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Aby wiara była żywa, należy ją przekazywać z pokolenia na po-
kolenie, i lepiej zacząć jak najwcześniej. Chrześcijańskie podsta-
wy powinny być wyjaśnione dzieciom w osobliwy sposób, wtedy 
nasza wspólna wiara będzie owocna. Wchodząc w okres Wielkie-
go Postu, skorzystajmy z praktycznych wskazówek, jak pomóc 
chłopcom i dziewczętom w przeżywaniu tego ważnego, ale trud-
nego okresu. 

Sylwanowce

Normalne życie parafialne polepszyło się tu 
dopiero w 1990 roku.

Chrystus „wylądował”, 
czyli o ludzkich cechach

w Boskich obrazach

Ani portret, ani krajobraz, ani martwa natura 
nie mogą być napisane bez osobliwego 
poczucia tajemnicy.

Znak nadziei

Bóg ma moc odrodzić mnie nawet z garstki 
popiołu. On pierwszy wstał
z popiołów śmierci.
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WIELKI POST
W SERCACH DZIECI
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Co tydzień katolicy zbiera-
ją się na liturgię. Zawsze, 
ogólnie, taką samą. Ten 
sam porządek, te same 
modlitwy, ta sama wspól-
nota. Niebezpieczeństwo 
banalizacji jest oczywiste. A 
Kościół uczy, że Eucharystia 
jest szczytem życia chrześ-
cijańskiego.

KS. ANDRZEJ KIEWLICZ: 
„ZACZNIJ PRZYCHODZIĆ

NA MSZĘ ŚWIĘTĄ
MINIMUM 15 MINUT

WCZEŚNIEJ”
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                            Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

21 lutego
I Niedziela Wielkiego Postu. 
Pierwsza niedziela Wielkiego 

Postu wskazuje wiernym drogę wy-
znaczoną przez Chrystusa, której to-
warzyszy walka ze złem i cierpienie, 
które prowadzą do zbawienia. Głów-
nymi myślami pierwszej niedzieli 
są post i walka Chrystusa z szata-
nem na pustyni oraz pokuta, post 
i nawrócenie wszystkich w Niego 
wierzących jako przygotowanie do 
corocznej Paschy. Liturgia ukazuje 
perspektywę wiecznej Paschy jako 
sensu wiary i wszystkich wysiłków w 
naśladowaniu Chrystusa, aby mieć 
udział w Jego zwycięstwie.

22 lutego
Święto Katedry św. Piotra 

Apostoła. 
Katedra biskupa, tj. uroczyste 

krzesło, na którym biskup zasiada, 
jest znakiem jego urzędu nauczy-
ciela, arcyprezbitera i pasterza. 
Katedra św. Piotra przypomina, że 
Jezus powierzył mu urząd swojego 
zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra 
jest skałą, na której Chrystus zbu-
dował swój Kościół. Święto Katedry 
św. Piotra Apostoła przypomina o 
tym, że Kościół jest powszechny, 
czyli katolicki i apostolski, a Rzym 
jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył 
świadectwo wiary i miłości do Jezu-
sa, oddając za Niego swoje życie. To 
święto ma przypominać, że papieże 
jako biskupi Rzymu przewodniczą 
Kościołowi z ustanowienia Chrystu-
sa, zaś wierni powinni darzyć ich 
szacunkiem i posłuszeństwem. 

28 lutego 
II Niedziela Wielkiego Postu.  
Druga Niedziela Wielkiego Po-

stu uświadamia nam dobitnie, że 
chrześcijaństwo to nie teoria, ope-
rowanie pojęciami czy wiara w coś, 
ale to przede wszystkim doświadcze-
nie, spotkanie i zawierzenie Komuś. 
Dlatego w Wielkim Poście Chrystus 
zachęca nas abyśmy razem z Nim 
poszli nie w tłum lub rynek, ale na 
wysoką górę osobno, ponieważ tyl-
ko tam możemy Go zobaczyć inne-
go niż spotykamy Go na co dzień 
pochłonięci tysiącem spraw, inne-
go niż ukazują nam w mediach, na 
wystawach, w sztukach i filmach, bo 
przemienionego, odzianego szatą ja-
kiej żaden rzemieślnik zajmujący się 
folowaniem tkanin na ziemi wybielić 
nie zdoła i umiłowanego przez Ojca 
(por. Mk 9, 3.7).    

4 marca
Święto św. Kazimierza Króle-

wicza, Patrona Diecezji Grodzień-
skiej.   

Kazimierz był synem króla Kazi-
mierza Jagiellończyka. Urodził się w 
roku 1458. Odznaczał się szczegól-
ną czystością ducha i miłosierdziem 
względem ubogich. Przy boku ojca 
brał czynny udział w życiu politycz-
nym. Gorliwy czciciel Eucharystii 
i Najświętszej Maryi Panny, wiele 
czasu poświęcał na modlitwę. Po 
długotrwałej chorobie płuc zmarł  
w Grodnie 4 marca 1484 roku. Po-
chowany został w Wilnie i jego relik-
wie spoczęły w katedrze wileńskiej. 

W Środę Popielcową zaczął się kolejny Wielki Post naszego życia. Wielu z nas oczekuje na ten czas, w 
którym możemy przytulić swoje smutki do smutków cierpiącego Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla. Czas,  
w którym możemy głębiej zrozumieć to, czego nie zawsze do końca potrafimy zrozumieć: życie, cierpienie, 
utrata najbliższej osoby... Czas, w którym możemy podziękować, że mamy tak dobrego Przyjaciela, który sam 
wolał zginąć, abyśmy my mogli żyć.

U progu tego świętego czasu, który daje nam Pan, trzeba się nieco zatrzymać i dokonać refleksji nad sobą i 
swoim życiem. Trzeba spojrzeć na nowo na krzyż, który jest nie tylko ciężarem, ale przede wszystkim znakiem 
wielkiej miłości Jezusa do człowieka.

Chrystus zaprasza nas w tym Wielkim Poście do pójścia Jego śladami. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23).  Każdy z nas 
ma swój krzyż, większy lub mniejszy, dopasowany do niego, który w jakiś sposób nas umartwia, wzywa do za-
parcia się samego siebie, wyrzeczenia się miłości własnej, swojego „ja”, a przyjęcia z miłości ku Bogu swojego 
bliźniego takim, jakim jest, okazując mu miłość, cierpliwość, łagodność i uprzejmość, modląc się za niego. 

Ofiarujmy Bogu to, co nas najwięcej kosztuje, co łamie naszą oporną wolę, a nie tylko rezygnację ze sło-
dyczy, czy jakiegoś smacznego kęska. Milszym Bogu będzie, na przykład, wyrzeczenie się jakiegoś serialu 
filmowego, który nic nie wzbogaca duszy, a zaspokaja jedynie naszą ciekawość. Ofiara złożona w intencji 
grzeszników może komuś pomóc wyzwolić się z męczącego jego duszę nałogu.

Niech tegoroczny Wielki Post przeżyty w duchu pokory i z sercem skruszonym będzie czasem składania 
ofiar naszym codziennym życiem i przybliży nas do Zmartwychwstania! 

Aktualności 

     ciąg dalszy ze str. 1

 Ks. Jerzy Martinowicz 

Każdego roku Wielki Post zaczynamy 
od posypania głów popiołem. Zwy-
czaj posypywania głów popiołem 

ma w Kościele bardzo długą, bo sięgającą 
aż V wieku tradycję. Na początku Wiel-
kiego Postu ci, którzy popełnili ciężkie 
grzechy wyznawali je swojemu biskupo-
wi, a on włączał ich do tak zwanego „sta-
nu pokutników”. Po wyznaniu grzechów 
wyprowadzano ich z kościoła, co miało 
symbolizować wypędzenie Adama i Ewy 
z Raju.

Zaś przed świątynią ubierano ich w 
szaty pokutne, które mieli nosić przez 
cały Post i posypywano ich głowy popio-
łem. Publiczny charakter pokuty wynikał 
z przekonania, że grzech nie jest nigdy 
prywatną sprawą człowieka, ale raną 
zadaną całej wspólnocie, a zatem i we 
wspólnocie musi odbywać się pojednanie 
człowieka z Bogiem i braćmi.

Sam gest posypywania głowy popio-
łem jest jednak dużo starszy. Znały go 
także inne religie i kultury basenu morza 
śródziemnego. Znajdujemy go również 
na kartach Starego Testamentu. W Bi-
blii jest to znak pokuty, ale także żałoby. 
Dlatego w katolickiej tradycji towarzyszą 
mu słowa zaczerpnięte właśnie z Pisma 
Świętego.

PROCHEM JESTEŚ
I W PROCH SIĘ OBRÓCISZ 

Popiół to nic innego jak resztki po 
czymś, co przestało istnieć. Z prochu 
ziemi zostaliśmy utworzeni i na koniec 
wszyscy się w niego obrócimy. Chodzi 
tu nie tyle o straszenie się śmiercią, ile o 
wyrwanie się z naszego codziennego bie-
gu i uświadomienie sobie pewnej podsta-
wowej, a często przez nas zapominanej 
czy wręcz wypieranej prawdy: to wszyst-
ko, za czym tak pędzimy, to jeszcze nie 
wszystko!

To za czym tak gonię, bardzo często 
ceną swojego zdrowia i ograniczeniem 
kontaktu z rodziną, to o co tak bardzo 
zabiegam na co dzień, nie będzie trwało 
wiecznie. Kiedyś się rozpadnie, minie, 
zużyje. Są rzeczy ważniejsze i to na nich 
trzeba na nowo się skupić. Wielki Post to 
czas rewizji naszych priorytetów.

NAWRACAJCIE SIĘ!
Popiół jest sypki, zwiewny. W czymś 

bardzo podobnym do zabieganego czło-
wieka. Wobec naszych pieczołowicie 
konstruowanych miraży o własnej wy-
trzymałości i wytrwałości, wobec wszel-
kiej pokusy samowystarczalności i sa-
mozbawienia ta odrobina prochu ma być 
symboliczną odtrutką. Mówi nam: Jesteś 
prochem, piaskiem, biedną gliną.

Twoje dobre chęci i postanowienia 
same z siebie szybko się rozwieją, jak ten 
popiół na twojej głowie. Tylko Bóg może 
dać temu prochowi twardość skały. Tyl-
ko Boski Garncarz może z tej gliny ule-
pić trwałe naczynie na swoją łaskę. Na-
wracajcie się! W języku Biblii znaczy to: 
Zmieniajcie Wasze myślenie!

Wielki Post to czas na zmianę nasze-
go myślenia. Czas, by pomyśleć o sobie, 
jako o prochu, z którego tylko Bóg może 
coś sensownego ulepić. By zobaczyć, 
że te wszystkie moje wysiłki i podskoki  

w końcu obracają się w popiół. I tylko  
w ręku Boga ten popiół może stać się dia-
mentem.

WIERZCIE W EWANGELIĘ!
Popiół to pozostałość po tym, co spło-

nęło. Popiół na mojej głowie przypomi-
na mi, że Pascha, do której się zbliżamy 
przez Wielki Post, jest piecem, Bożym 
ogniem. Każdy z nas ma swoją Paschę. 
Każdy przechodzi przez taki piec. Co ze 
mnie ocaleje? Z moich dobrych chęci, po-
bożnych życzeń? Ile z moich słów, czy-
nów, decyzji ostoi się w godzinie próby? 

Pewnie niewiele. A jednak to znak na-
dziei. Ponieważ nie idę przez tę Paschę 
sam. Idę z Chrystusem, który pierwszy 
przeszedł dla mnie tę drogę. Ewangelia to 
Dobra Nowina o Jego zwycięskim przej-
ściu przez śmierć do życia. O tym, że On 
ma moc odrodzić mnie nawet z garstki 
popiołu. On jako pierwszy wstał z popio-
łów śmierci.

