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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Wynagrodzenie  
za grzechy

„Trzymając się Matki Bożej, pokonamy najciaśniejsze zakręty historii”. Papież Franciszek

BYŁ Z CZŁOWIE-
KIEM DO KOŃCA

W 47. ROKU ŻYCIA ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI  
KS. KAN. OLEG DUL, PROBOSZCZ PARAFII ŚW. STANI-
SŁAWA KOSTKI W WOŁKOWYSKU. KAPŁAN ZMARŁ  
NA PLEBANII W PRZEDOSTATNI PIĄTEK WIELKIE-
GO POSTU, WŁAŚNIE W TYM CZASIE, GDY MIEJSCOWI 
WIERNI ODPRAWIALI W KOŚCIELE NABOŻEŃSTWO 
DROGI KRZYŻOWEJ.

 ciąg dalszy na str. 7

W MAJU Z MARYJĄ:
OBOK SŁUŻEBNICY I KRÓLOWEJ

MAJ TO MIESIĄC, W KTÓRYM SERCA CHRZEŚCIJAN RADOŚNIE ODDAJĄ CZEŚĆ
 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE PRZEZ SZCZEGÓLNE MODLITWY I NABOŻEŃSTWA

WIERNI PODZIWIAJĄ MADONNĘ, ZAWIERZAJĄC JEJ WŁASNE LOSY JAKO KRÓLOWEJ NIEBIOS. 

 ciąg dalszy na str. 3
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Cały Twój jestem,
a wszystko co moje, 

do Ciebie należy. 
Przyjmuję Cię  

do wszystkiego,  
co moje. Użycz mi 

Twego serca,  
Maryjo.

W 1958 roku Karol Wojtyła 
został mianowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji 
krakowskiej. Na jego herbie 
widnieje litera „M”, która sym-
bolizowała oddanie Maryi. 
Dewizą były wybrane słowa 
„Totus Tuus” („Całkowicie Twój, 
Maryjo”).

Te same słowa zabrzmiały z 
ust Jana Pawła II na samym po-
czątku jego pontyfikatu. Miały 
one odzwierciedlenie również 
w całej posłudze Papieża-Po-
laka. „Mocą tych słów mogłem 
przejść przez doświadczenie 
strasznej wojny, straszliwą 
okupację nazistowską, a póź-
niej także przez inne trudne 
powojenne doświadczenia, 
– powie później w jednym ze 
swoich przemówień. – Możli-
wość przyjęcia Maryi do swoje-
go domu, do swego życia, jest 
propozycją dla nas wszystkich”. 

Karol Wojtyła pochodził 
z wierzącej rodziny i z ducho-
wością maryjną znał się od 
dzieciństwa. Po śmierci mat-
ki ojciec zawiózł 8-letniego 
Karola i jego starszego brata 
Edmunda do Sanktuarium 
Matki Bożej w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Później na chłopca  

będzie miał 
duży wpływ 
„Traktat o praw-
dziwym nabo-

żeństwie do Naj-
świętszej Maryi 

Panny”, napisany 
przez francuskie-

go teologa i mistyka  
św. Ludwika Marię Grig-

nion De Montfort.
Od najmłodszych lat Ka-

rol zacznie nosić szkaplerz. Nie 
zdejmie go do ostatniego dnia 
swego życia. Z nim i zostanie 
pochowany. W homilii podczas 
pożegnalnej Mszy św. wtedy 
jeszcze kard. Joseph Ratzin-
ger powiedział: „Ojciec Święty 

znalazł najczystsze odbicie 
Miłosierdzia Bożego w Matce 
Bożej. On, który stracił w dzie-
ciństwie własną mamę, tym 
bardziej ukochał Matkę Bożą”. 
Powtarzając za Benedyktem 
XVI można stwierdzić, że świę-
ty Papież po synowsku kochał 
i czcił Niebiańską Matkę, która 
zastąpiła mu ziemską matkę.

Ten synowski stosunek  
do Maryi znajdował odzwier-

ciedlenie w zaufaniu, jakie  
św. Jan Paweł II miał wobec 
Niebiańskiej Matki. Będąc jesz-
cze w klinice Gemelli po za-
machu na swoje życie, Papież 
prosił, aby przywieziono mu 
dokumenty związane z obja-
wieniami Maryi w Fatimie. O 
tych wydarzeniach wspominał 
tak: „Kiedy na placu św. Piotra 
miał miejsce zamach, gdy od-
zyskałem świadomość, myśli 
moje pobiegły natychmiast 
do tego sanktuarium, ażeby w 
sercu Matki Niebiańskiej złożyć 
podziękowanie... We wszyst-
kim, co się wydarzyło, zobaczy-
łem – i stale będę to powtarzał 
– szczególną matczyną opiekę 

Maryi. A że w planach Opatrz-
ności nie ma przypadków – 
zobaczyłem w tym wezwanie 
i kto wie, przypomnienie orę-
dzia, które stąd wyszło”.

