstanie u 
ciebie prorok lub wyjaśniacz 
snów – czytamy w Księdze 
Powtórzonego Prawa – i za-
powie znak lub cud, i spełni 
się znak albo cud, jak ci za-
powiedział, a potem ci po-
wie: «Chodźmy do bogów 
obcych – których nie znałeś 
– i służmy im», nie usłuchasz 
słów tego proroka albo wy-
jaśniacza snów. Gdyż Pan, 
Bóg twój, doświadcza cię, 
chcąc poznać, czy miłujesz 
Pana, Boga swego, z całego 
swego serca i z całej duszy” 
(Pwt 13, 2–4).

O. Jacek Salij ОР,
z książki „Praca nad wiarą” 

„Son św. Józefa”, Daniele Crespi 

Modliłam się, lecz nie 
rozumiałam

Urodziła się siostra Alicja w 
Potsdam w Niemczech. Ojciec 
był prawosławny, matka – ka-
toliczka. Wychowywali razem 
czworo dzieci. Wychowaniem 
religijnym w rodzinie zajmo-
wała się babcia, za co siostra 
jest jej dzisiaj bardzo wdzięcz-
na.

„Nie mogę powiedzieć, że 
było to coś bardzo głębokiego. 
Raczej wiara tradycyjna. Nie 
rozumiałam, że Bóg jest Ojcem, 
który mnie stworzył i bezgra-
nicznie miłuje. Wyobrażałam 
Boga surowego, który gdzieś na 
niebie karze nas za nasze winy”.

Dzieci dojrzewały, uczyły się 
modlitw. Powtarzały je, ale jak 
się przyznaje dzisiaj siostra, 
nic nie rozumiały. Z przera-
żeniem myślały o egzaminie, 
który wkrótce przyjdzie się 
zdawać przed Pierwszą Komu-
nią.

„Pierwszą spowiedź pamię-
tam słabo, Komunię w ogóle nie 
pamiętam. Było dużo ludzi, w 
kościele było duszno. Jedyne, co 
pozostało w pamięci – lęk, czy 
zdam księdzu egzamin”.

Uroczystość odbyła się w 
lidzkiej Farze. Później dziew-
czynka zaczęła chodzić do koś-
cioła coraz rzadziej. Po pierw-
sze, ona nic szczególnie nie 
rozumiała w liturgii po polsku, 

po drugie, bała się prześlado-
wań za wiarę.

„Pamiętam, kiedy żyliśmy 
jeszcze w Gieranionach, obok 
bramy kościelnej stał dyrektor 
i łowił dzieci, idących na modli-
twę. Miałam szczęście, bo byłam 
niskiego wzrostu i mogłam «za-
gubić się» wśród ludzi. Ale bar-
dzo się bałam, gdyż później tych 
dzieci publicznie klęli podczas 
szkolnej zbiórki”.

Chcę darzyć miłość
Czas mijał. Dziewczyna za-

częła coraz częściej myśleć o 
przyszłym zawodzie. Najwię-
cej jej się podobała praca bi-
bliotekarki, ponieważ bardzo 
lubiła czytać. Wabił dostęp do 
tego, co się tak podobało. Ale 
gdzieś wewnątrz dziewczyna 
rozumiała, że nie jest to jej 
droga.

„Nie powiem, że modliłam się 
o rozpoznanie swojego powoła-
nia. Nie rozumiałam nawet, że w 
tej intencji trzeba się modlić. Po 
prostu myślałam o tym, dokąd 
mam iść i co robić”.

Przez pewien czas w mie-
ście zjawiły się siostry zakon-
ne. Dzieci i młodzież zaczęły 
chodzić na zajęcia z religii. 
Dziewczyna zaś była nieśmia-
ła, brakowało jej odwagi, żeby 
pójść i zapisać się na zajęcia.

„Wydawało mi się, że jest to 
dla wybranych, dla tych, kto w 
pewien sposób zasłużył na to”.

Dziewczyna za każdym ra-
zem przez długi czas zosta-
wała w kościele i czekała, by 
siostry same zwróciły na nią 
uwagę. Lecz tego się nie zda-
rzało.

„Ale teraz postrzegam działa-
nie Opatrzności Bożej. Pan wie-

dząc, że nie starczy mi odwagi, 
przygotował dla mnie niespo-
dziankę: siostry kupiły dom i 
zostały moimi sąsiadkami”.

Dziewczyna zaczęła częściej 
chodzić do kościoła. Nawet 
kiedy nie wiedziała, o której 
w kościele jest nabożeństwo, 
spacerowała po podwórku, 
dopóki siostry nie wychodziły 
z domu.

Wkrótce jedna z sióstr zwró-
ciła na dziewczynę uwagę i 
spytała, czy uczęstsza na re-
ligię. A później zaprosiła do 
grupy marianek (dziewczynek, 
które poświęciły się Maryi). Im 
częściej dziewczyna spotykała 
się z siostrami, tym bardziej 
rosło w niej pragnienie, aby 
być z nimi.

„Pewnego razu usłyszałam od 
sióstr słowa, które mnie oszoło-
miły: «Bóg jest Miłością». Dość 
proste słowa, ale zdołały prze-
wrócić moją świadomość. Było 
to dla mnie wielkie odkrycie. Mi-
łość Bożą doświadczałam także 
od sióstr – darzyły ją. Wtedy 
zrozumiałam, że chcę być taka 
jak one: napełniać się miłością 
Bożą i dawać ją innym ludziom”.

Cudem błogosławił 
ojciec

Od tej pory dziewczyna za-
częła słuchać głosu swojego 
powołania. Myśl ta kiełkowała 
w jej sercu. Wreszcie powie-
działa do siebie „tak”. O swoim 
wyborze opowiedziała sio-
strom, które bardzo się ucie-
szyły.

„…Czego nie da się powie-
dzieć o rodzicach. Matka była 
całkowicie przeciw. Babcia też. 
I chociaż mieszkańcy naszej 
miejscowości podziwiały siostry, 
swych dzieci na tą drogę odda-
wać nie chcieli. W tym też moja 
mama”. 

Dziewczyna zdecydowała 
przygotować swych krewnych 
i trochę zaczekać. Dlatego po 
szkole nie od razu poszła do 
klasztoru, a pod naciskiem 
matki spróbowała dostać się 
na uniwersytet. Przygotowy-

wała się do egzaminów, ale, 
o dziwo, nie zdała języka bia-
łoruskiego, który wiedziała 
najlepiej. By nie tracić czasu, 
rozpoczęła naukę kucharską. 
W ciągu tego czasu udało się 
przygotować do swojej decyzji 
matkę.

„Co się tyczy ojca, byłam za-
szokowana. Nie mówiłam mu 
o swym wyborze do ostatniej 
chwili. Myślałam, że jeżeli mama 
z babcią, katoliczki, zareagowały 
w taki sposób, co powie ojciec, 
prawosławny? Modliłam się 

za niego w tej intencji. I kiedy 
nastał czas, dokładnie tydzień 
przed pójściem do klasztoru, 
przyszłam do niego na rozmo-
wę. Ojciec powiedział: «Jest to 
twoje życie, twój wybór, nie mam 
prawa tobie przeszkadzać». Był 
to dla mnie jeden ze znaków 
Bożych – że naprawdę mam 
powołanie. Gdyż jeżeliby ojciec 
powiedział «nie», nie sprzeci-
wiałabym się niemu”.

Teraz jestem razem z 
Maryją

W wieku 18 lat dziewczyna 
wstąpiła do klasztoru. W no-
wicjacie otrzymała imię Alicja, 
na cześć patronki swojej kon-
gregacji. Modliła się i rozu-
miała, że jej miejsce właśnie 
tu. Nie ma znaczenia, jaką pra-
cę przyjdzie się wykonywać w 

zakonie, głównie, że jest razem 
z Maryją w Kongregacji Sióstr 
de Notre Dame, co w tłuma-
czeniu z języka francuskiego 
oznacza „naszej pani”.

„Już podczas złożenia pierw-
szych ślubów otrzymałam od 
Boga wielką łaskę. Moja mama 
nie tylko się zgodziła z moim 
wyborem, lecz była szczęśliwa 
z tego powodu i dała mi swo-
je błogosławieństwo. Był to dla 
mnie jeszcze jeden znak powo-
łania Bożego. Wierzę, że moi ro-
dzice, którzy już odeszli do życia 

wiecznego, cieszą się razem ze 
mną i wypraszają dla mnie po-
trzebne łaski u dobrego Boga”.

24 czerwca 2006 roku w 
kościele św. Wacława w Woł-
kowysku siostra Alicja złożyła 
śluby wieczyste.

„Nie powiem, że teraz wszyst-
kie kłopoty zniknęły – jest ich 
sporo. Ale jeżeliby nie było 
trudnych momentów, chyba nie 
czułabym mocnej miłości Bo-
żej i Jego łaski. Trzeba umieć 
przeżywać z Najwyższym każdy 
dzień, niezależnie od tego, co ze 
sobą przynosi. Być wdzięcznym 
za wszelkie dobro i trzymać się 
za rękę Bożą, kiedy się zdarzają 
trudności”.

Angelina Pokaczajło

Dzisiaj swoją historią
dzieli się z czytelnikami 
siostra Alicja
z Kongregacji Sióstr
Szkolnych de Notre Dame.

Podczas spotkania katechetycznego

Bóg daje nam pewne trudności, 
ale też swoją łąskę

 ciąg dalszy w następnym
 numerze
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 � W Stanach Zjednoczo-
nych w najbliższych miesią-
cach święcenia kapłańskie 
przyjmie 595 neoprezbite-
rów, czyli o 25% więcej niż w 
roku ubiegłym. Bp Michael 
Burbidge, odpowiedzialny w 
amerykańskim episkopacie 
za powołania, zauważa, że 
te dane potwierdzają stałą 
tendencję zwyżkową. Mimo 
tego, że nadal jeszcze brakuje 
duchownych, liczba powołań 
powoli lecz stale wzrasta.

 � W Holandii katolicy nie 
godzą się na zamykanie koś-
ciołów. 12 tys. osób podpisało 
się pod petycją do kard. Wille-
ma Eijka przeciwko likwidacji 
większości tamtejszych parafii. 
Kard. Eijk jako przewodniczący 
episkopatu, podjął ten prob-
lem w przesłaniu na Wielki 
Post. Przygotowuje on w nim 
wiernych na wizję Kościoła bez 
kościołów, ze względu na to, że 
nieraz nie da się w niektórych 
parafiach już utrzymywać 
świątynie. Okazuje się, że ta 
wiadomość wywołała wielkie 
poruszenie i przynajmniej po 
części uświadomiła wiernym 
ich odpowiedzialność za utrzy-
manie kościołów.

