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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA –

NAJWAŻNIEJSZY JEST
CHRYSTUS

Kalendarz wydarzeń
1 maja

Rozpoczęcie nabożeństw majowych. Zachęcamy do
modlitwy w kościołach, kaplicach, przy krzyżach i w domu.

3 maja

Dzień imienin ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
Módlmy się za naszego pasterza.

5 maja

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

6 maja

Święto śwśw. Filipa i Jakuba. Pierwszy dzień nowenny
przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

14 maja

Święto św. Macieja.

15 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Zakończenie okresu wielkanocnego.

Zapraszamy!
Program 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 96,9 FM; Swisłocz 100.8 FM

„Symbol Wiary”

Program katolicki o życiu religijnym diecezji
grodzieńskiej ukazuje się na kanale
telewizyjnym „Bielarus–4”
w 1. wtorek miesiąca o godz. 19.45,
powtórzenie – w środę o godz. 9.00
przy współpracy Katolickiego Studium Telewizyjnego
Diecezji Grodzieńskiej oraz telewizji państwowej.

Wiadomości z Watykanu w języku białoruskim

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w bazylice katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie

Wkrótce w kościołach diecezji grodzieńskiej rozpocznie się czas przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
Dziewczynki w białych sukienkach i chłopcy w białych albach staną się świadkami wielkiego cudu i przyjmą Ciało Chrystusa.
Lecz żeby godnie przeżyć tą uroczystość, muszą odpowiednie się przygotować – zaznacza siostra Marlena ISSM i odpowiada
na pytania, związane z przystąpieniem do jednego z najważniejszych sakramentów.
ciąg dalszy na str. 3

POD TWĄ OBRONĘ
W Kościele katolickim wiele miesięcy w roku jest poświęcone szczególnym
nabożeństwom. Na początku maja trudno nie przypomnieć, że zaczyna
się piękny czas poświęcony Matce Bożej. U stóp Najświętszej Maryi Panny
gromadzą się dzieci i dorośli, modląc się za Jej wstawiennictwem, poświęcając
Jej swoje rodziny i prosząc, by wzięła w opiekę.
Główną częścią nabożeństw majowych jest Litania Loretańska, kiedy
wysławiamy Matkę Bożą przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla nas
najlepszą Matką. Ale istnieją też inne sposoby na uczczenie Maryi Panny, które
pozwolą z całym sercem oddać się w niewolę Jej miłości.

Codziennie o godzinie 22.10 na 98,1 FM – w Grodnie,
Wołkowysku, Szczuczynie, Lidzie, Mostach i obok tych miast;
na 99,2 FM – w Brześciu i obok niego.
Codziennie o godzinie 20.00 na krótkich falach 6185 i
11715 kHz. Codziennie o godzinie 20.00 i 6.20
na satelicie „Еutelsat Hotbird 13” na kanale
„Radio Vaticana Telepace”.
W każdą niedzielę o godzinie 8.55 na falach Pierwszego
Nacjonalnego Kanału Radia Białoruskiego oraz na
kanale „Kultura” Radia Białoruskiego.
W Internecie na stronie vatican.by.

Intencje różańcowe:
Maj

O Bożą opiekę dla duchowieństwa, sióstr
zakonnych i wiernych diecezji grodzieńskiej.
O jedność Kościoła diecezjalnego z Kościołem
powszechnym oraz o właściwe zrozumienie
przez kapłanów i wiernych jego misji w świecie
współczesnym.

SONDA
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Jak często modlisz się
Litanią Loretańską?
każdego dnia
w każdą sobotę
kiedy ksiądz zadaje taką pokutę na spowiedzi
w miesiącu maju
czas od czasu
nie znam takiej modlitwy
trudno powiedzieć

ciąg dalszy na str. 4

Chwalcie łąki umajone, gór y, doliny zielone...

zagłosuj

2

№9

TO, CO TRWA NA WIEKI

1 maja 2016

Kościół Maryjny na Białorusi

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 14, 23–29

Pan Jezus powiedział do Apostołów: „Jeśli Mnie
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy
u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie,
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak
jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że
idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście
uwierzyli, gdy się to stanie”.

PEWNOŚĆ WIARY
I POKÓJ ZEŃ PŁYNĄCY
Dwa ważne tematy w tym fragmencie Janowej
Ewangelii: konieczność uznania autorytetu opartego
na miłości i dar Bożego pokoju płynący z obietnicy
Ducha Świętego.
Posłuszeństwo wymagane przez Jezusa, zaufanie
wobec Jego słów opierają się na wszystkim, z czym
związał swe nauczanie. Pan Jezus potwierdzał prawdziwość swych słów znakami – cudami. A najbardziej
przekonującym argumentem jest Jego ofiara krzyżowa. Umiłował nas aż do śmierci związanej z wypełnieniem zbawczego planu Boga. Moc Jego miłości
przeniknęła ciemności śmierci, a pusty grób stał się
źródłem światła zwycięstwa nad grzechem – nieposłuszeństwem wobec woli Bożej. Oto argumenty, wobec których skłaniamy naszą wolę do kroczenia drogami wyznaczonymi nauczaniem Chrystusa.
Pan Jezus wiedział, że nie będzie to łatwe. Stąd w
Bożym planie moc Ducha Świętego. Ofiarowany dar
zbawienia, nasza odpowiedź wyrażająca zaufanie i
wsparta mądrością otrzymanego Ducha rodzą pokój
– niewzruszoną pewność, że jesteśmy na dobrej
drodze, prowadzeni pewną ręką Boga.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 17, 20–26

Pan Jezus powiedział w Wieczerniku do swoich
uczniów: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą
Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak
jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś
Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie
umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi
dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli
chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie
przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy!
Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem
i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą
Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

MOC MODLITWY
Ta modlitwa powinna często brzmieć nam w sercach. Ona nas dotyczy. Jezus pamiętał nie tylko o
swoich najbliższych uczniach, ale dzięki tej prośbie
do Ojca i my byliśmy obecni w Wieczerniku! Uświadomienie sobie tego faktu nie może nie wpłynąć na
wszystko, co myślimy, co w życiu robimy. Modlitwa
Jezusa – Syna Bożego – na dzień przed śmiercią na
krzyżu musi być skuteczna! W niej tkwi siła przekonywania naszego chrześcijaństwa wobec świata.
Przyznajmy z pokorą: nie jesteśmy bardzo skuteczni... Świat nie bez trudności przyjmuje prawdę o zbawieniu ofiarowanym przez Jezusa. Dlaczego? Przecież o poznanie i przyjęcie Boga przez świat modlił
się sam Pan Jezus? Odpowiedzi trzeba szukać w tym,
że nie próbujemy nawet poznać Jezusa tak, jak tego
od nas oczekuje. Nasza wiedza jest bardziej niż powierzchowna. A co gorsze – nie odczuwamy pragnienia zmiany tego stanu rzeczy. On to przewidział.
Dlatego modlił się za nas i zrobił wszystko, by było
inaczej...
Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

SŁOWO REDAKTORA
Ks. Paweł Sołobuda
Bardzo mi się spodobały słowa papieża Franciszka, przemówione podczas
kolejnych jego rozważań:
„Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła!”. Maryja jest błogosławiona, bo spojrzenie Jej
serca zawsze utkwione było
w Bogu, w Synu Bożym, którego nosiła w łonie i kontemplowała na krzyżu. W adoracji
Najświętszego Sakramentu
Maryja nam mówi: „Spójrz
na mojego Syna Jezusa, miej
wzrok utkwiony w Nim, słuchaj Go, rozmawiaj z Nim.
On patrzy na ciebie z miłoś-

W naszym kraju jest bardzo mocny kult Najświętszej Maryi Panny, która prowadzi nas do
Chrystusa. Potwierdzeniem tego jest miesiąc maj i związane z nim nabożeństwo majowe. W
tym miesiącu świątynie jakby na nowo ożywają. Wierni gromadzą się przy krzyżach, w domach
i świątyniach. Wspólna modlitwa jednoczy ludzi różnego wieku: osób starszych i średnie pokolenie, rodziny, młodzież i dzieci. Przez cały miesiąc każdy śpiewa litanię do Matki Bożej na
melodię swojego życia.
Można stwierdzić, że jesteśmy narodem Maryjnym, a Białoruś staje się krajem Maryjnym,
który zmienia oblicze świata. Pielgrzymując po naszej ziemi można spotkać wiele świątyń
poświęconych Matce Bożej. Nasze domy są wypełnione obrazami lub figurkami Maryi Panny.
To wszystko świadczy o tym, że jesteśmy ofiarowani Matce Bożej, Jej orędownictwu. Maryja
króluje na Białorusi, to właśnie Ona prowadzi nas do swojego Syna.
cią. Nie lękaj się! On ciebie
nauczy, by pójść za Nim i
świadczyć o Nim w małych i
wielkich działaniach twego
życia, w relacjach rodzinnych,
w twojej pracy, w chwilach
świątecznych. Nauczy ciebie
wychodzenia z siebie, aby
patrzeć na innych z miłością,
tak jak On, który nie słowami,
ale faktami umiłował ciebie i
ciebie kocha!”.
W Roku Miłosierdzia możemy w sposób szczególny
oddać się pod opiekę Maryi,
która jest naszą Matką Miłosierdzia, aby uchroniła nas od

zła i pozwoliła osiągnąć człowiekowi pełnią rozwoju, czyli
świętość. Papież Franciszek
podkreślił, że Najświętsza
Maryja Panna jako pierwsza
ze zbawionych, wzór Kościoła, Oblubienica święta i nieskalana, może pomóc nam
odkrywać pierwszeństwo miłosierdzia Boga i wezwanie
do czynienia miłosierdzia.
Rok Miłosierdzia zaprasza
nas wziąć przykład z Maryi.
Ona miała wielkie serce, była
wierna Jezusowi, i przez swój
sposób życia podpowiedziała
nam jak mamy żyć i postępo-

wać.
Maryja zawsze była, jest
i będzie obecna w naszym
narodzie, to Jej głos słyszymy
wtedy, kiedy potrzebujemy
matczynej opieki. To Ona jest
zawsze obecna ze swoimi
dziećmi, tak jak Matka, która
nigdy ich nie zostawi. W miesiącu Maryjnym wzywamy i
prosimy o matczyną opiekę
dla naszego kraju, aby nasi
ludzie mieli godne życie, dobrą pracę i zarobek, aby mogli wychować swoich dzieci
wraz z Matką Bożą.

Maryjo, Królowo świata i Białorusi, módl się za nami!