Moment posypywania głów popiołem w grodzieńskiej katedrze 
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 AKTUALNOŚCI

Kobieta po raz pierwszy 
została podsekretarzem 

Synodu Biskupów 
Watykan poinformował, że pa-

pież Franciszek mianował dwoje 
nowych podsekretarzy Sekretariatu 
Generalnego Synodu Biskupów.

Nowymi podsekretarzami zo-
stali augustianin z Hiszpanii o. 
Luis Marín de San Martín, do nie-
dawna asystent generalny w Za-
konie Augustianów, który został 
podniesiony do godności biskupa, 
oraz zakonnica z Francji s. Nathalie 
Becquart ze Zgromadzenia Misjo-
narek Maryi Ksawerianek, była dy-
rektorka krajowej Służby do spraw 
Ewangelizacji Młodych i Powołań 
Konferencji Episkopatu Francji.

Kardynał Mario Grech, sekre-
tarz generalny Synodu Biskupów, 
nazwał nominacje bardzo ważnym 
krokiem w umacnianiu struktury 
synodalnej i nowym impulsem do 
większej synodalności i misyjności 
Kościoła.

Papieska rozgłośnia
uruchamia

pełnowartościowe radio 
internetowe

W 90. rocznicę Watykańskie 
Radio uruchamia pełnowartoś-
ciowe radio internetowe. Startują 
kanały w językach włoskim, nie-
mieckim, francuskim, angielskim, 
hiszpańskim, portugalskim i or-
miańskim.

W ciągu roku powstanie do-
datkowo prawie 30 kolejnych 
kanałów językowych, których 
będzie można słuchać zarówno 
na stronie Radia Watykańskiego, 
rozwijającej się równocześnie z 
„Vatican News”, jak i za pośredni-
ctwem aplikacji „Radio Vaticana”. 
Oprócz wiadomości w programie 
będzie dużo muzyki i liturgia w 
języku łacińskim. Radio Waty-
kańskie zawsze „mówiło” w wielu 
językach, ale nie było oddzielnych 
kanałów językowych.

Teraz transmisja odbywa się 
za pośrednictwem satelity, DAB+, 
cyfrowych kanałów radiowych, in-
ternetu i, oczywiście, fal krótkich.

Czasopismo jezuitów
„La Civiltà Cattolica”

w wersji rosyjskiej
Jezuickie czasopismo „La 

Civiltà Cattolica” ukaże się jesz-
cze w jednym języku – rosyjskim. 
„La Civiltà Cattolica” – dwuty-
godnik katolicki założony w 1850 
roku, wydawany w Rzymie przez 
jezuitów i ściśle współpracujący 
ze Stolicą Apostolską. Zajmuje się 
aktualnymi problemami społecz-
nymi, kulturowymi i religijnymi.

Czasopismo stara się pomóc 
swoim czytelnikom zrozumieć 
kulturę i tradycje różnych naro-
dów oraz odczytać rzeczywistość 
w świetle wiary. Obecnie oprócz 
włoskiego istnieją inne wersje ję-
zykowe, w tym chiński i japoński.

Intencje modlitewne
na marzec

powszechna 
Módlmy się o to, abyśmy prze-

żywali sakrament pojednania  
z odnowioną głębią, żeby cieszyć 
się nieskończonym miłosierdziem 
Bożym.

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogosła-

wił tych, którzy czynią uczynki mi-
łosierdzia, i pozwolił im skutecz-
nie pomagać innym. 

 Radio Watykańskie

     ciąg dalszy ze str. 1
 Angelina Marciszewska

WIELKI POST
W SERCACH DZIECI

W tym roku wpadłam na pomysł 
przygotowania kalendarzy wielko-
postnych dla dzieci na wzór kalen-
darzy adwentowych. Pracowałam 
nad nimi przez tydzień, w wyniku 
czego powstał zestaw: główny pla-
kat 30x40 cm, plakat z zadania-
mi (oba są laminowane), naklejki  
w postaci stóp i – jako bonus – ze-
staw naklejek, które rodzice mogą 
odłożyć i dać dziecku na Wielkanoc.

Znaczenie kalendarza polega 
na tym, aby po wykonaniu kolej-
nego zadania przykleić „stópkę” 
na plakacie, a tym samym po 40 
dniach odnowionym „dojść” do 
zmartwychwstałego Jezusa. Posta-
nowienia dobierałam tak, aby skon-

centrować rozwój duchowy dziecka  
na najważniejszych momentach: 

1. Pomóc w ukształtowaniu na-
wyku studiowania Biblii. Pomoże to 
uwierzyć, że prawdziwe są właśnie 
główne wydarzenia chrześcijańskie, 
a nie opowieści o króliczku wielka-
nocnym. W jednym z zadań nale-
ży przeczytać fragment Ewangelii  
św. Jana. Powinien położyć on na-
cisk na Radosnej Nowinie, nie przy-
tłaczając dzieci męką Chrystusa. 

2. Zbliżyć się z rodzicami po-
przez wspólne wykonywanie zadań: 
wspólną modlitwę lub odwiedzanie 
krewnych. 

3. Trenować siłę woli poprzez 
pewne wyrzeczenia, a jednocześnie 

czynić dobre uczynki dla dobra in-
nych. 

4. Nauczyć dostrzegać swoją 
godność. Niestety, radziecka men-
talność, która wciąż nie zniknęła, 
nauczyła dorosłych bardziej kryty-
kować niż chwalić swoje dzieci, więc 
niektóre zadania pomogą im uświa-
domić ich wartość. 

5. Więcej mówić, a tym samym 
więcej myśleć o tajemnicy Zmar-
twychwstania. W rezultacie – le-
piej zrozumieć główne wydarzenie 
historii ludzkości i przybliżyć się  
do Boga.

Zadania są umieszczone bez 
numerów, aby dzieci mogły wybrać 
odpowiednie dla swojego nastroju 
postanowienie na każdy dzień. Ka-
lendarz przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku 4-11 lat. 

Kalendarz można zamówić 
telefonicznie: (8 033) 689-78-86 
– lub za pośrednictwem konta 
Instagram „bucikbobo”.

Bożena Czarnecka,
właścicielka sklepu  

internetowego „Буцік БоБо”

W posłudze dzieciom bar-
dzo ważne jest, aby przekazać 
prawdę, którą Pan objawił nam 
wszystkim, aby stała się podsta-
wą ich żywej wiary: Bóg z miło-
ści do każdego z nas poszedł na 
krzyż. Trudno jest nawet doro-
słym myśleć o tym, a co możemy 
powiedzieć o małych wiernych.

Wielki Post przeżywamy raz  
w roku, a ponieważ dzieci przy-
chodzą na zajęcia z pewną wie-
dzą, zawsze zaczynam ten te-
mat od wielkopostnego quizu 
wielokrotnego wyboru. Dzieci 
są podzielone na grupy i muszą 
udzielić jak największej liczby 
poprawnych odpowiedzi. Takie 
zajęcie jest dobre, ponieważ po-
zwala zobaczyć, gdzie chłopcy i 
dziewczęta robią najwięcej błę-
dów, a następnie skupić się na 
wyjaśnieniu tych momentów.

Zauważyłam, że dzieci mają 
trudności z nauczeniem się sta-
cji Drogi Krzyżowej. Aby ułatwić 

zapamiętywanie i budowanie 
logicznej całości, używam sko-
jarzeń. Najlepiej radzi sobie z 
tym film Mela Gibsona „Pasja”, 
który obejrzeli już wszyscy. Po 
obejrzeniu proponuję chłopcom i 
dziewczętom przypomnieć główne 
wydarzenia Drogi Krzyżowej, a 
już potem zastanowić się nad ich 
treścią, układając wszystko w lo-
giczną całość. Na koniec rozwią-
zują zagadki: dopasowują nume-
ry stacji i ich nazwy.

Dla dzieci ważna jest obra-
zowość. Zbliżając się do piątej 
niedzieli Wielkiego Postu, gdy 
Kościół rozważa nad krzyżem, 
ranami i cierpieniem Chrystu-
sa, daję uczniom osobliwą pracę 
domową: z podręcznych rzeczy, 
wraz z rodzicami, zrobić koronę 
z cierni. Następnie podczas lekcji 
do „korony” dołączamy papiero-
we kartki w postaci kropli krwi z 
napisami – za co chcemy prosić 
Jezusa o przebaczenie. Tę samą 

„koronę”, a także rózgi, kajdany 
i krzyż wykorzystujemy do deko-
racji w piątą niedzielę Wielkiego 
Postu. Wszystkie te symbole po-
magają dzieciom rozmyślać nad 
męką Chrystusa.

Gdy mówię chłopcom i dziew-
czętom o krzyżu Zbawiciela, sku-
piam się nie tylko na bólu, ranach 
i cierpieniu, ale na Jego miłości do 
każdego człowieka. Miłości, przez 
którą oddał najcenniejsze – swoje 
życie. Proponuję dzieciom spoj-
rzeć na krzyż i zapytać, czy wie-
dzą, jak bardzo Jezus ich kocha? 
Jeśli ktoś macha głową „nie”, 
podchodzę do niego z ukrzyżowa-
niem Jezusa i mówię: „Patrz, na-
wet przybity do krzyża, Chrystus 
ciągnie do ciebie rozpostarte ra-
miona, aby cię przytulić”. Po tym 
zdaniu zawsze następuje cisza. 
Ktoś wpatruje się w krzyż, ktoś go 
przytula, a ktoś płacze… 

Swietłana Pacuk,  
katechetka w parafii

św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Jeżeli Adwent jest czasem rados-
nego oczekiwania, które bez względu 
na wiek jest łatwiejsze do przeżycia, 
to w przypadku Wielkiego Postu 
na drodze do zwycięstwa życia nad 

śmiercią czeka kilka wyzwań. Jest to 
okres intensywnej pracy nad sobą i 
poszerzenia granic serca. 

Mówiąc o jakościowym przeży-
waniu Wielkiego Postu w życiu dzie-
cka, należy rozumieć, że podobnie jak 
w wielu innych dziedzinach, przykład 
rodziców odgrywa tutaj ogromną 
rolę. To najskuteczniej inspiruje do 
przezwyciężenia siebie, do wykonania 
kroków w kierunku Boga. Wspaniale 
jest, jeśli dziecko dzieli się z rodzica-
mi zawczasu, nad jakimi dobrymi lub 
złymi cechami chciałoby popracować. 
Od niemowlęctwa należy również 
wspólnie czytać i rozważać Słowo 
Boże, w którym tkwi cała tajemnica 
cierpienia i zmartwychwstania Chry-
stusa. Mama i tata mogą pomóc dzie-
cku w odnalezieniu podobieństw mię-
dzy historiami biblijnymi a własnym 
życiem, podejmować na tej podstawie 
konkretne decyzje, szukać odpowiedzi 
na swoje pytania, modlić się Ewange-
lią.

Z kolei Kościół oferuje wiele 
praktyk wielkopostnych, które mogą 
pomóc stać się dobrymi chrześcija-
nami i przybliżyć nas do Boga. Jed-
nak dzieci należy w odpowiedni spo-
sób do nich przyzwyczaić.

Po pierwsze, postanowienia 
na Wielki Post. Warto wyjaśnić  

dzieciom ich znaczenie. Na przy-
kład, najbardziej popularne jest nie 
jeść słodyczy. Warto zastanowić się, 
w jaki sposób można to zrobić i jaki 
efekt dla duszy przyniesie takie wy-
rzeczenie. Na katechezie razem z 
dziećmi nazwaliśmy to postanowienie 
„Oczy, które widzą Boga w innych”. 
Nie chodzi o rezygnację ze słodyczy, a 
następnie na Wielkanoc zjeść wszyst-
kie cukierki i „pęknąć”. O wiele lepiej 
jest dawać słodycze tym, którzy ich 
nie mają. Na przykład, dzielenie się 
(lub nawet rozdawanie wszystkiego) 
z dziećmi w szkole, które nie mają 
możliwości jedzenia cukierków. Może 
warto to zrobić anonimowo. Starsze 
dzieci, którym rodzice dają kieszon-
kowe, mogą zaoferować, zamiast ku-
pować słodycze dla siebie, zakup nie-
zbędnego jedzenia dla potrzebującej 
osoby. Tylko, aby było to bezpieczne 
dla dziecka, warto poprosić o pomoc 
kogoś dorosłego.

