
Grodno
№5 (511), 
10 marca 2019

www.slowo.grodnensis.by

       
2

Rekolekcje
dla

dziewcząt 6

Z Bogiem
przez 

codzienność3 5

I Synod
Diecezji

Grodzieńskiej   

GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Szczególność 
pontyfikatu
Franciszka

„Nie dopuśćmy, by ten błogosławiony czas minął daremnie!”. Papież Franciszek

W ŚRODĘ POPIELCOWĄ
weszliśmy w wyjątkowy czas czterdziestodniowej pokuty. 

Ten okres liturgiczny skłania do przeżycia na nowo miłości Pana i dokonania przemiany życia,
sposobu myślenia, wartościowania i postępowania.

Warto z całą gorliwością podjąć trud pracy nad sobą,
szczerego otwarcia się na Chrystusa Ukrzyżowanego oraz walki z grzechem, który skutkuje niewolą 

i śmiercią. Cel jest zawsze ten sam: odnowa naszego przymierza, naszej komunii z Bogiem.
W tym świętym czasie chcemy odnajdywać znaki jedności i wspólnoty

z Jezusem oraz naszymi braćmi i siostrami. Zatem otrzymujemy kolejną możliwość dobrego
przygotowania się na Święta Wielkanocne.

 ciąg dalszy na str. 4-5
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Ks. Jerzy Martinowicz 

Pan nawołuje do na-
wrócenia zwłaszcza te-
raz, w świętym czasie 
Wielkiego Postu. Jest ono 
absolutną koniecznoś-
cią! Wszechmocny prag-
nie nam uświadomić, że 
istnieje inne niż obecne 
życie, do którego co dnia 
zmierzamy.

Z jednej strony podej-
mujemy decyzję o nawró-
ceniu tylko raz, a z drugiej 
wielokrotnie przez całą 
swą ziemską wędrówkę. 
Raz – gdy postanawiamy, 
że chcemy żyć w jednoś-
ci z Bogiem. Wielokrot-
nie – po każdym upadku. 
Grzech to zejście z drogi 
prowadzącej ku wieczno-
ści. Jednak Jezus zawsze 
daje nam szansę. Ile ich 
otrzymujemy w ciągu 

swego życia! I rzadko 
myślimy o tym, że każda 
może być ostatnia. . .

Bóg objawia się czło-
wiekowi jako ktoś najbliż-
szy, jako Ojciec i Przyja-
ciel. Pragnie On ustrzec 
swe ukochane dziecko 
przed kolejnym zranie-
niem; pragnie szczerej  
i otwartej, pełnej zaufa-
nia więzi z człowiekiem, 
by móc go uzdrawiać. Jed-
nak łączność z Wszech-
mocnym nie jest możliwa 
bez wyrzeczenia się grze-
chu.

Nikt z ludzi nie rodzi 
się wielkim grzeszni-
kiem. Staje się nim, gdy 
pozwala szatanowi na 
wtargnięcie do swojej 
duszy i panowanie w niej. 
Przypomnijmy sobie los 

Adama i Ewy: byli nie-
winni, dopóki nie ulegli 
pokusie. Grzech tylko na 
początku jest słodki, jak 
owoc zerwany z Drzewa 
Życia. Jego konsekwen-
cje są bardzo gorzkie, 
a nieraz nawet trujące. 
Szatan, główny sprawca 
nieprawości, pragnie dla 
ludzi wyłącznie zniszcze-
nia. Natomiast szczęście 
człowiek może osiągnąć 
jedynie przez harmonię  
z Bogiem.

Kiedyś siostra zakon-
na tłumaczyła dzieciom: 
„im bliżej podchodzę  
do okna i światła, tym 
więcej plam widzę  
na swoim habicie”. Tak 
też jest z naszym nawra-
caniem i przybliżaniem 
się do Pana. Im bardziej 

się do Niego zbliżamy, 
tym więcej niedoskona-
łości dostrzegamy w so-
bie. Jednak nie powinno 
to powodować niezdrowe 
wyrzuty sumienia, lecz 
wywołać wielkie prag-
nienie, by wytrwale dążyć  
ku świętości, pokładając 
ufność w kojącym Bożym 
miłosierdziu.

Wielki Post to czas po-
kuty i walki z grzechem, 
czas uznania swoich nie-
doskonałości i potępienia 
zła. Powinniśmy zniszczyć 
wszystkie bożki, które po-
stawiliśmy na swojej dro-
dze do Boga, pamiętając, 
że unikać zła to za mało 
– trzeba też czynić jak 
najwięcej dobra.

Postawić
na Boga

Drodzy Czytelnicy!
Niech w tegorocznym okresie pokuty pokrzepią nas rekolekcje, nabożeństwa wielkopostne, post 

i jałmużna, a także dobrze przeżyta spowiedź. Miejmy odwagę rzucić się w otwarte ramiona Boga, 
powierzając Mu całe swoje życie.

Ks. Jerzy Martinowicz

Mimo że popiół, którym w Środę Popielcową zostały posypane nasze głowy, 
uniósł wiatr lub zmyła woda, nadal rozważamy w swoich sercach usłyszane w tym 
dniu słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”.

SŁOWO REDAKTORA

 
Łk 4, 1-13

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, 
a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, 
i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, 
a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, 
żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: 
„Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek»”. 
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej 
chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: 
„Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo 
mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc 
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. 
Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: «Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz»”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem 
napisane: «Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby 
cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień»”. Lecz Jezus mu odparł: 
„Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego»”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, 
odstąpił od Niego do czasu.

BÓG NASZĄ TARCZĄ
Przykład duchowej walki Chrystusa, który stoczył 

zwycięski bój z kuszącym Go szatanem, uczy, jak zwy-
cięsko stawiać opór złu i pokonywać pokusy, tak często 
atakujące, by dokonać wyłomu w ludzkiej duszy, dzięki 
któremu diabeł trzyma człowieka na uwięzi.

W walce duchowej nie możemy polegać wyłącznie  
na sobie, na własnych siłach, lecz powinniśmy działać 
zespołowo – współpracować z Jezusem, Najświętszą Ma-
ryją Panną, ze świętymi patronami, aniołem stróżem. 
Wówczas, czerpiąc łaskę od Wszechmocnego, nie tylko 
damy radę odnieść zwycięstwo, lecz także staniemy się 
mocniejsi, podobnie jak wojownik, który przezwycięża-
jąc swoje słabości, rośnie w siłę.

Wspaniałą okazją do tego, aby odwrócić się od grze-
chu i wstąpić na drogę miłości Boga oraz czynienia 
dobra, jest Wielki Post. Uczyńmy naszą bliską relację  
z Panem swoją duchową zbroją, tarczą i mieczem w wal-
ce przeciwko złemu.

 
Czy jest ktoś albo coś poza Bogiem,

przed kim albo przed czym biję pokłony?

Czy przypadkiem nie walczę wyłącznie w pojedynkę?

І NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Łk 9, 28b-36
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł 

na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego 
twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco 
białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili  
o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. 
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, 
stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, 
Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co 
mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił 
ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał 
się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”. 
W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus 
jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie 
nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli..

ІІ NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

OTRZYMAĆ NAGRODĘ
Człowiek został stworzony nie dla tego świata.  

O powołaniu do życia wiecznego przekonuje niezwykle 
silna tęsknota za nieśmiertelnością, absolutną praw-
dą, doskonałością, pięknem, miłością, tkwiącą głęboko  
w każdej ludzkiej duszy, a także kryjący się w niej głód 
za czymś więcej niż to, co może ofiarować obecny świat.

Ojczyzną człowieka jest Niebo, do którego można 
trafić wyłącznie przez Golgotę i krzyż, czyli przez wie-
lorakie ziemskie kłopoty i trudności, skomplikowaną 
codzienność. Jednak kiedyś to wszystko się odmieni i 
stanie się powodem do chluby i chwały. Podobnie jak 
trzej wybrani uczniowie z przytoczonego fragmentu 
Ewangelii, którym Chrystus uchylił rąbka tajemnicy 
chwalebnego i szczęśliwego życia w Niebie, staniemy 
się uczestnikami daru, którego „ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć”, gdyż „wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, któ-
rzy Go miłują” (por. 1 Kor 2, 9).

 
Czy pamiętam, do czego zostałem powołany?

Jakie działania podejmuję,
by stać się uczestnikiem Bożej nagrody?

Ks. Jerzy Martinowicz 

Istnienie szczerego wyznawcy Chrystusa  
od chwili narodzin aż po śmierć jest przeniknię-
te zbawiennym oddziaływaniem sakramentów. 
Kościół, niczym doświadczony pedagog, pragnie 
towarzyszyć człowiekowi w duchowym rozwoju  
i nieustannie przypominać mu o ostatecznym prze-
znaczeniu. Głównym zadaniem takiej formacji jest 
ukształtowanie w osobie wiecznych wartości i ot-
wartości na działanie Ducha Świętego. Wynika stąd 
stała konieczność wychowania i katechizacji. Nie 
chodzi tu tylko o wiedzę, gdyż bez doświadczenia 
żywej wiary może okazać się bezużyteczna. Pogłę-
bianie więc wiedzy i wiary powinno przebiegać 
równolegle i uzupełniać się wzajemnie.

Przedmiotem uwagi Komisji ds. Katechezy i Wy-
chowania Katolickiego jest formacja dzieci i mło-
dzieży, a także katechizacja, obejmująca wszystkie 
pokolenia wiernych. Podstawowym, ale nie jedy-
nym, środowiskiem wychowania młodych ludzi jest 
rodzina. W kształtowaniu osobowości dorastające-
go człowieka uczestniczą również szkoła i para-
fia. Dlatego też celem prac Komisji jest szukanie 
przestrzeni współpracy pomiędzy tymi środowiska-

mi, by w konsekwencji prowadzić dzieci i młodzież  
do bliskiej relacji z Chrystusem.

Komisja pragnie odnajdywać nowe i skuteczne 
formy kształtowania i wspierania katechetów, aby 
umożliwić im bycie głosicielami Słowa w swoich 
środowiskach. Działalność rozpoczęto od rozesła-
nia do osób duchownych diecezji grodzieńskiej 
przygotowanej ankiety anonimowej, która ma  
na celu przybliżyć sytuację katechizacji w lokalnym 
Kościele. Pytania dotyczą m.in. bezpośrednio kate-
chety, jego wykształcenia i zabezpieczenia socjal-
nego, a także osób katechizowanych, ich udziału  
w katechezie, zaangażowaniu w życie wspólnoty 
parafialnej, współpracy z rodzicami.

Zakres pracy komisji jest rozległy i wielopłasz-
czyznowy. Członkowie komisji – kapłani, siostry 
zakonne i katecheci świeccy, których łączy wspól-
na troska o wysoki poziom katechezy i dobre wy-
chowanie młodego pokolenia w naszej diecezji  
– pragną dołożyć wszelkich starań, by nakaz misyj-
ny Chrystusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”  
(Mt 28, 19) był nadal realizowany z wielkim  
zapałem!

Wychowanie nigdy nie było rzeczą łatwą, a współcześnie, jak się wydaje, staje się prawdziwym 
wyzwaniem. Wiedzą o tym dobrze rodzice, nauczyciele, kapłani i wszyscy ci, na których spoczywa 
bezpośrednia odpowiedzialność za ten proces. Nieraz można dziś usłyszeć o „wielkim kryzysie wycho-
wawczym”, gdyż wszelkie starania, by kształtować osoby rzetelne, potrafiące współpracować z innymi 
i nadać sens swojemu życiu, często idą na marne.

Komisja ds. Katechezy
i Wychowania Katolickiego
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Choć Bóg jest dla 
nas tajemnicą, my 
nie jesteśmy w Jego 
oczach zagadką. 
Bóg jest jak te mat-
ki, którym wystar-
czy jedno spojrze-

nie, aby zrozumieć wszystko  
o dzieciach: czy są zadowolone, 
czy też smutne, czy są szczere, 
czy też coś ukrywają. [...] Jest 
Tym, który uświęca, który nas 
przemienia swoją miłością. Ale 
jednocześnie my także poprzez 
nasze świadectwo ukazuje-
my świętość Boga w świecie, 
uobecniając Jego imię. Bóg jest 
święty, ale jeśli my, jeśli nasze 
życie nie jest święte, to mamy 
do czynienia z wielką niekonse-
kwencją. Świętość Boga powin-
na odzwierciedlać się w naszych 
działaniach, w naszym życiu.