Bielica

DEKANAT

LIDA

Według archiwum
diecezji grodzieńskiej

Drewniana kaplica na cmentarzu

Jest jedną z najstarszych
parafii rzymsko-katolickich
dekanatu. Tutaj, w posiadłości
wielkoksiążęcej (kiedyś starostwo z zamkiem), król Kazimierz Jagiellończyk w 1486 r.
założył kościół parafialny pod
wezwaniem świętego Jerzego Męczennika (Zwyciężcy). Nowy budynek kościoła
pobudowano w 1505 roku.
W 1553 r. Mikołaj Radziwiłł
Rudy, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego i ówczesny
władca Bielicy, przystosował
świątynię pod zbiór kalwiński,
ale do połowy XVII w. parafia
się odrodziła. Od tego czasu
aż do 1832 r. przy kościele
działała finansowana przez
Sapiehów rezydencja dominikanów z klasztoru w Jelni, a
także szkoła parafialna.
W 1787 r. z funduszów
generała wojsk polskich Ignacego Morawskiego w bielickiej rezydencji wzniesiono
nowy kościół drewniany poświęcony przez dominikanina
ks. Franciszka Kantowskiego
z pozwolenia biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba
Mosalskiego w tymże roku.
Była to wspaniała dwuwieżowa świątynia trzynawowa
z transeptem w stylu barokowym. Dach czterospadowy,
kryty gontem; nad prezbiterium mieściła się sygnaturką.
Wnętrza zdobiło pięć ołtarzy:
główny z obrazem Pana Jezusa, boczne – Matki Bożej
Różańcowej, św. Wincentego z
Ferrari, św. Tekli, św. Antoniego. Obok kościoła stała trzykondygnacyja czworoboczna
drewniana dzwonnica, kompleks kościelny był otoczony
płotem drewnianym. Po lewej
stronie od wejścia na teren
przykościelny, przed cmentarzem stał zegar słoneczny.
Właścicielami kościoła nadal
byli magnaci Radziwiłłowie,
o czym w kościele przecho-

wywany był dokument od 14
czerwca 1696 r.
W 1832 r. z powodu zamknięcia klasztoru dominikanów w Jelni zlikwidowano
i rezydencję zakonu w Bielicy.
W 1837 r. kościół przekazano prawosławnym i 20 lutego 1840 r. świątynia została
konsekrowana jako cerkiew
prawosławna pod wezwaniem Świętego Ducha, która
otrzymała status przypisanej
do cerkwi zblańskiej. Podczas
przebudowy nad wieżami i
środkiem świątyni pojawiły
się główki w kształcie cebuli.
W 1919 r. świątynia ponownie została zwrócona
katolikom, a w 1922 r. odbudowana już jako kościół parafialny. W tych latach parafia
bielicka liczyła ponad 2000
wiernych. Do parafii należały
kościół filialny w Krywiczach
i kaplica na cmentarzu parafialnym w Bielicy. Ta ostatnia
została zbudowana przez
dominikanów około 1824 r. z
drewna, poświęcona pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej i pełniła funkcję świątyni katolickiej w czasach,
gdy kościół był zabrany pod
cerkiew.
Kaplica jest prostokątną konstrukcją wieńcową
z trzechstronną częścią
ołtarzową orientowaną
na północny zachód, do
której z prawej strony
jest dołączona zakrystia.
W latach 1990-tych kaplicę przedłużono w
kierunku ołtarza,
zwiększając jej
długość prawie
dwu-

Nowa świątynia

Ołtarz główny w kaplicy

krotnie. Świątynia pokryta
jest dwuspadowym dachem
z biodrami nad ołtarzem i
zakończona
czworoboczną
namiotową wieżyczką nad
wejściem. W niszy wejściowego frontonu od samego początku istnienia kaplicy ustanowiono rzeźbioną figurę św.
Jana Nepomucena. We wnętrzu kościoła, pokrytym płaskim sufitem podszywanym,
znajduje się ołtarz główny
z tytułowym obrazem Matki
Bożej Różańcowej oraz dwie
kompozycje ołtarzowe: po
lewej stronie – Najświętszej
Maryi Panny (obraz w srebrnych szatach przewieziony
ze zniszczonej filii w Krywiczach) i figura Matki Bożej, po
stronie prawej – Matki Bożej
Ostrobramskiej
i figura Pana Jezusa. W kaplicy
przechowują
się
także
duże obrazy:
św.
Jerzego
z ołtarza
główne-

go kościoła w Bielicy oraz
Świętej Rodziny z kościoła w
Jelni.
W czasie II wojny światowej hitlerowcy rozstrzelali ks.
proboszcza Stefana Dobrowolskiego. W okresie powojennym starożytny kościół w
Bielicy zamknięto, używano
go jako halę sportową miejscowej szkoły, później świątynia stała zaniedbana i z czasem była zniszczona. Jednak
drewniana kaplica na cmentarzu nie tylko przetrwała, ale
nawet została wpisana na listę zabytków architektury. Po
lewej stronie świątyni ustanowiono metalową dzwonnicę o konstrukcji szkieletowej.
22 sierpnia 1992 roku po rekonstrukcji biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz
poświęcił kaplicę.
Od 1997 r. w centrum
Bielicy według projektu polskiego architekta Juliana Stockiego rozpoczęła się budowa majestatycznego kościoła
dwuwieżowego z cegieł sylikatowych. 14 lipca 2011 roku
odbyła się wielka uroczystość
– poświęcenie kościoła świętego Jerzego, którego dokonał
ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

№9

3

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

1 maja 2016

Pierwsza Komunia Święta –
najważniejszy jest Chrystus

ciąg dalszy ze str.1
W JAKIM WIEKU
DZIECI POWINNY
PRZYSTĘPOWAĆ DO
K O M U N I I Ś W I Ę T E J?
Psychologia, pedagogika, ale też i moje wieloletnie doświadczenie mówi o
otwartości małego dziecka
na świat wartości duchowych. Każdy, kto pracuje z
dziećmi, wie, że im więcej
dobra i prostego poznania
Boga włożymy w ich serca i umysły we wczesnym
dzieciństwie, tym lepiej.
Nie przypadkowo papież
Pius X dopuścił dzieci do
wczesnej Komunii św. Zasygnalizował tylko mocnoreligijną atmosferę domu
rodzinnego.
Obiektywny
porządek, którym się kierujemy w naszej diecezji, to
wiek 9-10 lat.
PIERWSZA KOMUNIA
Ś W I Ę T A O R A Z P I E R WSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
S Ą W A Ż N Y M W Y D A R Z EN I E M W Ż Y C I U D Z I EC K A. N A C Z Y M P O L E G A
O D P O W I E D N I E P R Z YGOTOWANIE DO TYCH
S A K R A M E N T Ó W?
Istnieje tzw. program
przygotowawczy do tych
sakramentów.
Zrozumiałą rzeczą jest, że każdy
katecheta pracuje nieco
inaczej. Składa się na to
wiele czynników: podejście

fundamentu to nieustanna
troska o pogłębienie swojego życia duchowego, by
żyć autentycznie łaską tych
sakramentów, do których
katecheta prowadzi innych.
Następną metodą katechetyczną (jeśli można tak
powiedzieć) jest modlitwa.
Dzieci i ich rodziny powinny być nieustannie omodlane. Dobrze jest, jeśli to
czyni cała parafia.
Im bardziej dojrzały duchowo jest katecheta, tym
trafniej rozstawia akcenty
w przygotowaniu dzieci do
Pierwszej Komunii Świętej.
Można się oczywiście
skupić na tym, by dziecko
opanowało wiadomości katechetyczne tzw. teorię. I to
jest ważne. Można zatroszczyć się o to, by dziecku na
przestrzeni tych dwóch lat
dać wiele przeżyć religijnych, bo jak wiadomo doświadczenie utrwali teorię.
I to też jest ważne. Ale tak
naprawdę
najważniejsze
jest, by dziecko nauczyło
się kontaktu z Żywym Bogiem. Każdy katecheta powinien się skupiać nie tyle
na przygotowaniu pięknej,
choć jednorazowej uroczystości, ile na tym, by pokazać dziecku drogę więzi
z Bogiem. Właśnie na tym
polega tajemnicą pierwszych sakramentów: żywa,
prawdziwa,
nieustanna
wieź z Bogiem.
JAK RODZICE POWINNI
WSPIERAĆ DZIECKO
W CZASIE
P R Z Y G O T O W A N I A?
Rodzice w tym czasie są
ważniejsi, niż ksiądz przy

my w takich realiach);
- troska o systematyczność katechezy;
- zainteresowanie programem (by w domu mówiono to samo co na zajęciach, gdyż inaczej dorośli
krzywdzą dziecko, które
kochają);
- udział w spotkaniach
dla rodziców, które są organizowane w wielu parafiach (jest to dla nich
szansa, by pogłębić swoją
wiedzę religijną, uporządkować swe życie. Być może
rodzice od lat nie przystępują do sakramentów albo,
choć nie mają przeszkód,
żyją bez sakramentu małżeństwa. Poprzez udział w
tych spotkaniach przygotowują się do tego, by pomóc
dziecku, gdy przyjdzie ono
z jakimś pytaniem, niepewnością, lękiem);
- zaangażowanie w
przygotowanie uroczystości.
DZIŚ DOROŚLI CZĘSTO
PRZEŚCIGAJĄ SIĘ
W KUPOWANIU
PREZENTÓW NA
PIERWSZĄ KOMUNIĘ
Ś W I Ę T Ą. T O P O W O D U J E,
ŻE JEZUS ODCHODZI NA
D A L S Z Y P L A N.
JAKI PREZENT BĘDZIE
O D P O W I E D N I? J A K
POWINNO WYGLĄDAĆ
P R Z Y J Ę C I E K O M U N I J N E?
Każde dziecko o czymś
marzy, cieszy się na prezenty, i to jest normalne.
Problem nie tkwi w dzieciach ale w dorosłych. A
dokładniej mówiąc – w
dziedzinie naszych war-

które manipulują swoimi
rodzicami, także w kwestii prezentów komunijnych. A więc co? Nie dawać prezentów? Można...
Tylko przemyślcie jak to
zrobić, by nie odwrócić

uwagi dziecka od tego,
Kto jest najważniejszy –
od samego Jezusa.

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Rodzice zapalają dzieciom świece podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

K IL KA PRAKTYCZNYC H PODPOWIEDZI:
• Rozmawiając z dzieckiem, za każdym razem wskazujcie
na Jezusa.
• Wielkie prezenty podarujcie dziecku na urodziny.
Na tę zaś uroczystość wybierzcie coś mniejszego
(pokierujecie w ten sposób uwagą i radością dziecka).