 � Amerykańskie centrum 
badawcze Pew Research Cen-
ter podaje, że jeżeli w świecie 
zachowa się obecna tendencja, 
to w 2050 r. 29% mieszkańców 
kuli ziemskiej będą wyznaw-
cami chrześcijaństwa. Liczba 
wyznawców islamu wzrośnie 
z 23% do 29%, wyznawców 
buddyzmu zmniejszy się z 
7% do 5%, natomiast liczba 
wyznawców hinduizmu pozo-
stanie na tym samym poziomie 
(ok. 15%), a tych, którzy siebie 
nie odnoszą do żadnej religii – 
zmniejszy się z 16% do 13%. 

 � Według informacji fran-
cuskiego Radio VM i La Vie, we 
Francji za 30 lat procent kato-
lików nie będzie przewyższał 
36,9% od ogólnej liczby miesz-
kanców kraju. Obecnie co 2 z 
3 Francuzów jest ochrzczony 
w Kościele katolickim. Średni 
wiek katolików na dzień dzi-
siejszy – 45 lat, natomiast w 
2045 będzie wynosił 54 lata. 
Według ostatnich badań liczba 
ochrzczonych katolików w 10 
razy przewyższa liczbę prak-
tykujących.

 � W Rzymie podobnie jak i 
w zeszłym roku 300 bezdom-
nych otrzymało od Papieża 
Franciszka w Wielki Piątek 
wielkanocny prezent. Jak do-
noszą włoskie media, złożyły 
się na niego: list z życzeniami, 
papieski portret i 50 euro. 
Prezenty w imieniu Papieża 
rozdawali papieski jałmużnik 
abp Konrad Krajewski oraz 
kierownik jego biura ks. Diego 
Giovanni Ravelli. To wydarze-
nie miało miejsce, gdy Papież 
Franciszek przewodniczył na-
bożeństwu Drogi Krzyżowej w 
rzymskim Koloseum.

 � W diecezji Bydgoskiej, 
w Polsce, w Wielki Czwartek 
została zainicjowana akcja 
„Zaadoptuj księdza”, w któ-
rej uczestniczą młodzi ludzie 
przygotowujący się do ŚDM w 
Krakowie. Akcja ma na celu 
modlitwę za każdego kapłana 
posługującego w tej diecezji. 
Wszyscy kapłani znajdują się 
na liście na jednej ze stron 
internetowych, gdzie można 
podjąć się tej „adopcji”. Każdy, 
kto zaangażuje się w akcję, 
zobowiązuje się do codziennej 
modlitwy aż do zakończenia 
Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Кs. Jan Romanowski

Radio Watykańskie; Gosc.pl; 
katolik.ru; ekai.pl;
sedmitza.ru

Informacje dla wyjeżdżających pociągiem Grodno – Smorgonie, Smorgonie – Grodno
Jest zaplanowany dodatkowy pociąg dla uczestników DDM w Smorgoniach. W związku z tym należy koniecznie poinformować organizatorów o 

dokładnej ilości pasażerów podczas zgłoszenia grupy.

1 maja: pociąg Grodno – Smorgonie. Odjazd z dworca kolejowego w Grodnie o godz.  08.21.
O godzinach przystanków w poszczególnych miejscowościach organizatorzy poinformują dodatkowo podczas zgłoszenia każdej grupy parafialnej. 

3 maja: pociąg Smorgonie – Grodno. Odjazd z dworca kolejowego w Smorgoniach o godz.  15.12.
Koszt biletu w obie strony na 1 osobę – 50 000 rub. biał.

PROGRAM
DIECEZJALNYCH DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

SMORGONIE, 1–3 MAJA 2015 R. 

1 MAJA – PIĄTEK 

2 MAJA – SOBOTA

3 MAJA – NIEDZIELA 

2040 – konferencja nt. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
          Boga oglądać będą” (Mt 5, 8)
2110 – pogodny wieczór i zabawy
2245 – błogosławieństwo na odpoczynek 

1500 – rejestracja
1730 – powitanie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
1800 – MSZA ŚWIĘTA 
1900 – koncert uwielbienia (zespół LAUDANS) 
2000 – kolacja 

1500 – prezentacja grup młodzieżowych
1700 – koncert (zespoły AVE і OPEN)
1800 – kolacja
1930 – adoracja eucharystyczna (projekt RYBY) oraz sakrament pokuty
2030 – wtajemniczenie w „RUCH CZYSTYCH SERC” 
2110 – koncert (zespół CROSSWAY) 
2245 – błogosławieństwo na odpoczynek 

  900 – modlitwy poranne
  930 – KATECHEZA W KATECHEZACH: 
          Dar czystości w życiu – I. Osoby konsekrowanej; II. Kapłana;
          III. Małżonków; IV. Narzeczonych; V. Chłopca; VI. Dziewczyny
1030 – podsumowanie katechez 
1130 – MSZA ŚWIĘTA
1300 – obiad

1030 – koncert (zespół MIŁOŚĆ)
          Zakończenie i błogosławieństwo 

  930 – MSZA ŚWIĘTA  

Warunki udziału: 
 - wiek od 15 lat; 
- religijna intencja; 
- odpowiedzialny za grupę młodzieży; 
- lista uczestników (imię i nazwisko, wiek, miejscowość);
- środki higieniczne i wskazane leki;
- kubek, talerz, łyżka;
- wpisowe 40 000 rub. biał. od osoby (istnieje możliwość zwolnienia z opłat).

Podczas udziału w spotkaniu 2 maja będzie możliwość prezentacji własnej 
grupy (maksymalnie 5 minut). Forma prezentacji – świadectwo nt. „Dar czystego 
serca”.

Zgłosić grupę należy do 27 kwietnia:
w Grodnie u ks. Antoniego Gremzy (0152-74-00-73, 8029-632-43-73);

w Lidzie u ks. Władysława Surwiły (8029-867-55-16);
w Smorgoniach u ks. Stanisława Krawczenki  (8029-167-92-89).

Dojazd i powrót: 
własnym transportem, autobusami lub pociągiem.

Księże Antoni, bardzo 
proszę powiedzieć, dla-
czego miejscem spot-
kania młodych Diecezji 
zostały wybrane właśnie 
Smorgonie i dlaczego ta-
kie hasło? 
– Odpowiedź jest bardzo 

prosta: ostatnie Dni Mło-
dzieży w Smorgoniach od-
były się w 2003 r. , i w ogóle 
młodzież ze Smorgoń jest 
bardzo aktywna i jest god-
na przyjmować DDM u sie-
bie. Hasło – „Czystego serca 

widzą Boga” – jest parafra-
zą głównego hasła, podane-
go przez Papieża Franciszka 
młodzieży całego Kościoła 
na rok bieżący: „Błogosła-
wieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać 
będą”. To są słowa jednego 
z błogosławieństw Pana Je-
zusa.

Jakie są kryteria wyboru 
stolicy Diecezjalnych Dni 
Młodzieży? 
– Kryteria są niezmienne: 

dobry dojazd, gościnność 
księży i wiernych, aktyw-
ność miejscowej młodzieży 
w życiu diecezji i parafii. 

Aby przemówić do dzi-
siejszej młodzieży lub ją 
zachęcić do czegoś, trze-
ba wykorzystać wszyst-

kie możliwe środki. Jakie 
środki będą wykorzysta-
ne podczas tych dni, aby 
młodzież usłyszała Chry-
stusa i siebie nawzajem? 
– Tymi środkami ewan-

gelizacji będą specjalny 
pociąg DDM – t.zw. pociąg 
„Czystego serca”, religij-
ne koncerty i spotkania z 
ludźmi, którzy podzielą się 
świadectwem o tym, dla-
czego warto zabiegać o za-
chowanie „Czystego serca” 
w życiu konsekrowanym, 
kapłaństwie, małżeństwie, 
narzeczeństwie oraz pod-
czas przeżywania okresu 
młodości. 

Najwięcej młodzieży 
przyjeżdża z miast, naj-
mniej ze wsi. A jednak za 
tyle lat obserwacji czy po-
wie Ksiądz, z których pa-
rafii przybywa najwięcej 
młodych ludzi?  
– Rzeczywiście tak jest. 

Młodzież z parafii miejskich 
– z Grodna albo z Lidy, ze 
Szczuczyna i Iwia – chęt-
nie bierze udział w spotka-
niach młodzieżowych. Ilość 
uczestników z tych miast 
zawsze jest wysoka. Lecz 
jej procentowo nie ustępu-
ją, a nawet ją przewyższają 

niektóre parafie wiejskie: 
Sobotniki, Zabłocie, Szydło-
wice, Lipniszki. 

Jakie nowe punkty są 
przewidziane w planie 
tegorocznych Dni Mło-
dzieży? 
– Jak i zawsze punkty pro-

gramu będą odpowiadać 
głównemu tematowi spot-
kania, czyli słowom: „Czy-
stego serca widzą Boga”. 
Będą nim też poświęcone 
katechezy i prace w gru-
pach, rozmowy i możliwość 
przyłączenia się do Ruchu 
Czystych Serc, to znaczy do 
grupy ludzi, którzy starają 
się żyć w swej sferze płcio-
wej i seksualnej według 
błogosławieństwa i nauki 
Pana Jezusa. 

Czy fenomen spotkań 
młodzieżowych, a to oko-
ło 1000 młodych ludzi w 
poprzednich spotkaniach, 
później owocuje?  
– Zawsze podczas Die-

cezjalnych Dni Młodzieży 
odbywa się stały proces re-
ligijnego wychowania mło-
dych ludzi. Tegoroczne spot-
kanie nie jest wyjątkiem. Od 
wychowania przechodzi się 
do samowychowania. Widać 
to w życiu młodzieży, któ-

ra regularnie uczestniczy-
ła w spotkaniach, a dzisiaj 
sama angażuje się w życie 
różnych grup apostolskich 
i parafialnych, ożywiając 
je swymi dziełami chrześ-
cijańskimi i świadectwem 
życia. 

Jak można młodych za-
chęcić do codziennej pra-
cy w swoich parafiach? 
– Trzeba najpierw im za-

ufać, aby mogli przekonać 
się, że potrafią razem uczy-
nić wiele dobrego.  Osiąg-
nięcie tego celu zależy od 
stałej obecności duszpa-
sterza pośród młodzieży i 
prowadzenia jej ku temu, 
aby rzeczywiście mogła 
przeżywać swoją wiarę jako 
spotkanie z żywym Bogiem. 
Wtedy mniej będzie padać 
negatywnych wypowiedzi 
ze strony księży i dorosłych, 
że młodzież jest zła albo że 
za mało angażuje się w ży-
cie parafialne i apostolskie. 
Młodzież jest dobra, trzeba 
jedynie umieć wydobyć z 
niej potencjał dobra. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
ks. Paweł Sołobuda

Ks. Antoni 
Gremza,
główny 
organizator 
Diecezjalnych 
Dni Młodzieży 
Diecezji 
Grodzieńskiej
w Smorgoniach

Warto zabiegać o zachowanie czystego serca
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Kenia:
wspólna

modlitwa
o pokój

W Garissie,  gdzie w 
Wielki  Czwartek is-
lamscy fundamentaliści 
bestialsko zamordowali 
148 chrześcijańskich 
studentów, odbył się 
marsz sprzeciwu wobec 
terroryzmu.