Rok po zamachu, 13 maja 
1982 roku Papież udał się do 
Portugalii, by oddać świat pod 
opiekę Niepokalanemu Sercu 
Maryi, realizując przesłanie 
Fatimskie. Wtedy też umieścił 
w koronie figury Matki Bożej 

kulę, która zraniła go na placu  
św. Piotra w Rzymie. Jak za-
uważył kiedyś w rozmowie z 
kapłanami-filozofami z Polski, 
o których jest mowa w książ-
ce „Pamięć i tożsamość”: „Agja 
wiedział, jak strzelać i strzelał 
niewątpliwie bezbłędnie. Tyl-
ko jakby «ktoś» prowadził tę 
kulę...”. Jeszcze nie raz będzie 
dziękował Maryi za uratowanie 
mu życia.

Podczas ostatniej, trzeciej 
wizyty w Portugalii w 2000 
roku, w podziękowaniu za 
opiekę Matki Bożej, następca 
św. Piotra ofiarował Sanktua-
rium Maryjnemu swój sygnet 
z Jej wizerunkiem i dewizą 
papieską, którą na samym po-
czątku pontyfikatu otrzymał 
od bliskiego współpracownika 
i przyjaciela kard. Stefana Wy-
szyńskiego.

Jan Paweł II do ostatnie-
go był oddanym synem Matki 
Najświętszej. Często prosił Nie-
biańską Orędowniczkę, by trzy-
mała go mocno za rękę. Jeszcze 
w 1985 roku podczas wizyty 
apostolskiej w belgijskim mie-
ście Mechelen ułożył (i tam zo-
stawił) następną modlitwę:

Gdybym pewne-
go dnia miał się 

położyć na długo, 
pozostając bez 

świadomości, to 
pragnę, aby każda 

godzina, którą dane 
mi będzie w taki 

sposób przeżyć, była 
nieprzerwanym 

dziękczynieniem, 
a moje ostatnie 

tchnienie było także 
tchnieniem miłości. 

Wówczas, w takiej 
chwili, moja dusza 
prowadzona ręką 

Maryi, stanie przed 
Tobą, aby na wieki 

wyśpiewywać Twoją 
chwałę. Amen

Katarzyna
Pawłowska

TO, CO TRWA NA WIEKI

Przez Maryję przyszedł do 
nas Chrystus, by za Jej pośred-
nictwem zesłać nam potrzebne 
łaski. Ona będąc Matką  Jezusa  
Chrystusa – Wcielonego Syna 
Bożego, jest również Matką 
wszystkich zjednoczonych 
z Chrystusem – Matką Jego 
Kościoła. Święty Jan Paweł II, 
którego 100. rocznicę urodzin 
będziemy obchodzić w tym 
miesiącu, podkreślał, że „owoc 
Jej życia dojrzał pod Krzyżem, 
gdzie w sposób po ludzku naj-
bardziej tragiczny objawiła się 
prawda, że Bóg jest Miłością. 
W duchu tej Bożej miłości, po-
słuszna wezwaniu Syna, przyję-
ła w apostole Janie nas wszyst-
kich za swoje dzieci” (Angelus 
1999).

Maryja wyzwala nas od nie-
zliczonych niebezpieczeństw, 
których sami nie potrafilibyśmy 

uniknąć. Ona ofiarowuje czło-
wiekowi wszystko, co „zacho-
wała w swoim sercu”. W Maryi 
znajdujemy pierwszą oznakę 
nadziei. Zwracamy się do Niej, 
gdy czujemy się zagubieni, gdy 
chcemy wyprostować kierunek 
życia, a także gdy gaśnie wiara 
w naszych sercach. Wzywamy 
Jej wstawiennictwa, gdy prze-
żywamy dramat osamotnie-
nia, izolacji i opuszczenia w 
związku z trwającą pandemią 
koronawirusa. Matka Boża jest 
pewną nadzieją zbawienia, 
która przyświeca pośród życio-
wych trudności.