• Zadbajcie o dobrą atmosferę w domu. Unikajcie
konfliktów i kłótni między sobą. Uwierzcie!
Za parę lat dziecko nie będzie pamiętało prezentów,
ale atmosferę tego dnia zapamięta na długo.
• Nie zapomnijcie o tzw. Białym Tygodniu. Planujcie tak
swoje zajęcia, by ktoś z Was, mógł być z dzieckiem
na codziennej Eucharystii.
• Udowodnijcie, że jesteście wierzącymi i kochacie
swoje dziecko. Zadbajcie o to, by w tym dniu na stole
nie było alkoholu.

do dzieci, umiejętności, w
które Bóg wyposaża, staż
pracy katechetycznej itd.
Osobiście uważam jednak,
że powinny się pojawić
u wszystkich pewne rzeczy wspólne. Najlepszym
fundamentem położonym
pod przygotowanie dzieci
jest pokorna świadomość,
że Jezus zechciał uczynić
z katechety swoje narzędzie, które musi być tylko
pomostem, po którym każde dziecko może przebiec
bezpiecznie na spotkanie z
Bogiem. A drugi filar tego

ambonie albo katecheta w
salce. Aby dobrze przygotować dziecko na spotkanie
z Panem Jezusem, niezwykle ważna jest współpraca
dorosłych. Mam tu na myśli
rodziców, kapłanów, katechetów. Katecheci przekazują wiedzę, a rodzice
przekazują wiarę. Zaangażowanie rodziców powinno
przybierać konkrety, a są
nimi:
- troska o niedzielną
Eucharystię (choć wstyd
mówić o tym w kontekście
przygotowania do Komunii
Świętej, ale niestety żyje-

tości. I tu gorący apel do
rodziców... Postępujcie jak
ludzie wierzący, jak chrześcijanie. Nie róbcie z uroczystości Pierwszej Komunii hucznej imprezy. Niech
ona będzie ucztą radości
z tego, że Bóg jest w nas.
Prezenty mogą zasłonić Jezusa. To od Was, kochani
rodzice, zależy, czy tak się
stanie czy nie. Wy jesteście
postawieni po to, by kochać
i kochając kierować swoim
dzieckiem. Nie oddawajcie kierownicy dziecku.
Jakże smutno jest patrzeć katechetom na dzieci,

„Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą one na wieki
i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki”
(w. 28). Kto może
tak mówić? Tylko
Jezus, gdyż „ręka” Jezusa
stanowi jedno z „ręką” Ojca,
a Ojciec „jest większy od
wszystkich” (w. 29).
Słowa te przekazują nam
poczucie absolutnego bezpieczeństwa i ogromnej czułości. Nasze życie jest w pełni
bezpieczne w rękach Jezusa i
Ojca, którzy tworzą jedność:
jedną miłość, jedno miłosierdzie objawione raz na
zawsze w ofierze krzyża. Aby
zbawić owce zagubione, którymi jesteśmy my wszyscy,
Pasterz stał się Barankiem,
złożył siebie w ofierze, aby
wziąć na siebie i zgładzić
grzech świata. W ten sposób
dał nam życie, i to życie w
obfitości (por. J 10, 10)!
Tajemnica ta ponawia się w
zawsze zaskakującej pokorze
na stole eucharystycznym.
To tu owce gromadzą się,
aby się karmić. To tutaj stają się jedno między sobą i z
Dobrym Pasterzem.
Regina Caeli
z Ojcem Świętym,
17.04.2016

• Najlepiej, gdyby prezenty były potem, np. w Białym
Tygodniu, a nie w sam dzień Komunii Świętej.
Niech Jezus w tym dniu pozostanie największą radością.

„Błogosław tatusiu, błogosław mamusiu dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi”

Papież Franciszek

Jeśli myślicie, że to nie realne, jesteście w błędzie. Znam
wielu wspaniałych rodziców, którzy uczynili z tej uroczystości Prawdziwe, Rodzinne, Święte Wydarzenie. Rodziców, którzy nie bez trudności przygotowywali swoje dzieci i siebie
na przyjęcie Jezusa. Tak, tak! Mówię o naszych grodzieńskich
rodzinach. Znam wielu zwyczajnych, wierzących i mądrych
rodziców, którzy nie poddali się modzie ani konsumpcji,
którzy narażając się na niezrozumienie, obronili trzeźwość
tej uroczystości, którzy nie odebrali Jezusowi pierwszego
miejsca. I to przynosi owoce. Dzieci takich rodziców nie giną
z kościołów, ani z salek katechetycznych po Pierwszej Komunii Świętej. Oni pozostają na drodze wiary i przyjaźni z
Jezusem.
Oby w naszej diecezji było jak najwięcej takich rodzin,
takich dzieci i takiej radości, która płynie z głębokiego zjednoczenia z Jezusem.
Kinga Krasicka

Czytanie z Dziejów Apostolskich opowiada o tym, jak
straż wojskowa
doprowadziła
uczniów Chrystusa do Sanhedrynu, gdzie arcykapłan
zapytał ich: „Zabroniliśmy
wam nauczać w imię Jezusa,
więc dlaczego to czynicie?”.
Lecz Piotr mu odpowiedział: „Trzeba bardziej
słuchać Boga niż ludzi”.
Tym Piotr potwierdził swoje
świadectwo o Zmartwychwstałym Chrystusie.
Słowa apostoła Piotra o
tym, że są oni świadkami
Zmartwychwstania Chrystusa, odnoszą się do każdego z nas. Też jesteśmy
uczniami Jezusa. Co Jezus
mówił Apostołom, to samo
mówi nam w swojej Ewangelii.
W krajach, gdzie są szkoły wyznaniowe, uczniowie
każdej z nich noszą odpowiednie mundurki, po
których można rozpoznać
ich religię. W ten sposób reprezentują nie tylko siebie,
ale też swoją szkołę i wiarę.
W taki sposób także każdy
z nas musi być nie tylko
Iwanowym, Pietrowym lub
Sobolewskim, ale przede
wszystkim chrześcijaninem
i przedstawicielem Kościoła.
Fragment homilii wygłoszonej
podczas Mszy św. na rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego Edwarda
Woyniłłowicza, 10.04.2016
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UCZYNEK WZGLĘDEM DUSZY BLIŹNIEGO.
 W połowie marca papież
Franciszek dołączył się do
jeszcze jednej sieci społecznej
– Instagram. Tylko w ciągu
pierwszych 12 godzin profil
Papieża stały śledzić ponad
milion osób. Prefekt Sekretariatu ds. Komunikacji prałat
Dario Viganò zaznaczył, że
taki sukces należy wiązać z
tym, że ludzie chcą zobaczyć
Papieża, „mieć przy sobie”.
Instagram „tworzy doskonałą okazję, aby przekazać im
przesłanie Papieża, Ewangelii i Kościoła” – powiedział.
 W Fuldzie rozpoczął się
XV Kongres Wiary, organizowany co roku przez Forum
Katolików Niemieckich. Do
niedzieli 2 sierpnia ponad
1500 świeckich i duchownych
uczestników weźmie udział
w bogatym programie, obejmującym liturgię i różnego
rodzaju spotkania. W tym
roku przebiega on pod hasłem
„Małżeństwo i rodzina –
Boża misja i droga do szczęścia”. Referenci zaproszeni z
różnych krajów europejskich
przedstawią małżeństwo jako
nierozerwalny sakrament,
który wymaga szczególnej
troski ze strony nie tylko Kościoła, ale i demokratycznego
państwa.
 W maju ma się rozpocząć remont w edykule Grobu,
czyli kapliczce zbudowanej
nad grobem Jezusa i stojącej
w centrum Bazyliki Grobu
Pańskiego. To będzie pierwszy remont od dwustu lat.
Decyzję o sfinansowaniu prac
podjął muzułmański król
Abdullaha II. Jak stwierdził
wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy bp William Shomali, ma to wymiar
symboliczny: to gwarantuje
bezpieczeństwo miejsc świętych – zarówno chrześcijańskich, jak też muzułmańskich.
Królewska dynastia nie tylko
słowami, ale i czynami potwierdza fakt spokojnego
współistnienia muzułmanów
i chrześcijan w Ziemi Świętej.
 Ulicę Patrice’a Lumumba w stolicy Ukrainy przemianują na ulicę Jana Pawła II.
Decyzja została podjęta na
posiedzeniu Stałej Komisji
Kijowskiej Rady Miejskiej ds.
Kultury, Turystyki i Polityki
Informacyjnej. Na kolejnym
etapie projekt będzie rozpatrzony przez Stałą Komisję
Rady Miasta ds. Samorządu
Lokalnego, Regionalnych i
Międzynarodowych stosunków, po czym jego wyniosą
na posiedzenie plenarne Rady
Kijowskiej. Na cześć Papieża-Słowianina już są przemianowane ulicy w Żytomierzu,
Sumach i Winnicy.
 Brytyjskie zakony żeńskie zaskakują nieoczekiwanym wzrostem powołań.
W ubiegłym roku nowicjat
rozpoczęły 44 kobiety – jest
to najwyższa liczba od 25 lat.
Rok wcześniej nowicjuszek
było 35. Tendencja zwyżkowa
utrzymuje się na Wyspach
Brytyjskich już od 10 lat. W
ubiegłym roku 18 młodych
kobiet zasiliło klasztory kontemplacyjne, a 27 zgromadzenia apostolskie. Zdaniem
ks. Christophera Jamisona,
odpowiedzialnego za promocję powołań kapłańskich,
ożywienie powołaniowe jest
też efektem rozwoju duszpasterstw młodzieżowych w
ostatnich latach.
credo-ua.org; gosc.pl;
niedziela.pl
Angelina Pokaczajło

WĄTPIĄCYM DOBRZE RADZIĆ

Po pierwsze, każdy człowiek przeżywa chwile różnych zwątpień i potrzebuje
dobrej rady. Na pewno nie ma
takiej osoby, która by nie wahając się podejmowała odpowiedzialne decyzje. Wszystko
się tłumaczy tym, że ludziom
często brakuje mądrości,
która pozwala wybierać stanowczo i zdecydowanie. Mieć
wątpienia – rzecz naturalna.
Niepokoić się warto tym, którzy nigdy nie wątpili.
Po drugie, sami jesteśmy
potencjalnymi
doradcami,
którzy chcą służyć innemu
dobrą radą. Chodzi o umiejętność wsłuchania się z troską
w czyjeś wątpliwości i gotowość do pomocy w ocenie
sytuacji i pokazanie drogi.
Wątpienia są zdolne zanurzyć
człowieka w chaos własnych
myśli i uczuć. Natomiast my,
chrześcijanie, jesteśmy powołani przez dobre rady nieść
„zagubionym” ludziom sens
życia i wiarę w dobro. Na tym

O. Witalij
Słuka

polega sprawowane przez
Kościół duszpasterstwo, które
w zmieniających się okolicznościach niestrudzenie przybliża i aktualizuje wolę Bożą,
przeciwstawiając się zwątpieniu i utracie nadziei.
Piotr zaczął tonąć, bo
zwątpił. Zwątpił, bo zamiast
wpatrywać się wprost w Jezusa, ufać Mu, zaczął patrzeć
na rozszalałe fale jeziora i na
widok silnego wiatru uląkł się
(por. Mt 14, 30). I my nieraz
w życiu przeżywamy podobne sytuacje, gdy piętrzące
się trudności, bolesne wydarzenia przykuwają całą naszą
uwagę, tak, że zapominamy
o żywej obecności Jezusa, o
Jego mocy, która może nas
przeprowadzić po wzburzonych falach życia і może je
uciszyć.
W Ewangelii czytamy, że
Chrystus nieraz udzielał rad
ludziom, których dręczyły
wątpliwości. Faryzeusz Nikodem przychodził do Jezusa w
nocy, aby w rozmowie z Nim
szukać dla siebie światła. Bogaty młodzieniec pytał Jezusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne.
Radą nazywa się pomoc
w kształcie pouczenia lub
wskazania sposobów wyj-

ścia z trudności, których doznaje człowiek na drodze do
wyznaczonego celu. Radzić
innym – nie znaczy podejmować za kogoś decyzję. To znaczy podpowiedzieć w trudnej
sytuacji, ostrzec przed złem
i skierować wzrok na horyzonty duchowe. Dlatego dając komuś radę, ¬akcentujmy
wolność i odpowiedzialność
za siebie tego, komu radzimy.
Żeby pomóc wątpiącemu,
powinniśmy przede wszystkim pozwolić człowiekowi
odkryć swe wątpienia. Inaczej
mówiąc, wejść z nim w bliską
relację i zdobyć jego zaufanie.
Nie musimy radzić na
ślepo, ale z wykorzystaniem
całej swojej wiedzy i swojego doświadczenia. Jeśli ktoś
nie zna odpowiedzi na pytania, nie powinien doradzać.
Udzielając niekompetentnych
rad, może przyczynić się do
poważnej szkody. Tak więc
ci, którzy udzielają rad życiowych, ponoszą pewną odpowiedzialność za udzielane
rady. Pismo Święte ostrzega:
„Osądzaj sprawy bliźniego
według swoich własnych i
nad każdą sprawą się namyśl”
(Syr 31, 15).
Udzielona rada nie może