Na czele marszu szło 
ponad 2500 studentów, któ-
rzy w ten sposób wyrażali 
pamięć o zabitych kolegach, 
a jednocześnie domagali się 
od władz większej ochrony i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
na uniwersytetach w Kenii. 
Manifestacji towarzyszyła 
międzyreligijna modlitwa 
o pokój, bezpieczeństwo i 
pojednanie. W tej intencji 
kenijscy chrześcijanie modlili 
się także w kościołach całego 
kraju podczas wielkanocnych 
liturgii.

Prawie
milion osób

obejrzy
Całun Turyński

Około 900 tysięcy osób 
zapisało się w Interne-
cie na wizytę w katedrze 
w stol icy Piemontu, 
gdzie od 19 kwietnia do 
24 czerwca wystawiony 
będzie Całun Turyński. 

Ostateczna liczba osób, 
k tóre  we jdą  do  Kapl i cy 
Świętego Całunu w katedrze 
świętego Jana Chrzciciela, 
będzie jeszcze wyższa, gdyż 
przyjmowanie zgłoszeń na-
dal trwa.

21 i 22 czerwca wizytę w 
Turynie złoży Papież Franci-
szek, który również zobaczy 
lniane płótno. Zgodnie z 
tradycją owinięte było w nie 
ciało Chrystusa po ukrzyżo-
waniu i widać na nim ślady 
Jego krwi.

Kinga Krasicka

Dżihadyści wysadzili
maryjny kościół

Dżihadyści z tak zwane-
go Państwa Islamskiego 
wysadzili w powietrze 
kościół Najświętszej 
Maryi Panny w wiosce 
Tel Nasri w północno-
wschodniej Syrii.

Był to element w pełni 
świadomego zacierania śla-
dów chrześcijańskiej obec-
ności w tym regionie. Dżiha-
dyści zdetonowali założony 
w tym kościele ładunek wy-
buchowy.

W ostrych słowach wiel-
kanocny zamach potępiła 
Asyryjska Sieć Praw Czło-
wieka. Przypominano, że 
w myśl prawa międzyna-
rodowego jest to zbrodnia 
wojenna.

ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

Grodno

Smorgonie

Brzostowica Wielka

Przedstawienie teatralne Drogi Krzyżowej 
w parafii Najświętszego Odkupiciela w 
Grodnie

Sopoćkinie

Tydzień
Miłosierdzia Bożego
w parafii iwiejskiej 

Wierni parafii świętych Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu odwiedzili 4 szpitale, gdzie się 
znajdują ludzie starzy. Parafianie składali chorym życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, częstowali pisankami, słodyczami, dawali prezenty i kartki świąteczne.

Poza tym wierni odwiedzili szpital dla chorych neuropsychiatrycznie we wsi Karnysze (re-
jon nowogródzki). Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia Bożego odbył się koncert, na którym 
utwory Bacha wykonywał 13-letni Antoni Szukow. Także utwory klasyczne z różnych epok 
wykonał dla obecnych zespół „Rafika”. 

Mam na imię Ania, jestem 
zwykłą dziewczyną, która musi 
każdego dnia biegnąć do pra-
cy, wieczorem na zakupy lub 
na zajęcia z angielskiego... 
Jednym słowem, mam takie 
same problemy jak i wszyst-
kie ludzie na świecie. Jednak 
czasami udaje mi się znaleźć 
chwilkę na zastanowienie się 
nad różnymi rzeczami. Bar-
dzo często rozmyślam o Bogu, 
przyglądam się także swojemu 
życiu, i raz po raz dochodzę do 
wniosku, że to Bóg najbardziej 
troszczy się o mnie. To On po-
maga w pokonywaniu trudno-
ści, kieruje mną, kiedy muszę 
zmagać się z wyzwaniami co-
dziennego życia. 

Drogi Czytelniku, teraz pew-
nie zadajesz pytanie, po co to 
wszystko mówię. Otóż chcę 
podzielić się z Tobą historią 
pewnego człowieka, będącą 
świadectwem działania Bożej 
łaski. Być może niektórym to 
świadectwo pomoże z innej 
strony spojrzeć na problemy 
albo da impuls do tego, by 
lepiej wykorzystać dany czas 
i nauczyć się cieszyć z małych 
zwycięstw życiowych. 

„Pewnego dnia wróciłem 
do pustego domu po całym 
dniu, załamany psychicznie 
położyłem się na łóżku i leża-
łem przez kilka godzin, przed 
oczami zrobiło mi się czarno, 
nie wiedziałem, co się dzieje, 
czułem jedną wielką obojęt-
ność i jedną nieodpartą myśl, 
która pozwoliłaby skończyć to 
ciągnące się od kilku lat cier-

pienie, a którego końca nic 
nie zapowiadało. Myślałem 
wtedy, aby skończyć swoje ży-
cie. Byłem jednak tak słaby, że 
nie byłem w stanie ruszyć się 
z łóżka, przeleżałem więc tak 
kilka godzin... W końcu zmu-
siłem moje bezwładne ciało, 
aby wstać i dowlekłem się do 
kuchni, popatrzyłem wtedy na 
wiszący tam obraz Jezusa – 
ugięły mi się kolana.

Wielokrotnie kłóciłem się z 
Bogiem, gdy nie mogłem so-
bie poradzić ze swoją sytuacją, 
wtedy jednak nic nie czułem, 
byłem całkowicie obojętny. 
Wtedy stało się coś dziwne-
go: usłyszałem głos jakby we 
własnym wnętrzu: „Nie bój się, 
Ja jestem”. Poczułem wtedy 
tak ogromny przypływ miłości, 
że wydawało mi się, że zaraz 
umrę, wydawało mi się, że nie 
jestem w stanie znieść takiego 
ogromu miłości. Zwinąłem się 
jak foliowy worek przyłożony 
do ognia i płakałem leżąc na 
płytkach posadzki w kuchni. 

Gdy jednak wstałem, nic już 
nie było jak wcześniej, już nie 
byłem tym samym człowie-
kiem. Uświadomiłem sobie po 
czasie, że miałem depresję, że 
załamałem się emocjonalnie 
i w tamtej chwili otrzymałem 
niczym nie zasłużoną łaskę, 
dzięki której mogłem się pod-
nieść i stawić czoło przeciw-
nościom.

Wtedy Jezus pokazał, jak 
bardzo jest blisko w całej tej 
sytuacji. Nagle popatrzyłem 
na wszystko z zupełnie innej 

perspektywy. Zobaczyłem, jak 
w zestawieniu z tym źródłem 
niepojętej miłości moje prob-
lemy są małe. To, co jeszcze 
przed chwilą wydawało mi 
się sytuacją nie do przejścia, 
nagle stało się drobnostką. 
Doświadczyłem tego, że Bóg 
prawdziwie istnieje i chce 
działać w naszym życiu. Skoro 
jest On tak blisko, to wszystko 
co mnie spotkało ma sens, a 
skoro ma sens, to warto żyć.

Jeżeli chcesz zmienić swoje 
życie, jeżeli chcesz doświad-
czyć prawdziwej wolności, 
wtedy bez względu na to jak 
trudna i niezrozumiała jest sy-
tuacja, w której się znalazłeś, 

musisz uwierzyć, że jest wpi-
sana w część Bożego planu 
dla Twojego życia. Chęć zrozu-
mienia i ogarnięcia trudnych 
sytuacji musi ustąpić miejsca 
wierze i zaufaniu Bogu. To nie 
znaczy, że masz usiąść i nic nie 
robić – to nie tak. Wręcz prze-
ciwnie masz działać, ale w peł-
ni wiary i zaufania do Boga.  

Znam całe mnóstwo osób 
które bez doświadczenia cier-
pienia w swoim życiu nie od-
kryłyby Boga. Często Bóg jest 
na samym końcu, próbujemy 
wszystkiego, tylko nie zwra-
camy się do Niego i przez to 
po drodze zostajemy poranie-
ni. Ale w końcu docieramy do 

Niego”.
Muszę się przyznać, że 

właśnie ta historia pomogła 
mi kiedyś spojrzeć inaczej na 
wszystko, co się dzieję w moim 
życiu, a nawet w pewnym sen-
sie dodała siły, by przezwy-
ciężyć trudności. Od tamtego 
dnia coraz bardziej uczyłam 
się pokory, coraz bardziej ot-
wierałam swoje serce na Boga, 
a On prowadził mnie każde-
go dnia. Zaufałam Jezusowi 
wszystkie swoje sprawy, a On 
mi pomógł. A więc i Ty, drogi 
Czytelniku, zaufaj!

Przygotowała
Kinga Krasicka

Zaufaj! „Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, jeżeli chcesz doświadczyć prawdziwej 
wolności, wtedy bez względu na to jak trudna i niezrozumiała jest sytuacja, w 
której się znalazłeś, musisz uwierzyć, że jest wpisana w część Bożego planu dla 
Twojego życia”.

Prawdziwa wiara w Boga polega na całkowitym zaufaniu Mu



6 № 8, 19 kwietnia 2015  
Słowo Życia WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

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

   

W kolejnej sondzie zaproponowaliśmy 
Czytelnikom odpowiedzieć na pytanie, czym 
dla nich jest Wielkanoc. Większość spostrzega 
Wielkanoc jako przeżycie religijne. Jest to 
przecież największe święto chrześcijańskie. 
Jezus zmartwychwstając otwiera dla każdego 
z nas bramy nieba. Powinniśmy być duchowo 
przygotowani do niego już tu, na ziemi. 

Kolejne wyniki komentuje
ks. Paweł Sołobuda, redaktor naczelny.

Trafną i  bardzo ważną 
odpowiedź otrzymaliśmy 
p r z y  ko le jne j  sondzie . 
W ię k s zość  sp os t r ze g a 
Wie lkanoc jako świę to 
r e l i g i j n e .  P o m i m o 
s p o t k a ń  r o d z i n n y c h 
a l b o  d o ś w i a d c z o n e j 

gościnności przy naszym stole powinniśmy 
d o ś w i a d c z y ć  d u c h o w e j  o b e c n o ś c i 
C h r y s t u s a  Z m a r t w y c h w s t a ł e g o  w 
naszym życiu. I dlatego przeżywając 
ten ważny dzień stajemy się świadkami 
cudu Zmar twychwstania. Pamiętajmy, 
że Wielkanoc dokonuje się zawsze, gdy 
chcemy być blisko Boga, który powstaje z 
martwych i otwiera dla nas bramy niebios. 
Cieszmy się z tego wielkiego religijnego i 
duchowego doświadczenia.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Czym dla Pana/Pani jest 
Wielkanoc?