Fragment przemówienia
podczas audiencji generalnej

w Watykanie, 27.02.2019

Papież Franciszek

W okresie Wiel-
kiego Postu Duch 
Święty zaprasza 
nas do wyruszenia 
na pustynię, by ra-
zem z Jezusem sta-

wić czoło szatanowi i by mocą 
wiary pokonać odwiecznego 
wroga naszego zbawienia. Za-
troszczmy się, aby rozpoczyna-
jący się Wielki Post był rzeczy-
wiście czasem naszego ducho-
wego wyjścia na pustynię. Świat,  
w którym żyjemy, jest wypełnio-
ny zgiełkiem, gwarem, nieustan-
nym potokiem informacji, które 
wdzierają się do naszego życia 
przez telewizję, radio, Internet, 
reklamę. Z trudem nadążamy  
za wciąż szybszym tempem ży-
cia, narzekamy na brak czasu, 
na zmęczenie fizyczne, psy-
chiczne i duchowe. Tymczasem, 
aby spotkać Boga, usłyszeć Jego 
głos, zastanowić się w świetle 
Słowa Bożego nad własnym 
życiem, potrzebujemy ciszy, 
skupienia, milczenia.

W środę popielcową roz-
poczęliśmy naszą wielkopostną 
drogę przez pustynię na spotka-
nie z Chrystusem Zmartwych-
wstałym. Od nas samych w du-
żej mierze zależy, jak przeżyjemy 
ten czas łaski, czy w naszym 
życiu coś zmieni się ku lepszemu.

Fragment listu pasterskiego 
na Wielki Post 2019

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

W świątyni dusz-
p a s t e r z  t y l k o  
po części może 
kształtować my-
ślenie ludzi. Dziś 
za mało jest ogra-

niczać się do kazania wewnątrz 
kościoła. Dobrą Nowinę powin-
no się głosić poza jego murami. 
Przy czym nieustannie i sku-
tecznie. To zadanie podejmuje 
prasa katolicka. [...] Posługa 
Słowa drukowanego wznosi 
go na poziom posługi sakra-
mentalnej. A w tłumaczeniu 
teologicznym oznacza to, że 
Bóg posługuje się materialnymi 
elementami, by osiągnąć wyniki 
nadprzyrodzone.

Fragment kazania podczas 
Mszy św. z okazji obchodów 

25-lecia czasopisma „Dialog”, 
23.02.2019

Ks. bp Antoni 
Dziemianko

Papież Franciszek – powołany, aby nas prowadzić

13 MARCA – 6. ROCZNICA PONTYFIKATU PAPIEŻA FRANCISZKA 

Determinacja w reformowaniu Kościoła, ważne gesty ekumeniczne, bogaty 
plan zapowiedzianych i przygotowywanych podróży – oto obraz pontyfikatu 
Ojca Świętego Franciszka. Czym różni się od swoich poprzedników? Na jakie 
istotne wydarzenia z jego posługi warto zwrócić uwagę?

PRAWDZIWY REKORDZISTA
Franciszek jest pierwszym papieżem w historii, pochodzącym z półkuli południo-

wej, z Ameryki, a także pierwszym spoza Europy od ponad 1300 lat. Na tronie Piotro-
wym zasiada również jako pierwszy jezuita i jako pierwszy następca św. Piotra przyjął  
imię Franciszek.

UWIELBIA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z LUDŹMI
W odróżnieniu od swoich poprzedników telefonuje sam, nie korzystając przy tym  

z pomocy sekretarza. Jest również niełatwym podopiecznym swojej ochro-
ny. Jego chęć bycia jak najbliżej ludzi sprawia, że nieraz wymyka się spod kontroli  
Gwardii Watykańskiej. 

NIE POSŁUGUJE SIĘ WATYKAŃSKIM PASZPORTEM
Papież Franciszek jest obywatelem trzech państw: Argentyny (skąd pochodzi), Włoch  

i Watykanu. Z sentymentu do swojej ojczyzny nie przyjął watykańskiego paszportu i na-
dal posługuje się dokumentem argentyńskim

JEGO ULUBIONY/A
• Obraz: „The White Crucifixion” pędzla Marca Chagalla.
• Kompozytor: Wolfgang Amadeus Mozart. Franciszek mówi o nim: „Mozart mnie 

wypełnia. Msza św. w C-moll «Et Incarnatus Est» jest niezrównana, wznosi ku Bogu”.
• Święta: Teresa z Lisieux (znana również jako św. Teresa od Dzieciątka Jezus  

i Najświętszego Oblicza).
• Książka: „Władca pierścieni” Johna Tolkiena (do autora papież odwoływał się  

nawet w swoich kazaniach!).
• Film: „La Strada” z 1954 roku w reżyserii Federica Fellini’ego.

PASTERZ UBOGICH
Ojciec Święty własnym przykładem uczy, czym jest wrażliwość na ubóstwo, cierpie-

nie i prześladowanie. Broni uchodźców oraz dzieci nienarodzone. Nie daje się przy tym 
zawłaszczyć ani lewicy, ani prawicy, pozostając ważnym źródłem inspiracji w czasach,  
w których prawdy chrześcijańskie są coraz bardziej marginalizowane.

 „ZIELONY” JAK ŚW. FRANCISZEK
Rys ekologiczny i wołanie o ochronę przyrody jest jedną z ważniejszych zalet obec-

nego pontyfikatu. Obszerny wykład o chrześcijańskim stosunku do natury i ekosystemu 
przekazany w encyklice „Laudato si” z 2015 roku pokazuje, że lekceważenie i niszczenie 
środowiska naturalnego jest ciężkim grzechem i postawą sprzeczną z byciem uczniem 
Chrystusa.

OTWORZYŁ DRZWI MIŁOSIERDZIA
Jedną z najważniejszych duszpasterskich inicjatyw Franciszka okazał się Nadzwyczaj-

ny Rok Święty Miłosierdzia, obchodzony we wszystkich diecezjach świata. Jego hasło 
brzmiało: „Miłosierni jak Ojciec”. Z okazji Roku Miłosierdzia zostały otwarte Drzwi Święte 
– Bramy Miłosierdzia. Biskup Rzymu rozesłał na cały świat 1071 kapłanów – misjonarzy 
miłosierdzia, którym udzielił władzy rozgrzeszania z grzechów zastrzeżonych dla Stolicy 
Apostolskiej i powierzył zadanie głoszenia „radości przebaczenia”.

ODBYŁ 27 ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY
Wiele wizyt duszpasterskich papieża Franciszka było skierowanych na peryferia świa-

ta do najbiedniejszych państw. Ojciec Święty odwiedził także dwie najważniejsze insty-
tucje polityczne Europy: Parlament Europejski w Brukseli (Belgia) oraz Radę Europy w 
Strasburgu (Francja). Jako pierwszy w historii głowa Kościoła katolickiego spotkał się ze 
zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarchą Moskwy i całej Rusi, 
Cyrylem. 

WYNIÓSŁ NA OŁTARZE 2055 OSÓB
Do tej pory ogłosił 1176 błogosławionych i 879 świętych, w tym trzech swoich po-

przedników Jana XXIII, Jana Pawła II i Pawła VI.

Przygotowała Kinga Krasicka

Papież Franciszek wy-
różnia się swoją prostotą:  
w sposobie życia, wyrażania 
emocji i zachowania – tak 
jasnym i szczerym. Nieraz 
widziałem się z Ojcem Świę-
tym w różnych okolicznoś-
ciach: i w jego mieszkaniu 
– Domu św. Marty – bar-
dzo skromnym, a zarazem 
pięknym, harmonijnym; i w 
bibliotece Pałacu Apostol-
skiego na spotkaniach ofi-
cjalnych. Mogę potwierdzić, 
że papież Franciszek jest 
bardzo otwartą, serdeczną 
osobą. Przyjmuje ludzi z 
uśmiechem, ciepłym słowem, wychodzi na spotkanie przed 
drzwi, by się przywitać. Ma wspaniałe poczucie humoru  
i lubi żartować. W trakcie rozmowy jest spokojny i łagodny. 
Posiada niezwykłą pamięć – pamięta każdy szczegół. Lubi 
muzykę klasyczną i czasami słucha jej w trakcie pracy.

Biskup Rzymu potrafi głęboko rozumieć, odczuwać 
innego człowieka, szczególnie ubogich, chorych, bezdom-
nych, więźniów. Niestrudzenie szuka nowych możliwości, 
by wyrazić im swoją solidarność i okazać pomoc. Być może, 
historia zapamięta go jako papieża, który kontynuując 
działalność swoich poprzedników, z ogromną mocą głosił 
Boże miłosierdzie i empatię do ludzi. Codziennie podkreśla 
hojność i matczyną miłość Pana do każdego człowieka.

Podczas naszych spotkań z Ojcem Świętym nieraz mo-
głem się przekonać, czasami ze zdziwieniem, jak dobrze 
zna historię, kulturę i obecną sytuację Białorusi. Naród 
tego kraju znajduje się w sercu papieża! 

Od pierwszego dnia swojego pontyfikatu przy każdej 
okazji Franciszek prosi kardynałów, biskupów, kierow-
ników państw, wiernych – wszystkich ludzi dobrej woli: 
„Módlcie się za mnie”. Prosił również mnie, bym razem  
z wami – wiernymi z Białorusi – modlił się za niego,  
za jego posługę. 

Każdy papież jest przede 
wszystkim następcą Piotra 
Apostoła. Jego podstawo-
we zadanie polega na po-
krzepieniu ludzi w wierze. 
Wiadomo, że zmieniają 
się wieki, a z nimi również 
wyzwania, na które trzeba 
odpowiedzieć na czas, po-
nieważ pociąg życia może 
odejść, zostawiając pasa-
żerów, zajmujących miejsce 
w wagonach, bez pomocy 
duchowej. Dlatego też każdy 
Biskup Rzymu dąży do tego, 
by ten „pociąg” nie pozostał 
bez Kościoła. Nie jest to ła-
twe w świecie, gdzie ludzie ży-
ją, jak gdyby Bóg nie istniał.

A więc w Ojcu Świętym trzeba widzieć przede wszyst-
kim Piotra naszych czasów, który prowadzi Kościół drogą 
oczyszczenia i przywrócenia autentyczności. Unikalność 
papieża Franciszka polega na tym, że na pierwsze miej-
sce w swojej posłudze stawia cnotę miłosierdzia i pomocy 
bliźnim, o czym zapomina współczesny egoistyczny świat. 
W ten sposób w rzeczywisty sposób realizuje przykazanie 
Chrystusa, byśmy miłowali Boga i bliźniego, gdyż miłość 
jest kreatywna i zdolna do budowania nowej sprawiedliwej 
cywilizacji – cywilizacji życia.

Biskup Rzymu starannie troszczy się o moralny stan 
ludzkości i zawsze apeluje do duchowieństwa i świeckich, 
by o tym stanie pamiętali. Przypomina, że zadanie kapła-
na polega na prowadzeniu człowieka drogą zbawienia,  
a zadanie chrześcijanina na byciu świadkiem Chrystusa 
i pozostaniu wiernym swojemu powołaniu. Ojciec Święty 
apeluje też, by pamiętano o tym, że starsze pokolenie za-
chowało wiarę mimo poważnych prześladowań. Więc dziś 
w obliczu sekularyzacji trzeba brać z tych osób przykład, 
by odważnie się trzymać wyznawanych wartości.

Papież reaguje również na wyzwania współczesności, 
starając się pomagać ludziom zachować wiarę i jej bronić. 
Wyróżnia go to, że nie odkłada sprawy na jutro, lecz stara 
się rozwiązać ją w porę. Przykładem tego są synody po-
święcone rodzinie i młodzieży, a także spotkanie przewod-
niczących konferencji biskupów świata dotyczące bardzo 
dotkliwego tematu obrony niepełnoletnich.

Podczas Synodu Biskupów poświęconego młodzie-
ży miałem możliwość widzieć papieża Franciszka prawie 
każdego dnia. Mieszkałem w Domu św. Marty, w którym 
mieści się rezydencja Ojca Świętego, więc mijaliśmy się  
w jadalni, w korytarzu i w czasie drogi na posiedzenia sy-
nodalne. Niedawno znów zobaczyłem się z papieżem pod-
czas spotkania przewodniczących konferencji biskupów  
z całego świata. Trzeba zaznaczyć, że Franciszek dobrze wie 
o Białorusi, pamięta wizytę prezydenta oraz o zaproszeniu do 
naszego kraju. Jednak na razie nie nazywa konkretnej daty.