Wszyscy ludzie mają wątpliwości co do stosunków osobistych, pracy,
nauki, zainteresowań itp. Z jednej strony jest to dobrze, gdyż wtedy człowiek
zaczyna myśleć, zastanawiać się, zadawać sobie pytania. Lecz z drugiej strony wątpliwości mogą prowadzić do zjawisk negatywnych. Św. Piotr zwątpił
i zaczął tonąć, Judasz zwątpił i zdradził Chrystusa... W stanie wahania się
człowiekowi niebezpieczne pozostawać sam na sam ze sobą, bo może on
się zagubić, stracić nadzieję. Więc jeśli widzimy, że powinniśmy coś poradzić
bliźniemu (przy tym, wiemy przykazania Boże i wychodzimy z miłości do
człowieka), to należy z pewnością podzielić się swoimi trafnymi myślami,
rozwiewając wątpliwości co do zaistniałej sytuacji. Oczywiście, nie wszystkim wystarcza mądrości. Ale nawet sama nieobojętność z naszej strony i
modlitwa za osobę, która ma wątpliwości, może wiele zrobić dla jej dobra.

obracać się przeciwko bliźniemu. Byłby to grzech nadużycia zaufania, swego rodzaju grzech szatański: bo
przecież on źle radzi człowiekowi. Udzielona rada ma
wypływać z miłości bliźniego,
troski o jego dobro i zwyczajnej życzliwości.
Czasem mądrości ludzkiej nie wystarcza. Za dobrą
radą można i trzeba zwracać
się do Ducha Świętego, którego nazywamy „Pocieszycielem”. Jako dzieci Kościoła,
ochrzczeni i bierzmowani,
mamy pełne prawo prosić Go,
aby uaktywniał w nas cały
potencjał Bożej mocy. Wśród
siedmiu darów Ducha Świętego jest dar rady, będący
źródłem mądrości i pomagający roztropnie żyć i patrzeć
na świat.
Nie trzeba zapominać,
że każdy człowiek ma swój
temperament,
właściwości

fizjologiczne i psychiczne,
doświadczenie duchowe. Dlatego czasem można usłyszeć
(i powinniśmy być gotowi do
tego) wypowiedzi kształtu:
„łatwo ci mówić”, „nie byłeś
w takiej sytuacji” itp. Mimo
tego, że czasem radzić nie
jest łatwo, z tego nie warto
rezygnować. Najgłówniejsze
– być pewnym tego, że rada
niesie korzyść.
Wątpliwości nieraz są dopuszczane przez Boga po to,
by wiara stała się głębsza,
dojrzalsza i godna zasługi.
Dlatego więc trzeba patrzeć
dalej, sięgać głębiej. Nie wolno dawać banalne odpowiedzi na trudne pytania, lecz
przelewać każde wątpienie
przez sito miłosierdzia, mądrości i doświadczenia.
Angelina Pokaczajło

5 przyczyn, aby popełnić uczynek miłosierdzia:
1. Radźmy sobie nawzajem, bo wszyscy jesteśmy wątpiący.
2. Dobra rada zawsze jest potrzebna i cenna.
3. Ona służy odnowieniu właściwych relacji z Bogiem i ludźmi.
4. Przyjęte dobre rady wzmacniają poczucie sensu życia,
skutkując odzyskiwaniem ufności i radości.
5. Miłosierdzie chrześcijańskie jest nie tylko dobrym
uczynkiem, ale również i obowiązkiem.

POD TWĄ OBRONĘ

ciąg dalszy ze str. 1
Święty Ludwik Grignion de Montfort pisał o Matce
Bożej Królowej wszystkich serc jako o „Arcydziele Bożego
stworzenia”. Proponujemy dziesięć sposobów na uczczenie
Królowej Wszystkich Świętych:

1. ROZPOCZYNAJ DZIEŃ Z MARYJĄ
Codziennie rano powinniśmy w modlitwie poświęcać się
Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. To gwarancja Młodzież śpiewa na cześć Maryi,
wysławiając Jej cnoty i wzywając Jej wstawiennictwa
udanie rozpoczętego dnia.
2. MÓDL SIĘ ANGELUS I REGINA CAELI
Te maryjne modlitwy przywołują kluczową obecność Maryi w tajemnicy Zbawienia, a więc wcielenia, męki i śmierci Pana Jezusa.
3. POŚWIĘĆ DOM I RODZINĘ JEJ NIEPOKALANEMU SERCU
Przygotować się do poświęcenia można poprzez dziewięciodniowe nabożeństwo różańcowe, a później poprosić kapłana o
poświęcenie obrazu Najświętszej Maryi Panny i błogosławieństwo dla rodziny.
4. POŚWIĘĆ SIEBIE MARYI
Uczynić to można poprzez akty stworzone przez świętych Kościoła, na przykład wspomnianego Ludwika de Montfort lub
Maksymiliana Kolbego. Treść aktów można znaleźć w książeczce do nabożeństwa.
5. NAŚLADUJ ŚWIĘTĄ BOŻĄ RODZICIELKĘ
Jeśli naprawdę darzymy kogoś miłością, chcemy poznać go lepiej, podążać za nim oraz naśladować wszystkie dobre jego
cechy, zwane przez Kościół cnotami. Naśladujmy więc cnoty Maryi: głęboką pokorę, żywą wiarę, posłuszeństwo, nieustanną
modlitwę, zdolność do samozaparcia, niespotykaną czystość serca, gorącą miłość, heroiczną cierpliwość, anielską dobroć,
niebiańską mądrość.
6. POKUSA? WEZWIJ NASZĄ PANIĘ
Powinniśmy zawsze, gdy odczuwamy pokusę, prosić o pomoc Maryję. Szatan panicznie boi się Jej imienia! A więc w chwilach
pokusy zmów pobożnie „Zdrowaś Mario”!
7. CZCIJ MARYJĘ W ROKU LITURGICZNYM
Niezliczona liczba świąt ku czci Matki Bożej świadczy o ogromnej pobożności maryjnej wśród członków ludu Chrystusa.
Niech dla nas też te dni będą wyrazem wdzięczności dla Najświętszej Bożej Rodzicielki, okazją do odnowienia i pogłębienia
modlitwy.
8. CZYTAJ O KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ
Aby być wiernym i pobożnym dzieckiem Maryi, potrzebujemy duchowej i intelektualnej formacji. Musimy zatem pielęgnować
zarówno nabożeństwa, jak i znajomość doktryny. Zacząć można od listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Najświętsza Maryja
Panna i Różaniec”.
9. ZOSTAŃ APOSTOŁEM MARYI
Św. Maksymilian Kolbe odznaczał się nieopisaną miłością do Matki Zbawiciela. Jedną z metod, które proponował było nabożeństwo do Niepokalanej z pomocą Cudownego Medalika – nazywał go duchowym pociskiem. Możemy także dołączyć do
grupy osób szczególnie miłujących Matkę Bożą Fatimską. Apostołowie Fatimy to ludzie dobrej woli, których życzeniem jest
naprawa świata i nawracanie błądzących.
10. UCZYŃ RÓŻANIEC PODSTAWĄ SWEGO ŻYCIA
Matka Boża ukazując się w Fatimie trójce dzieci za każdym razem (aż sześciokrotnie!) nalegała na odmawianie Różańca.
Czy możemy odmówić powtórzonej sześciokrotnie prośbie własnej Matki?
Przygotowała Kinga Krasicka

Modlitwa
za matkę
Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do
mojej mamy, która jest
zaszczepiona w sercu
moim. Nie dopuść, aby
to uczucie kiedykolwiek
wygasło we mnie; chroń
mię od tego wszystkiego, co by ją zmartwić
lub zasmucić mogło, i
nie pozwól, abym zapomniał, że jej życie, wychowanie i opiekę winien jestem. Nie mogę
się jej odwdzięczyć za
wszystkie dobro, jakie
mi wyświadczyła, Ty
więc, o mój Boże, nagródź ją za mnie. Ześlij
na nią wszystko, co dobre, pozwól jej długo i
szczęśliwie żyć, a mną
tak kieruj, ażebym zawsze ją szanował i kochał, żadnej przykrości
jej nie sprawił, a z czasem stał się podporą w
jej starości. Amen.
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1 czerwca w Grodnie odbędzie się VI Diecezjalny Dzień Dziecka. Chłopcom i dziewczętom opowiedzą o uczynkach miłosierdzia względem ciała i duszy, zachęcą do czynienia dobra i bycia
miłosiernymi jak Bóg Ojciec. Również dzieci są zaproszeni wraz z
biskupami świętować jubileusz 25-lecia diecezji.
Organizatorzy już dzisiaj zapowiadają cały zestaw ciekawych
punktów programu: przede wszystkim modlitwę, Eucharystię,
której będzie przewodniczyć biskup, wiele rozrywki, muzyki, gier,
konkursów, teatralną inscenizację. Konkurs rysunków, malowanie na twarzach, modelowanie z gliny i plasteliny, trampoliny,
zabawy dla najmłodszych – to tylko nieduża część z planowanych
na spotkaniu dla dzieci rozrywek.
Na już tradycyjny Dzień Dziecka zaproszone są dzieci pierwszokomunijni. „Niech to spotkanie będzie podziękowaniem za dar
Eucharystii. Podziel się swoją radością z innymi!” – zachęcają organizatorzy. Na Dzień Dziecka w sposób szczególny zapraszamy
także liturgiczną służbę ołtarza – ministrantów.
„Drogie dzieci wraz z katechetami i rodzicami! Liczymy na
Waszą obecność. Z przyjemnością przyjmijcie zaproszenie! Zadzwońcie i zgłoście udział, występ. Zachęcamy również do współpracy w organizacji tej wspaniałej sprawy. Aha! Mamy jeszcze
jedną prośbę. Pomódlcie się o dobrą pogodę, aby Bóg dał nam
piękne słoneczko” – zachęcają organizatorzy.

Zabrani z Lesbos dziękują
Papieżowi
Syryjskie rodziny, które Papież zabrał ze sobą z Lesbos do Rzymu, wciąż nie
dowierzają szczęściu, jakie
je spotkało. „Żaden z muzułmańskich zwierzchników
religijnych ani żaden arabski
prezydent nie zrobił dla nas
tego, co Papież” – zaznaczają
uchodźcy.

Na razie zamieszkały one
w schronisku prowadzonym
przez Wspólnotę św. Idziego
i tam zaczynają normalne
życie. Dzieci poszły do szkoły,
a rodzice na kurs języka.
Papież Franciszek przebywał na greckiej wyspie Lesbos
16 kwietnia. W czasie pięciogodzinnej wizyty odwiedził
znajdujący się tam obóz dla
uchodźców, w którym przebywa 2,5 tys. osób ubiegających
się o azyl. Hierarcha zjadł z
nimi obiad oraz pomodlił się
za tych, którzy utonęli w Morzu
Egejskim, przeprawiając się
do Grecji. Była to 13. podróż
zagraniczna Papieża.