85,7% przeżyciem religijnym
  8,2% świętem rodzinnym
  4,1% miłą tradycją
    2% trudno powiedzieć

WYNIKI SONDY KOMENTARZ EKSPERTA

Ks. Paweł
Sołobuda

  23 kwietnia 1952 r.  – ks. Wacław Romanowski, prob. Porzecze, zm. w Karagandzie;
 24 kwietnia 1991 r.  – ks. Aleksander Ciereszko, prob. Wołpa;
 24 kwietnia 1992 r.  – ks. Jan Mianowski, prob. Rohoźnica;
 24 kwietnia 2005 r.  – o. Wenanty Wilkosz CSsR, prob. Repla;
 25 kwietnia 1984 r.  – ks. Józef Maciejewski, prob. Zaniewicze.

Wierni parafii sopoćkiń-
skiej, wśród których także 
dzieci i młodzież, tradycyj-
nie w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego odbyli pielgrzymkę 
do kaplicy parafialnej w 
Świacku, gdzie się znajduje 
obraz „Jezu, ufam Tobie”.

12 kwietnia grupa w 
składzie 40 parafian na 
czele z księdzem probosz-
czem Antonim Obuchow-
skim wyruszyła w drogę. 
Wierni pielgrzymowali 
w intencji swojej parafii, 
swoich bliskich, krewnych 
i przyjaciół, wspólnie mod-
lili się Bogu bogatemu w 
miłosierdzie: „Miej miło-

sierdzie dla nas i całego 
świata”.

W kaplicy Miłosier-
dzia Bożego w Świacku 
została odprawiona od-
pustowa Msza św., której 
przewodniczył ks. Jerzy 
Martinowicz. W homilii ka-
płan przybliżył obecnym 

uroczystość Miłosierdzia 
Bożego zaznaczając, że 
„prawda o Bogu bogatym 
w miłosierdzie pozwala 
nam zobaczyć Go obok 
człowieka cierpiącego, 
tego, życie i godność ludz-
ka którego są zagrożone”.

Nabożeństwo w intencji 
wszystkich, którzy zginęli 
podczas katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem, odbyło 
się 10 kwietnia w kościele 
Znalezienia Krzyża Święte-
go w Grodnie.

Tragedia, która miała 
miejsce 5 lat temu, zabrała 
życia niemal całego ów-
czesnego rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej ogólną 
liczbą 96 osób. Wierni die-
cezji Grodzieńskiej wraz 

z proboszczem kościoła 
pobernardyńskiego ks. An-
tonim Chańką, który prze-
wodniczył Mszy św., mod-
lili się o pokój wieczny i 
szczęście w Domu Ojca dla 
ofiar katastrofy. 

„Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”

Msza Święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej

Odbyło się spotkanie medyków diecezji Grodzieńskiej 

W Lidzie odbędzie się sympozium
dla osób konsekrowanych

29 kwietnia w parafii Świętej Rodziny w Lidzie odbędzie się sympozium dla osób kon-
sekrowanych diecezji Grodzieńskiej na temat „Ewangelia, proroctwo, nadzieja”.

Sympozium to zostanie zorganizowane w ramach Roku Życia Konsekrowanego, ce-
lem którego jest zgłębinie wiary tych, którzy ofiarowali swoje życie na służbę Bogu 

i ludziom, oraz podkreślenie znaczenia osób konsekrowanych w życiu Kościoła.

Program:
10.00 – wstęp (o. Witold Petelczyc SChP);
10.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (o. Antoni Porzecki OFMConv);
10.30 – referat I: „Obudźcie świat radością, źródłem której jest Chrystus:
             Papież Franciszek do osób konsekrowanych”;
11.00 – dyskusja;
11.30 – referat II: „W jedności ucieleśniać Chrystusa w świecie. Życie zakonne
             w posłudze na rzecz nowej ewangelizacji”;
12.00 – dyskusja, pytania;
13.00 – obiad;
14.00 – referat III: „Меmоriа Sanctorum i Memoria Martyrum jako najgłówniejsze stacje 
             Roku Życia Konsekrowanego”;
14.30 – prezentacja „Życie konsekracji” (siostry szensztackie);
15.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, sakrament pojednania;
16.00 – Msza święta (celebruje ks. bp Aleksander Kaszkiewicz), zakończenie.

Z okazji uroczystości 
młodzież z parafii św. Mi-
kołaja Biskupa w Giera-
nionach przygotowała i 
przedstawiła pantomimę.

Na początku przed-
stawienia kolorowe pu-
dełko przyciąga uwagę 
zwykłego człowieka, 
któremu nie udaje się 
go otworzyć. Pudełko 
to zauważa także chory 
człowiek, który zajrzaw-
szy do środka staje się 
zdrowy. Człowiek smut-
ny, który już stracił na-
dzieję na życie, staje 
się radosny i tą radość 
niesie wszystkim. Póź-

niej na scenie okazują 
się młodzi małżonko-
wie, którzy się kłócą nie 
ustępując sobie, ale wi-
dzą pudełko, które nag-
le rozjaśnia ich życie. 
Rozumieją swój błąd i 
przebaczają sobie na-
wzajem.

Powstaje pytanie: co 
jest w tym kolorowym 
pudełku? Jest to krzyż 
Jezusa Chrystusa, który 
wyjmuje z pudełka zwy-
kły człowiek, pokazując 
wszystkim miłosierdzie 
Boże.

Niedziela Miłosierdzia Bożego w Gieranionach 

Dzień skupienia dla mło-
dzieży, która przygotowuje 
się do sakramentu Bierzmo-
wania, odbył się w tym roku 
11 kwietnia. W rekolekcjach 
wzięli udział niemal wszyscy 
kandydaci, około 40 osób.

W ciągu dnia młodzież 
wysłuchała dwóch konfe-
rencji, jedna z których była 

poświęcona tematowi tro-
ski o Kościół, a szczególnie 
o wspólnotę, do której na-
leżą. Konferencje wygłosił 
redemptorysta o. Andrzej 
Jodkowski.

Druga konferencja od-
była się w kształcie świa-
dectwa na temat modlitwy, 

a zwłaszcza adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. 
Później odbyła się wspól-
na adoracja jako rezul-
tat świadectwa modlitwy 
uwielbienia, słowa i akom-
paniament muzyczny do 
której przygotowali młodzi 
z Mińska. 

W Szczuczynie odbyły się rekolekcje dla młodzieży

Adoracja całonocna odbyła się w katedrze grodzieńskiej
W nocy z 11 na 12 kwiet-

nia przed uroczystością Mi-
łosierdzia Bożego według 
już dawnej tradycji w pa-
rafii św. Franciszka Ksawe-
rego odbyła się całonocna 
adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Podczas adoracji 
obecni modlili się o pokój i 
spokojne życie chrześcijan 
w Syrii.

Czuwanie modlitewne 

rozpoczęło się o północy 
Mszą św., której przewod-
niczył ks. Witalij Dobroło-
wicz – dyrektor „Caritas” 
diecezji Grodzieńskiej. 
W swojej homilii kapłan 
zaznaczył, że my za przy-
kładem Jezusa Chrystu-
sa powinniśmy aktywnie 
uczestniczyć w sprawach 
miłosierdzia, oraz przypo-
mniał, że Papież Franciszek 

ogłosił kolejny rok litur-
giczny Rokiem Miłosier-
dzia.

Podczas adoracji w cią-
gu całej nocy wspólnie się 
modliła młodzież, różne 
parafialne wspólnoty mod-
litewne oraz inni wierni 
Grodna. Skończyła się ca-
łonocna adoracja Mszą 
Świętą o godzinie 7.00.

Zapraszamy na sympozium
„Miłość – nasza misja – rodzina w pełni żywa” 

10 maja w kościele Najświętszego Odkupiciela w Grodnie (ul. Kurczatowa 41) 
odbędzie się sympozium „Miłość – nasza misja – rodzina w pełni żywa”, organizo-

wane przez Radę ds. Rodziny Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi.

Program:
09.30 – rejestracja uczestników;
10.00 – otwarcie sympozium;
10.20 – prezentacja katechez na temat „Miłość – nasza misja – rodzina w pełni żywa”;
10.40 – wykład „Miłość jest skarbem schowanym w glinianym naczyniu”;
12.00 – przerwa na kawę;
12.30 – świadectwo małżonków Roberta i Marii;
14.00 – obiad;
15.00 – sekcja „Dialog sprzyjający miłości”, pytania;
16.00 – warsztaty „Komunikacja w małżeństwie”;
17.30 – przerwa na kawę;
18.00 – podsumowanie oraz Msza św. na zakończenie sympozium.

11 kwietnia w kościele 
Świętej Rodziny w Lidzie 
podczas spotkania pra-
cownicy służby zdrowia 
zastanawiali się nad te-
matem „Aspekty medycz-
ne i duchowe depresji”.

Corocznie zwiększa 
się liczba osób cierpią-
cych na tą chorobę. W 
ciągu ostatnich kilku lat 
depresja została choro-
bą cywilizacji i dotknę-
ła około 450 milionów 
ludzi w całym świecie. 
Przypuszcza się, że po 
2020 r. będzie ona głów-
ną przyczyną niepełno-
sprawności.

Podczas spotkania 
służby zdrowia w Li-
dzie uczestnicy i goście 
wspólnie poszukiwali 
przyczyn depresji i dróg 
pomocy człowiekowi, 
którego dotknęła. Pro-
boszcz lidzkiej parafii 
Świętej Rodziny i gospo-
darz spotkania ks. Józef 

Hańczyc witając uczest-
ników zaznaczył, że je-
dynie Chrystus najlepiej 
zna recepty na szczęś-
cie człowieka i tylko On 
może ocalić nawet z naj-
większych chorób duszy 
i ciała. Z kolei ks. Miko-
łaj Cichonowicz mówił 
o potrzebie odróżnienia 
opętania od zaburzenia 
psychicznego i podał 
zgodnie z chrześcijań-
skimi przedstawieniami 
oznaki opętania. 

Podczas spotkania 
medycy dzielili się do-
świadczeniem pracy, 
analizowali zjawisko de-
presji w różnych wymia-
rach osoby człowieka, 
żeby bardziej efektywnie 
pomagać pokutującym. 
W ramach spotkania zo-
stała odprawiona także 
Msza św. , którą celebro-
wał biskup pomocniczy 
archidiecezji Mińsko-Mo-
hylewskiej Jerzy Kasabu-
cki.
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Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Chrystus Zmartwych-
wstały napełnia życie Eksce-

lencji światłem i miłością oraz 
towarzyszy na pięknej drodze 
kapłańskiej. Niech Matka Boża 
zawsze czuwa nad Ekscelen-
cją, a Anioł Stróż pomaga w 
trudnych sytuacjach życio-

wych.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij 

Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Konopielce z okazji 
Urodzin i Imienin składamy 
serdeczne życzenia obfitych 

darów Ducha Świętego, stałej 
opieki Matki Najświętszej, 
długich lat życia, mocnego 

zdrowia, cierpliwości, pogody 
ducha, wszelkich łask Bożych 
oraz życzliwych ludzi obok.