Tegoroczny maj nie jest 
taki, jak zawsze. Nie odbędą się 
tradycyjne uroczystości Pierw-
szej Komunii Świętej w naszych 
parafiach, a młodzi ludzie nie 
będą mogli przyjąć sakrament 
bierzmowania. Wszystko to od-

będzie się w nieco późniejszym 
czasie... W naszych świątyniach 
jest znacznie mniej ludzi, mniej 
jest starszych oraz oddanych 
kobiet, które broniły tego co 
Boże i święte.

Nie wszyscy będą mieli 
możliwość, by w tym czasie co-
dziennie gromadzić się w koś-
ciołach czy przydrożnych ka-
pliczkach. Niektórzy pozostaną 
w swoich „domowych kościo-
łach”, aby tam wpatrywać się z 
wiarą i miłością w Matkę Boga 
i oddawać Jej cześć. Każdy jest 
powołany wyznawać synow-
ską miłość, uczyć się od Matki 
Przenajświętszej pięknego sty-
lu życia i wypraszać Jej opiekę. 
Każdy ma prawo, by „wziąć Ją 
do siebie”. 

Zadaniem dla nas jest przy-
jąć Maryję, jako swoją Matkę 
duchową. Przyjmujemy Maryję 

do siebie na płaszczyźnie na-
szego umysłu, gdy Ją pozna-
jemy, dostrzegamy w świetle 
wiary Jej wielką godność Matki 
Boga-Człowieka, gdy uświada-
miamy sobie wielką rolę, jaką 
odegrała w życiu Chrystusa i 
jaką spełnia, jako Matka Koś-
cioła. Winniśmy też wziąć Ma-
ryję do siebie na płaszczyźnie 
serca przez umiłowanie Jej, 
jako naszej najlepszej Matki. 
Miłość ta przejawiać się będzie 
w ożywionym nabożeństwie do 
Niej, w radosnym obchodzeniu 
Jej uroczystości oraz w chęt-
nym uczestnictwie w nabożeń-
stwach maryjnych i pielgrzy-
mowaniu do Jej sanktuariów. 
Trzeba nam też wziąć Maryję 
do siebie na płaszczyźnie na-
szego życia, czyli naśladować Ją 
w radosnej służbie Panu Bogu.

Drodzy Czytelnicy!
Żyjmy ciągle w świadomości, że Maryja przeprowadzi bezpiecznie każdego, kto Jej zaufa, przez doczesną 

pielgrzymkę do wiecznej Ojczyzny. Dziękujmy Jej za to, że jest naszą Matką oraz za to, że zawsze jest po 
stronie człowieka! 

Ks. Jerzy Martinowicz

Miesiąc maj jest najpiękniejszy ze wszystkich miesięcy, ponieważ jest to 
pora kwiatów i świeżej zieleni, czas, gdy wszystko się budzi i na nowo odra-
dza do życia. Ten właśnie miesiąc nasi przodkowie oddali Matce Bożej, która 
jest obecna u zarania naszego Odkupienia. 

SŁOWO REDAKTORA

  
J 10, 1-10

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 
woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A 
kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś 
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za 
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 
głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz 
oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie 
więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy 
przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i 
znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby 
kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie, i miały je w obfitości”.

ROZPOZNAĆ GŁOS BOGA   
Bardzo ważną rzeczą jest, aby wśród tylu dźwięczących 

głosów na tym świecie nauczyć się rozpoznawać głos Boga – 
Dobrego Pasterza. Po to, by wędrować szczęśliwie przez ży-
cie, trzeba znać Jego głos, wychwycić wołanie Stwórcy, który 
pragnie naszego prawdziwego szczęścia i dobra. 

Życie nieustannie stawia nas wobec niełatwych wyborów. 
Często czujemy się tak, jakby na skrzyżowaniach naszych 
życiowych dróg zapaliły się jednocześnie zielone i czerwone 
światła. Wtedy tak trudno jest wybrać kierunek. Nie raz je-
steśmy zagubieni, i podobni do owiec, nie mających pasterza. 
Trzeba więc iść za naszym Przewodnikiem, który przeprowa-
dzi nas bezpiecznie przez życie doczesne ku pełni szczęścia. 
Tylko ten, kto pójdzie za Dobrym Pasterzem „znajdzie pa-
szę”, bo tylko On wyprowadzi na zielone i soczyste pastwiska.

Dlatego słuchajmy głosu Chrystusa, słuchajmy głosu 
Ewangelii, słuchajmy głosu Kościoła i słuchajmy głosu Bo-
żych przykazań – one nas nie zawiodą i nie zaprowadzą na 
życiowe manowce. Jezus jest Bramą do prawdziwego szczęś-
cia. On jest naszym Dobrym Pasterzem!