Grodno
Przedstawienie teatralne Drogi Krzyżowej

Informacje ogólne:
w parafii Najświętszego Odkupiciela w

Program:

9.00 – ogłoszenie grup, śniadanie;
10.30 – uroczyste otwarcie VI Diecezjalnego
Dnia Dziecka;
11.00 – przygotowanie do Mszy Świętej;
11.15 – uroczysta Msza Święta;
12.15 – rozpoczęcie programu rozrywkowego;
18.00 – podsumowanie VI Diecezjalnego Dnia
Dziecka, zakończenie święta i odjazd.
Smorgonie Bardziej szczegółowy program
zostanie podany później.

Kontynuujemy nasze rozważania o sakramencie pokuty i pojednania na łamach „Słowa Życia”. W poprzednich
numerach poddaliśmy wnikliwej analizie ustanowienie
tego sakramentu przez samego Chrystusa, a następnie
omówiliśmy już trzy z pięciu warunków koniecznych do
dobrej i owocnej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za
grzechy i mocne postanowienie poprawy. Dopiero po dokładnym wypełnieniu tych warunków mamy prawo przystąpić do wyznania swoich grzechów przed kapłanem,
czyli do tzw. szczerej spowiedzi.
Konieczność
indywidualnego wyznania grzechów
przed kapłanem wynika z
woli Chrystusa, który w dniu
swojego zmartwychwstania
zwrócił się do apostołów i
ich następców: „Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał tak i Ja
was posyłam. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział:
Weźmijcie Ducha Świętego,
którym grzechy odpuścicie,
są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 21–23). Z powyższego tekstu jasno wynika,
że wolą Chrystusa było, aby
uzależnić odpuszczenie czy
zatrzymanie grzechów od
poddania ich pod osąd Kościoła, któremu dał specjalne
pełnomocnictwo sprawowania tego sakramentu. Sługa
Boży Ojciec Święty Jan Paweł
II w adhortacji apostolskiej
„Reconciliatio et paenitentia”
wyjaśnia że „oskarżenie się z
własnych grzechów jest konieczne przede wszystkim po
to, aby spowiednik mógł ocenić zarówno ciężar grzechów,
jak i skruchę penitenta, a jako
lekarz poznać stan chorego, aby go leczyć i uzdrowić”
(Nr 31). Samooskarżenie się
z grzechów przed Bogiem w

obecności kapłana jest tym
samym prośbą grzesznika o
miłosierdzie Boże w czasie
sprawowania tego sakramentu. Penitent, wyznając przed
spowiednikiem swoje grzechy,
w klimacie wielkiego zaufania
i ściśle zagwarantowanej tajemnicy w sakramencie pokuty ujawnia, co go dręczy i boli,
otwiera się na uzdrawiającą
moc Jezusa Chrystusa.
Wyznanie grzechów posiada aspekt eklezjalny. Każdy
grzech zadaje ranę całemu
Kościołowi, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Kapłan
jako przedstawiciel wspólnoty wprowadza powracającego grzesznika do jedności z
Kościołem. Spełniając misję
Jezusa Chrystusa ukazuje penitentowi najpierw prawdę o
nim samym. To prawda, że Bóg
doskonale wie co kryje się w
sercu człowieka. Ale ten kto
jest w chorobie grzechowej,
aby mógł być uleczony powinien uznać prawdę o swoim stanie choroby i podjąć
współpracę w procesie leczenia. W człowieku jest bowiem
tendencja ukrywania swojej
grzeszności i usprawiedliwiania się zarówno przed samym sobą jak przed innymi.

• VI Diecezjalny Dzień Dziecka odbędzie się przy parafiiGrodnie
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Grodnie (osiedle Południowy, ul. Centralna 26);
• dla wszystkich uczestników zagwarantowane są posiłki w ciągu dnia.

Warunki udziału:

• liczba uczestników nie jest ograniczona, do udziału zapraszamy wszystkie dzieci diecezji grodzieńskiej;
• wiek uczestników do 14 lat;
• udział jest bezpłatny;
• musi być jeden opiekun na 10 dzieci;
• mieć filiżankę i koc lub karimatę.
Udział należy zgłosić do 26 maja
ks. Jerzemu Martinowiczowi – organizatorowi i odpowiedzialnemu za Diecezjalny Dzień Dziecka:
e-mail: sakralna@op.pl, (8-044) 460-61-40, (8-029) 784-05-72.

O. dr Andrzej
Szczupal CSsR
Część I

Szczera spowiedź
Wiemy, że nikt nie może być
obiektywnym sędzią w swojej
sprawie. Spowiednik jako doświadczony znawca ludzkich
dusz i skutków popełnianych
grzechów, przyjmując wyznanie penitenta daje mu odpowiednie wskazówki i rady i
kieruje go do lepszego poznania swojej duszy i do lepszego
życia. Skuteczność tych porad
zależy od dobrego spełnienia
omawianych już przez nas
trzech pierwszych warunków
dobrej spowiedzi. Kapłan w
czasie sprawowania tego sakramentu posiada szczególną
pomoc Ducha Świętego. Jako
reprezentant Chrystusa ukazuje penitentowi miłość i miłosierdzie Boże. Chrystus zaś
w osobie tego kapłana udziela grzesznikowi odpuszczenia
jego grzechów i radości wyni-

kającej z pojednania z Bogiem.
Każda taka spowiedź jest
więc szczególnie podniosłym
spotkaniem penitenta z Chrystusem Zmartwychwstałym
przywracającym człowieka ze
śmierci duchowej do nowego
życia.
Aby spowiedź była dobra i
przyniosła właściwe jej owoce, bezwzględnie muszą być
wyznane wszystkie grzechy
ciężkie z których nie uzyskano jeszcze w indywidualnej
spowiedzi rozgrzeszenia w raz
z podaniem ich liczby i okoliczności popełnienia, które
zmieniają rodzaj grzechu. Zobowiązuje nas do tego Kodeks
Prawa Kanonicznego w 988
kanonie. Wyznanie zaś grzechów powszednich też jest
przez Kościół zalecane, gdyż
najczęściej te grzechy prowa-

dzą do grzechu ciężkiego. Jeśli
zapomnimy wyznać grzech
ciężki to spowiedź jest ważna, ale jesteśmy zobowiązani
wyznać go przy najbliższej
spowiedzi.
Nie mamy żadnych powodów niczego się wstydzić
ani obawiać, gdyż kapłana
obowiązuje ścisła tajemnica
sakramentalna. Nie może on
niczego ze spowiedzi zdradzić,
nawet za cenę oddania swojego życia, gdyż w przeciwnym
przypadku, zaciągając na siebie ekskomunikę zastrzeżoną
Stolicy Apostolskiej, utraciłby
wszelkie możliwości realizacji
swojego kapłaństwa. Historia
nie wymienia nam żadnego
kapłana, który dopuściłby się
takiej zdrady.
ciąg dalszy w następnym numerze

40 tys. motocyklistów
na Jasnej Górze
Prosto z głównych uroczystości rocznicowych chrztu Polski
na Jasną Górę dotarł XIII
Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. ks. Ułana Zdzisława
Peszkowskiego. Z modlitwą za
Polskę i Polaków, na otwarcie
sezonu i po błogosławieństwo
przyjechało ok. 40 tys. motocyklistów nie tylko z Polski,
ale również z zagranicy.

Jak podkreśla komandor
Wiktor Węgrzyn, pomysłodawca i organizator zlotu,
głównym jego celem jest ocalenie pamięci o Kresach:
„My jesteśmy jednym narodem i pomimo iż podzieliły
nas granice im nie chcemy
odbierać Wilna ani Lwowa,
ale chcemy mieć tam dostęp
i jeździć w te święte polskie
miejsca”.
To dlatego organizowane są tam Rajdy Katyńskie,
pielgrzymki do miejsc kaźni,
spotkania z Polakami, budowane są szkoły, biblioteki i
kościoły. Materialnym wyrazem pamięci o Kresach była na
Jasnej Górze zbiórka darów, w
tym zabawek, które trafią do
sierocińców na Wschodzie.

I Kongres Ruchów
Rodzinnych na Białorusi
Kongres, zorganizowany
przez Radę ds. Rodziny przy
Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi, odbędzie się w dniach 13–15 maja
w Baranowiczach. Będzie on
poświęcony tematowi przebaczenia w rodzinie.

Kongres zgromadzi razem przedstawicieli ruchów
rodzinnych, katechetów i absolwentów Szkoły Życia Rodzinnego z Grodna i Mińska.
Oprócz wykładów program
obejmuje pracę w grupach
metodą „open space”. Wynikiem pracy będzie dokument,
przetworzony liderami grup
dyskusyjnych. Będzie on dotyczył bardzo ważnego tematu
przebaczenia – fundamentu
szczęśliwej rodziny. Kwestia
będzie rozpatrywana z punktu
widzenia psychologii, socjologii, Biblii etc.
Kinga Krasicka
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„Tajemnica modlitwy”
Tematyczne spotkanie pod takim tytułem odbyło się w Lidzie. Wzięli w nim udział
osoby starsze i wielodzietne rodziny.
Podczas spotkania z osobami starszymi ks. Jerzy Biegański mówił o znaczeniu
modlitwy w życiu każdego chrześcijanina.
Kapłan zaznaczył, że modlitwa powinna
stale towarzyszyć każdemu człowiekowi
i dał praktyczne porady, jak dobrze się
modlić, aby wyprosić u Boga potrzebne
łaski.
Na spotkaniu z członkami rodzin wielodzietnych odbyła się aktywna dyskusja
na temat solidarności i miłości. Ks. Jerzy
opowiedział o Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Kapłan zaznaczył, że jest to
szczególny czas łaski, który daje Kościół,
aby odnowić swoje życie, z ufnością spojrzeć w przyszłość, stać się tymi, którzy

27–29 maja wszystkie zakochane pary zapraszamy na spotkania do centrum parafialnego
kościoła Najświętszego Odkupiciela na Dziewiatówce (Grodno).
To świetna okazja, aby rozpoznać powołanie, pogłębić swoje relacje, i możliwie podjąć decyzję
na przyszłość. Są one przeznaczone zarówno dla narzeczonych, jak też dla par, które spotykają
się bez określonej daty ślubu. W spotkaniach mogą uczestniczyć zakochane pary niezależnie od
przynależności wyznaniowej. Szczególnie pożyteczne będą one dla osób, które nie mają
możliwości, aby często spotykać się z powodu pracy, nauki lub dużej odległości.
uznając miłosierną miłość, będą budować
królestwo miłości z braćmi.
Mówiąc o miłości, ksiądz wezwał odkryć jej prawdziwą wartość, aby zajaśniała
na nowo i stała się zasadą życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kulturalnego.