Wierni z kapl. Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu Ge-
nadijowi Romaszko z okazji 

Imienin składamy najserdecz-
niejsze życzenia. Niech każdy 
Twój dzień będzie szczęśliwy 
i błogosławiony, zdrowie nie 

słabnie, wiara się wzmacnia w 
każdym momencie, a z twarzy 

nie schodzi uśmiech. Niech 
dobry Bóg obdarza Cię swoimi 

łaskami, a Matka Boża i św. 
Patron nieustannie się Tobą 

opiekują. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca  
z Hermaniszek

Czcigodnemu Księdzu Jerze-
mu Powajbie z okazji Imienin 
życzymy wiele łask Bożych na 
każdy dzień życia i posługi ka-
płańskiej, nieustannej opieki 
Matki Bożej i św. Patrona, a 
także obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech każdy dzień 
mija w spokoju i szczęściu, a 
obok będą dobrzy i życzliwi 

ludzie.
ІІІ Zakon św. Franciszka, Kółka 

Żywego Różańca oraz chór parafialny 
z par. Teolin

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Bartoszewiczowi 
z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia. Niech 
Twój Anioł Stróż zawsze 

będzie obok, Pan Bóg obdarza 
spokojem i wszystkim, czego 

potrzebuje Twoje serce, a 
Matka Boża otacza swym 

płaszczem. Niech Twa droga 
do Boga przyciąga wiernych, 
a młodzież, która będzie Cię 

słuchać, zawsze trwa przy 
Tobie.

Z miłością i wdzięcznością parafianie 
z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu Jerze-
mu Fiedukowi z okazji Imie-
nin składamy wiązankę naj-
piękniejszych życzeń. Niech 
dobry Bóg nieustannie zsyła 
na Ciebie swoje dary, a Duch 
Święty dodaje mocy i wspiera 
na drodze kapłańskiej. Niech 
św. Patron czuwa nad Tobą i 
prowadzi drogą do świętości, 

oświetloną promieniami Bożej 
miłości i miłosierdzia. Szczęść 

Boże!
Z pamięcią modlitewną członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca z Różanki

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Romanowi Jałow-

czykowi z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego składamy serdeczne 
życzenia mocnego zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego, 
radości, optymizmu, darów 

Ducha Świętego oraz mocnej 
wiary. Niech Jezus, który oddał 
swe życie na krzyżu, pomaga 
Ci we wszystkich trudach. Z 
całego serca dziękujemy za 

troskę o kościół i nas.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z 

par. Narodzenia NMP
w Kiemieliszkach

Czcigodnemu Księdzu Ge-
nadijowi Romaszko z okazji 
Urodzin składamy serdeczne 
życzenia. Niech Bóg Najwyż-
szy otacza Cię swoim miło-

sierdziem i obdarza łaskami, 
Duch Święty niech oświeca 
każdy dzień Twej drogi ka-

płańskiej, a Matka Najświęt-
sza ma Ciebie w swej opiece. 
Niech dobry Bóg wynagrodzi 

Cię za wszystkie starania i 
przykład życia, za drogę, którą 

prowadzisz nas do źródła, z 
którego czerpiemy siły i mi-

łość do Boga, za bezgraniczną 
dobroć, szczerą modlitwę, mą-
dre rady, przyjemny uśmiech 
oraz za światło, które niesiesz 
nie tylko w naszej parafii, lecz 

także wszystkim ludziom, 
którym jest ono potrzebne. 
Szczególnie dziękujemy za 

odnowienie naszego kościoła. 
Wdzięczni parafianie z Hermaniszek

Czcigodnemu Księdzu 
Zdzisławowi Wederowi z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego serca 

życzymy zdrowia na długie 
lata i pomyślności w pracy 

duszpasterskiej. Twoja ener-
gia, radość i uśmiech dodają 
Ci życia, a nas bardzo cieszą. 
Niech Matka Boża przytula 

Cię do swego serca i dodaje sił 
w posłudze Bogu i ludziom.

Z modlitwą Alicja i Witalij
Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnej Siostrze Maryi Sta-
siewicz z okazji Świąt Zmar-
twychwstania Pana składamy 
serdeczne życzenia wielu sił 
i mocnego zdrowia. Niech 

Chrystus Zmartwychwstały 
opiekuje się Tobą i dodaje sił w 
posłudze, a Matka Boża wspie-
ra i przytula do swojego serca. 
Zawsze pamiętamy o Tobie w 

swoich modliwach.
Alicja i Witalij Woronowowie

ze Smorgoń

Szanownym Siostrom: Weroni-
ce Bliźniuk, Irenie Barcewicz, 

Walentynie Kot, Marianie 
Aleszczyk, Filatei Cichono-
wicz, Aleksandrze Oreszko, 

Agacie Smolskiej i Klarze 
Wołczek z okazji Świąt Wielka-
nocnych przesyłamy serdeczne 

życzenia. Niech Wasze życie 
będzie napełnione światłem i 

miłością, a Zbawiciel prowadzi 
Was po pięknej drodze, którą 
wybrałyście, i obdarza zdro-

wiem i cierpliwością.
Z szacunkiem i modlitwą Alicja

i Witalij Woronowowie

Czcigodnym Księżom: 
Stanisławowi Krawczence, 

Stanisławowi Ługowskiemu, 
Józefowi Bogdziewiczowi, 
Józefowi Makarczykowi, 

Wiktorowi Zacharzewskiemu 
oraz Aleksandrowi Mietli-

ckiemu z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego przesyłamy ser-
deczne życzenia zdrowia na 

długie lata życia. Niech dobry 
Bóg codziennie obdarza Was 

swoimi obfitymi łaskami, 
wzmacnia wiarę i nadzieję, a 
Matka Boża nieustannie się 

Wami opiekuje.
Z modlitwą Alicja i Witalij

Woronowowie

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Swisłockiemu z okazji Imienin 

życzymy mocnego zdrowia, 
sił i wytrwałości na drodze 

kapłańskiej, codziennej radości 
i pogody ducha. Niech Matka 
Boża otacza Cię płaszczem 

swej matczynej opieki, a św. 
Jerzy strzeże od wszelkiego zła 
i prowadzi przez drogę życia. 

Szczęść Boże! 
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca  
z Krzemianicy

Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Rejszelowi z okazji Świąt 

Wielkanocnych i Dnia Kapłana 
składamy serdeczne życzenia 
dobrego zdrowia, spokoju w 

sercu, optymizmu, sił i cierpli-
wości oraz wszelkich łask od 
Chrystusa Zmartwychwsta-

łego. Nieustannie głoś Słowo 
Boże i codziennie bądź wzo-
rem wiary i miłości do Boga i 
bliźniego. Niech Matka Boża 

Ci błogosławi oraz będzie Twą 
wierną Przyjaciółką w drodze 
do Królestwa Niebieskiego.

Wierni ze w. Skiersie

Czcigodnym Księżom Ma-
rianowi Chamieni i Piotrowi 
Wiśniewskiemu z okazji Dnia 
Kapłana oraz świąt Wielka-
nocy i Miłosierdzia Bożego 

życzymy zdrowia, szczęścia, 
cierpliwości, radości, dobrych i 
życzliwych ludzi obok, a także 

pomyślności w pracy dusz-
pasterskiej. Niech Pan Jezus 

przytuli Was do swojego serca, 
strzeże od chorób i nieszczęść, 
Matka Boża niech nieustannie 
czuwa nad Wami, a Duch Świę-

ty obdarza swoimi darami.
Wierni z par. Trójcy Przenajświętszej 

w Szydłowicach

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Martinowiczowi z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego składamy 
serdeczne życzenia zdrowia 

na długie lata, szczęścia 
i radości. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały obdarza Cię 
miłością i opieką. Dziękujemy 
za wspaniały przykład wiary i 

pobożności.
Wierni ze w. Wincuki i okolic

Czcigodnym Ojcom: Witoldowi 
Petelczycowi, Aleksandrowi 

Machnaczowi, Witalijowi Sierce 
i Witalijowi Słuce z okazji 

Świąt Wielkanocnych i Dnia 
Kapłana składamy serdeczne 

życzenia obfitych łask i światła, 
które przynosi w życie Chrystus 
Zmartwychwstały, a także po-
koju, nadziei i siły w posłudze 

Bogu i ludziom.
Z całego serca dziękujemy Wam 
za odrodzenie duchowe parafii i 
odnowienie świątyni, za miłość 

i troskę o każdego z nas.
Kółko Biblijne ze Szczuczyna

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Antoniemu Filip-

czykowi, Pawłowi Ejsmontowi 
i Dymitrowi Lewczykowi z 
okazji Dnia Kapłana i świąt 

Wielkanocy przesyłamy moc 
serdecznych życzeń: mocne-
go zdrowia, pogody ducha, 

spokojnych dni w łasce Bożej, 
dobroci od ludzi. Niech Duch 
Święty roztacza swoje światło 
na każdy dzień Waszej posługi 
kapłańskiej, Chrystus zawsze 
będzie Przyjacielem, a służba 

Bogu i ludziom przynosi zado-
wolenie i obfite owoce.

Chór parafialny oraz
wdzięczni parafianie

Czcigodnemu Księdzu 
Henrykowi Jabłońskiemu z 

okazji Dnia Kapłana oraz Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia wszelkich łask Bożych, 
opieki Maryi Panny, błogosła-
wieństwa od Zbawiciela Zmar-
twychwstałego oraz mocnego 
zdrowia na każdy dzień życia.

Chór parafialny oraz wdzięczni wier-
ni z par. św. Wacława w Wołkowysku 

Kochanym Siostrom Agniesz-
ce, Alicji, Karolinie i Antoni-

nie  z okazji świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego przesyłamy 

z serca płynące życzenia 
zdrowia, błogosławieństwa 

Bożego, hojnych i życzliwych 
ludzi na drodze. Niech Jezus 
Zmartwychwstały obdarzy 

Was Swą łaską, a Maryja Pan-
na ma w nieustannej opiece.

Chór parafialny oraz
wdzięczni parafianie

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Kuźmiczowi z okazji Imienin z 
całego serca życzymy wszyst-
kiego, co najlepsze: Bożego 

błogosławieństwa, optymizmu 
w każdej sytuacji, mocnej 

nadziei i wiary w sercu oraz 
niegasnącego uśmiechu na 

twarzy. Niech wszystkie nie-
szczęścia Cię omijają, a obok 
będą dobrzy i życzliwi ludzie, 

zawsze gotowi wesprzeć i 
rozdzielić z Tobą radość.

Z pamięcią w modlitwie członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Nowego Dworu

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Pawłowi Białono-

sowi i Jarosławowi Hryna-
szkiewiczowi z okazji Dnia 

Kapłana i świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego przesyłamy 

serdeczne życzenia. Niech 
wszystko, co Was spotyka na 

drodze życiowej, prowadzi ku 
zjednoczeniu z Panem. Niech 
każdy dzień będzie napełnio-

ny ciepłem, radością, życz-
liwością i spokojem. Niech 

Duch Święty wzmacnia Was w 
każdej chwili i obficie obdarza 

swoimi darami. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja! 