Ojciec Święty łatwo odnajduje wspólny język i z kar-
dynałem, i z kapłanem, i z osobą konsekrowaną, i z pro-
stym wiernym. W trakcie przerwy między posiedzeniami 
szedł wraz z innymi uczestnikami na kawę, rozmawiał  
z nimi. Nie odmawiał, jeśli ktoś chciał zrobić z nim zdjęcie. 
W jadalni Domu św. Marty sam podgrzewał sobie jedzenie  
w mikrofalówce, mył owoce itd. Miałem cudowną możli-
wość doświadczyć osobiście, że głowa Kościoła za przykła-
dem Chrystusa jest wcieleniem prostoty i służby innym.

Ks. abp Gabor Pinter, 
Nuncjusz Apostolski  

na Białorusi

Ks. abp Tadeusz  
Kondrusiewicz,  

Metropolita Mińsko- 
Mohylewski
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 � Papież Franciszek przy-
jął przedstawicieli episkopatu 
Kazachstanu, a także katolic- 
kich ordynariuszy Kirgistanu, 
Tadżykistanu, Turkmeni-
stanu i Uzbekistanu, którzy 
przybyli do Rzymu z wizytą 
„Ad limina Apostolorum”. 
Pasterze lokalnych Kościołów 
zwrócili się do Ojca Świętego 
z prośbą o stworzenie Konfe-
rencji Biskupów Kazachsta-
nu i Azji Środkowej. Sądzą,  
że to przedsięwzięcie mogłoby 
umocnić wsparcie Kościoła 
w czterech najmniejszych 
krajach regionu, gdzie wier-
nych nie jest dużo i są oni 
powierzeni opiece pasterskiej 
misjonarzy, kapłanów i osób 
konsekrowanych.

 � W Utrechcie (Holandia) 
wystawiono na sprzedaż bu-
dynek katedralnego soboru 
św. Katarzyny, utrzymywanie 
którego stało się zbyt drogie 
dla niedużej liczby parafian. 
Przeciwko temu wyrazili pro-
test katolicy całej diecezji,  
a także wierni z innych miast, 
a nawet krajów. W internecie 
nieobojętni stawiają swój 
podpis pod odpowiednią pe-
tycją. Ostatecznie o losie 
soboru zadecyduje Stolica 
Apostolska, ponieważ chodzi 
o całą parafię katedralną, 
a nie wyłącznie o świątynię 
parafialną.

 � P a r a g w a j  z a m i e r z a 
stworzyć nową trasę piel-
g r z y m k o w ą .  P l a n o w a n a 
„Droga śladami jezuitów” 
ma nawiązywać do zakła-
danych na początku XVII 
wieku  przez  mis jonarzy  
z Towarzystwa Jezusowego 
w środkowej części Ameryki 
Południowej wsi, które miały 
chronić miejscowych Indian 
przed handlem niewolnikami. 
Te wioski, zwane redukcjami, 
powstały na ziemiach dzisiej-
szych państw: Paragwaju, 
Argentyny, Brazylii, Urug-
waju i Boliwii. Wszystkie re-
dukcje zlikwidowano w 1767 
roku. Dziś, 250 lat później,  
o tym dziedzictwie jezuitów 
ma przypominać przygotowy-
wana droga pielgrzymkowa.

 � Senat USA nie uchwalił 
ustawy, zabraniającej zabija-
nie niemowląt, które narodzi-
ły się mimo aborcji. Zabrakło 
do tego 7 głosów z 60. Ustawa 
miała zobowiązywać lekarzy 
do okazania takim dzieciom 
koniecznej pomocy i prze-
wiezienia ich do szpitala. 
Dziś, na przykład w stanie 
Nowy Jork, kobiety na mocy 
prawa mogą praktycznie bez 
ograniczeń dokonać aborcji 
w ciągu całej ciąży. Oprócz 
tego po konsultacji matki z 
lekarzami może zostać podję-
ta decyzja o śmierci dziecka, 
czyli o dokonaniu eutanazji.

 � Laureatka Oscara 2019 
Regina King, która otrzymała 
nagrodę jako najlepsza ak-
torka drugoplanowa w filmie 
„Gdyby ulica Beale umiała 
mówić”, w swym przemówie-
niu zwróciła się do mamy. 
„Jestem bardzo wdzięczna 
Ci za to, że nauczyłaś mnie: 
Bóg zawsze z troską wychodzi 
na spotkanie, Bóg zawsze 
jest dobry” – powiedziała 
aktorka. Te słowa wywołały 
u wielu zgromadzonych łzy. 
King schodziła ze sceny pod 
głośne brawa.

credo.pro; vaticannews.va;
niedziela.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

PRZYKŁAD
DOSKONAŁEGO
PRZEBACZENIA

Na początku pragnę opo-
wiedzieć o Człowieku, który 
stał się ofiarą prawa. Fałszy-
wie oskarżony na niespra-
wiedliwym sądzie został bez-
prawnie skazany na śmierć. 
To były trudne i niespokojne 
politycznie czasy, więc wyrok 
trzeba było wykonać jak naj-
szybciej. Przestraszeni ucz-
niowie porzucili swego Mi-
strza, tylko Matka i kilku Jego 
przyjaciół zostało przy Nim. 
Doświadczając rozdzierają-
cego bólu i poczucia opusz-
czenia, Jezus rzekł: „Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (Łk 23, 34). Po czym 
wyzionął ducha.

Chrystus pokazał nam, 
co mamy czynić z własnymi 
krzywdami i krzywdziciela-
mi: przebaczać. Wyraźnie to 
podkreśla, ucząc apostołów 
modlitwy „Ojcze nasz”: „I od-
puść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym 
winowajcom”. Zauważmy, że 
Boże przebaczenie zależy od 
tego, czy darowaliśmy na-
szym krzywdzicielom. Jeśli 
osoba świadomie nie chce 
przebaczyć, to jak gdyby prosi: 
„Ojcze, nie przebaczaj mi, bo  
i ja nie chcę przebaczyć memu 
bliźniemu”.

Przebaczenie jest jednym 
z podstawowych warunków, 
które powinny towarzyszyć 
modlitwie, aby została wysłu-
chana przez Ojca Niebieskie-
go. Jeśli nie żyjemy w pokoju 
z bliźnimi, nie możemy się 
nawet zbliżyć do Boga. Jezus 
mówi: „Jeśli więc przynie-
siesz dar swój przed ołtarz  
i tam wspomnisz, że brat twój 
ma coś przeciw tobie, zostaw 
tam dar swój przed ołtarzem, 
a najpierw idź i pojednaj się  
z bratem swoim! Potem 
przyjdź i dar swój ofiaruj!” 
(Mt 5, 23-24). Wymaganie to 
jest jasne: jeśli chcemy być 
chrześcijanami, powinniśmy 
przebaczać. Ale jak? Co mamy 
czynić, jeśli rana tak boli, 
uczucie krzywdy jest takie 
żywe, że nie jesteśmy w stanie 
darować? Jeśli nie potrafimy 
przebaczyć, choć z serca tego 
pragniemy? Czy już nigdy nie 
będziemy mogli złożyć na oł-
tarzu swój dar?

DROGA
KU PRZEBACZENIU
Ważne jest, by uświado-

mić sobie, że przebaczenie 
nie jest wyłącznie pojedyn-
czym aktem woli, tylko pro-
cesem. Myślenie, że „wybaczę 
i zapomnę” jest niebezpiecz-
ne, ponieważ krzywda trafia 
wtedy do podświadomości,  
a rana dalej „krwawi”, nega-
tywnie wpływając na życie. 
Nie da się kontuzjowanej ręki 
wyleczyć przez samo dmuch-
nięcie na nią i powiedzenie 
sobie, że wszystko jest w po-
rządku – wymaga specjalnej 
kuracji, a przede wszystkim 
czasu. Im poważniejsze jest 

zranienie, tym dłużej się je 
leczy. A próbując sztucznie 
przyspieszyć powrót do zdro-
wia, ryzykujemy zaszkodzić 
sobie jeszcze bardziej.

Proces przebaczenia mu-
simy zacząć od modlitwy, by 
stanąć w prawdzie i poko-
rze przed samym sobą oraz 
Bogiem, i przyjść do Pana  
ze swoją krzywdą, by słuchać 
Jego słów. Powinniśmy się też 
modlić za swoich krzywdzi-
cieli. Jeśli zranienie jest tak 
głębokie, że na tym etapie 
nie potrafimy tego uczynić, 
trzeba modlić się za siebie, 
prosząc, by Wszechmocny 
obdarzył tą łaską. Właśnie  
od tego zaczyna się proces 
przebaczenia i uzdrowie-
nia: trzeba chcieć wybaczyć. 
Wtedy to z czystym sumie-
niem możemy przystępować  
do sakramentów spowiedzi  
i Komunii św., odmawiać 
modlitwę „Ojcze nasz”.

Modlić się o przebacze-
nie i uzdrowienie można  
na różne sposoby: psalma-
mi, pacierzem z modlitew-
nika, Różańcem czy Koronką  
do Bożego miłosierdzia. 
Warto też spróbować mod-
litwy swoimi słowami, by 
swoje obawy, niepokój, ból, 
samotność ofiarować Bogu. 
Złożyć to wszystko na Jego 
ołtarzu jako dar. Czasami 

może to być tylko zmiesza-
nie, rozpacz, a nawet złość. 
Modlitwa nie cierpi ucieczki 
od rzeczywistości i zmusza 
do stanięcia w prawdzie 
wobec siebie i swoich prob-
lemów. To, czego nie potra-
fimy powiedzieć innej oso-
bie, możemy wyznać przed 
Panem. Bóg weźmie za rękę 
i pójdzie z nami dalej. Na 
drodze napotkamy wiele 
niespodzianek. Dostrzeżemy 
własną odpowiedzialność 
i udział w procesie przeba-
czenia. Być może uda nam 
się zrozumieć tych, którzy 
nas skrzywdzili. Być może 
uświadomimy sobie, że ci 
ludzie też są Jego umiłowa-
nymi dziećmi, które kiedyś 
doznały zranienia.

Modlitwa otwiera dostęp 
do Bożego miłosierdzia, łą-
czy z Wszechmocnym i ot-
wiera na Jego miłość. Bez 
zjednoczenia się ze Stwórcą 

nic się w naszym życiu nie 
zmieni – rozmowa z Bogiem 
jest najlepszym lekiem na 
krzywdę.

Modlitwa powinna być 
pokorna, ponieważ pokora 
prowadzi do głębokiej prze-
miany wewnętrznej. A pro-
ces uzdrowienia z poczucia 
krzywdy jest nawróceniem, 
zwróceniem się ku Bogu 
jako jedynemu Panu i Daw-

cy życia z nadzieją na Jego 
niezawodną pomoc. Czło-
wiek, doświadczający głę-
bokiego zranienia powinien 
stać przed Wszechmocnym 
z całą swą biedą i poniżoną 
ludzką godnością. Decydu-
jący jest moment, gdy zdaje 
on sobie sprawę z własnej 
bezradności. Powierzywszy 
wszystko Ojcu, już nie chce 
wracać do przeszłości. Choć 
strach, gniew, chęć zemsty 
mogą powrócić, nie będą już 
stanowiły zagrożenia, gdyż 
rana, zadana ludzkiej godno-
ści, została uzdrowiona.

W trakcie procesu prze-
baczenia warto często się-
gać po Pismo Święte. Słowo 
Boże pomaga człowiekowi 
zgłębić własne zranienia,  
a także istotę współczucia  
i miłosierdzia Stwórcy, któ-
ry życzliwie pochyla się nad 
cierpiącymi. Szczególnie 
owocne dla wewnętrznego 

uzdrowienia mogą okazać 
się rozmyślania nad naucza-
niem Jezusa o przebacze-
niu i pojednaniu (por. Mt 6,  
14-15; Mt 18, 21-35) oraz 
przyjrzenie się uzdrowie-
niom dokonanym przez Me-
sjasza (np. Mk 1, 40-44; Łk 8, 
43-48; J 5, 2-18). W szczegól-
nie trudnych chwilach warto 
rozważać cierpienie, śmierć 
i zmartwychwstanie Chry-

stusa; wziąć do rąk krzyż  
i, patrząc na niego, powtarzać 
za Jezusem: „Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią”. 
Utożsamienie siebie ze Zba-
wicielem przyniesie skrzyw-
dzonemu człowiekowi po-
ciechę, a pamięć o Tajemnicy 
Zmartwychwstania wskrzesi 
nadzieję na wyzwolenie  
z krzywdy i bólu.