Czy rozpoznałem głos Boga? 
W jaki sposób kroczę za Jezusem?

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ks. Jerzy Martinowicz

J 14, 1-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie 

trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie 
było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał 
się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: 
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie 
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go 
znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, 
pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu 
Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego 
więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa 
we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie 
przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet 
większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZWYCIĘŻYĆ Z BOGIEM      
W okresie wielkanocnym Jezus przypomina, że celem ży-

cia człowieka jest wieczność z Bogiem. On chce podzielić się 
z nami uczestnictwem w swym zwycięstwie nad grzechem i 
śmiercią. Zaprasza nas do współuczestniczenia razem z Nim w 
chwale Nieba i już tu, na ziemi, ukazuje nam drogę dojścia do 
tego celu.

Jezus wskazuje nam siebie samego jako drogę, prawdę i ży-
cie. On sam jest Drogą, która prowadzi nas do Boga Ojca i do 
Nieba. To On jest Prawdą o naszym życiu i o nas samych. Tylko 
w Nim tę prawdę możemy odkryć. To Jezus jest Życiem – peł-
nią naszego życia, zarówno tu na ziemi, jak i w wieczności.

Zbawiciel obiecuje nam, że wierząc w Niego będziemy 
dokonywać wielkich dzieł. Idźmy więc z odwagą w naszą co-
dzienność. Zaufajmy Chrystusowi, by lęki i trudności życia nie 
brały nad nami górę, lecz by to Jezus – Droga, Prawda i Życie 
– prowadził nas do zwycięstwa, ponieważ do życia i zwycięstwa 
stworzył nas Bóg.

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? 
Czy rzeczywiście idę w stronę zwycięstwa?

Przyjąć Maryję
do siebie

Jan Paweł II 
i Matka Boża

“ 
” 

“ 

” 

Jan Paweł II ofiarował kulę  
dla figury MB Fatimskiej
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Z g r z e s z y l i ś m y 
przeciwko Ziemi i 
przeciwko nasze-
mu bliźniemu, a 
w rzeczywistości 
przeciwko Stwórcy 

– dobrego Ojca, który trosz-
czy się o każdego i pragnie, 
abyśmy żyli razem w jedności 
i pomyślności. Jesteśmy we-
zwani do ponownego odkrycia 
zmysłu sakralnego szacunku 
dla Ziemi, ponieważ jest ona 
nie tylko naszym, lecz także 
domem Bożym. Stąd rodzi się 
w nas świadomość, że stoimy 
na ziemi świętej. 
W tym wielkanocnym okresie 
odnowy postarajmy się umi-
łować i docenić wspaniały 
dar ziemi, naszego wspólnego 
domu oraz zadbać o wszystkich 
członków ludzkiej rodziny. 
Jako bracia i siostry, którymi 
jesteśmy, błagajmy wspólnie 
Ojca Niebieskiego: „Ześlij 
swego Ducha i odnów oblicze 
ziemi”.

Fragment przemówienia 
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 22.04.2020

Papież Franciszek

Nikt nie przecho-
dzi przez życie bez 
bólu. W bólu czło-
wiek przychodzi 
na ten świat. Jed-
nak, ból różni się 
od cierpienia.

Fizyczny ból, który odczuwa 
małe dziecko, gdy upada przy 
pierwszym samodzielnym kro-
ku, a mama uspokaja poca-
łunkiem, mówiąc: kotku boli, 
króliczku boli, lecz tobie już nie 
boli. Medycyna może również 
przez pewien czas uspokoić 
pacjenta: znieczulić podczas 
operacji uszkodzone miej-
sce tak, aby rana wykonana 
ostrym skalpelem nie bolała.
A cierpienie? Jest ono większe 
od fizycznego bólu. Cierpie-
nie – to doświadczanie bólu 
duszy i ciała w samotności. 
Dlatego ks. profesor Józef Tis-
chner podczas swojego prze-
żywania bólu nieuleczalnej 
choroby napisał: „Cierpienie 
zawsze niszczy, cierpienie nie 
uszlachetnia. Tym, co dźwiga, 
podnosi i wznosi ku górze, jest 
miłość”.
Szwajcarski teolog Hans Kung 
podchodzi do tego zagadnie-
nia w następujący sposób: 
„Miłość Boga nie chroni mnie 
przed każdym cierpieniem, lecz 
chroni w każdym cierpieniu”. 
A poeta i dramaturg Paul 
Claudel zauważa, że „Bóg nie 
przyszedł, aby wyjaśnić cier-
pienie: przyszedł napełnić je 
swoją obecnością”.
Trudno zrozumieć i odpowie-
dzieć człowiekowi na proste 
pytanie: dlaczego Bóg cier-
pi? Jezus w Ewangelii mówi: 
„Jeżeli wam mówię o tym, co 
jest ziemskie, a nie wierzycie, 
to jakżeż uwierzycie temu, 
co wam powiem o sprawach 
niebieskich?” (J 3, 12).