Wdzięczni wierni z Makarowiec

Kochanemu synu Księdzu 
Wiaczesławowi Matukiewi-

czowi z okazji Dnia Kapłana i 
Świąt Wielkanocnych życzymy 

wszystkich łask Bożych na 
każdy dzień. Niech Twa droga 
do Pana będzie łatwa i prosta, 
obok zawsze będą bliscy ludzie 

i wierni przyjaciele, zdrowie 
niech sprzyja, a Pan Zmar-

twychwstały obficie obdarza 
swoimi łaskami. Bądź świętym 
kapłanem i nigdy nie ustawaj 

na tym, co już osiągnąłeś.
Mama i ojciec

Czcigodnym Ojcom: Probosz-
czowi Waldemarowi Słocie i 
Andrzejowi Jodkowskiemu z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy mocnego zdrowia, 
spokoju w duszy i radości w 
sercu. Niech Jezus Chrystus, 
który umarł za nas na krzyżu 
i powstał z martwych, dodaje 
Wam sił dla służenia na niwie 

Pańskiej, krzepi nadzieję i 
obdarza swoimi cennymi 

łaskami. Poświęcajcie swoje 
życie Bogu do ostatniej chwili, 
a On wynagrodzi Was w swoim 

Królestwie.
Wierni z par. Przemienienia Pana

w Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi Witalijowi Czurganowi 
z okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 
sił w pracy duszpasterskiej, 

pogody ducha oraz realizacji 
wszystkich zamiarów. Niech 

Matka Boża opiekuje się Tobą 
codziennie, a Duch Święty 

obdarza swoimi darami.
Z modlitwą i wdzięcznością

parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 
Gricce z okazji Dnia Kapła-
na i Świąt Wielkanocnych z 
całego serca życzymy wiele 
łask Bożych. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały obdarza Cię 
swoim błogosławieństwem i 

napełnia serce spokojem. Moc-
nego zdrowia na długie lata!

Parafianie z kapl. Miłosierdzia
Bożego w Chodziłoniach

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Konopielce z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pana oraz 

Urodzin składamy wiązan-
kę najpiękniejszych życzeń 

mocnego zdrowia, radości w 
posłudze duszpasterskiej, sił 

w realizacji wszystkich planów 
i zamiarów. Niech ludzie, 

których spotykacie na swojej 
drodze życiowej, zawsze 

będą życzliwi i dobrzy, a Bóg 
Wszechmogący niech zsyła na 

Ciebie swe dary.
Wdzięczni parafianie

Czcigodnym Księżom: Pawłowi 
Sołobudzie, Waleremu Bykow-
skiemu i Pawłowi Urbanowi z 
okazji Świąt Zmartwychwsta-

nia Pana życzymy obfitych 
łask Bożych na każdy dzień 

życia, nieustannej opieki 
Najświętszej Maryi Panny oraz 
mocnego zdrowia i szczęścia w 

pracy na niwie Pana.
Wierni ze Mścibowa

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Jerzemu Konopielce 
oraz wszystkim, kto pomaga w 
posłudze duszpasterskiej w na-
szej parafii, z okazji Dnia Ka-
płana i Świąt Wielkanocnych 

życzymy wszelkich łask Bożych 
na każdy dzień posługi kapłań-
skiej, dużo zdrowia i radosnych 
dni, spełnienia marzeń i tylko 
życzliwych ludzi obok. Niech 

Duch Święty obdarzy Was 
swoimi darami, a Matka Boża 
Nieustannej Pomocy pomaga 
i ma w swej opiece. Chrystus 

Zmartwychwstał!
Wierni z kapl. Bortniki i Kółko Żywe-

go Różańca parafii mścibowskiej

Czcigodnemu Ojcu Witali-
jowi Bondaronkowi z okazji 
Imienin składamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń moc-
nego zdrowia, siły i wytrwa-
łości na drodze kapłańskiej, 
codziennej radości, pogody 
ducha, mocnej wiary, nieza-
chwianej nadziei i gorejącej 

miłości w sercu. Niech każdy, 
kogo spotkasz na swojej dro-
dze życiowej, uwidzi w Tobie 
wzór wierności i oddania się 

Bogu i ludziom.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
ze Słonimia

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Janowi Radziukowi, 

Pawłowi Urbanowi, Tadeu-
szowi Krisztopikowi, Pawłowi 

Zwierzyńskiemu i Pawłowi 
Romanowskiemu z okazji 

Dnia Kapłana i Świąt Wielka-
nocnych życzymy dużo łask 

Bożych. Niech Jezus, którego 
codziennie trzymacie w swych 

rękach, błogosławi Wam, a 
Matka Boża, która powierza 
Wam swojego Syna, otacza 

swą matczyną miłością i 
opieką. Niech źródłem Waszej 

mocy będzie serce Jezusa. 
Życzymy też sił i wytrwałości 
na każdy dzień życia i posługi 

kapłańskiej.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu Witali-
jowi Dobrołowiczowi z okazji 

Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego ze szczerego serca ży-
czymy wszelkich łask Bożych: 
mocnego zdrowia, siły i cierp-
liwości na drodze kapłańskiej, 

dobrych i życzliwych ludzi 
obok, a także obfitych darów 

od Jezusa Zmartwychwstałego 
i nieustannej opieki Jego Matki 

– Najświętszej Maryi Panny. 
Chrystus Zmartwychwstał!
Helena Aniskiewicz wraz z dziećmi, 

w. Girowicze

Czcigodnym Księżom Janowi 
Sarele i Leonowi Liszykowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
przesyłamy życzenia wielu łask 

Bożych: mocnego zdrowia, 
długich lat życia, pogody du-
cha, optymizmu, opieki Matki 

Bożej i Jezusa Chrystusa.
Członkowie Kółka Żywego Różańca

z par. Wołpa

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Szańczukowi z okazji Dnia 

Kapłana i świąt Wielkanocy z 
całego serca życzymy obfitych 

łask Bożych na każdy dzień 
życia i posługi pasterskiej, nie-

ustannej opieki Maryi Panny 
– Matki kapłanów, wszystkich 
darów Ducha Świętego i boga-
tych owoców na niwie Bożej. 

Niech wszystkie plany się rea-
lizują, a Twoje życie przyciąga 

innych do Chrystusa.
Parafianie z Hoży

Czcigodnym Ojcom: probo-
sczowi Witoldowi Żelwetro, 

Wiktorowi Borysiewiczowi, a 
także Siostrom Łucji i Andrzei 

z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia. Niech 

Jezus Chrystus Zmartwych-
wstały obficie obdarza Was 
swoimi łaskami i błogosła-

wieństwem, Matka Boża nie-
ustannie się opiekuje, a Duch 
Święty zsyła swe dary. Niech 
zdrowie nie słabnie, siły się 

wzmocniają, a w duszy zawsze 
gości spokój.

Parafianie z Lipniszek 

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Anatolowi 

Zacharzewskiemu z okazji 
Świąt Wielkanocnych z całego 
serca życzymy: niech Chrystus 

Zmartwychwstały obdarza 
Cię swoimi łaskami i dobrym 

zdrowiem na długie lata życia, 
Najświętsza Maryja Panna 

nieustannie się Tobą opiekuje, 
Duch Święty obficie obdarza 

swoimi darami, a obok będą je-
dynie dobrzy i życzliwi ludzie.

Parafianie z Michaliszek

Czcigodnemu Ojcu Probosz-
czowi Andrzejowi Szczupa-
łowi z okazji Dnia Kapłana i 

Świąt Wielkanocnych składa-

my swe serdeczne życzenia. 
Zostawaj wiernym i mądrym 

duszpasterzem, nie usta-
waj w głoszeniu Ewangelii 
słowami i życiem, prowadź 
nas ze sobą do Pana, a my 
Cię wesprzemy w trudnych 
chwilach i będziemy prosić 

u Pana o wszystkich łaskach 
dla Ciebie. Chrystus Zmar-

twychwstał! Prawdziwie 
Zmartwychwstał!

Wdzięczni parafianie z Nowej Rudy

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Adamowiczowi 

z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzymy dużo łask od 
Pana Zmartwychwstałego, 
sił i wytrwałości na drodze 

życiowej, mocnego zdrowia, 
szczęścia, pogody ducha 
oraz nieustannej opieki 

Matki Najświętszej i obfi-
tych darów Ducha Świętego 

na każdy dzień. Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja!
Wierni z par. Miłosierdzia Bożego

w Dociszkach

Czcigodnemu Księdzu Eu-
geniuszowi Borysiukowi z 

okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy najpiękniejsze 

życzenia. Niech każdy Twój 
dzień będzie napełniony 
spokojem, oczy lśnią ze 
szczęścia, a z twarzy nie 

schodzi radosny uśmiech. 
Niech Dobra Nowina o 

zmartwychwstaniu Syna 
Bożego wzmacnia nadzieję, 
a wszyscy, kto się znajduje 

obok, wspierają Cię i poma-
gają w drodze do świętości. 

Dziękujemy rodzicom za 
syna kapłana. Szczęść Boże!
Parafianie z kośc. w Kozłowiczach

Czcigodnym Księdzu Jerze-
mu Sakowiczowi i Ojcu Pa-

włowi z okazji Dnia Kapłana 
i Świąt Zmartwychwstania 

Pana składamy najpiękniej-
sze życzenia wszystkich 
łask Bożych na drodze 

kapłańskiej, obfitych darów 
Ducha Świętego i codzien-

nej opieki Najświętszej Ma-
ryi Panny. Życzymy mocne-
go zdrowia na długie lata w 
szlachetnym służeniu Bogu 
i ludziom. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały zawsze 

się opiekuje Wami.
Z modlitwą i wdzięcznością para-

fianie z Korelicz i Worończy

Czcigodnym Ojcom: Pro-
boszczowi Dymitrowi Łob-
kowowi, Józefowi Genzie, 
Andrzejowi Wróblewskie-
mu, Waleremu Maziukowi, 

Wiktorowi Bochanowi, 
Edwardowi Petelczycowi, 
Witoldowi Petelczysowi 

oraz Stanisławowi Staniew-
skiemu z okazji Dnia Kapła-

na i Świąt Wielkanocnych 
z całego serca życzymy 

błogosławieństwa Bożego, 
wszelkich łask od Zmar-

twychwstałego Chrystusa, 
darów Ducha Świętego na 

każdy dzień posługi kapłań-
skiej oraz długich lat życia 

w zdrowiu.
ІІІ Zakon św. Franciszka z par. 

Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Jerzemu Jodzi-
kowi z okazji Świąt Wiel-
kanocnych i Dnia Kapłana 
składamy najpiękniejsze 

życzenia mocnego zdrowia 
na długie lata życia, pogody 

ducha, codziennej rado-
ści, mocnej niezachwianej 

wiary, realizacji wszystkich 
planów i zamiarów. Niech 
Jezus, którego codziennie 
trzymasz w swych rękach, 

błogosławi na drodze 
kapłańskiej, a Matka Boża, 

która powierza Ci swego 
Syna, niech strzeże mat-

czyną miłością i otacza swą 
opieką. Życzymy Ci wytrwa-

le i z pewnością iść przez 
wybraną drogę życiową, 
służąc Bogu i ludziom. 
Dziękujemy za piękne 

pouczające kazania, ciepło i 
dobroć Twojego serca.