Jednak przebaczenie 
może wymagać pomocy nie 
tylko od Boga, lecz także 
od ludzi. W procesie pojed-
nania nieraz warto zwrócić 
się do psychologa lub ka-
płana, znaleźć osobę, której 
swobodnie możemy opo-
wiedzieć o swej krzywdzie. 
Pomaga to ustawić własne 
uczucia w dobrym kierunku, 
opanować negatywne emo-
cje i je przezwyciężyć, gdyż 
potrafimy wtedy racjonalnie 
i spokojnie spojrzeć na swo-
ją krzywdę.

Warto zauważyć, że ne-
gatywne relacje, niedosko-
nałość, słabości i niedowar-
tościowanie siebie wynikają 
z licznych zranień. Tkwiąc  
w poczuciu nienawiści, 
krzywdzimy rodzinę, przy-
jaciół, społeczeństwo,  
w którym żyjemy. Przebywając  
w takim stanie, siejemy doo-
koła siebie zło i pozwalamy 
mu niszczyć dobrobyt innych 
ludzi. Na przykład, osoby, 
krzywdzone w dzieciństwie, 
będąc już rodzicami same 
nieraz ranią swe dzieci.

Przebaczenie jest praw-
dziwą wolnością. Uwalnia 
od przywiązań do boles-
nych wydarzeń z przeszło-
ści, ratuje przed nienawiścią  
i niechęcią. Jesteśmy wtedy 
w stanie kontrolować pierw-
sze podmuchy negatywnych 
emocji: gniewu, oburzenia, 
pragnienia zemsty, by nie 
kierowały naszymi decyzja-
mi. Przebaczenie czyni czło-
wieka bardziej otwartym 
na bliźnich i ich cierpienie, 
także na jego krzywdzicieli, 
uczy szacunku do nich. Jest 
ono fundamentem pozytyw-
nej oceny siebie, co pozwala 
kochać siebie, uznawać swo-
ją wartość i godność, któ-
rymi obdarzył nas Wszech-
mocny.

Ważne jest zrozumieć, 
że głównym powodem  
do darowania komuś winy 
jesteśmy my sami. Czynimy 
to przede wszystkim dla 
własnego dobra. Gniew, nie-
nawiść, pragnienie zemsty  
w największym stopniu 
szkodzą osobie, w sercu 
której się rodzą, niszcząc jej 
życie i pokój. Prośmy więc 
dobrego Boga o pomoc w 
zgłębieniu własnego stanu 
wewnętrznego, rozpoznaniu 
krzywdy i bólu, niekorzyst-
nie wpływających na życie, 
oraz o siły, byśmy mogli roz-
począć proces przebaczenia. 
Niech Jego kojąca Miłość 
uzdrowi nasze życiowe rany.

Ks. Aleksander Siemiński

DROGA KU PRZEBACZENIU
I UZDROWIENIU

Z POCZUCIA KRZYWDY

Jednym z głównych tematów Wielkiego Postu jest przebaczenie.
W tym okresie liturgicznym Słowo Boże kieruje wzrok wiernych na miłosierne odpuszczenie ich grzechów

i przewinień przez Pana, a także na potrzebę szczerego darowania zranień.

Czy istnieje choć jedna osoba, która by nie doświadczyła w swoim życiu poczucia krzywdy?
Wielu cierpi z powodu tego, że ich krewni, bliscy, koledzy ze szkoły, studiów czy pracy, ludzie na ulicy i w różnych 

urzędach mają do nich zły stosunek. Niestety na każdym etapie życia – w dzieciństwie, młodości,
wieku dojrzałym i starości – człowiek jest narażony na większe lub mniejsze zranienia.

Co ma robić z tymi krzywdami? Gdzie i u kogo szukać ukojenia i ulgi w doświadczanym cierpieniu?

 ciąg dalszy ze str. 1
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Budsławski Fest 2019

Tegoroczne uroczystości 
w Narodowym Sank-
tuarium Matki  Bożej 
Budsławskiej odbędą się 
5-6 lipca.   
Po raz pierwszy Budsław-

ski Fest będzie obchodzony 
jako uznana przez UNESCO 
składowa niematerialnego 
dziedzictwa ludzkości. Jego 
hasło – „Królowo rodzin, 
módl się za nami” – współ-
gra z tematem roku dusz-
pasterskiego, ogłoszonego 
przez Konferencję Katoli-
ckich Biskupów Białorusi: 
„Rodzina – źródłem radości 
i nadziei młodzieży”.

Dewastacja Kalwarii
Panewnickiej

Rozpoczęło się śledztwo 
w sprawie zbezczeszcze-
nia kaplic przy bazyli-
ce ojców franciszkanów  
w Katowicach-Panewni-
kach (Polska). Niezna-
jomi namalowali pen-
tagramy і satanistyczne 
hasła na pomnikach oraz 
zafarbowali na czarno 
oczy figur.

Pol ic ja  przesłała  już 
śledczym materiały zebra-
ne w tej sprawie, przede 
wszystkim zapis z monito-
ringu. Nie chodzi już tylko 
o obrazę uczuć religijnych  
i dewastację mienia, za które 
grozi kara 5 lat pozbawienia 
wolności. Z nowych usta-
leń prokuratury wynika,  
że mogło dojść do prze-
stępstwa zniszczenia zabyt-
ków. Sprawcom grozi za to  
do 10 lat więzienia.

Wielki Piątek dniem
wolnym w Austrii

Ostatecznie rząd tego 
k r a j u  z d e c y d o w a ł ,  
że każdej osobie pracu-
jącej przysługuje zgodnie 
z przepisami o urlopach 
„osobisty dzień wolny”, 
co umożliwi spędzenie go 
stosownie do wyznania.   
O zamiarze wykorzystania 

tego dnia pracownik będzie 
musiał poinformować swego 
pracodawcę na trzy miesiące 
wcześniej. Termin ten jest 
krótszy tylko w 2019 roku. 

„Kroplą goryczy” jest tyl-
ko to, że dziać się to będzie 
kosztem dni urlopowych.

Z WŁASNEGO
DOŚWIADCZENIA

Istnieją ludzie, którym 
łatwo przychodzi przeba-
czać, inni długo pamiętają 
wyrządzoną im krzywdę, nie 
będąc w stanie pogodzić 
się z tym zranieniem. Każdy  
z nas jest inny i inaczej po-
strzega świat. „Gdyby każdy 
miał to samo, nikt nikomu 
nie byłby potrzebny” – pisał 
ks. Jan Twardowski w wierszu 
„Sprawiedliwość”. Przeba-
czenie również jest sprawą 
indywidualną, najbardziej 
osobistą z możliwych.

Dziś pragnę się podzie-
lić własnym doświadcze-
niem. Może nie mam aż tak 
dużo lat, może jeszcze spo-
ro przede mną, może nawet 
nie mam pojęcia, czym jest 
prawdziwa zdrada.. . Jednak 
przeżyłam w swoim życiu 

niejedno poważne zranienie. 
Niektóre zagoiły się same, 
niektóre nadal bolą. . . Nad 
kuracją jednego z nich mu-
siałam się sporo napraco-
wać, by teraz – mimo wszyst-
ko niepewnie – powiedzieć: 
„Przebaczam. Z całego serca 
Ci przebaczam”. Chcę więc 
opowiedzieć o tej męczącej 
podróży do przebaczenia, 
by przekonać na własnym 
przykładzie, że czasami po-
trzeba do tego bardzo dużo 
czasu, wiary, cierpliwości i. . . 
jeszcze jednego składnika,  
o którym będzie mowa tro-
chę później.

Ten proces trwał około 
8 lat. . . I powiem, że nie było 
łatwo. Jeśli się osoby nie wi-
dzi, nie myśli się o niej i jest 
dobrze. Jednak wystarczyło, 
że usłyszałam jej imię, po-
zytywne sądy o niej, w ser-

cu od razu rodziły się złość, 
pogarda, wstręt. Pragnienie 
krzyknięcia na cały świat, że 
nie jest tak wspaniała, jak  
o niej mówią, było silniej-
sze od zdrowego rozsądku.  
Co dopiero się we mnie 
działo, gdy spotykałam ją 
przez przypadek i już nie 
miałam szansy się schować, 
uniknąć spojrzenia. Czasami 
zdobywałam się na zimne 
przywitanie, czasami odwra-
całam głowę w inną stronę, 
jak gdyby nie zauważyłam, 
nie widziałam, coś innego 
przyciągnęło moją uwagę. 
Jasno sobie uświadamia-
łam, że to uczucie otruwa 
moją duszę, jednak nic nie 
mogłam na to poradzić. Pły-
nęłam z prądem, spodziewa-
jąc się, że czas zagłuszy ból, 
zatrze wspomnienia, uciszy 
niechęć.

Mijały lata, a wszyst-
ko zostawało bez zmian. 
Jako chrześcijanka uświa-
damiałam sobie, że czynię 
źle. Chciałam przebaczyć ze 
względu na prawdę, której 
uczył Chrystus, a zarazem się 
bałam, gdyż darowanie winy 
oznaczało ponowne otwar-
cie się na zranienie.

Niektórzy kapłani radzili 
mi się modlić za tę osobę. 
Nie muszę chyba tłumaczyć, 
z jakim trudem przychodzi-
ło mi nawet jedno szybkie 
„Zdrowaś Maryjo” w tej in-
tencji. Jednak mimo niechęci 
czasami zdobywałam się na 
tak wymagający dla mnie 
czyn. Aż w końcu zabrałam 
się za to poważnie. Napraw-
dę postanowiłam przebaczyć 
i zaczęłam się szczerze mod-
lić. Choć nadal nie wierzy-
łam, że mi się uda. Przecież 
tyle niepomyślnych prób 
miałam już za sobą.

Nie pamiętam dokładnie, 
ile minęło czasu. Jednak gdy 
po raz kolejny zobaczyłam 
tę osobę, odczułam ulgę.  
W moim sercu nie kotłowa-
ła już złość, panowały raczej 
pokój i łagodność. Wiedzia-
łam, że nareszcie mogę 
zdobyć się na życzliwość  
dla tego człowieka, że już 
nim nie pogardzam. Naresz-
cie przebaczyłam.

DROGA USŁANA
PŁATKAMI MIŁOŚCI
Po głębokich zranieniach 

zostają blizny, które czasami 
mogą dolegać, nawet jeśli 
dawno się zagoiły. Dzieje 
się tak nie tylko z ciałem, 
lecz także z duszą. Nie trze-
ba się bać, że nadal boli, że 
może nadal coś mnie ściska 
w środku, gdy słyszę o tym 
człowieku, gdy go spotykam. 
Wszystko ma swój czas.

Nieraz na katechezie, 
kazaniach, rekolekcjach 
słyszałam o tym, że przeba-
czenie to proces, pierwszym 
krokiem którego jest nasze 
świadome postanowienie 
przebaczyć. Nawet nie prag-
nienie, tylko postanowienie. 
Decydując się na darowanie 
bliźniemu krzywdy, można 
nadal tego nie chcieć. Ja nie 

chciałam. Przez kilka kolej-
nych lat ponawiałam swoje 
postanowienie, jednak nie 
udawało mi się rozpalić chę-
ci. Bałam się. Nie chciałam, 
by mnie znów skrzywdzono.

Dopiero potem uświado-
miłam sobie, że niezbędna 
jest tu miłość, gdyż to ona 
uzdrawia nawet z najgłęb-
szych ran. A „w miłości nie 
ma lęku, lecz doskonała 
miłość usuwa lęk, ponie-
waż lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, nie 
wydoskonalił się w miłości”  
(por. 1 J 4, 18). Ten, kto nie 
kocha, nie może przebaczyć. 
A pokochać oznacza przestać 
się bać i otworzyć się na mi-
łość, mimo ryzyka, że znów 
zostaniesz zraniony.

Miłość prowadzi do do-
skonałości, czyli do święto-
ści. Miłość, która jest cierp-
liwa i miłosierna; miłość, 
która nie unosi się pychą 
ani gniewem; miłość, która 
wszystko znosi, nie pamię-
ta złego i nigdy nie ustaje  
(por. 1 Kor 13, 4-8).