W Nowogródku odbył się wieczór muzyczny ks. Tadeusza Krysztopika
Wieczór był poświęcony Roku Miłosierdzia. Zorganizowała go parafia św. Michała
Archanioła wraz z władzami miasta.
Wieczór autorski zebrał różnych ludzi
twórczych z Nowogródka: poetów, malarzy i wszystkich zainteresowanych muzyką i poezją religijną. Wśród obecnych byli
także kapłani, siostry zakonne, nauczyciele.
Witając obecnych, proboszcz parafii
św. Michała Archanioła ks. Jerzy Żegaryn
powiedział: „Kościół katolicki zachęca
stać głosicielami miłosierdzia Bożego nie
na słowach, a w czynach. Pojęcie «miłosierdzie» w świetle Słowa Bożego oznacza przebaczenie, wsparcie, zrozumienie,
szczerość, miłość. Dlatego ten koncert będzie choć małym, ale skutecznym krokiem,
aby dotknąć poprzez muzykę i twórczość
naszego miłosiernego Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa”.

Program „Spotkań dla zakochanych” proponuje:
• nauka dialogu jako drogi wzajemnego poznania zarówno podczas spotkań w okresie zaręczyn,
jak i w ciągu ewentualnego przyszłego życia małżeńskiego;
• lepsze poznanie cech osoby, oczekiwań, planów, poglądów, postaw życiowych ludzi, z którymi
uczestnicy planują związać swoje życie;
• głębsze zrozumienie znaczenia tajemnicy małżeństwa;
• przeprowadzenie analizy, na ile plany wspólnego życia są dokładne i trwałe.
„Spotkania dla zakochanych” pomogą zobaczyć perspektywy swoich relacji, mogą być tym
impulsem, który doprowadzi do poważnych wspólnych rozwiązań.
Numery kontaktowe do zgłoszenia się:
Paweł i Helena Kuźmicscy (8-029) 604-54-67; Jan i Helena Lubińscy (8-029) 556-26-35,
(8-029) 140-84-56, (8-029) 782-14-66; e-mail: sustre4y@tut.by.

VIII PARAFIADA DZIECI I MŁODZIEŻY
DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
Przed każdą piosenką był mały wstęp-rozważanie, w którym ks. Tadeusz wspominał słowa takich świętych, jak Bernard
z Clairvaux, Edyta Stein, Ambrozy, Augustyn, Josemaría Escrivá, Teresa od Dzieciątka Jezus i innych. Oprócz własnych
piosenek ks. Tadeusz wykonał utwory
własnego tłumaczenia z innych języków,
pieśni w językach obcych.

„Dotknij miłosierdzia Bożego – źródła życia i miłości”
Pod takim hasłem w Pałacu Kultury w
Lidzie odbył się wieczór uwielbienia zorganizowany przez katolicki ruch ewangelizacyjny „Gloriosa Trinita”. Ruch już od wielu
lat działa przy miejscowej parafii Świętej
Rodziny.
W spotkaniu wzięli udział biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef
Staniewski, duchowni, mieszkańcy Lidy i
okolicy, a także przedstawiciele ruchu z
Polski, Włoch i Białorusi.
Podczas wieczoru brzmiały świadectwa wielu ludzi, którzy doświadczyli
moc Boga, co radykalnie zmieniło ich życie. Ks. Józef Hańczyc, proboszcz parafii
Świętej Rodziny, podkreślił, że to spotkanie było wyrazem wdzięczności Bogu za
Jego miłość, a uczestnicy zebrali się, aby
podjąć konkretną decyzję: „chcę przebaczyć wszystkim, którzy w życiu mnie
skrzywdzili, ale jednocześnie chcę przeprosić wszystkich, których skrzywdziłem

SPOTKANIA DLA ZAKOCHANYCH

Parafiada odbędzie się w dniach 20–23 czerwca w parafii Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Grodno-Południowy), parafii Najświętszego Odkupiciela (Grodno-Dziewiatówka) i na stadionie CKS „Niemen”.
Hasło obecnego spotkania – „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz miłosierny”
(Łk 6, 36).

Parafiada – projekt oparty na starożytno-greckiej triadzie „Świątynia–Teatr–Stadion”. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie i zakwaterowanie,
program edukacyjno-religijny, kulturalny i sportowy.
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całej Białorusi. Wiek uczestników – 11-19 lat.
Maksymalna liczba uczestników z jednej parafii – 15 osób + 1 opiekun (może być mniejsza
grupa). Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie urządzoną medyczną kartę uczestnika
Parafiady ze zdjęciem, nie starszym niż jeden rok.
Zgłosić się należy do 1 czerwca na adres: grodno.parafiada@mail.ru.
Koszt udziału – 50 000 rubli (istnieje możliwość zwolnienia z opłaty)
Szczegółowy program oraz zasady uczestnictwa można znaleźć
na stronach internetowych grodnensis.by i catholic.by,
a także dzwoniąc na numery: (8-033) 624-35-22, (8-029) 319-54-65 – ks. Artur Małafiej.

sam”.
Ruch „Gloriosa Trinita”, który przygotował wieczór uwielbienia, pomaga
ludziom wyprostować swoje ścieżki życiowe. Dla wielu osób stał się on jedną
wielką rodziną, gdzie można bezpiecznie
dzielić się radościami i problemami. Celem życia jest dążenie do świętości, do
której wzywa Chrystus.

WYNIKI SONDY

Jaka tematyka pracy parafialnych grup religijnych
byłaby dla Ciebie interesująca?
pogłębienie swojego życia
religijnego
prowadzenie akcji miłosierdzia
chrześcijańskiego
dokształcenie religijne, m.in.
w zakresie Pisma Świętego
szerzenie apostolstwa wśród
parafian zaniedbanych religijnie
i moralnie
dyskutowanie na temat najbardziej
aktualnych zagadnień w Kościele
trudno powiedzieć

Klerycy grodzieńscy zapoznali się z podstawami wolontariatu
Studenci Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w centrum „Caritas” archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej.
Dzięki nasyconej praktycznej części
programu uczestnicy spotkania zapoznali
się z podstawami wolontariatu zgodnie z
doświadczeniem Maltańskiej Służby Pomocy Społecznej z Niemiec. Klerycy uczyli
się udzielać pierwszej pomocy, opiekować
chorymi, praktykowali się w różnych formach zajęć twórczych z dziećmi.

W kolejnej sondzie zaproponowaliśmy naszym czytelnikom
wyjść poza granice tradycyjnych
s p o t ka ń m o d l i t e w n yc h i
odpowiedzieć na pytanie
dotyczące zaangażowania w
życie parafialne. Najwięcej
respondentów są ciekawi pracy
grup pozwalających pogłębić
życie religijne. Ciekawią także
g r u py p r ow a d zą ce a kc j e
chrześcijańskie przy parafiach
oraz zajmujące się edukacją
chrześcijańską.
Wyniki kolejnej sondy
komentuje ks. Paweł Solobuda,
redaktor naczelny.

KOMENTARZ EKSPERTA

INFORMACJA

ZMIANY W PROGRAMIE REKOLEKCJI W ROSI
Zaplanowanych rekolekcji z o. Jamesem Manjackalem na Białorusi nie będzie.
Zamiast nich w związku z Rokiem Miłosierdzia odbędzie się cykl rekolekcji z czterech części:
pierwszy dzień – 14 maja, drugi – 11 czerwca, trzeci – 16 lipca, czwarty – 13 sierpnia.
Spotkania będą rozpoczynać się o godz. 10.00 i skończą się o 20.30.
Prośba mieć ze sobą kanapki na obiad i kolację.

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE
20–26 czerwca w Nowogródku w domu sióstr nazaretanek odbędą się rekolekcje ignacjańskie
(Fundament) z o. Józefem Augustynem SJ. Zaproszeni są wierni świeccy, kapłani
i osoby konsekrowane.
Rekolekcje toczą się w ścisłym milczeniu.
Każdego dnia odbywa się rozmowa z kierownikiem duchowym.
Zgłosić udział należy do 31 maja.
Otrzymać bardziej szczegółowe informacje i zapisać się można pod numerami:
(8-029) 637-55-14, (8-033) 687-29-02,
oraz poprzez pocztę elektroniczną: kstad@tut.by – ks. Tadeusz Кrysztopik.

Ks. Paweł
Sołobuda

Kościół jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem i człowieka z
człowiekiem. Najczęściej spotykamy się przez modlitwę i w modlitwie.
Są jeszcze inne sposoby spotkania Boga oraz innych ludzi. Większość
respondentów pragną pogłębić swoje życie religijne. Można to uczynić przez
katechezy, spotkania formacyjne, udział w różnych akcjach duszpasterskich.
Bardzo ważne jest dzisiaj czuć się częścią parafii, brać aktywny udział w
jej życiu, aby nasze wspólnoty parafialne były aktywne na chwałę Bożą i
ku pożytku ludzkiemu. Pogłębiając swoje życie religijne, dbamy też o swój
rozwój duchowy, o swoją wiarę.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:
4 maja 1967 r. – ks. Jan Winażendis, prob. Nacza;
7 maja 1944 r. – ks. Jarosław Wojdag, prob. Lipniszki;
7 maja 1996 r. – ks. infułat Stanisław Kuczyński,
rektor WSD, wik. gen. Grodno;

13 maja 1948 r. – ks. Walerian Holak, prob. Oszmiana.

Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe: grodnensis.by, catholic.by
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witam wszystkich czytelników rubryki młodzieżowej „Na skrzyżowaniu”. W dzisiejszym numerze zastanowimy się nad przeznaczeniem kobiety, jej wyjątkową rolą w społeczeństwie i przyrodzoną ofiarnością. Pomyślimy o tym, w jaki sposób dusza kobieca różni się od duszy męskiej i jak
przedstawicielki pięknej połowy ludzkości wpływają na przyszłość.
Naprzód z Bogiem!

Wyrazić zachwyt duszą kobiecą

CYTAT Z BIBLII: „Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc»” (Rdz 2, 18)
Mężczyzna i kobieta wspólnie mogą wszystko to, co żaden z nich osobno uczynić
nie może. Doskonałych nie istnieje, każdy człowiek jest wyjątkowy. I nikt nie
jest lepszy od innego, ponieważ oboje są równie niezbędni. Zgodnie z zamysłem
Stwórcy mężczyzna i kobieta wzajemnie się uzupełniają jak klucz i zamek.
INTENCJA MIESIĄCA: aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane
z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne
Najważniejsze przeznaczenie kobiety – być uosobieniem Miłości. I dzielić się tą
miłością wszystkimi dostępnymi drogami: poprzez relacje z innymi, twórczość,
pracę. Kobiety tworzą przyszłość, wychowując dzieci. Od tego, jakie one będą,
zależy jutrzejszy dzień. Módlmy się za kobiety, by nadal wypełniały miłością
wszystko, do czego się dotykają.
PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ MIESIĄCA: przeznaczenie
Bóg nie przypadkowo stworzył nas kobietami i mężczyznami, dając każdemu niepowtarzalne dary i talenty, ukazując każdemu jego miejsce i obowiązki. W zależności
od tego ludzie budują swoje życie. Jedni rodzą i wychowują dzieci, inni chronią
swoją rodzinę. Jedni zajmują się pracą fizyczną, inni zapewniają komfort i piękno.
Tylko wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, dlaczego Bóg stworzył nas takimi, a
nie innymi, będziemy naprawdę szczęśliwi. Stąd sensowne troski, marzenia, nadzieje.
CEL MIESIĄCA: dokładnie nakreślić role męskie i kobiece
W dzisiejszym świecie często występuje pomieszanie ról: kobieta może wykonywać
męskie obowiązki, a mężczyzna – kobiece. Kobiety, na przykład, często muszą
nosić ciężkie torby, pracować w kilku miejscach pracy. Kobieta potrafi zebrać szafę
i naprawić kran. Oczywiście, prawdziwa kobieta może wszystko zrobić sama, lecz
mówią, że prawdziwy mężczyzna do tego nie dopuści.
Kobietom czas zastanowić się nad tym, czy nie przymierzają one na siebie męskie
role, a mężczyznom – czy nie pozwalają kobietom „zastępować” ich w swoim życiu.
SPRAWA MIESIĄCA: wyrazić zachwyt duszą kobiecą
Czym dusza kobiety różni się od męskiej? Ona jest bardziej czuła, delikatna i wrażliwa. Powołana jest, aby dawać, dzielić się sobą ze światem. Jest to spowodowane
tym, że każda kobieta – potencjalna matka. I jej przeznaczenie – przynosić swoje
życie jako dar.
Mama, siostra, babcia, przyjaciółka, znajoma, koleżanka... Wokół nas jest wiele kobiet,
którym należy wyrazić wdzięczność lub proponować ramię wsparcia. Można to robić
nieustannie poprzez dobre słowo, czyn lub modlitwę.