Z szacunkiem parafianie
z Cudzieniszek

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Z głębi serca

 ciąg dalszy na str. 8



Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Stwołowi z okazji 

Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego oraz Dnia 

Kapłana składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń: 

opieki Matki Najświętszej, 
błogosławieństwa Bożego, 
mocnego zdrowia, pogod-
nych dni, żeby każdy mo-

ment był słoneczny, radosny 
i szczęśliwy. Niech Twe szla-
chetne powołanie przynosi 
zadowolenie z wyboru tak 
trudnej i odpowiedzialnej 

drogi życiowej.
Byli parafianie z Cudzieniszek

Czcigodnemu Ojcu Ma-
rianowi Chamieni z okazji 

Imienin składamy serdeczne 
życzenia mocnego zdrowia, 

sił na każdy dzień życia i po-
sługi duszpasterskiej, rado-
ści w sercu, spokoju w duszy 

oraz dobrych i życzliwych 
ludzi obok. Niech św. Patron  
nieustannie się Tobą opie-
kuje, a Matka Boża mocno 

trzyma za rękę i prowadzi do 
swego Najświętszego Syna.

Z pamięcią w modlitwie członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy

dla Czyśćca z Szydłowic

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Waleremu 
Szejgierewiczowi z okazji 

Dnia Kapłana z całego serca 
życzymy dużo radości w 
posłudze kapłańskiej na 

każdy dzień, sił dla reali-
zacji wszystkich planów i 
zamiarów oraz życzliwych 

ludzi obok, gotowych zawsze 
przyjść z pomocą. Niech 
dobry Bóg obdarza Cię 

zdrowiem, radością i cierp-
liwością.

Z modlitwą i szacunkiem parafianie 
ze Swisłoczy

Czcigodnym Księżom: 
Olegowi Żurawskiemu, 

Zdzisławowi Wederowi i 
Stanisławowi Krawczence 
z okazji Świąt Wielkanoc-

nych życzymy obfitych 
łask Bożych na każdy dzień 
życia, nieustannej pomocy 

Najświętszej Maryi Panny, a 
także mocnego zdrowia, po-
gody ducha i nieustannych 
sił w głoszeniu Ewangelii 

słowem i życiem.
Młodzież, dzieci, parafianie  

z kośc. św. Michała Archanioła
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu Kozłowskiemu z 
okazji Świąt Wielkanocnych 

życzę mocnego zdrowia, 
pogody ducha, codziennej 
radości, wielu łask Bożych 

na każdy dzień oraz ludzkiej 
życzliwości. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały zawsze 
i we wszystkim Księdzu 

pomaga, a Duch Święty ob-
darza swoimi darami.

Zdzisław ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Zacharzew-

skiemu składamy najser-
deczniejsze życzenia z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych. Niech Bóg 
Wszechmogący pomaga Ci 

w realizacji planów, a Matka 
Boża nieustannie się modli 

za Ciebie przed tronem 
Bożym, otacza swoją opieką, 
obdarza łaską, miłością i ra-
dością, z pieszczotą przytula 

do swego serca. Niech Pan 
obdarza Twych rodziców 

potrzebnymi łaskami i mocą 
swej miłości na długie lata. 
Chrystus Zmartwychwstał! 

Alleluja!
Z modlitwą wdzięczni parafianie

z Rohotnej

Szanowne Siostry Maryja 
Stasiewicz i Anna Nosie-

wicz! Z okazji Świąt Wiel-
kanocnych życzymy zawsze 
czuć wdzięczność od ludzi 
za Waszą posługę. Niech 

Bóg Wszechmogący obdarza 
Was swoimi łaskami, a Mat-

ka Boża – ciepłem swojego 
serca. Chrystus Zmartwych-

wstał! Alleluja!
Rodzina Anacko z Rohotnej

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Janowi Rejsze-
lowi z okazji Dnia Kapłana 

i Świąt Wielkanocnych 
składamy moc serdecznych 

życzeń dobrego zdrowia, 
szczęścia, optymizmu w 

każdej trudnej sytuacji oraz 
mocnej nadziei i miłości, 

które wypływają z pustego 
grobu Pana. Niech każdy 
Twój dzień będzie oświe-

cony łaską Bożą i miłosier-
dziem, a obok będą życzliwi 

ludzie.
Parafianie z Żołudka

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi Łastowskiemu z 
okazji Dnia Kapłana i świąt 

Wielkiej Nocy z całego serca 
życzymy obfitych łask Bo-

żych. Niech Chrystus Zmar-
twychwstały obdarza Cię 

swoim błogosławieństwem, 
Matka Boża otula płaszczem 

matczynej opieki, a Duch 
Święty zsyła swe obfite dary. 
Niech każdy dzień płynie w 

zdrowiu i radości, a droga do 
Pana będzie łatwa i piękna. 
Chrystus Zmartwychwstał! 

Alleluja!
Parafianie z Kopciówki

Czcigodnemu Księdzu 
Eugeniuszowi Borysiukowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych składamy 
szczere życzenia mocnego 

zdrowia, pomyślności w pra-
cy, nieustannej opieki Naj-
świętszej Maryi Panny, ob-
fitych łask Bożych i wszyst-
kich darów Ducha Świętego. 
Z całego serca dziękujemy Ci 
za wspólną modlitwę. Niech 
Bóg miłosierny błogosławi 
każdy dzień Twej posługi 

kapłańskiej.
Wierni z Torfobrykietnego

Drodzy Sybiracy! Rados-
nych Świąt Wielkanocnych 

przepełnionych nadzieją bu-
dzącej się do życia wiosny! 
Pogody ducha i radości w 

sercu ze zmartwychwstania 
Chrystusa oraz smacznego 
święconego w gronie bli-

skich Waszemu sercu ludzi 
życzy prezes Halina Jakołcewicz

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Radziewiczowi 
z okazji Świąt Wielkanoc-

nych z całego serca życzymy 
nieustannych łask od Pana 

Zmartwychwstałego, ciepła i 
dobroci od ludzi obok, opie-
ki Matki Bożej oraz szczęśli-
wego przeżycia każdego dnia 
w posłudze duszpasterskiej. 
Niech dobry Bóg zawsze Ci 
błogosławi! Chrystus Zmar-

twychwstał!
Z szacunkiem Sybiracy

Czcigodnym Księżom: 
Antoniemu Filipczyko-

wi, Pawłowi Ejsmontowi 
i Dymitrowi Lewczykowi 

z okazji Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego 
życzymy dużo zdrowia, 

pogody ducha i radości na 
każdy dzień. Niech Jezus 

Chrystus błogosławi Wam 
zawsze i we wszystkim, 

Matka Boża Nieustającej 
Pomocy czuwa nad Wami, 
a Duch Święty obficie da-

rzy swoimi darami.
Kółko Różańcowe MB Nieustają-

cej Pomocy z par. św. Wacława
 w Wołkowysku 

Czcigodnemu Księdzu Mi-
chałowi Wasilkiewiczowi 

z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego życzy-
my dużo zdrowia, szczęś-
cia, życzliwych ludzi na 

drodze kapłańskiej. Niech 
Jezus Chrystus obdarzy 

Cię mocnym zdrowiem, a 
Matka Boża niech będzie 
Twą przewodnicą w ciągu 

całego życia. 
„Margaretka” z par.  

św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu 
Wiaczesławowi Matukiewi-
czowi z okazji Dnia Kapłana 
składamy moc serdecznych 
życzeń. Niech Twoje życie 

będzie napełnione tylko do-
brymi sprawami, Bóg Ojciec 
obdarza mocnym zdrowiem, 

Duch Święty wzmacnia 
duszę i ciało oraz pomaga w 
posłudze i w życiu, a Jezus 
Chrystus i Jego Najświętsza 
Matka opromieniają bezgra-

niczną łaską i rozjaśniają 
każdy dzień Twojego życia. 

Dziękujemy rodzicom za 
syna kapłana.

Parafianie ze w. Leluki

Czcigodnym Ojcom: Pro-
boszczowi Waldemarowi 

Słocie, Andrzejowi Jodkow-
skiemu, Siostrze Antoninie z 
okazji Świąt Wielkanocnych 
z całego serca życzymy bez-
granicznych łask Bożych na 
każdy dzień życia, mocnego 

zdrowia, nieustanności w 
przybliżeniu ludzi do Boga, 
oraz niezachwianej wiary i 

niezłomnej nadziei w sercu. 
Niech Chrystus Zmartwych-

wstały błogosławi każdy 
Twój dzień!

Apostlat Pomocy dla Czyśćca
z par. Brzostowica Wielka

Bogu niech będą dzięki za 
50 lat wytrwania w mał-
żeństwie Jana i Teresy 

Turłajów. Chcę wyrazić też 
swoją ogromną wdzięczność 
Księdzu Dziekanowi Janowi 
Puzynie, Księżom Wikariu-
szom oszmiańskiej parafii 

oraz Księdzu Waleremu 
Bykowskiemu, którzy razem 
z nami dziękowali Bogu za 

ogrom Jego łask i modlili się 
za naszą rodzinę. 

Teresa Turłaj

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Puzynie składam 

serdeczne podziękowanie 
za organizację i przewodni-
czenie uroczystości pogrze-
bowej mojego męża śp. Jana 
Turłaja. Dziękuję ks. Janowi 

za wszelkie dobro, wielką 
życzliwość, którą okazywał 

naszej rodzinie w ciągu 
długich lat posługiwania 

męża w kościele oszmiań-
skim. Dziękuję wszystkim 
kapłanom, którzy modlili 
się razem z nami. Swoją 
serdeczną wdzięczność 

wyrażam w mojej codziennej 
modlitwie.

Teresa Turłaj

Czcigodny Księże Pawle 
Sołobuda! Z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielka-

nocnych życzymy, by dobry 
Bóg wynagrodził Ci za 

owocną pracę w naszej pa-
rafii, Maryja Panna poma-
gała we wszystkich poczy-
naniach, Zmartwychwstały 

Chrystus napełniał serce 
miłością, a kapłańską drogę 
oświecały promnie Bożego 

Miłosierdzia.
Wierni z par. Ducha Świętego

Czcigodnemu Księdzu 
Zdzisławowi Pikule z okazji 

Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego składamy ser-

deczne życzenia. Życzymy 
mocnej wiary, niegasnącej 
nadziei i mocnej miłości 

do Boga i bliźniego. Niech 
Chrystus Zmartwychwstały 

pomaga Ci codziennie w 
posłudze kapłańskiej, będzie 
prawdziwą drogą, prawdą i 

życiem dla Ciebie. Dziękuje-
my za ofiarną pracę w naszej 
parafii, a także za modlitwę 

i każde dobre słowo!
Z wyrazami wdzięczności para-

fianie i młodzież z Dziatłowa

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Zacharzewskiemu 

z okazji Urodzin z całego 

serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

siły i wytrwałości w pracy 
duszpasterskiej. Niech dobry 

Bóg, który powołał Cię do 
kapłaństwa, wynagradza Ci, 
a Matka Boża i Anioł Stróż 
opiekują się Tobą każdego 
dnia. Życzymy dużo sło-

necznego światła i dobra od 
ludzi. Niech z Twojej twarzy 
nigdy nie znika szczęśliwy 

uśmiech. Jesteśmy wdzięcz-
ni Ci za to, że jesteś z nami.