Ja nie miałam wystar-
czająco miłości. Nadal jej 
nie mam, ale wiem, Kto po-
siada ją w obfitości. Chry-
stus, którego za uzdrowienia  
z chorób przybito do krzyża. 
Chrystus, którego za praw-
dę policzkowano. Chrystus, 
którego za miłosierdzie wy-
śmiano. Chrystus, którego  
za miłość zdradzono. Chry-
stus jest niezachwianym 
przykładem, jak mamy prze-
baczać.

Zawsze, gdy jest Ci trud-
no, spojrzyj na krzyż. Przy-
pomnij sobie, czego doko-
nał nasz Pan dla zbawienia 
człowieka, który nie zdo-
łał odpowiedzieć miłością  
na miłość. Uświadom sobie 
wielkość Jego przebaczenia. 
Pamiętaj, że Ty też kogoś  
w życiu skrzywdziłeś, że i To-
bie ktoś musiał przebaczyć. 
„Taką samą miarą, jaką wy 
mierzycie, odmierzą wam”  
(Mk 4, 24). Bądźmy więc mi-
łosierni. Dążmy do przeba-
czenia nie tylko 7, lecz nawet 
77 razy.

Daria Matwiejewa

Nie 7 tylko 77 razy
Im starsi się stajemy, tym więcej krzywd i zdrad mamy za plecami. 

Im dojrzalsi jesteśmy w wierze, tym łatwiej jest nam przebaczyć. „Piotr 
zbliżył się do Niego [Chrystusa] i zapytał: «Panie, ile razy mam prze-
baczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdzie-
siąt siedem razy»” (Mt 18, 21-22).

Proszę sobie wyobrazić sytuację: człowiek, który chce pić i ma przed sobą 
kubek wody, po prostu nie wyciąga ku niemu ręki i nadal cierpi z pragnienia. 
Czyż nie jest dziwakiem? Zdawałoby się, weź i się napij! Sytuacja, podkreślam, 
bez niedopowiedzeń: człowiek nie jest sparaliżowany, woda na odległość wy-
ciągniętej dłoni, nikt nie zabrania mu pić... Nie pije i już. I co na to poradzisz?  
Z wodą da się w pewnym sensie coś wymyślić; w najgorszym wypadku moż-
na rzeczywiście zmusić do wypicia. Ale z wiarą? Z nadzieją, miłością Bożą  
i do Boga?

Spójrzmy na siebie. Na własne pragnienie Pana oraz „kubek”, który stawia 
obok. Nie wysoko w górze lub na bezludnej nieznanej wyspie, lecz – mówiąc 
przenośnie – na odległość wyciągniętej ręki. Boży dar jest bogaty, niezmierzony, 
ograniczony wyłącznie naszą „objętością”, naszym pragnieniem. A jednocześnie 
nie mruga on światełkami i nie czepia się ubrania (w odróżnieniu od zła). I za-
dajmy sobie pytanie: czym jest ten „kubek wody” dla mnie? Pytanie, na pierwszy 
rzut oka, bardzo osobiste. Tym niemniej, w wymiarze wspólnoty Kościoła – po-
wszechne, gdyż tą wodą można i trzeba dzielić się z innymi ludźmi.

„Kto wam poda kubek wody do picia...” (Mk 9, 41) – mówi Jezus. Oznacza to, 
że wie: uczniowie nie będą w stanie zawsze samodzielnie zaspokoić pragnienia. 
Metafora wody, bez której nie jest możliwe istnienie, wspaniale odzwierciedla 
znaczenie zaspokojenia pragnienia duchowego. Zostało wpisane w ludzkie życie 
i Bogu dzięki, że możemy je odczuwać i zaspokajać. Tak naprawdę to Pan jest 
tym Zaspokojeniem... Tylko Stwórca rzeczywiście może nas pocieszyć. Jednak  
w jaki sposób?

„Starajcie się naprzód o Królestwo Boga” (Mt 6, 33) – nakazuje Chrystus. 
Zdaje się, łatwiej jest szukać czegoś podobnego do raju utraconego. A może rze-
czywiście warto pójść za tym pragnieniem, jeśli jest prawdziwe i szczere? Sięg-
nijmy po pierwsze wersy z Księgi Rodzaju. Natchnione słowa można odczytać 
bardzo osobiście i współcześnie. Co dnia człowiek wkracza do świata uczynio-
nego przez Boga, podobnie jak Adam i Ewa w 6. dniu stworzenia. Mamy światło 

i ciemność, wodę i sklepienie nieba, ryby i ptaki, zwierzęta i cały Wszechświat, 
mamy ciało, duszę i ponadto – obecność Najwyższego. Nie pragniemy rajskich 
krajobrazów, tylko tej obecności, bliskości, którą często się określa jako rela-
cję z Panem. On zaś nie tylko pamięta o człowieku, lecz także proponuje żywą  
i realną więź, swoją przyjaźń. Można powiedzieć, że Bóg czeka na ludzką miłość 
i tego nie przemilcza, zaprasza do wzajemności, gdyż pokochał jako pierwszy,  
i uświadamia człowiekowi, że życie jest możliwe tylko w miłości.

Szukamy więc Pana i tęsknimy za Nim niedaremnie. „W jedności Miłości, 
którą jest Bóg – w Nim trzy Osoby Boskie mają wzajemną miłość i są Jedynym 
Bogiem – osoba ludzka jest powołana odkryć źródło i cel istnienia i historii” 
– zaznacza się w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (34). Każdy 
człowiek ma to powołanie, którego nie da się zakwestionować; nie uda mu się 
też przekonać siebie, że ono nie istnieje. Serce nie przestanie pragnąć Miłości, 
którą jest Bóg. Jakże cudowne jest to, że Stwórca szczodrze i chętnie zaspokaja 
ludzkie pragnienie.

Wróćmy znów do kubka wody. Jednak już nie po to, by sprostać rzeczom 
niewiarygodnym, tajemniczym i niepojętym, lecz by nareszcie napić się żywej 
wody, zacząć żyć, odkryć Bożą miłość i na nią odpowiedzieć. Od czasu do czasu 
warto sobie przypominać o potrzebie uważnego słuchania w relacjach z innymi 
ludźmi i w relacji z Panem, której nie da się wyobrazić bez modlitwy. Jest ona  
dla człowieka tym niezniszczalnym i życiodajnym kubkiem wody w każdym 
miejscu i dowolnych okolicznościach.

Przed ukazaniem się kolejnego artykułu proponuję rozejrzeć się po tym „raj-
skim ogrodzie”, który każdego ranka po Słowie Bożym wita nas w tym życiu. 
Cudzysłów dla „raju” na ziemi wydaje się być potrzebny po grzechu pierworod-
nym. Jednak jednocześnie można go usunąć, jeśli z wdzięcznością i zachwytem 
witamy tę wiosnę i cały świat, a także tych, którzy w nim żyją wraz z nami.

Teresa Klimowicz

Kubek                                                                                                                                                 
         wody

Z Bogiem
przez codzienność
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Osoba uzależniona znaj-
duje się w szczególnej sytuacji 
związanej z ograniczeniem jej 
wolności. Bez względu na przy-
czyny problemu, potrzebuje 
odpowiedniej pomocy: przede 
wszystkim swoich bliskich, a 
także ludzi, którzy zajmują 
się leczeniem uzależnień pro-
fesjonalnie.

Warto zaznaczyć, że pro-
ces uwolnienia się z uzależnie-
nia potrzebuje czasu, cierpli-
wości i starannej pracy nad 
sobą. W niektórych szczególnie 
skomplikowanych sytuacjach 
konieczny jest kurs kuracji w 
placówce medycznej. A więc 
czy Kościół zabrania kodowa-
nie uzależnień?

Troska o życie i zdrowie w 
wymiarze fizycznym, psychicz-
nym i duchowym jest częścią 
nauki Kościoła katolickiego, 
głoszącego, że człowiek w 
zgodzie z własnym sumieniem 
musi podejmować decyzje, 
które pomogą mu zrealizować 
Boży plan w swoim życiu. Tak 
więc osoba wierząca zasta-
nawiająca się nad opcją ko-
dowania powinna być bardzo 
ostrożna i baczna, by wybrać 
rzeczywiście bezpieczną meto-
dę leczenia. Nawet jeśli będzie 
się wiązało z długim procesem 
regeneracji organizmu, sfery 
fizycznej i duchowej. Trzeba, 
by człowiek wyzdrowiał całko-
wicie i był zdolny do przyjęcia 
świadomych, dobrowolnych i 
długoterminowych decyzji do-
tyczących własnej przyszłości. 
Bezcenne w tej sytuacji będzie 
wsparcie modlitewne ze strony 
krewnych i przyjaciół uzależ-
nionego.

Kodowanie uzależnień jest 
jedną z popularnych metod 
leczenia, co do której istnieją 
liczne sprzeczne opinie: jak 
pozytywne, tak i negatywne. 
Na przykład w „Wikipedii” 
autor artykułu o kodowaniu 
bardzo negatywnie ocenia tę 
interwencję terapeutyczną, 
nazywając ją szarlataństwem. 
Niestety, obecnie nie ma wy-
starczająco informacji, by 
ocenić ten sposób leczenia pod 
pryzmatem moralnym. Jest on 
zbadany ewidentnie za mało. 
Jednak jeśli uznamy opinię z 
„Wikipedii” za uzasadnioną 
i obiektywną, możemy stwier-
dzić, że kodowanie jest nie 
tylko niemoralne, lecz także 
sprzeczne ze zdrowym roz-
sądkiem.

Korzystając z różnorod-
nych metod leczenia zależ-
ności trzeba wiedzieć, czyją 
mocą odbywa się ta lub inna 
terapia. Katechizm Kościoła 
Katolickiego ostrzega wiernych 
przed praktykami, związanymi 
z magią lub odwołaniem się do 
diabła. W przypadku zaist-
nienia problemu uzależnienia 
najlepszym rozwiązaniem 
jest uciekanie się o pomoc 
do chrześcijańskich psycho-
logów, psychoterapeutów, 
psychiatrów i lekarzy, którzy w 
swojej działalności kierują się 
zasadami Ewangelii. Wierni ze 
swej strony powinni się starać 
(na ile jest to możliwe) szukać 
i korzystać z pomocy takich 
specjalistów.

O. Arkadiusz Kulacha OCD
Według grodnensis.by

Czy Kościół za-
brania kodowanie 
uzależnień?

Dwa lata temu w niedu-
żym malowniczym miasteczku 
Adamowicze blisko Grodna, 
gdzie już w ciągu ćwierci wie-
ku posługują siostry karme-
litanki od Dzieciątka Jezus, 
zrodził się pomysł, by przepro-
wadzić rekolekcje dla dziew-
cząt. Od tego czasu kilka razy 
w roku na ćwiczenia duchowe 
przyjeżdża około 20 uczennic  
i studentek z parafii naszej 
diecezji i spoza jej granic.

Jak zaznacza s. Idalia, nie-
które przybywają tam ze świa-
domą chęcią spotkania Boga  
i samych siebie. Inne potrze-
bują zebrania myśli i odno-
wienia sił, by dać radę odpo-
wiedzieć na nurtujące pytania. 
Są i takie, które pragną miło, 
w cichej radości spędzić swój 
czas wolny, oraz takie, które 

nie wiedzą nawet, po co się 
tam znalazły. „Ostatnie przy-
jeżdżają ze swoimi gadżetami i 
przede wszystkim pytają o hasło  
od wi-fi – z uśmiechem opo-
wiada zakonnica. – Ale obo-
wiązuje u nas zasada: przez 
całe trzy dni bez komórek  
i internetu. Jeśli przybywasz  
na rekolekcje, lepiej, byś zo-
stawił cały swój «bagaż»  
za drzwiami. Pomoże się to sku-
pić na najważniejszym”.

Na rozpoczęcie zawsze 
odbywa się spotkanie wstęp-
ne, w trakcie którego dziew-
czętom przybliża się sens 
ćwiczeń duchowych. Potem 
uczestniczki są proszone  
o napisanie na kartkach celu 
swego przyjazdu. W ten spo-
sób uczą się ważnej sprawy 
– szczerości przed sobą. „Nie-

zależnie od istoty zamiarów, 
każda intencja jest bardzo waż-
na” – stwierdza siostra.

Zakonnica podkreśla, że 
nie organizują one rekolek-
cji powołaniowych: „Uczymy 
bycia blisko Boga. Jeśli czło-
wiek ma mocną więź z Panem,  
bez problemu odnajdzie swoją 
drogę życiową”.