Trudniejsze wyzwanie dla naj-
bardziej odważnych polega na re-
zygnacji z gier na urządzeniach 
mobilnych i komputerach, a komu-
nikację w sieci zastąpić czynami i 
spotkaniami na żywo. W tym miej-
scu należy również pokazać perspek-
tywę, że wolny czas należy wykorzy-
stać na spotkanie z Bogiem i drugą 

osobą. Na przykład, odwiedzić bab-
cię, która może się nudzić, siedząc 
samotnie w swoim mieszkaniu lub 
poświęcić więcej czasu na wspólną 
modlitwę rodzinną.

Po drugie, rekolekcje i Droga 
Krzyżowa. W tych praktykach po-
winna uczestniczyć cała rodzina. 
Dla dzieci atrakcyjność nabożeństw 
zależy w dużej mierze od tego, jak 
są zorganizowane. Dzieciom łatwiej 
i ciekawiej jest wziąć w nich udział, 
jeśli są w jakiś sposób osobiście za-
angażowani. Na przykład, można 
zorganizować Drogę Krzyżową z 
symbolicznymi przedmiotami lub ry-
sunkami, które wykonały same dzie-
ci. To bardzo aktywuje udział dzieci 
w modlitwie. 

Po trzecie, Gorzkie Żale. Jednak, 
moim zdaniem nie należy zmuszać 
dziecka do uczestnictwa w tym na-
bożeństwie, jeśli ono tego nie chce. W 
młodym wieku trudno mu zrozumieć 
nawet jego główną treść. Do tej prak-
tyki trzeba dojrzeć, i nie każdemu 
będzie ona pomocna w lepszym prze-
życiu tajemnicy Zmartwychwstania. 

Dobrze, że czas Wielkiego Postu 
to nie tylko wysiłek ze strony czło-
wieka, tym bardziej dzieci, ale także 
szczególny czas działania samego 
Boga. 

S. Michalina Markiewicz OP, 
katechetka w parafii  

Niepokalanego Poczęcia NPM
w Mińsku

W ramach „CREDO” – chrześ-
cijańskiej prasy, której celem jest 
opracowywanie i rozpowszechnianie 
materiałów metodycznych w pracy z 
dziećmi i młodzieżą – przygotowa-
liśmy specjalną broszurę na Wielki 
Post. Ma on na celu pomóc młodsze-
mu pokoleniu w lepszym przeżyciu 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Bro-
szura zawiera słowa pieśni, którymi 
można się modlić podczas przecho-
dzenia od jednej stacji do drugiej. Są 
też nuty, aby ci, którzy widzą tekst 
modlitwy po raz pierwszy, mogli na-
uczyć się śpiewać.

Broszura zawiera również nume-
rowane rysunki i odpowiadające im 
naklejki-postanowienia, które należy 
przykleić pod rysunkami. Jest to pew-
na pomoc i praca dla dzieci, która 
wyraża się w konkretnych zadaniach 
na Wielki Post.

Naszym zdaniem takie opraco-
wania są bardzo potrzebne, ponieważ 
są dobrą wskazówką w doświadcza-
niu osobliwego okresu liturgicznego 

zarówno od strony duchowej, jak i 
praktycznej. Mamy nadzieję, że dzię-
ki naszej książeczce chłopcy i dziew-
częta będą budować głębsze relacje  
z Jezusem.

Broszurę można zamówić tele-
fonicznie: (8 029) 639-18-40 (ks. 
Stanisław Waszkiewicz); (8 033) 
308-13-67.

Swietłana Astasiewicz,
współpracownica projektu 

„CREDO”
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4 Z życia Kościoła 

 Kościół powszechny

KOREA POŁUDNIOWA. W Seulu kard. Andrea Yom Soo- 
jung wyświęcił 20 diakonów na prezbiterów. Wśród nowych księ-
ży jest także przyszły misjonarz, skierowany do pracy w Ameryce 
Łacińskiej. Święcenia odbyły się przy zachowaniu obostrzeń sa-
nitarnych, wymuszonych przez pandemię Covid-19. W celebracji 
uczestniczyli rodzice nowych prezbiterów, ich proboszczowie, a 
także biskupi pomocniczy i kilku innych koncelebransów.

WŁOCHY. Beatyfikacja sędziego Rosario Lavatino odbędzie 
się 9 maja w bazylice katedralnej w sycylijskim Agrigento. Prawnik 
został zamordowany przez mafię 21 września 1990 r., a 22 grud-
nia w ubiegłym roku papież Franciszek uznał go za męczennika. 
„Datę beatyfikacji ogłosili arcybiskup Agrigento kard. Francesco 
Montenegro oraz arcybiskup koadiutor Alessandro Damiano na 
zakończenie spotkania, które odbyło się w sali im. Jana Pawła II w 
Pałacu Arcybiskupim w Agrigento. Wzięli w nim udział reprezen-
tanci władz cywilnych, kościelnych i sądownictwa prowincji oraz 
gmin Canicattì i Agrigento” – powiadamia się w dzienniku katoli-
ckim „Avvenire”. 9 maja to będzie data ściśle związana z postacią 
sędziego Lavatino, ale także ze św. Janem Pawłem II i jego wizytą 
w 1993 r. w Agrigento.

MADAGASKAR. Pracujący od ponad 30 lat na Madagaska-
rze ojciec Pedro Opeka został zgłoszony do Pokojowej Nagrody 
Nobla. Założył on wielkie dzieło Akamasoa, czyli Miasto Przyjaź-
ni starając się w nim zapewnić lepszy byt rodzinom, które żyły 
na stołecznym wysypisku śmieci. Kandydaturę katolickiego mi-
sjonarza zgłosił premier Słowenii. Ojciec Pedro Opeka jest Argen-
tyńczykiem o słoweńskich korzeniach. Należy do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy, popularnie zwanych lazarystami, którego ce-
lem jest naśladowanie Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim. 
Założone przez niego Miasto Przyjaźni powstało w 1989 roku, 
gdy przekonał 70 rodzin, aby wyjechały z wysypiska i wraz z nim 
stworzyły nową wioskę na terenie ofiarowanym przez władze.

RZYM. Kościół św. Kaliksta w Rzymie stał się na okres zimo-
wych chłodów schroniskiem dla bezdomnych. Mająca po sąsiedz-
ku swą siedzibę Wspólnota Sant’Egidio urządziła w tej niewielkiej 
świątyni 15 „pokoi”, w których mogą oni spędzić noc. Przycho-
dzący bezdomni przechodzą najpierw test na COVID-19, mierzy 
się im temperaturę i otrzymują maseczkę ochronną. Mają też 
zapewnioną kolację i śniadanie. Podobne schroniska Wspólnota 
Sant’Egidio zorganizowała również w innych miejscach Rzymu. 

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Niewierzący oczekują cudów od Boga, a On czyni je niestrudzenie – wystarczy je rozpoznać. Czy 
to nie cud, gdy spotykasz życzliwą osobę na swojej drodze? Mówią o takim człowieku: „To jest 
człowiek Boży”. 

Współczesny świat szczyci się utalentowanymi gwiazdami, których nazwiska są zawsze rozpoznawa-
ne. Dobrze by było, żeby w Bożym dziele częściej brzmiały imiona zwykłych wiernych, na pierwszy rzut oka 
mało widocznych. Ktoś powie na to, że wierni się nie chwalą. Tak! Ale zwracają na siebie uwagę, będąc 
niezwykłymi ludźmi.

Parafianka Alfreda Tron służy Bogu przy franciszkańskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela w agro-
miasteczku Holszany. W wieku 82 lat jest bardzo energiczną i zwinną kobietą, nawet nie każda młoda 
kobieta nadąży za nią. Swoją drogę krzyżową doczesnego życia wierna rozpoczęła od aktywnego udziału 
w odrodzeniu i powstaniu Kościoła podczas ateizmu, gdy władze radzieckie niszczyły i zamykały świąty-
nie, aby zniszczyć cywilizację chrześcijańską.

Serce dobrej parafianki odpowiedziało na apel św. Papieża Jana Pawła II: „Nie lękajcie się! Otwórzcie 
serce Chrystusowi”. Kobieta nie myślała o groźbach lokalnych władz, które mogłyby pozbawić jej rodzinę 
ostatniego kawałka chleba, ponieważ wiedziała, że Bóg ich nie opuści. W nieustającej walce o prawo do 
działalności Kościoła pani Alfreda zorganizowała mieszkańców we wspólnotę. Z pomocą księży z sąsied-
nich parafii wysłano list do papieża w sprawie rozwiązania problemu.

W ten sposób nadeszły pozytywne zmiany, które otworzyły drzwi świątyni. W 1990 roku na dziedzińcu 
kościelnym odprawiono długo oczekiwaną pierwszą Mszę Świętą. Następnie rozpoczęto prace konser-
watorskie wewnątrz i na zewnątrz budynku, gdyż jego stan po otwarciu był opłakany. I tu parafianka 
Alfreda nie siedziała bezczynnie. Kręciła się jak wiewiórka w kole. Powołano Komitet Kościelny. Każdy 
zajmował się wyznaczonymi sprawami. Oczywiście potrzebne były środki finansowe na materiał budow-
lany. Kobieta odwiedzała rodziny, aby parafianie przekazali darowiznę na remont. Zajmowała się także 
gospodarstwem domowym. Mijał rok za rokiem, i wreszcie zaczęło się wydawać, że główne trudności 
odeszły na bok. 

Jednak wciąż na panią Alfredę czekały nowe próby. Zmarł mąż, a za nim odeszła z tego świata i córka. 
Ciężar wychowania syna i dzieci córki Anny spoczął na barkach pogrążonej w żałobie kobiety.

Ta biedna kobieta musiała wiele przejść. Ale wierna codziennie modliła się do Trójcy Przenajświętszej 
i Maryi Panny, aby wytrzymać uderzenia zła i nieszczęścia. A Bóg nagrodził dobrą parafiankę: dzieci 
żyją w dostatku, jeden z wnuków został kapłanem, dom jest urządzony, a zdrowie pozwala wiernej służyć 
Bogu obok proboszcza o. Bogusława. Z wielką odpowiedzialnością wykonuje wszelkie posługi kościelne, 
ponieważ szanuje i podziwia swojego pasterza, który z rozsądkiem traktuje siebie i innych.

Dziś od wielu osób można usłyszeć, że życie przeleciało w mgnieniu oka. A dla wiernej Alfredy Tron 
życie przeżyć to nie pole przejść…

ŻYCIE PRZEŻYĆ TO NIE POLE PRZEJŚĆ…
 Alina Hryńczuk

 listy czytelników

Pośród malowniczych 
wzgórz, mniej więcej po-
środku między miejsco-

wością Sopoćkinie a Niemnem, 
znajduje się kościół w Sylwa-
nowcach. Budowę świątyni za-
kończono w 1840 roku, lecz hi-
storia tej parafii rozpoczęła się 
w małej miejscowości Hożka, 
która przez kilka stuleci pełniła 
funkcję folwarku parafii w Hoży. 
Obecnie w pobliżu wsi Linki 
znajduje się jedynie gęsty las, w 
którym zachowały się pozosta-
łości cmentarza, miejsca, w któ-
rym do połowy XIX wieku stała 
drewniana kaplica oraz kilka 
starych dębów, które stopniowo 
niszczeją od błyskawic i burz. 