Angelina
Pokaczajło

PIOSENKA MIESIĄCA: „Kochajcie kobiet”, T1One
Wykonawca głęboko rozważa naturę kobiety: „cna całym sercem widzi głębię
istoty”, „i nawet w wadach zauważy coś dobrego”. „Aby oddawać siebie, nie potrzebuje żadnych przyczyn”, „kocha na przekór wszystkiemu i nie może inaczej”.
W piosence brzmi wezwanie, by doceniać i podziwiać kobiet w każdej chwili. „Nie
trzeba zbędnych słów, po prostu je kochajcie...”. Wykonawca pragnie, aby w kobiecych sercach nieskończenie była wiosna, i „tylko radość w ich pięknych oczach”.
KSIĄŻKA MIESIĄCA: „Kobiety misjonarki”, Wiera Kusznir
Autorka opowiada o losach zwykłych kobiet chrześcijanek,
które poświęciły się służbie Bogu i ludziom. Na przykładzie
ich życia pokazuje, że każda kobieta, która kocha Boga,
jest Jego uczennicą i ma możliwość kontynuować tę listę.
Książka może być dobrą pomocą w pracy żeńskich kółek i
grup w kościele, a także jest przydatna do indywidualnego
wyuczenia.

OSOBA MIESIĄCA: święta Urszula

Urodziła się 17 kwietnia 1865 roku w Loosdorf
(Austria). Pochodzi z wielkiej polskiej rodziny Ledóchowskich, która wyróżniała się swoim patriotyzmem
i religijnością.
Od najmłodszych lat dziewczyna była czuła na biedę i
niedolę ludzką. W wieku 21 lat wstąpiła do klasztoru
urszulanek w Krakowie. W zakonie zdobyła średnie
wykształcenie oraz uzyskała dyplom nauczycielki.
Przez wiele lat uczyła w gimnazjum. Od 1904 roku
pełniła obowiązki przełożonej klasztoru. W tym czasie
założyła pierwszą w Polsce Sodalicję Mariańską dla
dziewcząt. W trosce o młodzież studiującą otworzyła
internat dla studentek oraz zorganizowała kursy wiedzy religijnej. Założyła polskie szkoły i domy opieki
w Rosji, Finlandii i Szwecji. Prowadziła działalność
charytatywną.
W toku takiej działalności zrodziła się w niej myśl
powołania nowej rodziny zakonnej, dostosowanej do aktualnych potrzeb pracy
wychowawczej. Po zakończeniu działań wojennych zakupiła niewielką posiadłość
w Pniewach, która stała się domem generalnym urszulanek starych. Zgromadzenie
otrzymało zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.
Zmarła Urszula 29 maja 1939 roku w Rzymie. W 1983 roku została beatyfikowana
przez papieża Jana Pawła II, w 2003 roku – kanonizowana przez niego. W 50. rocznicę śmierci relikwie Urszuli zostały przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w
kaplicy domu generalnego zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Do jakich świętych zwracać się ze szczególną prośbą o wstawiennictwo w maju?

Św. Józef (1 maja), św. Filip (6 maja), św. Stanisław (8 maja), św. Beatrycze (10 maja),
św. Zofia (15 maja), św. Andrzej (16 maja), św. Feliks (18 maja), św. Rita (22 maja), św. Urszula (29 maja), św. Joanna (30 maja).
Wszystkie uwagi i propozycje piszcie na adres redakcji lub na adres elektroniczny autora rubryki pokachailo.lina@gmail.com.

ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

Uroczystości w 50. rocznicę śmierci
s. Małgorzaty Banaś odbyły się w Nowogródku
W kościele Przemienienia Pańskiego, o którym starannie dbała s. Małgorzata, odbyła się uroczysta Msza św. w intencji szybkiej jej beatyfikacji. Eucharystii
przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Udział w liturgii wzięli
także biskup piński Antoni Dziemianko, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej
Józef Staniewski, liczni kapłani, zakonnice, władze świeckie, mieszkańcy ziemi nowogródzkiej oraz pielgrzymi z różnych miejsc Grodzieńszczyzny.
Siostra Małgorzata – jedyna ocalała ze wspólnoty sióstr z Nowogródka. Pozostałe 11 zakonnic były rozstrzelane przez hitlerowców 1 sierpnia 1943 r.

Jak wybrać dzień Anioła, jeśli w kalendarzu
nie ma imienia, które
nosisz?
Dzień Anioła, jak
niekiedy nazywają imieniny, zbiega się z dniem
liturgicznego wspomnienia świętego, imię którego nosimy.
Zwróćmy się do Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Podczas chrztu
imię Pańskie uświęca
człowieka i chrześcijanin
otrzymuje swoje imię w
Kościele. Może to być
imię świętego, to znaczy
ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną
wiernością swemu Panu.
Święty patron jest wzorem miłości i zapewnia
wstawiennictwo u Boga.
«Imię chrzcielne» może
także wyrażać tajemnicę
lub cnotę chrześcijańską.
«Rodzice, chrzestni i
proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać
imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu»”
(2156).
Jak widzimy, imię jest
ważne, ponieważ prowadzi
do jedności życia z konkretnym świętym. Święty, którego imię nosimy,
inspiruje nas na naśladowanie jego przykładu.
Wraz z tym powierzamy
się jego modlitewnemu
wstawiennictwu. Święci
stają się orędownikami
i pośrednikami łask dla
tych ludzi, którzy noszą
ich imię i którzy im ufają.
Jeśli nie możemy znaleźć w kalendarzu swoje imię, a właśnie pod
tym imieniem byliśmy
ochrzczeni, trzeba zobaczyć, jakie imię może
pasować do naszego wariantu. Na przykład, słowiańskiemu żeńskiemu
imieniu Bogdana odpowiada Teodozja, Teodora
lub męskie Teodot, Teodor, Teodozjusz.
W katolickim kalendarzu kościelnym jest 8
dni, w które wspominają
się różne święte kobiety
z tym imieniem, a liczba świętych mężczyzn o
tym samym imieniu w
katolickim kalendarzu
kościelnym zbliża się do
25. Można znaleźć dzień,
który jest najbliżej do dnia
naszego chrztu.
Jeśli odnaleźć imię się
nie udało, można obchodzić imieniny w święto
Wszystkich Świętych.
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Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy wielu łask
Bożych, nieustannej opieki
świętego Patrona i Matki
Najświętszej, a także ciepła
i dobroci od ludzi obok oraz
światła Ducha Świętego na
każdy dzień posługi duszpasterskiej.

Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
z okazji Imienin i 25.
rocznicy sakry biskupiej składamy serdeczne
życzenia. Niech dobry Bóg
obdarza wszelkimi łaskami na długie lata, smutek
niech omija, a życie płynie
w radości. Dziękujemy
Ekscelencji za pracę, którą
zrobił w naszej diecezji, i
życzymy, aby nadal prowadził nas do Boga!

Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij
Woronowowie ze Smorgoń

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi,
czcigodnym Księżom
Aleksandrowi Bakłażcowi
i Aleksandrowi
Sosnowskiemu
z okazji Imienin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: dobrego zdrowia,
pogody ducha, uśmiechu
i dużo radości płynącej z
powołania kapłańskiego.
Niech Matka Najświętsza
zawsze trzyma Was w swojej opiece i hojnie obdarza
swoimi łaskami.

Parafianie z Nowogródka

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
z okazji Imienin szczerze
życzę wiele łask Bożych,
zdrowia, radości, siły w
trudnych chwilach życia
oraz nieustannej opieki
Matki Najświętszej.

Z pamięcią w modlitwie s. Irena
Zlotkowska, Przełożona Generalna
Zgromadzenia Sióstr
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

Czcigodnym Ojcom
Witalemu Bondaronkowi
i Witalemu Jurkiewiczowi
oraz Bratu Wojciechowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wielu łask Bożych,
nieustannej opieki Matki
Najświętszej oraz obfitych
darów Ducha Świętego. Z
całego serca dziękujemy
za ofiarną pracę w naszej
parafii, za ciepły uśmiech i
ogromną życzliwość.

Parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym ze Słonimia

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Jodzikowi
z okazji Imienin życzymy
błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Bożej i świętego Patrona, darów Ducha
Świętego, zdrowia, radości,
serdecznych i szczerych
ludzi obok, a także błogosławionych owoców w
pracy duszpasterskiej.

Apostolat „Margaretka” z par.
św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Czcigodny
Księże Proboszczu
Jerzy Żegaryn!
Przyjmij najszczersze i
najgorętsze życzenia z
okazji Imienin! Osypujemy
Cię promieniami swojej
miłości, otaczamy troską

modlitewną i szczerze
dziękujemy Jezusowi za
takiego wspaniałego kapłana! Niech Chrystus mocno
przytula Cię do swojego
miłosiernego Serca, oświeca miłością i laską, strzeże
na każdej ścieżce duchowej, a Matka Boża wyciąga
pomocną dłoń i wspiera
wiernego sługę Jej Syna.

Z wielką miłością i szacunkiem
parafianie, Kółko Biblijne, dzieci i
młodzież z kośc. św. Michała
Archanioła w Nowogródku

Czcigodny
Księże Proboszczu
Walenty Chwieduk!
Z okazji Twoich Urodzin i
Jubileuszu poprzez nasze modlitwy prosimy
miłosiernego Boga, aby
wynagrodził Cię mocnym
zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i
oddanej posłudze Bogu i
ludziom. Niech Matka Boża
Częstochowska opiekuje się
Tobą i strzeże w trudnych
chwilach. Szczęść Boże!
Parafianie ze w. Mociewicze

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Jodzikowi
z okazji Imienin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień życia, stałej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych
darów Ducha Świętego,
dobrego zdrowia, szczęścia,
pomyślności we wszystkich
sprawach, a także codziennej radości.
Rodzina M. Tarasiewicz z Grodna

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia. Niech
Twój św. Patron codziennie
Tobą się opiekuje, Matka
Boża otacza płaszczem
swojej macierzyńskiej
pieszczoty, Bóg wszechmogący obficie darzy swoimi
łaskami, a Duch Święty
napełnia swoimi darami każdy dzień Twojego
życia i posługi kapłańskiej.
Szczęść Boże!