Do ćwiczeń duchowych 
siostry karmelitanki przygo-
towują się na długo przed ich 
rozpoczęciem. Wspólnie się 
modlą za dziewczęta, mimo 
że nie wiedzą jeszcze, kto 
do nich przyjedzie. Proszą 
Wszechmocnego, by nikt nie 
wrócił do domu z tym samym 
zapleczem duchowym, z jakim 
tu przybył. Modlą się za ka-
płana, który będzie wygłaszał 
konferencje i równolegle szu-

kają odpowiedniego tematu 
przyszłego spotkania. „Zwykle 
staramy się w nim nawiązać do 
okresu liturgicznego. Jeśli reko-
lekcje są zaplanowane na Wiel-
ki Post, zastanawiamy się nad 
ofiarnością w miłości, a podczas 
oktawy Wszystkich Świętych 
rozważamy o prawości na co 
dzień. Jednak zawsze jesteśmy 
otwarte na propozycje uczestni-
czek” – podkreśla s. Idalia.

Główny cel rekolekcji  
– pomóc dziewczętom w 
nawiązaniu dobrych relacji  
z Panem, rozwinąć w nich duch 
Bożego dziecięctwa. „Nieupo-
rządkowanie w życiu zaczyna 
się wtedy, gdy człowiek nie ma 
pod sobą trwałej podstawy – 
zauważa zakonnica. – Relacje 
między Chrystusem i Bogiem 
Ojcem są wzorem, według któ-
rego warto zakładać fundament. 
Jezus przez całe życie pozostaje 
Dzieckiem swego Ojca, nieskoń-
czenie Go kocha i bezgranicz-
nie Mu ufa. Przez własną mękę  
i śmierć Zbawiciel zdobył nas 
dla Boga i pragnie, byśmy rów-
nież we wszystkim spodziewali 
się na Niebieskiego Tatę. Chce-
my, by dziewczęta budowały 
własny fundament nie w po-
jedynkę, lecz razem z Chrystu-
sem, opierając się na Ewangelii. 
Wtedy w przyszłości będą miały 
niezachwiane wsparcie”.

Bogaty program reko-
lekcji zaprasza uczestniczek  
do stanięcia w obecności Je-
zusa i prowadzenia z Nim 
dialogu. Dziewczęta co-
dziennie adorują Chrystusa 
w Eucharystii, rozmawiają  
z Nim sam na sam w ciągu 
godziny. Rozważają fragment 
z Biblii i dzielą się ze sobą 
własnymi myślami. Praktyku-
ją „czas pustyni”. Są to dwie-

-trzy godziny, podczas których 
każda z uczestniczek szuka  
dla siebie miejsca, gdzie może 
trwać w ciszy sam na sam  
z Bogiem. Ktoś znajduje kącik 
w klasztorze, ktoś inny sia-
da w ogrodzie pod drzewem. 
Tam myślą o tym, co usłyszały 
podczas konferencji lub prze-
czytały w Piśmie Świętym. 
Rozwiązują własne problemy 
lub specjalne zadania, otrzy-
mane od sióstr. „Od dziewcząt 
wiem, że trwanie w ciszy jest dla 
nich najtrudniejsze. Niełatwo im 
zająć swe myśli lub zapanować 
nad ich wielością. Jednak potem 
słyszę, że te chwile przynoszą 
największe owoce” – dodaje  
s. Idalia.

Rekolekcje to nie tylko 
czas spędzony w odosobnie-
niu, by lepiej poznać własne 
„ja”. „Na Eucharystii łączy nas 
ołtarz, gdzie przyjmujemy Ciało 
Chrystusa, a potem – wspólny 
posiłek. Stół zawsze jednoczy 
– z uśmiechem zaznacza sio-
stra. – Często wszystkie razem 
wychodzimy na spacer do pobli-
skiego borku. W niewymuszonej 
atmosferze dziewczęta szybciej 
się otwierają, dzielą się zmar-
twieniami. Z niektórymi już na-
wiązałyśmy towarzyskie relacje 
– dzwonimy do siebie, widzimy 
się. Dziewczęta zwracają się  
do nas po radę, my zaś jesteśmy 
szczęśliwe, że możemy prowa-
dzić je niezawodną drogą”.

„Najważniejsze jest niewi-
dzialne dla oczu” – przypomina 
słowa Antoine’a de Saint Exu-
pery s. Idalia, mówiąc o plo-
nach rekolekcji. „Jeśli są owoce, 
chwała Panu! Niech dziewczęta 
korzystają” – podsumowuje 
zakonnica.

Angelina Marciszewska

Jestem córką Boga. 
Odkrywając siebie 
poprzez rekolekcje
8 marca na świecie jest obchodzony Dzień Kobiet. Jest 

to święto tych, które z natury zostały powołane, by dawać. 
Dawać nie tylko życie, lecz także troskę. Wspierać nie tyl-
ko dziecko, lecz także każdego człowieka, który znalazł się 
obok.

Dziś kobieta kojarzy się nie tylko z delikatnością, pięk-
nem i miłością, lecz także z wytrzymałością, pierwszeń-
stwem, sprytem. Uczyć się kształtować w sobie pozytywne 
wartości pomaga Kościół, który posiada sporo odpowied-
nich propozycji. Jedna z nich to ćwiczenia duchowe.

Czy pomaga udział w rekolekcjach radzić sobie w krytycznych sytuacjach?

Nieraz napotykałam w życiu trudności. Z niektórymi radziłam sobie szybko, inne wymagały więcej czasu, sił i wytrwałości. Kiedyś doświad-
czyłam rzeczywiście „czarnego pasu”. Najpierw drobne kłopoty w gospodarce. Potem pożar. Zaczęły się problemy ze zdrowiem u babci. Poważnie 
zachorował tata, a później również mama... Nieszczęścia się mnożyły i myślałam, że nie da się odnaleźć wyjścia. Czułam się zupełnie zniechęco-
na, byłam skoncentrowana wyłącznie na problemach – żyłam bez radości...

Jakiś czas przed tymi zdarzeniami zapisałam się na rekolekcje do sióstr karmelitanek. Pogrążona w troskach chciałam zrezygnować z udzia-
łu, jednak w końcu postanowiłam dołączyć. Dobrze pamiętam, że w pierwszym dniu aktywnie rozważałyśmy fragment Ewangelii: każda z dziew-
cząt miała własne zdanie. Potem się pomodliłyśmy, przystąpiłyśmy do spowiedzi i w ciszy adorowałyśmy Jezusa. Właśnie ostatni punkt ćwiczeń 
duchowych pomógł mi się wyprostować i po raz pierwszy w ciągu ostatniego czasu odetchnąć pełną piersią. Opowiedziawszy Bogu wszystko to, 
co się ze mną zdarzyło, wszystkie myśli i zmartwienia, inaczej spojrzałam na swoje kłopoty. Znalazłam drogę do rozwiązania niektórych z nich 
i zdobyłam Źródło pociechy w tym, z czym nie mogłam dać rady swoimi siłami.

Dzięki rekolekcjom zrozumiałam, że Bóg jest Strategiem, który zawsze myśli kilka kroków do przodu. Dziś wiem, że trzeba  
we wszystkim ufać Panu i odpuścić sytuację, jeśli nie możesz samodzielnie sobie z nią poradzić.

Jakie owoce przynoszą rekolekcje?

Lubię brać udział w ćwiczeniach duchowych. Jest to czas, kiedy mogę abstrahować się od codziennych spraw i w pełni poświęcić 
siebie Bogu: powierzyć Mu wszelkie swe zranienia, troski, radości, potrzeby.

Na rekolekcjach poznaję bliżej inne dziewczęta i uczę się otwierania na nowe osoby. Podczas ćwiczeń duchowych zawsze 
znajduję odpowiedzi na pytania, które mnie niepokoją. Za każdym razem zdobywam nowe doświadczenie i wiedzę, dojrzewam jako 
chrześcijanka.

Wracając z rekolekcji, czuję w sobie dużo sił, światła i duchowej radości. Wszystkim, co otrzymałam, pragnę się dzielić z innymi. 
Chcę stawać się lepsza i coraz bardziej dobra.

Jakie cechy można ukształtować w sobie podczas ćwiczeń duchowych?

Zawsze z przyjemnością zanurzam się w atmosferę, panującą w klasztorze sióstr karmelitanek: odrywać się od kłopotów, zabiegania, 
zwykłych, codziennych spraw. Tam udaje mi się wyciszyć, usłyszeć głos Boga, przeanalizować i uporządkować swoje zmartwienia, napełnić 
się mocą wewnętrzną.

Oprócz tego nieustannie przyglądam się relacjom zakonnic. Szczerze mówiąc, jest to pierwsze, co rzuca się w oczy. Rozmowy zawsze peł-
ne szacunku, a czyny – ustępliwości. Pomagają sobie nawzajem zarówno w drobnych, jak i w poważnych sprawach. W tej pokornej postawie 
nie czuć fałszu, jedynie miłość.

Na rekolekcjach gromadzi się dużo dziewcząt o różnym charakterze, temperamencie i gustach, więc nie zawsze się rozumiemy. Jednak za 
przykładem sióstr każda z nas stara się zaakceptować inną taką, jaka jest. Jestem pewna, że po ćwiczeniach duchowych wracamy do domu 
trochę bardziej cierpliwe, pokorne, pomocne i rozważne.

Maria Uglik, 
20 lat

Wiktoria Kozłowska,  
18 lat

Nelli Bołdak, 
22 lata
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ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA
W diecezji grodzieńskiej obchodzono święto św. Kazimierza Królewicza, patrona 

lokalnego Kościoła. Z tej okazji we wszystkich parafiach odbyły się Msze św., podczas 
których wierni wznosili swoje modlitwy do Boga przez wstawiennictwo świętego orę-
downika.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz nawiedził parafię św. Kazimierza Króle-
wicza we Wsielubiu (dekanat Nowogródek) w dniu odpustu. Na liturgii w jednej z najstar-
szych katolickich świątyń Białorusi zgromadzili się liczni wierni. Podczas święta odbyło 
się uroczyste ustawienie w kościele figury Matki Bożej i rozpoczęcie Jej kultu pod tytułem 
Matki Bożej Nowego Życia. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny wierni będą 
mogli wypraszać dar rodzicielstwa oraz odnowienia życia chrześcijańskiego.

Z okazji święta św. Kazimierza w grodzieńskiej katedrze św. Franciszka Ksawerego 
zgromadziła się na modlitwie kapituła katedralna, patronem której jest Królewicz. Kano-
nicy celebrowali Mszę św., której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej 
Józef Staniewski.

W Grodnie odbył się jarmark rękodzieła ku czci św. Kazimierza, orędownika rzemieśl-
ników. Na centralnych ulicach miasta można było nabyć rozmaite przedmioty wykonane 
własnymi rękami: poczynając od palm wielkanocnych poprzez wyroby skórzane i garn-
carskie, a kończąc na oryginalnych figurkach i użytkowych rzeczach z żelaza, będących 
arcydziełami sztuki kowalskiej. Tradycyjny jarmark odbywa się w Grodnie co roku.

W świątyni parafialnej pw. św. Teresy z Avili w Szczuczynie z koncertem wystąpił ze-
spół „Laudans” z Brześcia. Duet przedstawił piosenki z własnego albumu „Związani z cza-
sem”, a także inne utwory.

Biskup pomocniczy Józef Staniewski wziął udział w koncercie w ramach festiwalu 
„Kołożski Dobrowiest”, który z inicjatywy Kościoła prawosławnego oraz miejscowej wła-
dzy co roku odbywa się w Grodnie, oraz w ceremonii wręczenia nagród jego zwycięzcom.

Delegacja pracowników mediów katolickich diecezji grodzieńskiej wzięła udział  
w obchodach 25-lecia powstania czasopisma „Dialog” w Baranowiczach (diecezja pińska). 
Najpierw miała miejsce Msza św., a później program jubileuszowy.

Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w wielu parafiach diecezji odbyły się zabawy  
i pogodne wieczory dla dzieci i młodzieży. Stały się one wspaniałą okazją do integracji  
i umocnienia młodej wspólnoty wiernych.