Fragment refleksji w autorskim 
blogu na portalu catholic.by, 

24.04.2020

Ks. bp Józef 
Staniewski

Nieszczęśliwe zdarzenia, urazy i choroby nagle mogą nam się przydarzyć. Co należy 
zrobić w pierwszych sekundach po oparzeniu termicznym? Co się stanie, jeśli pojawią 
się drgawki lub jeśli dziecko zakrztusiło się lub połknęło coś niebezpiecznego? Każdy 
powinien mieć minimalne umiejętności resuscytacji – tak powinno być w ideale. Lecz  
w praktyce niewiele osób może udzielić pierwszej pomocy sobie i innym. 

Lekarz anestezjolog-resuscytator Maksym Tarantej jest przekonany, że jeśli dać ro-
dzicom niezbędną wiedzę i wypracować ją w praktyce, można zmniejszyć liczbę chorób 
wieku dziecięcego, niepełnosprawności i śmiertelności.

DZIAŁAĆ
ZDECYDOWANIE

I BEZ PANIKI
Maksym Tarantej – an-

estezjolog-resuscytator 
w 3 pokoleniu. Pracuje w 
Grodzieńskim Obwodo-
wym Szpitalu Klinicznym 
dla dzieci.

– W rodzinie, z której 
pochodzę, mama, tata, bab-
cia i dziadek są lekarzami, 
więc nad wyborem zawo-
du nie musiałem się długo 
zastanawiać. Jeszcze  ze 
szkolnych lat lubiłem na-
uki ścisłe. Byłem medalistą 
republikańskich olimpiad z 
biologii i ostatecznie wybra-
łem medycynę jako drogę 
zawodową, – mówi Mak-
sym. – Dlaczego kierunek 
anestezjologia-resuscyta-
cja? To jest odpowiedzialne 
i ważne. Poza tym chciałem 

kontynuować to, co zaczął 
dziadek i kontynuował oj-
ciec.

Praca Maksyma ma 
charakter zmienny: dyżur 
ma to w dzień, to w nocy. 
Czasami powinien był ra-
zem z zespołem wyjazdo-
wej brygady pediatrycznej 
wyjeżdżać do obwodu i 
transportować dzieci w 
ciężkim stanie do szpita-
la w Grodnie. W ciągu 8 
lat swojej praktyki widział 
wiele: małych pacjentów 
przyjmowanych na inten-
sywną terapię z poważny-
mi oparzeniami i z ciałami 
obcymi w drogach odde-
chowych. 

– Prawie codziennie spo-
tykam się z urazami, których 
w zasadzie można byłoby 
uniknąć. Nieszczęśliwe zda-
rzenia zdarzają się często, 
ponieważ rodzice nie myślą 
o tym, co może być niebez-
pieczne, – wyjaśnia Mak-
sym. – Na przykład, mogą to 
być baterie, które wypadły z 
zabawki, ponieważ rodzice 
nie zabezpieczyli stosownie 
wnętrza, gdzie się je wkła-
da, taśmą klejącą; monety, 

które umieścili na komo-
dzie, ponieważ dziecko nie 
sięgało tam wcześniej, a 
następnie dorosło, wzięło 
je do rączki i połknęło. Nie 
należy również zapominać o 
gniazdkach, do których na-
leży włożyć wtyczki. Co roku 
częstsze są przypadki wypa-
dania dzieci z okien, dlatego 
konieczne jest stosowanie 
systemów, które przed tym 
chronią.  

Jak zauważa lekarz, ro-
dzice powinni zrozumieć, 
że od ich działań w pierw-
szych minutach w jakiejś 
sytuacji może zależeć nie 
tylko życie dziecka i rodzi-
ny jako całości, lecz tak-
że jakość tego życia. Na 
przykład, co należy zrobić, 
jeśli dziecko się dławi i 
nie oddycha? Większość 
nie wie, jak się poprawnie  

zachować w takiej sytua-
cji, zaczyna trząść dziecko  
do góry nogami, woła o po-
moc lub dzwoni pod numer 
103. Lecz jest tzw. ”złota 
chwila”, podczas której po-
szkodowana osoba wciąż 
jest przytomna. Trzeba na-
tychmiast ją ratować: naj-
pierw trzeba wykonać ude-
rzenia między łopatkami 
(w zależności od wieku, są 
one wykonywane na różne 
sposoby), a następnie – 
manewr Heimlicha.    