Aktywne zasiedlanie tych 
miejsc rozpoczęło się pod ko-
niec XV wieku. Wzmiankowana 
jest wówczas miejscowość Moń-
kowo – obecna wieś Mońkow-
ce, a obok niej powstał folwark 
Hożka. Odprawiano tu obrzędy 
religijne i chowano osoby, które 
mieszkały w tej części parafii w 
Hoży, która znajdowała się na 
lewym brzegu Niemna. Ponie-
waż przejście przez Niemen do 
kościoła parafialnego było cza-
sami – szczególnie wiosną i je-
sienią – bardzo trudne.   

W 1771 roku właściciel ma-
jątku Białe Błota Jan Maros 
przekazał 6 000 tymfów koś-
ciołowi jezuitów. Gdy po pół-
tora roku zakon jezuitów został 
zniesiony, Maros postanowił 
za te pieniądze założyć kościół 
katolicki we własnej wsi Sylwa-
nowce. 31 marca 1775 roku, po 
uzyskaniu zgody biskupa wileń-
skiego Ignacego Masalskiego, 
zbudował świątynię „ze sta-
rego drewna”. Według fundu-
szy z 1775 roku, miejscowemu 
kościołowi nadano trzy włóki 

ziemi, a parafia w Hoży otrzy-
mywała, oprócz fundacji z 1494 
roku, dodatkowo 6 000 tymfów 
na utrzymanie nowo powsta-
łej parafii. Pierwotnie była filią 
dawnego kościoła w Hoży, znaj-
dującego się po drugiej stronie 
Niemna. Fundatorzy Marosa 
nie zawsze jednak byli zado-
woleni z tych wikariuszy, któ-
rych zatwierdzał proboszcz z 
Hoży, i chcieli wyznaczyć księży 
zgodnie ze swoją wolą. Z kolei 
ksiądz z Hoży nie chciał stracić 
prawa do korzystania ze środ-
ków fundacji Marosów, więc 
sprawa przebiegała bardzo wol-
no. W 1792 roku, wraz ze swo-
imi sąsiadami-dzierżawcami, 
Marosowie złożyli wniosek do 
biskupa Masalskiego z propozy-
cją utworzenia odrębnej, nieza-
leżnej parafii w Sylwanowcach. 
Utrzymanie nowy proboszcz pa-
rafii miał mieć albo z pieniędzy, 
z odsetek ze środków zainwe-
stowanych przez Marosów, albo 
z dziesięciny, którą miejscowa 
szlachta miała płacić parafii w 
Hoży. Zgodę biskupa uzyskano i 
faktycznie w 1793 roku kościół 
w Sylwanowcach stał się para-
fialnym. Nie zdążono jednak 
oficjalnie podpisać dokumentu, 
gdyż wybuchło powstanie, a bi-
skup Masalski, uczestnik kon-
federacji targowickiej, został w 
1794 roku powieszony przez pa-
triotów w Warszawie za zdradę. 

Po III rozbiorze Rzeczypo-
spolitej nowa granica Prus i 
Rosji podzieliła parafię w Hoży. 
Część na prawym brzegu Nie-
mna stanowiła odtąd parafia 
Hoża w Imperium Rosyjskim, a 
na lewym znalazła się pod pa-
nowaniem Prusów. Jej centrum 
została właśnie Hożka. Para-
fia została zatwierdzona przez 

władze pruskie w 1798 roku. 
Fundatorem mianowano Jana 
Marosa. Fundatorzy opiekowali 
się parafią, pomagali rozwią-
zywać jej problemy material-
ne, i przez to mieli duży wpływ 
na miejscowych proboszczów. 
Maros dalej bardzo chciał prze-
nieść centrum parafii do Syl-
wanowiec, gdzie przeznaczył 
ziemię pod nowy cmentarz, 
dlatego na następne kilkadzie-
siąt lat parafia otrzymała nazwę 
Hożsko-Sylwanowską.

Pierwszy kościół w Sylwa-
nowcach nie przetrwał długo. 
Nabożeństwa odbywały się tam 
do 1795 roku. Nie wiadomo na 
pewno, co spowodowało znik-
nięcie świątyni. Życie religijne 
nowej parafii powróciło po-
nownie do kaplicy na terenie 
folwarku Hożka. Była to dość 
duża budowla i w czasach pano-
wania Prus z funduszy rodziny 
Marosów prowadzono tu prace 
remontowe.

Kryta słomą drewniana ka-
plica była zagospodarowana i 
wyglądała, według ówczesne-
go inwentarza, dość solidnie. 
Nie było dzwonnicy w pobliżu 
kaplicy, i dzwony tymczaso-
wo znajdowały się na sosnach, 
które rosły niedaleko starego 
cmentarza. W pobliżu znajdo-
wały się budynki gospodarcze, w 
tym browarnia i nowy budynek 
plebanii. W starej plebanii była 
szkoła dla 30 uczniów. Do pa-
rafii należała również karczma 
koło wsi Plebańskie. W majątku 
kościelnym znajdowały się wsie 
Plebańskie i Linki, liczące łącz-
nie 12 gospodarzy, którzy mie-
li pełnić 1 250 dni konnej oraz 
pieszej pańszczyzny.

Nowa świątynia w Sylwa-
nowcach została ukończona  

z kamienia łupanego i cegły 
przez wnuka J. Marosa Wojcie-
cha Sobolewskiego w latach 40. 
XIX wieku.  Kościół Przemienie-
nia Pańskiego jest zbudowany 
na planie prostokąta, nakryty 
dachem dwuspadowym. Front 
elewacji północnej jest „ścięty”, 
nad nim znajduje się kamienna 
dzwonnica z czterospadowym 
dachem. Główną fasadę zdobią 
dwie przeznaczone pod rzeź-
by nisze i okrągłe lukarnie nad 
nimi. Co ciekawe, dokumenty 
potwierdzają lokalną legendę,  
że początkowo planowano zbu-
dować znacznie większy kościół. 

Po powstaniu w latach 1863-
1864 i likwidacji Unii w 1875 
roku sytuacja parafii była dosyć 
trudna, ale do 1905 roku nadal 
była głównym ośrodkiem ka-
tolicyzmu w kraju. W jej skład 

wchodziły wsie Mońkowce, 
Nowosady, Bieliczany, Sylwa-
nowce, Plebańskie, Płoskowce, 
Linki, Wójtowce, Kodziowce, Ja-
twieź, Balla Kownacka. 

W latach 1909-1915 ks. Wor-
kała zbudował nową drewnia-
ną plebanię, wybielił kościół, 
nabył organy i ogrodził cmen-
tarz. Przed II wojną światową 
staraniem ks. Kazimierza Śred-
nickiego wybudowano obecną 
plebanię kamienną, w której 
za rządów sowieckich mieściła 
się szkoła podstawowa. Ostat-
nim stałym proboszczem był tu  
ks. Władysław Krasowski (1956-
1962) z parafii Hołynka, który 
przybył tu po zesłaniu na Sybe-
rię. Po jego śmierci kościół dzia-
łał bez księdza. Normalne życie 
parafialne polepszyło się dopie-
ro w 1990 roku.

 Andrzej Waszkiewicz
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Świątynia parafialna w Sylwanowcach

     ciąg dalszy ze str. 1
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5Z życia Kościoła

Dla wielu ludzi post koja-
rzy się przede wszystkim  
z ograniczeniami w spoży-

waniu pokarmów i piciu napojów, 
co nie w pełni wyraża jego zna-
czenie i ducha. Kościół co roku 
przypomina o potrzebie głębokie-
go przeżywania Wielkiego Postu 
jako czasu odnowy i nawrócenia, 
a przede wszystkim czynienia mi-
łości, aby w pełni uczestniczyć 
w paschalnej tajemnicy śmierci i 
zmartwychwstania Pana Jezusa, 
które nie są jedynie wydarzeniami 
z przeszłości, ale urzeczywistniają 
się i aktualizują obecnie. 

Papież Franciszek w adhortacji 
„Christus Vivit” przypomina, że 
Chrystus, który jest Miłością, żyje 
i nieustannie zbawia człowieka, 
napełniając światłem jego życie. 
Wielki Post jest okresem, który 
powinien pomóc w przygotowa-
niu do kontemplacji szczęśliwego, 
napełnionego radością Chrystu-
sa, który żyje i jest Przyjacielem, 
który zwyciężył i pragnie nadal 
zwyciężać w swoim Mistycznym 
Ciele – Kościele, czyli w każdym 
ochrzczonym. 

W celu dobrego przeżycia 
Wielkiego Postu trzeba przypa-
trzeć się, w jaki sposób przeżył ten 
czas sam Zbawiciel Jezus Chry-
stus. Nasz Pan przez 40 dni był 
poddany próbie w trzech obsza-
rach ludzkich pragnień: potrzeby 

fizyczne, chęć władzy i panowa-
nia oraz sława ziemska. Wiemy, 
że Chrystus zwyciężył szatańskie 
pokusy i na nowo wprowadził 
stworzenie do ogrodu komunii  
z Bogiem. Widzimy więc, że ogra-
niczenia w jedzeniu, a w przypad-
ku Pana Jezusa całkowita rezyg-
nacja z przyjmowania pokarmu, 
nie są jedynymi ścieżkami postu i 
czynienia pokuty. 

W katechizmie czytamy, że 
wewnętrzna pokuta chrześcija-
nina może wyrażać się w bardzo 
zróżnicowanych formach. Pismo 
Święte i Ojcowie Kościoła kładą 
nacisk na trzy formy: post, mod-
litwę i jałmużnę, które wyrażają 
nawrócenie w odniesieniu do sa-
mego siebie, do Boga i do innych 
ludzi. Zatem optymalnym i poży-
tecznym byłoby przeżywać Wiel-
ki Post w ukazanych wymiarach. 
Ograniczenie jedynie do postu 
pokarmowego, bez nawrócenia 

serca i wewnętrznej pokuty mo-
głoby pozostać mało skutecznym, 
a nawet bezowocnym. Warto też 
pamiętać, że to właśnie nawró-
cenie wewnętrzne, o czym uczy 
katechizm, skłania do uzewnętrz-
nienia postu przez znaki widzial-
ne, gesty i czyny pokutne.  

Wiernych Kościoła Katolickie-
go obowiązują pewne okresy i dni 
pokuty w ciągu roku liturgiczne-
go. Osobliwym czasem praktyki 
pokutnej jest Wielki Post i każdy 
piątek (z wyjątkiem uroczystości) 
jako wspomnienie śmierci Pana 
Jezusa. Wspomniane dni są szcze-
gólnie odpowiednie dla ćwiczeń 
duchowych, liturgii pokutnej, 
pielgrzymek o charakterze pokut-
nym, dobrowolnych wyrzeczeń, 
jak post i jałmużna, braterskie-
go dzielenia się z innymi (dzieła 
charytatywne i misyjne). Widzimy 
zatem, że post co do jedzenia nie 
jest jedyną i najważniejszą formą 

przeżywania, zalecanych przez 
Kościół dni i okresów pokuty. 

Rozpoczynając obecny okres 
liturgiczny warto wiedzieć, w 
jaki sposób praktykować post i 
wstrzemięźliwość. Te dwa poję-
cia nie są jednoznaczne. W Środę 
Popielcową i Wielki Piątek nale-
ży zachować post (nazywany też 
postem ścisłym), natomiast w 
każdy piątek obowiązuje wstrze-
mięźliwość (od pokarmów mięs-
nych). Post (ścisły) w precyzyj-
nym języku teologicznym to nie 
tylko rezygnacja ze spożywania 
pokarmów mięsnych, ale także 
ograniczenie ilości przyjmowane-
go pokarmu do jednego sycącego 
posiłku w ciągu dnia. Jeśli ktoś nie 
jest w stanie tak pościć, to może 
także przyjąć trochę pokarmu w 
innym czasie. Jako przykład może 
posłużyć praktyka klasztorów 
lub seminariów, gdzie w dni ści-
słego postu można spożyć obiad 

z jednego dania (z możliwością 
dokładki) oraz coś skromnie prze-
kąsić w ramach śniadania i kola-
cji. Wielu wiernych w ogóle nie je  
we wspomniane dni. 