Podsumowanie XXXIV Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Panamie, 
odbyło się w Grodnie. Uczestnicy światowego forum dzielili się wrażeniami i wspomnie-
niami o tym wydarzeniu. Spotkanie organizował duszpasterz młodzieży diecezji grodzień-
skiej ks. kanonik Antoni Gremza. Wzięli w nim udział również biskup pomocniczy Józef 
Staniewski, odpowiedzialny w episkopacie Białorusi za duszpasterstwo młodzieży, oraz 
ks. Jan Romanowski, przewodniczący komisji synodalnej ds. młodzieży. 

• Dzień skupienia dla dziewcząt zorganizowały siostry katarzynki w Krzemienicy 
(dekanat Wołkowysk). • Siostry karmelitanki z Gudogaja (dekanat Ostrowiec) na trzy-
dniowe rekolekcje zaprosiły grupę uczennic i studentek. • W związku z rozpoczęciem 
misji dyplomatycznej na Białorusi ambasador Czech Tomasz Piernicki zrealizował wizy-
tę do biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. • Impreza sportowa dla dzieci 
odbyła się w oratorium św. Jana Bosko w Smorgoniach oraz w klasztorze ojców pijarów 
w Szczuczynie. • Drużyna kapłanów diecezji grodzieńskiej w XIII Mistrzostwach Europy 
Księży w Futsalu zajęła 12. miejsce • Liturgiczna Służba Ołtarza smorgońskiej parafii 
pw. św. Jana Pawła II zrealizowała wyjazd do Mińska. • Dzień skupienia dla księży po-
sługujących w diecezji grodzieńskiej odbył się w budynku Wyższego Seminarium Du-
chownego w Grodnie. • W woronowskiej parafii świętych apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza (dekanat Raduń) oraz lidzkiej parafii Wniebowzięcia NMP poszerzyło się 
grono ministrantów. • Modlitwa przeciwko antysemityzmowi i nacyzmowi z udziałem 
wiernych różnych wyznań miała miejsce w Grodnie. • Odszedł do wieczności ks. Henryk 
Boguszewski SDB, który w latach 1990-1997 posługiwał w Krewie (dekanat Smorgoń)  
i Borunach (dekanat Oszmiana).

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń

10 marca
I Niedziela

Wielkiego Postu.

13 marca
6. rocznica wyboru Ojca 
Świętego Franciszka na 

Stolicę Piotrową.

Módlmy się za papieża, 
aby jego posługa pasterska 

przynosiła obfite owoce.

17 marca
II Niedziela Wielkiego 

Postu.

19 marca
Uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca NMP.

Dzień Imienin biskupa 
pomocniczego diecezji 

grodzieńskiej Józefa 
Staniewskiego.

W Wielkim Poście 
zachęcamy do udziału  

w Gorzkich Żalach i  
Drodze Krzyżowej.

Intencje
różańcowe

Marzec
O ducha pokuty i dar 
nawrócenia dla ludzi 

uzależnionych w różnego 
rodzaju nałogi oraz 
duchową odnowę  

dla obojętnych chrześcijan. 
O obfite owoce duchowe 
Synodu Diecezjalnego.

WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT
ODBĘDĄ SIĘ W NOWOGRÓDKU

Hasłem ćwiczeń duchowych staną się słowa:
„Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie 

zbawiony (Dz 2, 21).

Rekolekcje organizują zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Odbędą się w dniach 26-28 
marca w klasztorze sióstr nazaretanek (ul. Pierwomajskaja 26).

Do udziału są zaproszone
uczennice 8-11 klas z całej Białorusi.

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerami:
(8 033) 321-26-33 – s. Klara CSFN;

(8 033) 621-44-22 – s. Nazaria CSFN.

  

10 marca 1932 r. – ks. Wincenty Sidorski, prob. Dudy;
10 marca 1943 r. – ks. Aleksander Augustynowicz, prob. Nieciecz; 
      ks. Alfons Borowski, prob. Lack; 
      ks. Franciszek Cybulski, prob. Traby; 
      ks. Stefan Dobrowolski, prob. Bielica; 
      ks. Wincenty Łaban, prob. Lida; 
      ks. Lucjan Mroczkowski, wik. Lida; 
      ks. Jerzy Ożarowski, prob. Lipniszki; 
      ks. Stefan Śniegocki, wik. Lida;
12 marca 1969 r. – ks. Jan Wielkiewicz SDB, prob. Dziatłowo;
21 marca 1964 r. – ks. Julian Borówko, prob. Repla.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE ODBĘDĄ 
SIĘ W BARANOWICZACH

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich nieobojęt-
nych na problem alkoholizmu i narkomanii na Białorusi.

Rekolekcje odbędą się w dniach 15-17 marca w domu 
ojców werbistów przy ul. Szewczenki 6.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem:
(8 033) 325-57-64 – Jerzy Gaponik.

PARAFIA W KOROBCZYCACH ZAPRASZA
W PIELGRZYMKĘ DO POLSKI

Pierwsza pielgrzymka, organizowana przez parafię  
św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława Biskupa, została 
zaplanowana na 16-19 maja. Uczestnicy wyjazdu zwiedzą 
Kalisz, Wrocław, Częstochowę; wezmą udział we Mszy św. 
w sanktuarium św. Józefa oraz kaplicy cudownego obrazu 

Matki Bożej Jasnogórskiej.
Druga pielgrzymka odbędzie się 22-25 sierpnia. Zostanie 
poświęcona życiu i posłudze kard. Karola Wojtyły, później 

papieża Jana Pawła II. Pielgrzymi zwiedzą Kraków, Kalwarię 
Zebrzydowską, Zakopane i Wadowice.

Zapisać się, a także otrzymać więcej informacji można
pod numerami:

(8 0152) 67-47-24, (8 029) 583-07-02, (8 029) 887-10-24.

REKOLEKCJE W DUCHU KARMELITAŃSKIM 
ODBĘDĄ SIĘ W MIADZIOLE

Karmelici bosi zapraszają na spotkania w duchu św. Teresy 
od Jezusa (z Avili), św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus oraz innych świętych zakonu karmelitańskiego.

Plan rekolekcji na 2019 rok:
     7-9 czerwca – „Specyfika modlitwy karmelitańskiej”, 
              o. Andrzej Awien OCD;
 23-25 sierpnia – „Warunki dobrej modlitwy”, 
              o. Jerzy Nachodka OCD;
23-27 września – rekolekcje dla kapłanów;
 13-15 grudnia – „W ogrodzie św. Teresy od Jezusa – 
              droga życia duchowego”, 
              o. Sergiusz Tryścień OCD.

Rekolekcje odbędą się w domu zakonnym ojców karmelitów
w Miadziole.

Zapisać się można telefonicznie:
(8 0179) 72-29-00, (8 029) 557-69-12 – o. Henryk Wałejko OCD; 

lub mailowo : karmelmiadziel@gmail.com.

REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE BĘDĄ MIAŁY 
MIEJSCE W BARANOWICZACH

Spotkania odbędą się w dniach 29-31 marca
pod adresem: ul. Szewczenki 6.

Unikalny program autorski opracowany przez ruch „Spotka-
nia Małżeńskie”, może pomóc mężowi i żonie inaczej spojrzeć 

na siebie nawzajem oraz na swoje relacje, odrodzić więź 
emocjonalną między sobą.

Są zaproszone rodziny niezależnie od wyznania oraz tego, 
czy żyją w ślubie, czy też zarejestrowali swój związek wyłącz-

nie w instytucji państwowej.

Wszystko, co konieczne, zostanie uczestnikom zapewnio-
ne. Warunek obligatoryjny: obecność na spotkaniach obu 

małżonków (bez dzieci), udział w całym programie rekolekcji. 
Zapisy pod numerami: (8 029) 529-93-50 – Aleksander;

(8 029) 644-26-05 – Swietłana.
 „Głos Ewangelii” 

Rozważania
nad Słowem Bożym.

Ukazuje się na Pierwszym 
Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia 

w każdą niedzielę o godz. 
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,  
w Świsłoczy na 100.8 FM.

 
Wiadomości z Watykanu 

w języku białoruskim
Transmisja radiowa  

ze Stolicy Apostolskiej.
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.  
W każdą niedzielę  

o godzinie 8.55 
na falach Pierwszego 

Krajowego Programu Radia 
Białoruskiego oraz 

w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy 
diecezji grodzieńskiej 

grodnensis.by 
Naświetla wydarzenia  

z życia Kościoła  
na Grodzieńszczyźnie.  
Są dostępne materiały 
fotograficzne i filmowe.

JEDNYM WERSEM

WYDARZENIA KULTURALNE

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
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    Zadanie: razem z rodzicami pomyśl, nad czym byś chciał popracować
                               podczas Wielkiego Postu, co chciałbyś zmienić w swoim życiu.
                               Zrób postanowienia i zapisz je, sporządziwszy stosowny kalendarz
                               na wszystkie 40 dni Wielkiego Postu.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu zakrystian wyjął z szafy skrzynię,  
w której znajdował się popiół, i wysypał go na spodek. Każde ziarenko popiołu, 

wydawało się, ma ogromną chęć do rozmowy. 
– Uf, nareszcie... Już nie mogłem się znajdować w tej skrzyni – wymamrotało pierw-

sze ziarenko popiołu. – Minął już rok, jak tam leżymy. 
– Tak, masz rację. Byłyśmy tak szczelnie ulokowane w tej skrzynce, że zasnęłyśmy – po-

wiedziało, ziewając, inne ziarnko. – A skąd pochodzisz?
– O, byłem gałązką drzewa oliwnego. A ty? – spytało pierwsze ziarenko.
– Szczerze mówiąc, nie wiem. Byłem mały i nieuważny... Jednak posłuchajmy, co powiedzą 

inni – odrzekło drugie ziarenko. 
– Hej, pobudka! Opowiedzcie, z jakich drzew pochodzicie? – głośno zapytało pierwsze zia-

renko.
Naraz wszystkie zaczęły opowiadać, skąd pochodzą, jak ślicznie wyglądała roślina, cząst-

ką której były. 
Nagle ktoś zauważył, że jedno maleńkie ziarnko nic nie mówi, tylko cichutko tuli się 

do innych.
– Mały, a ty czemu milczysz? Jak się tu znalazłeś? – zapytało pierwsze ziarenko.
– Drzewo, z którego pochodzę, rosło nie w tak pięknym miejscu, jak wasze. Urodzi-

łem się w ogrodzie przy tym kościele – cicho odpowiedziało zawstydzone ziarnko. – Tak 
się stało, że w ubiegłym roku zabrakło przyniesionych gałęzi, by ozdobić świątynie przed 

Niedzielą Palmową. Wtedy pewna kobieta pobiegła do księdza i zaproponowała wziąć gałąz-
ki z jej wierzby. Wzruszony kapłan zgodził się i poszedł z nią do ogrodu. Ścinając gałęzie, kobieta 

łagodnie szeptała: „Wybacz mi, ale chcę ofiarować cię Bogu”. W pewnym momencie kapłan zwrócił 
się do niej: „Proszę zobaczyć, czy mogę wziąć tę piękną gałązkę? Będę ją niósł w procesji”. Kobieta 

troskliwie ścięła gałązkę (to byłem ja) i podała księdzu.
– Jak pięknie! – odezwały się ziarenka popiołu.

Ziarnko się zażenowało, po czym odrzekło:
– Nie do końca. Po procesji, która skończyła się w niedzielę, wstawiono mnie 

do wody razem z innymi gałązkami, przeznaczonymi na spalenie.

– Czyż to źle? To samo stało się z nami! – zauważyło pierwsze ziarenko.
– Przepraszam, już w ubiegłym roku nie mogłem się pogodzić z tą sytuacją, myślę, że jest 

nieprawidłowa. Nie spałem, jak wy wszyscy, płakałem i – co najważniejsze – nie znalazłem innych 
ziarenek popiołu z mojej gałązki – powstrzymując łzy, powiedziało ziarenko.

– Hej, jesteśmy tutaj! – odezwało się pewne wesołe ziarenko popiołu, pochodzące z tej samej gałązki. 
– Zamiast płakać, lepiej byś poprosił nas o wytłumaczenie.

– Pozwól, że wyjaśnię ci, jaką łaskę otrzymałeś – zwróciło się pierwsze ziarenko. – Wszystkie gałązki, 
znajdujące się w kościele, zostały spalone w noc paschalną. Pamiętasz o tym? Pamiętasz, ilu tam było 
ludzi? Pamiętasz, jak kapłan wziął ogień, podtrzymywany przez nas, by rozpalić paschał, będący symbo-
lem zmartwychwstałego Jezusa? Pamiętasz, że od tej świecy została zapalona każda świeca w świątyni? 