– Często powtarzam, że 
najważniejsze – jest obser-
wowanie dziecka i ocena 
miejsca, w którym się znaj-
duje: w domu, na ulicy, na 
placu zabaw czy na wyjeź-
dzie. Najbardziej niebez-
piecznym okresem jest, gdy 
dziecko zaczyna raczkować i 
wszystko wciąga do ust. Nie 
odczuwa zagrożenia w ota-
czających go przedmiotach. 
Dlatego uważam, że dużą 
uwagę należy zwrócić na 
zapobieganie nieszczęśli-
wych zdarzeń, – podkreśla 
rozmówca. – O wielu rze-
czach nawet nie myślimy, 
a one mogą być przyczyną 

tragedii. Banalny przykład: 
babcia rozcieńczyła wybie-
lacz w butelce po kwasie 
lub soku i zostawiła go w 
toalecie. Dziecko przecho-
dzi obok, bierze i wypija 
łyk. Ono nawet nie pomyśli, 
że w butelce może być jakiś 
niebezpieczny płyn. W ostat-
nich latach mamy również 
do czynienia z faktem, że za-
bawki edukacyjne, zwłasz-
cza magnetyczne konstruk-
tory, mogą nieść zagrożenie. 
Jeśli dziecko połknęło kilka 
takich części w określonym 
interwale czasowym, łącząc 
się w ciele między ścianami 
narządów wewnętrznych, 
w ciągu jednej doby mogą 
utworzyć dziurę.

Przez lata swojej prak-
tyki lekarz wiele analizo-
wał, szczegółowo rozjaś-
niał sytuacje awaryjne,  

w których znaleźli się jego 
mali pacjenci i za każdym 
razem dochodził do wnio-
sku: jeśli rodzice wiedzieli, 
jak prawidłowo i we właś-
ciwym czasie pomóc dzie-
cku, można byłoby uniknąć 
wielu komplikacji.

RODZINA – PODSTAWA  
BEZPIECZEŃSTWA 

DZIECKA

W ubiegłym roku lekarz 
opracował specjalny kurs 
edukacyjny i prowadzi za-
jęcia szkoleniowe dla ro-
dziców w zakresie pierw-
szej pomocy w nagłych 
wypadkach. Celem pro-
jektu „SpasiKIDS” jest nie 
tylko nauczenie prawidło-
wego udzielania pomocy 
przedoperacyjnej dzieciom 
w nagłych wypadkach, lecz 
także nauczenie zapobie-
gania takim sytuacjom.

– Jest to pierwszy tego 
typu projekt nie tylko  
w Grodnie, lecz na Białorusi. 
Do jego powstania, na pew-
no, przyczyniło się nieszczę-
śliwe wydarzenie, które zda-
rzyło się mojej czteroletniej 
córce. Odpoczywaliśmy w 
domu letniskowym. Cór-
ka jeździła na hulajnodze, 
potknęła się przy ognisku, 
upadła i ręką dotknęła roz-
żarzonych węgli. Na szczęś-
cie byłem blisko i szybko 
zareagowałem. Otworzyłem 
kran z zimną wodą i wsa-
dziłem uszkodzoną rękę pod 
strumień wody. Dzięki szyb-
kim działaniom udało się 
uniknąć głębokich oparzeń. 
Wszystko zagoiło się bez 
operacji, bez przeszczepów 
skóry i blizn. Później zdałem 
sobie sprawę, że był to jeden 
z momentów, które skłoniły 
mnie do dzielenia się pod-
stawami bezpieczeństwa  
z innymi rodzicami.

Szkoła „SpasiKIDS” 
ma 2 kierunki działalno-
ści. Pierwszy – społeczny, 
to bezpłatne szkolenia 

dla rodziców z organiza-
cji „Rana” (Republikańskie 
Stowarzyszenie Społeczne 
Rodziców Wcześniaków) i 
centrum „PARA” (Społecz-
no-Charytatywna Insty-
tucja dla rodziców dzieci, 
które borykają się z onko-
logią), a także zajęcia w 
klinice nr 7 miasta Grodno, 
gdzie zorganizowana jest 
„Szkoła przyszłej Matki”,  

w perspektywie – współ-
praca z hospicjum dzie-
cięcym.  Drugi kierunek 
– komercyjny, pomagający 
w istnieniu projektu i uzu-
pełnianiu jego zasobów 
materialno-technicznych.