Parafianie z kapl. Daniłowicze

Czcigodnemu Księdzu Ja-
cekowi Markielowi z okazji 
świąt Wielkanocnych prze-
syłamy serdeczne życzenia 
łask Bożych, opieki Matki 
Bożej, zdrowia i owocnej 

pracy duszpasterskiej. Dzię-
kujemy za oddaną posługę 

Bogu i ludziom, mądre rady i 
szczery uśmiech.

Byli parafianie z Zelwy rodziny
Trubiejów i Romańczuków

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Bakłażcowi 
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych składamy serdeczne 

życzenia łask Bożych, opieki 
Matki Bożej, zdrowia i owoc-

nej pracy duszpasterskiej. 
Dziękujemy za szczerą i 
ofiarną pracę kapłańską.

Także z całego serca dzięku-
jemy szanownym Siostrom 

Jordanie i Marynie. Życzymy 
mocnego zdrowia, cierpli-

wości i błogosławieństwa od 
Chrystusa Zmartwychwsta-
łego na każdy dzień życia i 

posługi.
Rodzina Sawków
ze w. Wiejszycze

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Bakłażcowi 
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzymy wszelkich 

łask Bożych, opieki Matki 
Bożej, obfitych darów Ducha 

Świętego, mocnego zdro-
wia i pomyślności w pracy 

duszpasterskiej. Dziękujemy 
za głoszenie Słowa Bożego 
i życzymy nadal z ufnością 
podążać drogą kapłaństwa 

Chrystusowego.
Irena Zaniewska wraz z rodziną

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Stwołowi z oka-
zji Świąt Wielkanocnych 
z całego serca życzymy 

wszystkiego najlepszego: 
mocnego zdrowia, co-

dziennej radości, pogody 
ducha, realizacji wszystkich 
planów i zamiarów, a także 
życzliwych ludzi na drodze 
życiowej i pomyślności w 
posłudze duszpasterskiej. 

Niech Matka Boża opiekuje 
się Tobą codziennie, a Bóg 

Wszechmogący otwiera swe 
dłonie dla Ciebie i obficie 

wynagradza.
Rada Parafialna oraz parafianie 

z Repli

Czcigodnym Księżom Janowi 
Sarele i Leonowi Liszykowi z 
okazji Dnia Kapłana i Świąt 

Wielkanocnych z całego ser-
ca życzymy obfitych łask od 

Zmartwychstałego Zbawicie-
la, opieki i matczynej miło-

ści od Jego Matki, wiernych i 
życzliwych ludzi obok, mocy 

i cierpliwości w pełnieniu 
posługi kapłańskiej oraz 
wszystkiego najlepszego! 

Chrystus Zmartwychwstał! 
Alleluja!

Wierni parafianie z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Je-
rzemu Sakowiczowi z okazji 

Urodzin, Imienin i Świąt 
Wielkanocnych z całego ser-
ca życzymy wszystkiego, co 
najlepsze. Niech każdy Twój 

dzień będzie napełniony 
ciepłem, radością, miłością, 
szczęściem, światłem Ducha 
Świętego i wszelkimi łaska-

mi od Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Niech św. Patron 

nieustannie czuwa nad Tobą 

i zanosi swe modlitwy do 
tronu Bożego.

Chrześniak Konstanty
wraz z rodzicami

Czcigodnemu Ojcu Andrze-
jowi Szczupałowi z okazji 

Świąt Wielkanocnych skła-
damy wiązankę najpiękniej-
szych życzeń. Niech zdrowie 

będzie mocne, szczęście 
pełne, w duszy mieszka 

spokój, na twarzy zawsze 
gości uśmiech i realizują się 

wszystkie plany. Chrystus 
Zmartwychwstał! 

Rodzina Zając

Czcigodnemu Księdzu Jerze-
mu Martinowiczowi z okazji 
Imienin pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia 

Bożego błogosławieństwa na 
każdy dzień posługi kapłań-
skiej oraz życzliwych ludzi 

obok, gotowych przyjść 
z pomocą. Niech dobry 

Bóg darzy Cię zdrowiem, 
mądrością, czułym sercem i 
zawsze pomaga nieść Jezusa 

ludziom, a Duch Święty 
niech napełnia Cię swoją 

mocą i wszelkimi łaskami.
Komitet Kościelny i parafianie

z Gieranion

Czcigodnym Księżom Janowi 
Osipowiczowi i Andrzejo-
wi Agielowi z okazji Dnia 

Kapłana i Świąt Wielkanoc-
nych składamy wiązankę 

serdecznych życzeń zdro-
wia i energii na długie lata 

życia. Niech trudności, które 
spotykają się na Waszej 

drodze życiowej, nigdy Was 
nie zniechęcają, a tylko 

umacniają i prowadzą do 
świętości. A kiedy poczuje-
cie się zmęczeni od ciężaru 
obowiązków, niech Waszym 
spoczynkiem zostanie taber-

nakulum, życiem – Eucha-
rystia, bogactwem – Krzyż, 

Waszą Matką – Maryja, a 
nadzieją – Niebo! Szczęść 

Boże!
Wdzięczni wierni

z par. Lida-Industrialny

Czcigodnemu Księdzu Wik-
torowi Chańko z okazji Dnia 
Kapłana i Świąt Wielkanoc-

nych składamy serdeczne 
życzenia. Niech Duch Święty 
opromienia swym światłem 

każdy dzień Twej posługi 
kapłańskiej, Matka Boża 

niech ogarnia swym matczy-
nym płaszczem, a św. Patron 
zawsze się opiekuje i mocno 
trzyma za rękę, prowadząc 
przez życie. Niech Twa po-
sługa przynosi obfite owoce 

na niwie Pana.
Wdzięczni wierni

Czcigodnemu Księdzu Jerze-
mu Fiedukowi z okazji Świąt 

Wielkanocnych i Imienin 
życzymy mocnego zdrowia, 

sił i dobrych ludzi na drodze 
duszpasterskiej, opieki 

Najświętszej Maryi Panny i 
św. Patrona. Niech światło 

Chrystusa oświetla Twą dro-
gę kapłańską. Alleluja!

Wdzięczni parafianie z Różanki

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Ignatowiczowi z 

okazji Dnia Kapłana i Świąt 
Wielkanocnych składamy 

najserdeczniejsze życzenia 
mocnego zdrowia i radości 
na każdy dzień. Niech św. 

Patron codziennie Ci towa-
rzyszy w drodze do święto-
ści i do ludzkich serc, Bóg 

Wszechmogący niech otacza 
swoim błogosławieństwem, 

Matka Boża nieustannie 
się opiekuje, przytula do 

siebie, broni od wszelkiego 
zła i błogosławi Twą pracę 

duszpasterską, a Anioł Stróż 
niech strzeże zawsze i wszę-

dzie w ciągu całego życia.
Wdzięczni wierni

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Jerzemu Jodziko-
wi z okazji Imienin z całego 

serca składamy najpięk-
niejsze życzenia. Niech 

Twój św. Patron zawsze się 
Tobą opiekuje i prowadzi 
przez życie, trzymając za 
rękę. Życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

sił i cierpliwości na każdy 
dzień posługi kapłańskiej, 

obfitych darów Ducha 
Świętego i opieki Matki 

Bożej. Niech każda chwila 
Twojego życia będzie ra-

dosna, słoneczna i szczęś-
liwa. Nadal pozostawaj 

taki aktywny, energiczny, 
serdeczny i dyplomatyczny.

Parafianie z Cudzieniszek

Czcigodnemu Księdzu Jerze-
mu Bartoszewiczowi z okazji 
Imienin życzymy wszystkich 

darów Ducha Świętego, 
spokoju w sercu, pocieszenia 
w smutku oraz opieki Matki 

Bożej z Ostrej Bramy.
„Margaretka” oraz parafianie

z Bieniakoń

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Marianowi 

Chamieni z okazji Imienin 
życzymy mocnego zdrowia, 
siły i wytrwałości w nieła-
twej posłudze kapłańskiej. 
Niech Twą drogę oświecają 
promnie Miłosierdzia Boże-
go, Matka Boża Nieustającej 
Pomocy będzie Twą patron-

ką każdego dnia, a Duch 
Święty prowadzi przez drogi 

szczęścia i zdrowia.
Z modlitwą wierni
z par. Szydłowice

Czcigodnemu Ojcu Jerzemu 
Sakowiczowi z okazji Imie-

nin i Urodzin składamy wią-
zankę najserdeczniejszych 
życzeń mocnego zdrowia, 
szczęścia, radości, długich 
lat życia i długiej posługi 

w naszej parafii. Niech św. 
Patron nieustannie modli 

się za Ciebie przed tronem 
Bożym i broni od niebespie-
czeństwa. Niech Twe marze-

nia zawsze się spełniają, a 
uśmiech nieustannie upięk-
sza Twą twarz. Niech praca 

na rzecz Bogu i ludziom 
przynosi obfite owoce, Bóg 

miłosierny niech błogosławi 
i otula Cię swą opieką, a 

Matka Boża oświeca promie-
niami swojej miłości. Niech 
Bóg odwdzięczy Twej mamie 

za takiego syna.
Z modlitwą i wdzięcznością

parafianie z Korelicz i Worończy

Czcigodny Księże Wikto-
rze Zacharzewski! Z okazji 

Twych Urodzin nisko się 
kłaniamy i składamy słowa 
szczerej wdzięczności Panu 
Bogu za dar życia i talent, 

którymi Cię obficie obdarzył 
przez Twych szanownych 

rodziców. Życzymy zdrowia, 
szczęścia, wypływającego 
z wybrania Bożego, obfi-
tych łask Bożych, wiary i 

nadziei w Panu. Życzymy, 
by miłość, która jest więzią 

wszystkiego i łączy serca 
ludzkie, przez cały czas Ci 
towarzyszyła, szczególnie 
w budowaniu więzi między 

duszpasterzem i wierny-
mi. My zaś ze swej strony 

otaczamy Cię swoją modli-
twą, żeby Bóg błogosławił i 
nieustannie umacniał swoją 

łaską i spokojem.
Wierni z par. św. Aniołów

Stróżów w Rohotnej
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Słowo Życia 

Z głębi serca

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Odeszła z życia 
mama Wanda. 

Składam krewnym 
i bliskim Zmarłej 
słowa szczerego 

współczucia i żalu, 
połączone z mod-

litwą.
Córka Irena Zaniewska