– Tak, pamiętam, ale wtedy nie rozumiałem, co się odbywało... Myślałem tylko o tym, że byłem  
kiedyś cząstką pięknego drzewa – znów ze wstydem odparło ciche ziarenko.

– Jesteś piękniejszy teraz, mimo że jesteś malutkim ziarenkiem popiołu ze spalonej gałązki  
– zauważyło pierwsze ziarenko. 

– Naprawdę? Od ubiegłego roku zawsze czułem się winny, myślałem, że nic nie jestem wart, 
nawet jako schronienie dla ptaków, gdy pada deszcz – znów zapłakało ziarenko.

– Uśmiechnij się! Wiesz, że w noc, gdy został zapalony nowy ogień jako symbol nowego 
Światła, wiele ziarenek poszło do Nieba. Niektóre znikły bez wieści, a inne, podobnie jak my, zo-
stały tu. Ludzie czekali, dopóki ognisko wystygnie, a potem zebrano wszystkie ziarenka popiołu i schowano 
do skrzyni. Teraz natomiast kapłan posypie głowy licznych wiernych popiołem i powie: „Nawracajcie się  
i wierzcie w Ewangelię”. My, drobne ziarenka popiołu, będziemy szeptały, że Światło od Pana płonie i oświeca 
każdą myśl. Wszyscy jesteśmy szczęśliwe, gdyż stałyśmy się narzędziem Boga, hojnymi świadkami 
Światła. 

Po tych słowach wszystkie ziarenka zamilkły. Każde myślało o tym, jak wielkie zadanie 
zostało mu powierzone przez Pana. I cieszyły się, że już za chwilę okażą się w ręku kapłana, 
a potem na głowach wiernych.

Maleńki Czytelniku, na początku Wielkiego Postu zastanów się nad swoim życiem  
i zadaniem, które przygotował dla Ciebie Bóg. Wykorzystaj ten czas pożytecznie.

Środa
Popielcowa  

– początek Wielkiego Postu
W Środę Popielcową kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, mówiąc przy tym: „Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Symbolizuje to skruchę, z którą chrześcijanin powinien 
rozpocząć post. Popiół ma być z gałązek wierzby, poświęconych w Niedzielę Palmową ubiegłego roku. Gałęzie się 
spala, a zebrany popiół się święci. Ogień, który pochłania wierzbowe gałązki, symbolizuje ogień miłości przemie-
niający wszystko, co grzeszne, w popiół. Po liturgii Środy Popielcowej wierni wychodzą ze świątyni z krzyżykiem  
z popiołu na czole, jakby niosąc go w świat. 

A teraz proponuję Ci przeczytać ciekawe opowiadanie o popiele, które niegdyś usłyszałam.

Czcigodnemu Ojcu
Proboszczowi Waleremu 

Szejgierewiczowi
z okazji Urodzin życzymy 

dobrego zdrowia i radości na 
każdy dzień. Niech miłosier-
ny Bóg wynagrodzi za ofiarną 

służbę Jemu i ludziom oraz 
pomaga w trudnych chwilach 
życzia, a Matka Przenajświęt-
sza błogosławi na dalsze lata 
niełatwej posługi kapłańskiej. 
Z całego serca dziękujemy za 

dobroć i otwarte serce. 
Parafianie z kościoła

pw. św. Franciszka z Asyżu
w Świsłoczy

Czcigodnym Ojcom
Kazimierzowi Jędrzej-

czakowi i Kazimierzowi 
Morawskiemu

z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia. Niech 

dobry Bóg zawsze Wam 
pomaga i obdarza wszel-
kimi łaskami. Życzymy 

nieustannej opieki Maryi 
Panny, obfitych darów Ducha 

Świętego, a także mocnego 
zdrowia, długich lat życia, 

pogody ducha, radości na co 
dzień, szczerych i życzliwych 

ludzi obok.
Wierni i członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z parafii Sylwanowce

Czcigodny Księże
Proboszczu Aleksandrze 

Lebiedziewicz!
Z okazji Urodzin życzymy, by 
dobry Bóg nieustannie udzie-

lał Ci obfitych łask, bronił, 
gdy zajdzie taka potrzeba,  
i wskazywał prostą ścieżkę 
do Nieba, a Maryja Panna 
zawsze otaczała Cię swoją 

opieką. Dziękujemy  
Panu za Ciebie – apostoła 

wielkiej wiary  

i miłości, do którego chce 
się iść w radości i w smutku. 
Zawsze zrozumiesz, pomo-
żesz, znajdziesz potrzebne 
słowa. Łączymy wszystkie 
swe życzenia z modlitwą.

Bóg zapłać!
Komitet Kościelny, dzieci, parafia-

nie i Kółko Żywego Różańca
z Żemosławia

Czcigodnemu Księdzu 
Kazimierzowi Murawie

 z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia: na-

tchnienia od Ducha Święte-
go na każdy dzień posługi 

duszpasterskiej, opieki Matki 
Bożej. Niech dary, które 

otrzymujesz od Najwyższego, 
będą mocnym wsparciem na 
drodze życia. Szczęść Boże! 
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z Żupran

Czcigodnemu Księdzu 
Zbigniewowi Dragule

z okazji Imienin składamy 
szczere życzenia: dużo sił, 
niegasnącego zapału w po-
słudze na rzecz Boga i ludzi, 
obfitych łask od Wszechmo-

gącego, opieki Matki Przenaj-
świętszej i mocnego zdrowia 

na długie lata życia.
Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego  

Dzieła Pomocy dla Czyśćca  
z Wasiliszek Starych 

 
Czcigodnemu Ojcu Kazi-
mierzowi Jędrzejczakowi 
z okazji Imienin składamy 
najpiękniejsze życzenia: 

błogosławieństwa Bożego, 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, obfitych darów Ducha 
Świętego, wszelkich łask od 
Chrystusa. Życzymy także 

mocnego zdrowia, długich lat 
życia, pogody ducha, radości 

na co dzień, uśmiechów, 
cierpliwości i życzliwych 

ludzi obok. Dziękujemy za ot-
warte serce i ofiarną posługę 

na rzecz Boga i ludzi.
Jana, Walery i Weronika z parafii 

Sylwanowce

Czcigodnemu Księdzu 
Kazimierzowi Murawie
z okazji Imienin przesy-

łamy serdeczne życzenia: 
długich lat życia w dobrym 
zdrowiu, szczęścia, radości, 

cierpliwości w posłudze 
kapłańskiej, obfitych darów 
Ducha Świętego, życzliwych 
ludzi obok. Niech Najświęt-
sza Maryja Panna i święty 

Patron nieustannie się Tobą 
opiekują, a Anioł Stróż czuwa 
i pomaga godnie przeżywać 
każdy dzień. Szczęść Boże!

Byli parafianie

Czcigodnemu Księdzu 
Kanonikowi Józefowi 

Bogdziewiczowi
z okazji Imienin przesyłamy z 
serca płynące życzenia: moc-
nego zdrowia, pogody ducha, 

radości na co dzień, darów 
Ducha Świętego, opieki Matki 

Bożej i świętego Patrona. 
Niech Twoją drogę życiową 
oświeca promieniami Boże 
Miłosierdzie. Szczerze dzię-
kujemy za dobre serce, które 

zawsze jest na nas otwarte, za 
troskę o parafian i świątynię.

Wierni z kościoła pw. Świętych 
Kosmy i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Szemetowi

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocy Ducha 

Świętego na każdy dzień po-
sługi kapłańskiej oraz opieki 

Matki Bożej. Niech każdy dar, 

który otrzymujesz od Pana, 
staje się wsparciem na drodze 
życia. Dziękujemy za ojcow-

ską troskę o parafię.
Parafianie z Grodna-Augustówka

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Kuderce

z okazji Urodzin przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia: 

mocnego zdrowia na długie 
lata, szczerych i wiernych 

ludzi obok, obfitych łask Bo-
żych, światła Ducha Świętego 

i opieki Matki Bożej. Niech 
Maryja prowadzi Cię najpięk-

niejszą ścieżką do swojego 
Syna, a każdy dzień  

przynosi radość.
Parafianie z Grodna-Augustówka

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Chańko

z okazji Urodzin serdecznie 
życzymy mocnego zdrowia, 
światła Ducha Świętego oraz 
opieki Matki Bożej. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni Panu  
za Ciebie, za to, że karmisz 
nas Bożym Ciałem i Jego 

Słowem, że odkrywasz dar 
Eucharystii jako źródło mocy 
i światła w codziennym życiu. 
Niech Twoje otwarte, dobre 
serce oraz rozum nigdy nie 

ustają głosić ludziom Ewan-
gelię. Dziękujemy rodzicom 

za syna kapłana.
Rodziny Aliny Krzywickiej  

i Maryny Janowicz z Grodna

Czcigodnym Ojcom
Kazimierzowi Jędrzej-

czakowi i Kazimierzowi 
Morawskiemu

z okazji Imienin życzymy 
darów Ducha Świętego, 

wszelkich łask od Wszech-
mocnego, nieustannej opieki 
Matki Najświętszej, dobrego 

zdrowia, wytrwałości, radości 
i życzliwych ludzi obok. 

Życzymy również błogosła-
wieństwa od Chrystusa Pana, 
który daje moc. Niech Wasza 
szczera modlitwa i pouczają-
ce kazania nadal przenikają  

w głąb ludzkich serc.
Rodziny Orlukas i Juadeszko ze wsi 

Goraczki

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Kazimie-
rzowi Żywalewskiemu

 z okazji Imienin składamy 
z serca płynące życzenia: 

niech Twoją drogę oświeca 
Matka Najświętsza, dobry 

Jezus trzyma Cię przy swo-
im sercu i obdarza wszel-

kimi potrzebnymi łaskami, 
a Duch Święty będzie 
nieskończenie hojny  
w swe dary. Życzymy 

również zdrowia, pogody 
ducha i radości. Jesteśmy 
wdzięczni Panu za Twoje 
dobre serce i modlitwę.

Rodziny Symbuła i Brażuk 

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Gaweckiemu

 wyrażamy bezgraniczną 
wdzięczność za okazaną 
pomoc w trudnych chwi-
lach i wsparcie moralne. 

Wyciągnąłeś ku nam 
przyjacielską dłoń i po-
mogłeś rozwiązać nasze 

problemy. Dziękujemy za 
wyrozumiałość i czułość. 

Niech Wszechmogący 
wielokrotnie wynagrodzi 
Ci za dobroć, współczucie 
i otwartość. Niech Сi Bóg 

błogosławi!
Rodzina Motylewicz

Czcigodnemu Ojcu Kazi-
mierzowi Jędrzejczakowi
z okazji Imienin z całego 

serca życzymy dużo łask 
Bożych na każdy dzień ży-
cia, nieustannego zapału  
do głoszenia Ewangelii 

ludowi Bożemu, obfitych 
owoców w posłudze dusz-

pasterskiej, niezłomnej 
wiary, pogody ducha  

i szczerej radości w sercu. 
Parafianie ze wsi Niemnowo

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Subielowi

z okazji Urodzin serdecznie 
życzymy mocnego zdrowia, 
radości i szczęścia, życzli-
wych i dobrych ludzi obok, 
opieki Matki Bożej, światła 
Ducha Świętego, błogosła-
wieństwa Bożego na długie 

lata życia. Dziękujemy 
za Słowo Boże i piękne 

pouczające kazania. Jesteś 
wspaniałym spowiedni-
kiem, który pomaga nam 

powstawać z grzechów i na-
wracać się do Ojca Niebie-
skiego. Od Ciebie uczymy 
się bycia dziećmi Bożymi. 

Bóg zapłać!
Komitet Kościelny i parafianie  

z Surwiliszek, Kółko Żywego 
Różańca MB Bolesnej z Girowicz

Czcigodny Księże
Aleksandrze Rudziewicz!
 Z okazji Urodzin życzymi 
Ci mocnego zdrowia, wy-

trwałości na drodze kapłań-
skiej, radości na co dzień, 
wewnętrznego spokoju, 

mocnej wiary, niezachwia-
nej nadziei i płomiennej 
miłości w duszy. Niech 

Matka Boża przytula Cię  
do swego serca, a Duch 
Święty obdarza miłością
i dodaje sił w posłudze 

duszpasterskiej. 
Parafianie

ze wsi Stare Sioło
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