Wstrzemięźliwość oznacza 
powstrzymanie się od spożywania 
mięsa, potraw z jego dodatkiem 
(np. zupa z frykadelkami, bulion) 
i przetworów mięsnych (np. kot-
lety, kiełbasy, tuszonki, skwarki), 
i nie obejmuje tłuszczów pocho-
dzenia zwierzęcego, jaj, produk-
tów mlecznych itp. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o popular-
nej w naszym kraju słoninie. Jest 
ona potrawą mięsną, natomiast 
tłuszcz otrzymany po przetopie-
niu słoniny można spożywać tak-
że w piątki. Wstrzemięźliwość (w 
piątki) obowiązuje wiernych, któ-
rzy ukończyli 14 lat, a post (ścisły) 
w Popielec i Wielki Piątek mają 
obowiązek zachowywać katolicy 
między 18 a 60 rokiem życia. 

Co roku na okres Wielkie-
go Postu wierni robią różne po-
stanowienia, których celem jest 
dążenie do doskonałości. Podej-
mując wyrzeczenie co do spoży-
wania posiłków, warto przezna-
czyć „zaoszczędzone” pieniądze 
dla potrzebujących. Jako inspi-
racja może posłużyć przykład se-
minarium w Pińsku, gdzie alumni 
w ramach wyrzeczeń wielkopost-
nych zbierali pieniądze na „Cari-
tas”. 

Hymn Liturgii Godzin uczy: 
„Ten czas przeżyjmy w skupie-
niu, krótsze niech będą rozmowy, 
skromniejsze nasze posiłki, wię-
cej czuwania nad sobą”. Czytelni-
kom „Słowo Życia” życzę dobrego 
przeżycia Wielkiego Postu i obfi-
tego błogosławieństwa na święta 
Wielkanocne. 

KILKA SŁÓW O ODŻYWIANIU SIĘ W WIELKIM POŚCIE 
Jakie potrawy należy 

spożywać w czasie Wiel-
kiego Postu. Z czego na-
leży zrezygnować i w jaki 
dzień należy pościć?

 O. Arkadiusz Kulacha OCD

Rozpoczął się okres Wiel-
kiego Postu – czas pokuty, 
oczyszczenia i nawrócenia. 

Bardzo go potrzebujemy, aby do-
brze przygotować się do celebra-
cji Tajemnicy Paschalnej – męki, 
śmierci i zmartwychwstania Je-
zusa Chrystusa. Wielki Post jest 
konieczny, aby te wydarzenia 
doświadczane w liturgii Świę-
tego Triduum Paschalnego po-
mogły nam uzyskać łaski, które 
Bóg pragnie dać każdemu, aby 
obchody Wielkanocy były nie tyl-
ko zewnętrzne, ale towarzyszyła 
nam prawdziwa chrześcijańska 
radość, większa wiara, ciągła na-
dzieja i czystsza miłość do Boga 
i bliźniego. To nie jest łatwe za-
danie. Chrześcijaństwo nie jest 
łatwą drogą. Nie wystarczy po 
prostu należeć do Kościoła i po-
zwolić, by życie toczyło się włas-
ną drogą. 

Często młodzi mężczyźni i 
dziewczęta pytają księży i kate-
chetów: „Dlaczego w Wielkim 
Poście nie można słuchać mu-
zyki? Niesprawiedliwe jest po-
zbawianie nas radości życia i nie 
dawanie niczego w zamian. Czło-
wiek nie może żyć w pustce”. 

„[...] w czasach zakazanych 
zabaw hucznych nie urządzać” 
– drugą część czwartego przy-
kazania kościelnego należy ro-
zumieć jako wstrzemięźliwość 
we wszystkie dni Wielkiego Po-
stu, a także we wszystkie piątki 
roku, od uczestnictwa w wese-
lach, dyskotekach, koncertach, 
tańcach, tak zwanych imprezach 
firmowych, od oglądania filmów 
rozrywkowych i programów tele-
wizyjnych, od słuchania muzyki 

r o z r y w k o w e j 
itp. Katechizm 
Kościoła Katoli-
ckiego w punkcie 2043 
stwierdza, że takie ogra-
niczenia usposabiają nas 
do zdobycia panowania 
nad popędami i do wolno-
ści serca.

Podczas XX Światowych 
Dni Młodzieży w Kolonii 18 
sierpnia 2005 roku papież Be-
nedykt XVI powiedział: „Dro-
ga młodzieży! Chrystus niczego 
nie ujmuje z tego, co w was jest 
piękne i wielkie, lecz prowadzi 
wszystko do doskonałości na 
chwałę Bożą, szczęście ludzi, 
zbawienie świata”. Kościół w 
swej wielowiekowej mądrości w 
imieniu Bożym nakazuje swoim 
wiernym, zwłaszcza młodym, 
powstrzymanie się od świeckich 
rozrywek, które przynoszą szyb-
ko wygasającą radość, a często 
nawet prowadzą do grzechu, aby 
zwrócić uwagę na rzeczy bardziej 
doskonałe, piękne, majestatycz-
ne i bardzo przydatne dla duszy 
człowieka. Czy w okresie Wiel-
kiego Postu w kościołach nie ma 
śpiewu i muzyki? Jest, ale ma ża-
łobny charakter. 

W Biblii istnieją dwa główne 
powody do śpiewania: radość i 
niedola (por. kard. J. Ratzinger, 
Duch Liturgii). Każda rzecz ma 
swój czas i sąd (por. Koh 8, 6). 
„Czy goście weselni mogą się 
smucić, dopóki pan młody jest  
z nimi? Lecz przyjdzie czas, kie-
dy zabiorą im pana młodego, a 
wtedy będą pościć” (Mt 9, 15).  
W Wielkim Poście Kościół oferuje 
nam w zamian wstrzemięźliwości 

od muzyki świeckiej pieśni litur-
giczne i nabożeństwa pokutne 
(Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale). 

Na ostatnim z wymienionych 
nabożeństw chciałbym w tym ar-
tykule bardziej szczegółowo się 
zatrzymać. W przeciwieństwie 
do nabożeństwa Drogi Krzyżo-
wej, które powstało w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa i jest 
szeroko rozpowszechnione w ca-
łym Kościele Katolickim, Gorzkie 
Żale powstały w Rzeczypospolitej 
na początku XVIII wieku i szybko 
stały się jednym z najpopular-
niejszych nabożeństw właśnie na 
naszych ziemiach. 

Jakie łaski możemy uzyskać, 
śpiewając i rozważając z wiarą 
i pobożnością teksty Gorzkich 
Żali, a także słuchając podczas 

tego nabożeństwa kazań po-
kutnych, tak jak robili to nasi 
przodkowie? 

Wierni ludzie pragną modlić 
się w dobry, nieskazitelny spo-
sób, pozostawać w żywej relacji z 
Żywym Bogiem. Kardynał Robert 
Sarah w swojej książce „Wieczór 
się zbliża i dzień już się chyli” 
bardzo radykalnie zachęca wier-
nych do takiej modlitwy: „Jeśli 
nie poświęcimy czasu na wsłu-
chiwanie się w bicie Serca nasze-
go Boga, porzucimy Go, zdradzi-
my Go”.    

Gorzkie Żale uczą nas mod-
litwy pokuty: „Jezu mój, we krwi 
ran swoich obmyj duszę z grze-
chów moich! Upał serca swego 
chłodzę, gdy w przepaść męki 
Twej wchodzę” (Zachęta, 9).

Gorzkie Żale wprowadzają w 
osobistą rozmowę z cierpiącym 
Jezusem: „Jezu, powrozami gru-
bymi od swawolnego żołdactwa 
związany, Jezu mój kochany!” 
(Część I: Lament duszy nad cier-
piącym Jezusem, 6).

Także uczymy się z dziecin-
nym zaufaniem prosić Matkę 
Boża o wstawiennictwo: „Święta 
Panno, uproś dla mnie, bym ran 
Syna Twego znamię miał na ser-
cu wyryte!” (Część II: Rozmowa 
duszy z Matką Bolesną, 2).

Pamiętam, gdy byłem stu-
dentem uniwersytetu i w latach 
2001-2003 przychodziłem wie-
czorami na niedzielne nabożeń-
stwo Gorzkich Żali w kościele 
katedralnym w Grodnie, byłem 
bardzo wzruszony tak zwanymi 
kazaniami pasyjnymi wygłasza-
nymi przez księży. Opis i rozwa-
żanie Męki Chrystusa pomogło 
jasno dostrzec swoje grzechy i 
niedoskonałości, a także rozbu-
dzić prawdziwą skruchę za nich 
i uzyskać niezbędne łaski do na-
wrócenia. Jeśli mamy problem z 
dostrzeżeniem naszego zła, gdy 
widzimy nasz formalizm w sto-
sunku do spowiedzi, to nabożeń-
stwo Gorzkich Żali z kazaniami 
pasyjnymi jest doskonałym le-
karstwem na odzyskanie wrażli-
wości na duchową rzeczywistość! 

Śpiewanie tekstów Gorzkich 
Żali pozwala za pomocą Bożej 
łaski prawidłowo kształtować 
swoje ludzkie uczucia. Gdy naszą 
duszę ogarnia smutek – pójdźmy  

z nim do Boga, który zna jego 
gorycz i daje pocieszenie. Gdy 
zobaczymy cierpienie innych lu-
dzi, będziemy im współczuć tak 
samo jak cierpiącemu Jezusowi, 
opowiemy Mu o trudnościach 
tych ludzi, poprosimy o mądrość, 
jak im właściwie pomóc. Jeśli za-
uważymy naszą niewdzięczność, 
przypomnijmy sobie o wszyst-
kim, co Jezus stworzył dla nasze-
go zbawienia! 

Jak zauważają rodzice, na-
uczyciele i wychowawcy, kate-
checi i księża, świat technolo-
gii cyfrowych i inne osiągnięcia 
cywilizacyjne sprzyjające kom-
fortowi sprawiają, że ludzie, 
zwłaszcza młodzi, stają się co-
raz bardziej obojętni na innych, 
zamykają się w wąskim kręgu 
osobistych zainteresowań. Na-
bożeństwo Gorzkich Żali może 
być jednym z elementów drogi 
powrotu do większej życzliwości 
wobec siebie nawzajem, do miło-
siernego zainteresowania prob-
lemami innych. 

Przez wieki nauczyciele życia 
duchowego Kościoła Katolickiego 
zachęcali wiernych do refleksji 
nad Męką Chrystusa, aby zyskać 
siłę i móc odważnie przejść przez 
życiowe trudności i cierpienia  
w jedności z cierpieniem Chry-
stusa i Jego Matki. „Męko Chry-
stusowa, pokrzep mnie” – mod-
limy się w modlitwie „Duszo 
Chrystusowa”. Gorzkie Żale rów-
nież przyczyniają się do tego po-
krzepienia. 

Jak pomóc współczesnej mło-
dzieży pokonać minimalizm i le-
nistwo, które coraz bardziej się 
rozprzestrzeniają? Zachęcać ich, 
między innymi, podczas Wielkie-
go Postu przychodzić regularnie 
na nabożeństwo Gorzkich Żali. 