– Za granicą programy 
szkoleniowe tego rodzaju są 
bardzo popularne, – mówi 
Maksym. – Zasady pierwszej 
pomocy są nauczane już 
od początku szkoły. Mogą 
nawet wystąpić problemy 
z przyjęciem do pracy, jeśli 
nie ma certyfikatu ukończe-
nia kursu pierwszej pomo-
cy. W szkołach jazdy nacisk 
kładzie się również nie na 
krótki kurs, lecz na pełne 
szkolenie z praktycznym 
wypracowaniem zdobytej 
wiedzy. Pod tym względem 
jesteśmy bardzo daleko 
do tyłu. Tymczasem jakość 
pierwszej pomocy w dużej 
mierze zależy od osób, które 
są w pobliżu i, z reguły, od 
członków rodziny. Każdy z 
nas musi zdawać sobie spra-
wę, że może się zdarzyć sy-
tuacja, w której życie i zdro-
wie drugiej osoby będzie 
zależało od naszej wiedzy i 
umiejętności.

Do szkoły „SpasiKIDS” 
przychodzą ludzie w róż-
nym wieku. Autor projektu 
spotyka się z grupą trzy-
krotnie. Są to standardowe 
zajęcia, które trwają półto-
rej godziny: najpierw jest 
część teoretyczna, potem 
lekarz demonstruje obec-
nym, jak udzielać pomo-
cy w nagłych wypadkach, 
a następnie są ćwiczenia 
praktyczne na lalkach i 
specjalnych manekinach.

– Od założenia szkoły za-
interesowanie nią rosło. Wy-
graliśmy nawet w nominacji 
medycznej w republikań-
skim konkursie projektów 
społecznych SocialWeekend 
2019, – podkreśla roz-
mówca. – Teraz, niestety, 
ze względu na niekorzystną 
sytuację epidemiologiczną 
w kraju, musieliśmy odwołać 
spotkania, lecz przeszliśmy 
do nowego formatu – szko-
lenia online.

Autor projektu podkre-
śla, że pomagają poradzić 
mu z dużą ilością pracy 
jego żona Katarzyna, która 
zajmuje się administracją, 
komunikacją z ludźmi i 
prowadzi sieci społeczne,  
a także kolega aneste-
zjolog-resuscytator Irena 
Bublewicz.

– „SpasiKIDS” daje mi 
energię i siłę. Gdy widzę 
wdzięcznych rodziców, któ-
rzy mówią, że udało się im 
uniknąć nieprzyjemnej sy-
tuacji lub byli w stanie pra-
widłowo udzielić pierwszej 
pomocy, czuję emocjonalne 
uniesienie. W takich chwi-
lach wiem, że wszystko nie 
robi się na próżno – podsu-
mowuje Maksym Tarantej.

Kinga
Krasicka

Nauczyć się
ratować życie
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 � W związku z nadzwy-
czajną sytuacją wywołaną 
przez pandemię koronawiru-
sa, Ojciec Święty Franciszek 
wraz z Papieskim Komitetem 
Międzynarodowych Kongre-
sów Eucharystycznych i Kon-
ferencją Episkopatu Węgier 
podjął decyzję o przeniesieniu  
52. Międzynarodowego Kon-
gresu Eucharystycznego za-
planowanego w Budapeszcie 
we wrześniu 2020 roku na 
wrzesień 2021 roku. Na czer-
wiec 2022 roku przeniesiono 
Światowe Spotkanie Rodzin i 
na sierpień 2023 roku – Świa-
towe Dni Młodzieży.

 � Kongregacja ds. Kościo-
łów Wschodnich ustanowiła 
specjalny Fundusz na wypadek 
nadzwyczajnej sytuacji, dzięki 
któremu planuje pomóc w 
walce z COVID-19 i jego kon-
sekwencjami. W imieniu Ojca 
Świętego przekazano już 10 
aparatów sztucznej wentylacji 
trzem placówkom medycznym 
w Syrii, 3 takie urządzenia 
dostarczono do szpitala św. 
Józefa w Jerozolimie. Ponadto 
zakupiono i dostarczono zesta-
wy diagnostyczne do Gazy oraz 
pomoc uzyskał Szpital Świętej 
Rodziny w Betlejem. Wnioski 
z innych krajów są obecnie 
rozpatrywane.