Wierni z par. MB Miłosierdzia,
Dociszki

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Sakowiczowi
z okazji Urodzin i Imienin przesyłamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń.
Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi
łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha,
mądrością i pomyślnością
w pracy duszpasterskiej.
Niech na twarzy zawsze
lśni uśmiech, oczy błyszczą
z radości, a serce mocno
bije od tej miłości, która w
nim mieszka. Niech obok
zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a trud na niwie
Pańskiej przynosi obfite
owoce.

Z głębi serca

nin składamy serdeczne
życzenia, połączone z
modlitwą. Niech Pan Bóg
dodaje Ci zdrowia i obficie
udziela swoich łask. Anioł
niech Cię strzeże i w każdym niebezpieczeństwie
bierze pod swe skrzydła.
Dziękujemy za ofiarną pracę, szczere słowa, mądre
kazania i dobre sprawy.

Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech zdrowie
będzie mocne na długie
lata życia, w sercu zawsze
goszczą radość, spokój,
miłość i dobroć, a nieustanna energia towarzyszy Ci, przynosząc niezmierną radość z owoców
pracy kapłańskiej. Niech
Jezus miłosierny i Jego
Matka Najświętsza darzą
Ci bezgraniczną miłością
i rozjaśniają każdy dzień
życia. Jesteśmy bardzo
Ci wdzięczni za troskę o
nasz kościół, za przytulność, spokój i ciepło, które
panują w jego ścianach,
za to, że z każdą chorobą i
bólem duchowym śpieszymy do naszej świątyni.
Modlimy się za Ciebie i
prosimy, aby dobry Bóg
dał Ci dużo sił i mądrości
dla realizacji Twych planów i zamiarów. Dziękujemy za pouczające kazania,
dobroć i cierpliwość, a
Twoim rodzicom – za syna
kapłana.

Z szacunkiem i wdzięcznością Kółka
Różańcowe z Sobotników

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy niegasnącego zapału wiary, mocnego
zdrowia, sił i radości. Niech
każdy Twój dzień będzie
olśniony miłością i Miłosierdziem Bożym, a Matka
Boża – opiekunka kapłanów – nigdy Cię nie opuszcza w trudnych chwilach
życia. Szczęść Boże!

Wierni ze w. Mociewicze

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Mackiewiczowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech radość, spokój i
łaska Boża napełniają Twe
serce, a obok będą życzliwi
i przyjaźni ludzie. Niech
Matka Najświętsza opiekuje się Tobą a Duch Święty
obdarza swoimi obfitymi
darami.

Z modlitwą Apostolat „Margaretka”
z par. św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha,
nieustannej radości, owocnej pracy, obfitych łask
Bożych i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech
każdy Twój dzień będzie
oświecony bezgraniczną
miłością Boga.

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia zdrowia
i dobroci, mądrości i cierpliwości, aby każdy dzień był
lepszy niż poprzedni. Niech
dobry Bóg Ci błogosławi
i obdarzy Ciebie swoimi
łaskami, abyś wiernie
szedłeś drogą służby Bogu
i ludziom, a Matka Boża
niech nieustannie opiekuje
się Tobą.

Z modlitwą i szacunkiem Komitet
Kościelny i III Zakon św. Franciszka
z Sobotników

Z modlitwą Apostolat „Margaretka”
z par. św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Sakowiczowi
z okazji Jubileuszu i Imie-

Czcigodnemu Ojcu
Stanisławowi
Sadowskiemu
z okazji Imienin, Urodzin i

Siostry rodzone Walentyna i Jadwiga
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rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne
życzenia mocnego zdrowia
na długie lata, dużo sił, wytrwałości i radości z pełnionej posługi duszpasterskiej.
Niech dobry Bóg, który
powołał Cię do kapłaństwa,
wynagrodzi i wzmocni, aby
Twoje życie było napełnione dobrocią, miłością
i nadzieją! Niech Duch
Święty szczerze obdarza
Cię swoimi darami, żeby
Twoje kazania i pomoc
mogły ratować i radować
dusze ludzkie. Niech Jezus,
którego każdego dnia
trzymasz w swoich rękach,
błogosławi Ci, a Matka
Najświętsza nieustannie
okrywa płaszczem swej
macierzyńskiej opieki.

Z modlitwą i głębokim szacunkiem
parafianie z Porozowa

Czcigodnemu Księdzu
Marianowi Chamieni
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, długich lat życia,
spokojnych i jasnych dni
w życiu kapłańskim. Niech
Duch Święty opromienia
swym światłem każdy Twój
dzień, a święty Patron nieustannie czuwa nad Tobą.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Szydłowic

Czcigodnemu Księdzu
Antoniemu
Obuchowskiemu
z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia:
zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i
ludzkiej życzliwości. Niech
Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Pan
Bóg nieustannie obdarza
Cię swoimi łaskami.

III Zakon św. Franciszka oraz Kółka
Żywego Różańca z par. Teolin

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Sewastianowiczowi
z okazji Imienin składamy
najpiękniejsze życzenia.
Niech każda chwila życia
będzie oświecona światłem
Chrystusa, a Matka Boża,
której niezmiernie ufasz,
niech zawsze Cię otula
matczyną łaską i pomaga
wykonywać wolę Ojca Niebieskiego!

III Zakon św. Franciszka oraz Kółka
Żywego Różańca z par. Teolin

Szanownym Siostrom
Janinie Somojlenko,
Jadwidze Olszewskiej,
Jadwidze Matys i Janinie
Małyszko
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, długich lat życia,
codziennego wzrastania
w wierze oraz szczerej
radości z każdego przeżytego momentu. Niech Bóg
miłosierny obdarzy Was
wszelkimi łaskami, a Matka
Najświętsza przytula do
swego matczynego serca
i nieustannie się opiekuje
Wami.

III Zakon św. Franciszka oraz Kółka
Żywego Różańca z par. Teolin

Czcigodnej Siostrze
Mariannie Oleszczyk
z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia. Niech
Cię Bóg obdarzy miłością
i pokojem, a Twoje serce
będzie zawsze otwarte
dla wszelkich ludzi. Niech
Maryja zawsze ma Ciebie w
swojej opiece. Dziękujemy
za Twoje dobre serce i pracę, którą włożyłaś w dzieci i
młodzież naszej parafii.

Z wdzięcznością i modlitwą Alicja i
Witalij Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnej Siostrze Jadwidze Miecielicа
z okazji dnia Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień życia, obfitych darów Ducha
Świętego i nieustannej
pomocy Najświętszej Maryi Panny. Niech ta praca,
którą Siostra codziennie
wykonuje, przynosi satysfakcję i radość, a dla tych,
kto się znajduje obok,
niech ona stanie się widzialnym znakiem miłości
i dobroci Bożej do nich.
Szczęść Boże!

Wierni z par. św. Rocha
w Grandziczach

Czcigodnemu Księdzu
Marianowi Chamieni
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia. Życzymy mocnego
zdrowia na długie lata
życia, opieki Matki Bożej
i darów Ducha Świętego. Niech Bóg, któremu
zaufałeś, pomaga przeżyć
wszystkie napotkane trudności. Niech On Ci wynagrodzi za pracę i wzmocni
w posłudze kapłańskiej.
Dziękujemy za otwarte
serce i oddaną służbę Bogu
i ludziom.

Wdzięczni parafianie z Szydłowic

Czcigodnym Księżom
Stanisławowi Łabanowi
i Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia
długich lat życia w dobrym
zdrowiu, szczęścia, cierpliwości w pracy kapłańskiej,
obfitych darów Ducha
Świętego, uśmiechu na co
dzień, a na czas burzy –
wielobarwnej tęczy. Niech
Was zawsze Bóg błogosławi, a Matka Boża i święci
Patronowie mają w swojej
opiece.

Z pamięcią w modlitwie „Margaretki” oraz parafianie z Bieniakoń

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Romanowskiemu
z okazji Imienin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha,
codziennej radości i życzliwych ludzi obok. Niech
każdy Twój dzień będzie
oświetlony światłem Ducha Świętego, a praca na
niwie Pana przynosi obfite
owoce.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z par. Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Bakłażcowi
z okazji Imienin składamy
wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia na
długie lata, optymizmu,
spokoju w sercu oraz
cierpliwości na drodze
kapłańskiej. Niech Duch
Święty hojnie obdarza Cię
swoimi darami, a Matka
Najświętsza i święty Patron otaczają swoją opieką.
Z całego serca dziękujemy
za pracę w naszym kościele, głoszenie Słowa Bożego, dobre serce i troskę o
parafian i świątynię.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Krzemianicy

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Stawieckiemu
z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia
zdrowia na długie lata,
szczęścia, pomyślności,
opieki Matki Najświętszej

i świętego Patrona. Niech
Duch Święty opromienia
swym światłem każdy
dzień posługi kapłańskiej.
Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Hermaniszek

Czcigodnemu Księdzu
Stanisławowi Łabanowi z
okazji Imienin przesyłamy
moc najserdeczniejszych
życzeń: zdrowia, radości,
pogody ducha i dobrych
ludzi obok. Niech Pan
Jezus przytuli Księdza do
swojego Najświętszego
Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi
łaskami na długie lata.
Szczęść Boże!

Z pamięcią modlitewną członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Bieniakoń

Czcigodnemu Księdzu
Stanisławowi Pytelowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy szczęścia,
radości na każdy dzień życia, wytrwałości w posłudze kapłańskiej, mocnego
zdrowia i tylko życzliwych
ludzi obok. Niech święty
Patron zawsze się opiekuje
i zanosi swoje modły za
Ciebie przed tron Boży.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Wasiliszek

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szczerbickiemu
z okazji Urodzin życzymy
dobrego zdrowia, długich
lat życia, pogody ducha.
Niech radość zawsze Ci
towarzyszy, a cierpliwości
i wytrwałości wystarczy na
długie lata ofiarnej posługi
duszpasterskiej. Niech
Cię omija smutek, a życie
toczy się w radości. Niech
Matka Boża rozjaśnia
Twą drogę promieniami
swojego miłosierdzia, a
obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Z całego serca
dziękujemy za to, że jesteś
z nami, za naukę, którą
głosisz na ołtarzu świętym, za szczerą posługę
Bogu i ludziom, otwarte i
wielkie serce.

Rodzina Jałgowskich, młodzież,
ministranci, wdzięczni parafianie
ze Smorgoń

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
z okazji Imienin życzymy
wszelkich łask Bożych,
nieustannej opieki Matki
Najświętszej, obfitych
darów Ducha Świętego,
rozsądności i mocy w pełnieniu posługi kapłańskiej.
Żyj w zdrowiu i radości, a
serce niech będzie napełnione spokojem i miłością.

Wspólnota „Equipes Notre-Dame”
z Sobotników

Czcigodnej Siostrze
Irenie Barcewicz
z powodu śmierci
kochanej mamy
Janiny składamy
słowa szczerego żalu
i współczucia. Jednoczymy się z Tobą
w modlitwie prosząc
Pana, aby jak najszybciej przyjął ją do swojego Królestwa. Niech
Bóg miłosierny doda
Ci mocy, by przeżyć
ciężar utraty bliskiej
osoby.
Wierni z par. św.
Michała Archanioła
w Smorgoniach
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