Życzę Bożego błogosławień-
stwa, odpowiednich słów i dobre-
go przykładu w tym dla rodziców 
i opiekunów! Katechetom – mą-
drości i umiejętności, aby poka-
zać dzieciom i młodzieży korzyści 
z uczestnictwa w tym nabożeń-
stwie. Kapłanom – światła Ducha 
Świętego podczas kazań pasyj-
nych. I nam wszystkim – szcze-
rej, głębokiej, pobożnej modlitwy 
i prawdziwego nawrócenia!

GORZKIE ŻALE SĄ TAKIM NIEZBĘDNYM
NABOŻEŃSTWEM DLA 
WSZYSTKICH,
A ZWŁASZCZA DLA 
MŁODZIEŻY

 Ks. Paweł Romanowski
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6 Pod ostrym kątem 

BOGACTWO LITURGII
W KOŚCIELE JEST TAK

WIELKIE, A JA TAK 
MAŁO O NIM WIEM

– Posługuje już ksiądz pra-
wie 10 lat. Jak Ksiądz widzi 
własną podróż z Liturgią? 
Jaką była? Prawdopodobnie, 
stosunek do niej zmieniał się 
cały czas?

– Tak, zmieniał się i cały 
czas się zmienia. To ciągły 
proces. Mam nadzieję, że ni-
gdy nie zatrzyma się na jakimś 
poziomie. 

Moja droga z Liturgią roz-
poczęła się już w seminarium, 
w którym przewidziano do-
głębną formację liturgiczną. 
Jeśli jednak zadawać tam wiele 
pytań, to można nie dokoń-
czyć nauki (śmieje się – uw. 
autora). Dlatego wiele spraw 
liturgicznych pozostało nie-
wyjaśnionych.

Po otrzymaniu święceń 
kapłańskich pierwszą moją 
parafią była Wilejka. Tam za-
cząłem dużo czytać o tym, jak 
powinna wyglądać Liturgia. I 
szybko zdałem sobie sprawę, 
że powinno być nie tak, jak 
jest w wielu parafiach. Dopiero 
na pierwszym roku kapłaństwa 
odkryłem, że bogactwo Litur-
gii w Kościele jest tak wielkie, 
a ja tak mało o nim wiem! Po-
jawiło się pytanie: „Jak mogę 
być takim kapłanem? Jak mogę 
odprawiać Mszę Świętą i nie 
zdawać sobie sprawy z tego, 
co się właściwie dzieje?”. Msza 
Święta jest najczęstszą i naj-
ważniejszą rzeczą, z którą spo-
tyka się zarówno kapłan, jak i 
wierny. Na przykład, zastana-
wiano się, czy należy odpra-
wiać Mszę Świętą, gdy w koś-
ciele nie ma ludzi. I Kościół w 
swoim nauczaniu odpowiada 
na te pytania. 

– A co Księdza popchnęło 
do pogłębiania wiedzy, czyta-
nia na temat Mszy Świętej? 

– Mam nadzieję, że to 
Chrystus mnie popychał 
(śmieje się – uw. autora). Ogól-
nie rzecz biorąc, pytania poja-
wiają się podczas odprawiania 
Mszy Świętej, ale trzeba z nimi 
walczyć, należy skoncentro-
wać się na Liturgii. A także 
(nawet w większym stopniu) 
podczas przygotowań do Mszy 
Świętej, ponieważ muszę przy-
znać, że na początku w ogóle 
jej nie miałem. To znaczy w 
seminarium było z tym dobrze. 
Tam Msza Święta zawsze była 
głównym wydarzeniem dnia. 
Ale już w Czerwonym kościele, 
gdzie w niedzielę odprawiano 
15 Mszy Świętych, a ja musia-
łem być na każdej, trudno było 
się przygotować i zrozumieć, 
która z nich była dla mnie naj-
ważniejsza.

Dlatego życie zmuszało 
do zastanowienia się: dlacze-
go wszędzie tak jest i czy nie 
można inaczej. W Mszale – 

księdze używanej 
do odprawiania 
Mszy Świętej – 
znajdują się m.in. 
rubryki – wska-
zówki dla księ-
dza. Na przykład, 
w pewnym mo-
mencie jest na-
pisane, że ka-
płan składa 
ręce, za-
c h o -

wuje milczenie, a następnie 
kontynuuje modlitwę. Jednak 
rzadko w naszym kraju moż-
na spotkać takie zachowanie: 
wszystko dzieje się bardzo 
szybko. Wydaje mi się, że w 
ogóle bardzo mało rozmawia-
my i dyskutujemy o kapłań-
skiej formacji liturgicznej.

TO NIENORMALNE, GDY 
OD RAZU Z SAMOCHODU 

WYSIĄDĘ W ORNACIE

– Jak osobiście zmaga się 
Ksiądz z automatyzmem w Li-
turgii, z codzienną rutyną? 

– Przede wszystkim ciągle 
staram się przypominać sobie, 
że Msza Święta jest szczytem 
i źródłem życia chrześcijań-
skiego. Trzeba do tego ciągle 
dążyć. Kościół naucza, że ka-
płan każdą Liturgię powinien 
odprawiać jako pierwszą i 
ostatnią.

Staram się czytać literaturę 
liturgiczną. Osobiście bardzo 
pomaga mi przygotowanie do 
Mszy Świętej. Nie powiem, że 
tutaj mam wszystko idealnie, 
ale staram się pracować w tym 
zakresie. Tradycja zakłada, że 
kapłan może modlić się przy 
ubieraniu szat liturgicznych 
i każdego z jego elementów. 
Jest modlitwa wzbudzenia in-
tencji. Jest modlitwa do Matki 
Bożej, modlitwy do świętych. 
Wydrukowałem je i zosta-
wiłem w zakrystii. Nie tylko 
modlitwy ministranta, ale tak-
że te indywidualne modlitwy 
do przygotowania kapłana.

– Czy dobrze rozumiem, że 
przygotowanie do Mszy Świę-
tej jest, że tak powiem, jed-
nym z kluczowych punktów 
Liturgii dla Księdza?

– Tak, właśnie tak. Mam 
taką praktykę – pół godzi-
ny przed Mszą Świętą powi-
nienem już być w kościele. 
Oczywiście, jest to okazja 
dla ludzi do wyspowiadania 
się. Jednak także czas i dla 
mnie, abym mógł pomodlić 
się Brewiarzem. Tej praktyki, 
a propos, nauczył mnie mój 
pierwszy proboszcz w Wilejce –  
ks. Aleksander Baryło. To nie-
normalne, gdy od razu z sa-
mochodu wysiądę w ornacie. 
To nienormalne, gdy od razu 
wpadnę do kościoła i nie wyci-
szę się przed celebracją. 

– Czy nie sądzi Ksiądz, że 
jakość zmagań księży z tym 

automatyzmem Li-
turgii ma funda-
mentalny wpływ 
na jakość stosunku 
wiernych do Mszy 
Świętej i Liturgii w 
ogóle? 

– Oczywiście, 
nie ma wątpliwości. 

Nie można zakładać, 
że nikt tego nie za-

uważa. Ludzie wi-
dzą, czy kapłan 

się modli, 
czy po 

p r o -
s t u 

wypowiada słowa modlitwy, 
na czym się koncentruje. 

NIESTETY ISTNIEJE 
BRAK FORMACJI LITUR-

GICZNEJ WIERNYCH

– A jak widzi Ksiądz 
współczesny obraz stosun-
ku przeciętnego białoruskie-
go katolika do Mszy Świętej? 
Proszę spróbować uogólnić.

– Możliwe, będzie to nega-
tywny obraz.

– Niech będzie negatywny.
– Wydaje mi się, że wiele 

osób nie rozumie całej istoty 
Mszy Świętej. Liturgia jest dla 
nich akcją, rytuałem, czynnoś-
cią. Musi być pięknie i wszę-
dzie muszą być dekoracje. I to 
staje się ważniejsze niż sama 
istota Liturgii. Msza Święta 
jest ofiarą Jezusa Chrystusa. 
Tak, jest to zarówno uczta, jak 
i chwila wspólnego spotkania, 
ale najważniejsza jest ofiara Je-
zusa Chrystusa. 

Niestety istnieje brak for-
macji liturgicznej wiernych. 
Trudno jednoznacznie od-
powiedzieć, jaki jest powód. 
Dla przykładu, w archidiecezji 
mińsko-mohylewskiej, wydaje 
mi się, że nie ma formacji mini-
strantów na szczeblu diecezjal-
nym od 5 lat (w grodzieńskiej 
sprawa wygląda lepiej). A z 
formacją liturgiczną dorosłych 
jest jeszcze trudniej.

Wydaje mi się, że wiele 
osób nawet nie rozumie słów 
wypowiadanych podczas Mszy 
Świętej. Kiedyś myślałem, że 
problem jest w języku polskim, 
jednak tak samo wygląda spra-
wa ze Mszami Świętymi po 
białorusku. Problemem jest 
więc, przede wszystkim, brak 

edukacji liturgicznej. Kościół 
nie zrobił zbyt wiele w tej dzie-
dzinie. I, niestety, nie mamy 
teraz żadnych platform, dzięki 
którym te zmiany mogłyby się 
wydarzyć. 

– Skąd to się wzięło? Po-
przednie pokolenia kapłanów, 
którzy posługiwali jeszcze w 
Związku Radzieckim, odpra-
wiali Mszę Świętą „po-stare-
mu”, wychowali się jeszcze w 
tamtej szkole. Istniały trady-
cje, by po Komunii zjeść ka-
wałek chleba, przed kościołem 
zakładano inne obuwie, wyda-
je się, że poczucie sacrum było 
silne. Kiedy się zgubiło?

– Trudno powiedzieć. Po-
wodem może być znowu nie-
właściwa formacja kapłańska. 
Święcenia kapłańskie nie ozna-
czają, że nie trzeba już się roz-
wijać.  

– Klerycy kończą „ciepłe” 
seminaria i popadają w trud-
ną rzeczywistość?

– Cóż, nie da się przez 6 
lat, choć to dużo, przygoto-
wać się na całe życie w kapłań-
stwie. Jednak, seminarium nie 
jest winne, że ksiądz nie może 
przygotować się do Mszy Świę-
tej. Uczęszczałem do dwóch 
seminariów – grodzieńskie-
go i olsztyńskiego (Polska). 
Grodzieńskie pod względem 
liturgicznym było silniejsze. 
Przygotowanie do Mszy Świę-
tej, dziękczynienie po Mszy 
Świętej. Nie wiem, jak jest 
tam teraz, ale za moich cza-
sów mieliśmy fajnych ojców 
duchownych, którzy modlili 
się razem z klerykami, dawali 
przykład życia kapłańskiego. 

Młody człowiek kończy for-
mację kapłańską i podobno już 
wszystko wie. Jednak, nawet 
prawo kanoniczne przewiduje 
stałą formację kapłańską. Oj-
ciec duchowny musi obudzać 
duchowość kapłańską. W mojej 
diecezji ojciec duchowny przez 
wszystkie lata, chyba nigdy 
nie zadawał pytań o trudności 
w przeżywaniu Mszy Świętej. 
Dzięki Bogu, przez ostatni rok 
mamy na Mohylewszczyźnie 
podczas spotkań kapłańskich 
„pięciominutówkę”, podczas 
której omawiamy sprawy litur-
giczne.

Niestety, ale spotykałem księ-
ży, którzy nigdy nie czytali wstę-
pu do Mszału Rzymskiego. Więc 
o czym możemy rozmawiać?

ROZPOCZĄĆ
EUCHARYSTIĘ

OD
PRZYGOTOWANIA

– Wyobraźmy sobie, że ka-
tolik zainteresował się Mszą 
Świętą. Powstaje wiele pytań, 
jest potrzeba głębszego prze-
życia Liturgii. Od czego za-
cząć?

– Przede wszystkim, nie za-
pominać, że Msza Święta jest 
największym i niepowtarzal-
nym darem, jaki nam dano. Że 
każdy udział we Mszy Świętej 
jest niezmierzoną łaską Bożą. I 
że sama Liturgia nas kształtu-
je. Jeśli spróbujemy usłyszeć, 

co mówi do nas Bóg i Kościół, 
to będzie to duży plus.

Do tegoż, oczywiście, ra-
dziłbym czytać dokumenty 
liturgiczne. Niestety po bia-
łorusku nie ma ich zbyt wiele, 
ale mimo to są. Można zacząć 
od podstawy – Ogólne wpro-
wadzenie do Mszału Rzym-
skiego (jest na catholic.by). 
Również w ramach rozważań 
nad Mszą Świętą można prze-
czytać adhortację papieża Be-
nedykta XVI „Sacramentum 
Caritatis”. I polecam stronę 
www.scriptoriumnostrum.
wordpress.com – jest dużo o 
Eucharystii po białorusku.

– A jakie da Ksiądz porady 
dotyczące lepszego przeżywa-
nia Mszy Świętej?

– Zacząć przychodzić na 
Mszę Świętą minimum 15 mi-
nut wcześniej. To czas, by się 
wyciszyć i poprosić: „Boże, 
pomóż mi przeżyć Mszę Świę-
tą tak, jak Ty tego chcesz. Po-
móż mi odrzucić niepotrzebne 
myśli, skupić się”.

Radzę nie bać się korzystać 
z modlitewnika. Otworzyć 
porządek Mszy Świętej, po-
czytać odpowiedzi, zobaczyć 
je oczami. Również w modli-
tewnikach są modlitwy przed 
i po Liturgii, modlitwy uwiel-
bienia. W starszych wydaniach 
nawet były rozważania na każ-
dy moment Eucharystii.

Należy zwrócić uwagę na 
znaczenie zakończenia Mszy 
Świętej. Znaczenia wdzięcz-
ności za udział. Niektórzy ka-
płani specjalnie nie odprawia-
ją nabożeństw po Eucharystii, 
aby ludzie mieli czas na mod-
litwę w ciszy. 

KS. ANDRZEJ KIEWLICZ: „ZACZNIJ PRZYCHODZIĆ 
NA MSZĘ ŚWIĘTĄ MINIMUM 15 MINUT WCZEŚNIEJ”

O Liturgii dzisiaj roz-
mawiam z ks. Andrzejem 
Kiewliczem, który pocho-
dzi z Mostowszczyzny i 
jest proboszczem w pa-
rafii Matki Bożej Białyni-
ckiej w Gorkach na Mohy-
lewszczyźnie.

 Artiom Tkaczuk

     ciąg dalszy ze str. 1
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7Refleksja nad wiecznością   

     Ks. Jerzy Martinowicz
28 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu
Mk 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak 
żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; 
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie 
wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający 
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim 
Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko 
między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Bóg objawia siebie 
Na Górze Przemienienia Jezus ukazuje się uczniom takim, jakim jest naprawdę. On jest 

umiłowanym Synem Ojca. Życie i działalność Mojżesza i Eliasza miały swój sens tylko w re-
lacji do Niego samego. Wszyscy prorocy wczorajsi i dzisiejsi, wszyscy prawodawcy, nauczy-
ciele, autorytety tego świata muszą znaleźć swój wzór i odniesienie w Jezusie Chrystusie.  
Tą drogą osobistego ukierunkowywania własnego życia w świetle Chrystusa mają pójść 
Jego uczniowie. Bowiem On jest jedyną, osobową normą odniesienia dla naszego człowie-
czeństwa.

Każdy z nas, trwając w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, staje się umiłowanym dzie-
ckiem Bożym i żadne rzeczy tego świata – ucisk, prześladowanie, niepowodzenie, cierpienie 
– nie są w stanie przekreślić tej prawdy, która swe potwierdzenie znajduje w Zmartwych-
wstaniu Jezusa.

Zanurzeni w Nim przez chrzest, zostaliśmy przemienieni, powołani do blasku chwały,  
i choć w obecnej rzeczywistości mamy razem z Nim zdążać do Jerozolimy i droga ta nazna-
czona jest krzyżem, to jednak świadomi już naszego przeznaczenia, idziemy pełni nadziei, 
ku przemianie serc aż do osiągnięcia pełni naszego człowieczeństwa w Niebie, kiedy to  
i nasze ciało zostanie przemienione na wzór Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, który przyjąłeś niewinne osądzenia, zanurz mnie w swoim miło-
sierdziu, abym krocząc swoją drogą krzyżową był zawsze Tobie wierny i nieugięty. Daj mi 
potrzebne siły i moc, abym mógł zmierzać do Nieba. 

21 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu
Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 
kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię!”. 

Bóg blisko nas  
Dni wielkopostnej zadumy powinny stać się czasem odnowienia naszej relacji  

z Bogiem. To odnowienie powinno się przejawiać w pogłębionej modlitwie, w za-
słuchaniu w Słowo Boże, w praktykach pokutnych i w postawie miłości bliźniego.  
A wszystko po to, abyśmy otwarli się na łaskę zbawienia, którą Chrystus wysłużył 
dla nas na krzyżu. 

Jezus Chrystus pokonujący szatańskie pokusy na pustyni i Jego polecenie: „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię” wskazują nam cel tej wielkopostnej drogi: jest 
nim śmierć zadana naszym grzechom i zmartwychwstanie do pełni życia w Bogu.

Wielki Post jest okazją, aby odnowić nasze przymierze z Bogiem i z ludźmi. 
Nawet Chrystus musiał stawić czoło szatanowi i przezwyciężyć jego pokusy. Trzy  
z nich, przedstawione Jezusowi, obrazują pokusy współczesnego człowieka: mate-
rializm i konsumpcjonizm, posługiwanie się religią do realizacji własnych celów i 
bałwochwalstwo wyrażające się w uwielbieniu dla pieniędzy, rozpusty i władzy. 

Człowiek jest kuszony, by zdając się na osiągnięcia ludzkiego rozumu, wyelimi-
nował Boga i Jego przykazania ze swojego życia. Odrzucając Boga, człowiek zamyka 
się na dar życia nadprzyrodzonego. Traci również sens życia tu, na ziemi. Dlatego, 
aby nie popaść w tę pułapkę, potrzebne jest stałe nawracanie się i głęboka wiara 
w słowa Chrystusa. Rzeczywiście, bliskie jest Królestwo Boże. Podejmijmy wysiłek 
nawrócenia, by kiedyś nie żałować, że Bóg był tak blisko nas, a my odrzuciliśmy 
Jego zaproszenie.

Panie Jezu Chryste, który cierpisz za mnie i za grzechy całego świata, pomagaj 
mi być zawsze blisko Ciebie. Pomóż mi godnie przeżyć tegoroczny Wielki Post, abym 
poprzez modlitwę, post i jałmużnę, mógł doświadczyć Twojej obecności w moim 
życiu. 

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

CHRYSTUS „WYLĄDOWAŁ”, 
CZYLI O LUDZKICH CECHACH 
W BOSKICH OBRAZACH

– Pani Natalio, od czego za-
częła się Pani fascynacja sztu-
ką?

– To dość typowa historia dla 
artystów. W dzieciństwie zaczy-
nasz rysować, a ktoś zauważa i 
kieruje dalej. W moim przypad-
ku była to nauczycielka w przed-
szkolu, która zauważyła moją 
miłość do rysowania i poradziła 
rodzicom, aby oddali mnie na 
zajęcia artystyczne. Dzięki niej 
trafiłam na tę ścieżkę. A potem, 
gdy trzeba było świadomie wy-
brać, gdzie dalej się uczyć, już 

nie miałam wątpliwości. Wybra-
łam sztukę, ponieważ dla mnie 
nie było to hobby, lecz sposób 
myślenia, sposób życia.

– Dlaczego inspiruje się Pani 
tematyką chrześcijańską? 

– Poprzez twórczość moż-
na wyrazić uczucia, które nie 
pozwalają być obojętnym na 
wszystko, co dzieje się wokół. 
Przejawia się to nie tylko w te-
matyce religijnej. Nawet por-
tret, krajobraz lub martwa na-
tura nie mogą być napisane bez 
osobliwego poczucia tajemni-
cy... Niektóre prace o tematyce 
chrześcijańskiej zrodziły się z 
kontemplacji, wpatrywania się 
w oczy, w ruchy i postawy ludzi 
lub obrazów starych mistrzów. 
Inne – od refleksji, a czasem po-
zostawały tylko pomysłami. Na 
przykład, zainspirowana dzie-
łem Władimira Korotkiewicza 
„Chrystus wylądował w Grod-
nie”, wyobrażałam sobie, jak 
Chrystus idzie ulicami Grodna, 

wchodzi do domów i świątyń. 
Tutaj interesował mnie nie tyle 
obraz Chrystusa, co charaktery 
ludzi, którzy potrzebowali wia-
ry i nadziei, bez której nie moż-
na było pokonać ciemności. W 
końcu chrześcijaństwo dotyczy 
nie tylko Boga, ale ludzi. A gdy 
patrzę, na przykład, na obraz 
Matki Boskiej, patrzę w Jej oczy 
i próbuję zrozumieć to „Zdrowaś 
Maryjo, łaski pełna...”. Próbuję 
zrozumieć, jak po ludzku moż-
na połączyć radość z bólem i 
smutkiem. I widzę, że jest w tym  

niesamowita głębia.

– Obrazy Chrystusa, Ma-
ryi i aniołów są obecne w sztu-
ce od czasów starożytnych, a 
ich przesłanie jest niby zawsze 
jasne. Jednak kreatywni ludzie 
niestrudzenie starają się nadać 
nieco swój pomysł tradycyjnej 
fabule. Jaki sens wkłada Pani  
w obrazy? 

– Gdy piszę o tematyce 
chrześcijańskiej, przepełnia 
mnie miłość i wdzięczność, ale 
tak naprawdę staram się być 
tylko narzędziem, przez które 
przemawia Niebo. Dla mnie jest 
to coś osobliwego, więc moja 
sztuka nie jest twórczością na co 
dzień ani pracą na zamówienie. 

– Ma Pani ulubione dzieło  
o tematyce chrześcijańskiej?

– Trudno jest mi coś wy-
różnić. Zdarza się po prostu, 
że niektóre wątki są mi bliższe. 
Równie imponująca może być 
lokalna twórczość jak i znane  

na całym świecie arcydzieła.
Pewnego dnia zobaczyłam 

kompozycję ogrodową na jed-
nym podwórku: na kamieniu 
stała mała drewniana rzeźba 
Frasobliwego Chrystusa – sta-
re drzewo z pęknięciami. Widać 
było, że praca została wykona-
na przez jakiegoś mistrza lu-
dowego: była prosta i zwięzła. 
Ale najważniejsze to sam obraz 
Zbawiciela siedzącego samot-
nie z głową wspartą na dłoni. 
Wszystko, co chciałam zrobić  
w tym momencie, to przytulić 

Go do siebie i pocieszyć. Powie-
dzieć Jezusowi, że „wszystko bę-
dzie dobrze”. Zwykle chcemy na 
odwrót, aby Bóg nas pocieszył. 

Lubię też oglądać i zastana-
wiać się nad fabułą fresku Ma-
saccio (włoski malarz z XV w. – 
uw. autora) „Wygnanie z Raju”. 
Jeśli spojrzeć w twarze Adama i 
Ewy, można zobaczyć przygnę-
bienie, przerażenie i ból. To nie 
tylko doświadczenie wygnania, 
ale wynik nowego doświadcze-
nia, ponieważ chcieli wiedzieć, 
czym jest dobro i zło. Zobaczyw-
szy zło w sobie, w pewien sposób 
zrodziwszy go, pierwsi ludzie 
byli przerażeni. Czy samo „jab-
łko” było złem? Nie. Główne zło 
powstało wtedy, gdy na pytanie 
Boga „Gdzie jesteś, Adamie?” 
odpowiedział on: „Ukryłem się”.

– Na twórczość artystów 
i rzemieślników zwykle wpły-
wa to, co dzieje się wokół. W 
ostatnim czasie w naszym kra-
ju wybuchł kryzys społeczno- 

polityczny, który dotknął każdą 
dziedzinę życia, w tym Kościół. 
Czy miał on jakiś wpływ na Pa- 
ni twórczość? 

– Te niezdrowe procesy za-
szły bardzo dawno temu, a teraz 
stały się oczywiste dla wszyst-
kich. Jak ogromną ranę, która 
zaczęła ropieć, nie można już 
jej po prostu przykleić plastrem 
i udawać, że wszystko jest w 
porządku. Potrzebne jest nie-
przyjemne i długotrwałe lecze-
nie. A przede wszystkim trzeba 
znaleźć przyczyny kryzysu w nas 
samych. Myślę, że to szansa dla 
naszego społeczeństwa.

Teraz dużo myślę nad te-
matem cierpień Chrystusa. Tak 
właśnie widzę to, co się dzie-
je. Najbardziej uderzającym  

obrazem jest pobicie Zbawicie-
la przez rzymskich żołnierzy. 
Moment, w którym nad Praw-
dą dokonuje się przemoc. Ale, 
najbardziej poruszające, jest to, 
że żołnierze nie tylko wykonują 
rozkaz, biją, jak nakazuje ów-
czesne prawo, lecz starają się 
upokorzyć godność człowieka 
tak bardzo, na ile jest to możli-
we. Sami podejmują inicjatywę – 
opluwają, szydzą, jakby nie było 
w nich człowieczeństwa i robią 
to z przyjemnością. Można się 
odnieść do tego, że są to obyczaje 
tamtych czasów, ale spotykamy 
się z podobnym zachowaniem 
i teraz. I znowu brzmi pytanie: 
„Gdzie jesteś, Adamie?”.  Gdzie 
jesteś, człowieku?

Z okazji „Kaziuków”, czyli dnia wspomnienia św. Kazimierza, gdy centralne ulice 
Grodna pełne są prac artystów i rzemieślników, razem z artystką Natalią Klimowicz 
z Grodna zastanawiamy się nad motywami chrześcijańskimi w twórczości. 

„Anioł”, dzieło Natalii Klimowicz

Kościół katolicki wspomina św. Kazimierza Królewicza 4 marca.

     ciąg dalszy ze str. 1

 Angelina Marciszewska
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 Z głębi serca

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy  
Kościoła na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Departament ds. Działalności Huma-
nitarnej przy Gabinecie Prezydenta Re-
publiki Białorusi nie zarejestrował środ-
ków przeznaczonych na zakup zwierząt 
domowych, sadzonek i produktów dla 
bezdomnych i potrzebujących.

Projekt charytatywny prowadzi misja 
„Katolicka Organizacja Charytatywna 
Caritas” archidiecezji Mińsko-Mohy-
lewskiej. W tym roku planowano pomóc 
około 700 potrzebującym. Przyczyna 
nieuregulowania funduszy nie jest zna-
na. Pracownicy misji religijnej nie otrzy-
mali wyjaśnień. 

Można wesprzeć projekty stowarzy-
szenia charytatywnego „Caritas” po-
przez zapytanie USSD dla abonentów 
MTS *222*16# (kwota 2 rubli), a także 
poprzez system ERIP (numer usługi 434 
9831): stowarzyszenia społeczne - > 
pomoc dzieciom, dorosłym - > Caritas 
Mińsk - > darowizny.

czasopismo
religijne

Dlaczego na świecie jest tyle zła? 
Dlaczego Bóg nie zniszczy stworzone-
go przez siebie świata, skoro jest w nim 
tyle zła? Prawdopodobnie, każdą osobę 
przynajmniej raz w życiu niepokoiły te 
pytania. 

Zło jest konsekwencją wolnej woli, 
którą Bóg obdarzył człowieka. I nie ma 
żadnej potrzeby zniszczenia świata, 
ponieważ wystarczy, aby ludzie dobro-
wolnie włączyli się w realizację Bożych 
planów, wtedy świat stanie się jedną 
wielką kochającą się rodziną.

Pan Bóg wielokrotnie ostrzegał 
ludzkość przed możliwym zniszcze-
niem świata. Robił to najpierw poprzez 
powódź i kataklizm Sodomy i Gomory, 
a następnie poprzez inne próby. Jed-
nocześnie we wszystkich przypadkach 
Bóg ratował wszystko, co dobre, aby po 
oczyszczeniu mogło się dalej rozwijać, 
wzbogacone bolesną próbą.

Kuria diecezjalna w Grodnie ze 
smutkiem informuje, że 15 lutego w 
Warszawie (Polska) odszedł po nagro-
dę do Pana o. Kazimierz Żylis SJ. 

Przez wiele lat, od 6 października 
1983 roku, ojciec jezuita Kazimierz Ży-
lis pełnił posługę kapłańską w diecezji 
grodzieńskiej. Kościół Katolicki na Bia-
łorusi jest mu wdzięczny za odbudo-
wę świątyń, bardzo bogate archiwum 
filmowe odrodzenia Kościoła, liczne 
powołania, posługę wród więźniów i 
opiekę nad litewską wspólnotą katoli-
cką w Grodnie.

Wieczny odpoczynek racz mu 
dać, Panie!

Aktualne wiadomości, zdjęcia, 
wideo. Dowiedz się więcej o życiu 

Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

redakcja
białoruska

Papieska Akademia Życia opubliko-
wała dokument zatytułowany „Starość: 
nasza przyszłość. Kondycja ludzi star-
szych po pandemii”. Tekst zwraca uwa-
gę na sytuację osób starszych podczas 
pandemii Covid-19 i zauważa, że to oni 
byli pierwszymi ofiarami koronawirusa. 
Mając to na uwadze, zauważono po-
trzebę „nowej koncepcji, która pozwoli 
społeczeństwu opiekować się osobami 
starszymi”. Podkreślono troskę o spot-
kanie międzypokoleniowe i duchowość 
osób starszych, które są „bliżej tajemni-
cy wieczności”.

Stolica Apostolska wzywa do prze-
zwyciężenia stereotypowej wizji, zgod-
nie z którą starość jest uważana za „nie-
szczęśliwy wiek”. „Tymczasem bycie 
osobą starszą jest darem Boga i wielkim 
bogactwem, osiągnięciem, które należy 
chronić z troską” – zaznaczono w tek-
ście.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI SZEMETOWI
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, 
wielu łask Bożych na każdy dzień życia, nie-
ustannych sił w głoszeniu Ewangelii ludowi 
Bożemu, obfitych plonów w posłudze duszpa-
sterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha i 
szczerej radości w sercu.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Adamowicze

i Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU JASIEWICZOWI
z okazji urodzin życzymy błogosławieństwa Bo-
żego, pogody ducha, uśmiechu, dużo radości i 
mocnego zdrowia. Niech Duch Święty pomaga 
pełnić posługę duszpasterską i udziela swych 
darów, a Maryja Panna otula Cię macierzyń-
skim płaszczem i nieustannie się o Ciebie trosz-
czy.

Prababcia, babcia i matka chrzestna wraz z rodziną

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
ROMANOWI JAŁOWCZYKOWI 
z okazji imienin życzymy, aby Jezus Chrystus 
codziennie Ci błogosławił, Matka Boża ota-
czała swoją miłością i opieką, a Duch Święty 
pomagał godnie pełnić posługę kapłańską i 
nieustannie udzielał swych darów. Żyj w rado-
ści, a Twe serce niech zawsze będzie wypełnio-
ne pokojem i miłością.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hniezna

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WALENTEMU CHWIEDUKOWI
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Matki Bożej na co dzień, orę-
downictwa św. Walentego, a także mocnego 
zdrowia, radości i cierpliwości w niełatwej po-
słudze kapłańskiej. Z całego serca dziękujemy 
za dobroć, szczerość i ofiarną posługę.

Z modlitwą i szacunkiem wierni z parafii
św. Jerzego w Bielicy 

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ROMANOWI JAŁOWCZYKOWI 
w dniu imienin z całego serca życzymy mocnego 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy 
dzień życia. Niech Jezus Chrystus nieustannie 
obdarza Cię wszelkimi łaskami, wzmacnia po-
wołanie i daje siły w prowadzeniu parafii. Niech 
poczucie satysfakcji z pełnionej posługi ka-
płańskiej nigdy Cię nie opuszcza, a działalność 
duszpasterska przynosi obfite owoce. Życzymy 
wielu radosnych chwil, pozytywnego nastawie-
nia i podążania Bożą drogą ku świętości.

Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła
w Hnieźnie

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JERZEMU JASIEWICZOWI
z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Bóg Miłosierny darzy swoimi 
łaskami, radością i pokojem, życzliwi ludzie 
zawsze Ci towarzyszą, a Matka Boża otacza 
swoją opieką i chroni od zła.

Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów

CZCIGODNEMU 
KSIĘDZU KANONIKOWI
WIKTOROWI WIELIWISOWI 
z okazji urodzin życzymy, aby Pan Bóg nie-
ustannie obdarzał swoimi łaskami: mocnym 
zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i po-
myślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech 
Najświętsza Maryja Panna i święty patron za-
wsze się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i 
pomaga godnie przeżywać każdy dzień wśród 
wiernych i życzliwych ludzi.

Wierni parafii
św. Rocha w Grandziczach

RODZINOM KRAWCZYKÓW, 
DUDNIK, KAŹMIROWICZ 
ORAZ TERESIE ŁUKUĆ 
z całego serca dziękuję za opiekę i pomoc, 
którą okazali mi, gdy byłam w szpitalu. Niech 
Bóg Wszechmogący za wszystko Wam wyna-
grodzi i udzieli swych obfitych łask.

Jadwiga Kaźmierczyk

SZANOWNEMU ZAKRYSTIANOWI
SERGIEJOWI KIKILICZOWI 
z okazji urodzin szczerze życzymy zdrowia, moc-
nej wiary, całkowitego oddania się Bogu, opieki 
Najświętszej Maryi Panny i błogosławieństwa 
Bożego. Ciesz się z każdego dnia, który dał Ci 
Wszechmogący! Niech jasny promyk z nieba za-
wsze przenika w Twe serce i napełnia pokojem.

Z modlitwą apostolat „Margaretka”, Legion Maryi
i wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DENISOWI BRAZIŃSKIEMU
z okazji urodzin składamy serdeczne życze-
nia: błogosławieństwa Bożego, mocnego zdro-
wia, sił do głoszenia Słowa Bożego, radości i 
nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech 
ziarna, zasiane przez Ciebie na niwie Pańskiej, 
wydają obfite owoce, a Bóg Wszechmogący, 
który powołał Cię do kapłaństwa, pomaga w 
realizacji posługi, abyś mógł podążać Bożą 
ścieżką do świętości.

Z modlitwą apostolat  „Margaretka” z parafii św. Jana 
Pawła II w Smorgoniach

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
WIKTOROWI WIELIWISOWI 
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: 
mocnego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości 
na drodze kapłańskiej, na którą powołał Cię Bóg 
Wszechmogący. Niech miłosierny Jezus przytuli 
Cię do swojego Najświętszego Serca, Duch Świę-
ty nieustannie zsyła swe dary, a Najświętsza 
Maryja Panna otacza swoją miłością i opieką.

Parafianie z Putryszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WITALEMU WNOROWSKIEMU
z okazji urodzin życzymy, byś przez całe swoje 
życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. 
Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi. Twoje 
serce niech przepełnia spokój i miłość. Staraj się 
słuchać bardziej Boga niż ludzi, niech On Cię ob-
darzy błogosławieństwem, zdrowiem i siłą.

Rodzina Adamowicz

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.