 � W Jerozolimie liderzy 
religijni po raz pierwszy spot-
kali się razem, aby pomodlić 
się o zakończenie pandemii 
koronawirusa. „Niech Bóg 
da zdrowie chorym i uwolni 
świat od tej plagi” – razem 
wykrzyknęli przedstawiciele 
chrześcijaństwa, judaizmu, 
islamu i druzów. Na zakończe-
nie zebrani przeczytali psalm, 
którego słowami pielgrzymi w 
Świętym Mieście powierzyli 
siebie opiece Bożej i prosili 
Boga o błogosławieństwo. 
Wspólną modlitwę zainicjo-
wali Naczelni rabini Izrae-
la, państwowe Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Za-
granicznych, Światowa Rada 
przywódców religijnych i in.

 � Aż 38% Polaków przy-
znaje z głębokim przekona-
niem, że obecny okres spo-
wodował u nich refleksję nad 
sensem życia. Takie wyniki 
przyniosło badanie przepro-
wadzone wśród czytelników 
portalu Onet.pl. Na podstawie 
tych wyników, grupą wiekową 
najbardziej skłonną do reflek-
sji nad sensem życia w obliczu 
pandemii nie są seniorzy, lecz 
osoby najmłodsze w wieku 
18–24 lat. Aż 44% osób poni-
żej 24 roku życia więcej myśli 
o sensie egzystencji podczas 
szalejącej pandemii. 29% z 
głębokim odczuciem deklaruje, 
że to wiara w Boga pomaga 
przeżyć ten trudny czas.

 � Emerytowany papież Be-
nedykt XVI skończył 93 lata. 
Jako następca św. Jana Pawła 
II kierował Kościołem od 19 
kwietnia 2005 roku do przej-
ścia na emeryturę w 2013 
roku. W czasie pontyfikatu 
zainicjował ważne reformy 
w Watykanie: wprowadził 
globalne zmiany w funkcjono-
waniu Instytutu Dzieł Religij-
nych (Banku Watykańskiego) 
i poddał gospodarczą i finan-
sową działalność Stolicy Apo-
stolskiej międzynarodowym 
mechanizmom kontroli. Liczne 
trudne okoliczności pontyfi-
katu wyczerpały fizyczne siły 
Benedykta XVI, co doprowa-
dziło do przełomowej decyzji: 
rezygnacji ze stanowiska Bi-
skupa Rzymu. Takie wyjątkowe 
wydarzenie miało miejsce  
po raz pierwszy od 719 lat. 
vaticannews.va; credo.pro;
ekai.pl
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WYTRWAŁA
W WIERZE OD

SAMEGO POCZĄTKU
Tradycja głosi, że Ma-

ryja została ofiarowana 
na służbę Bogu w świą-
tyni jerozolimskiej. Po 
ukończeniu czternastego 
roku życia musiała opuś-
cić świątynię, by powró-
cić do domu rodzinnego, 
a następnie wyjść za mąż. 
Jednak, sądziła, że Jej 
przeznaczeniem jest służ-
ba Bogu. Arcykapłan prze-
prowadził wówczas „próbę 

woli Bożej”. Zebrał wokół 
ołtarza laski przyniesione 
przez  mężczyzn. Lecz tyl-
ko laska Józefa wypuściła 
zielone listki. Było więc 
oczywiste, że jest to znak 
Boży i Józef jest przezna-
czony Maryi. 

Co musiała czuć Mary-
ja, gdy miała pragnienie 
kontynuować służenie 
Panu, a jednak powinna 
była poślubić o wiele star-
szego od niej Józefa? Może 
miała wątpliwości, lecz 
wiedziała w sercu, że tego 

chce Stwórca. Podjęła wy-
zwanie i dała się ponieść 
Słowu.

KONSEKWENTNA
W WYBORZE

Ile siły musiało Maryję 
kosztować Zwiastowanie? 
Gdy jeszcze nie mieszkała 
z Józefem stała się brze-
mienna. Inaczej mówiąc – 
zaszła w ciążę bez udziału 
męża. W prawie żydow-
skim cudzołóstwo kobiety 
oznaczało jej śmierć przez 
ukamienowanie. W związ-
ku z tym możemy tylko 
wyobrazić, ile niesamowi-
tej wiary zawierało słowo 
„Fiat”.

Maryja potrafiła stłu-
mić strach przed odrzu-
ceniem przez rodzinę i 
naród. Wyeliminować go 
przez czystą i niezachwia-
ną wiarę. W tym samym 
czasie dla Maryi prawo 
czy kultura były bardzo 
ważne, lecz nie mogły Ją 
powstrzymać przed goto-
wością do działania i de-
cydowania zgodnie z wolą 
Stwórcy. I to jest przykład 
wielkiej odwagi oraz ufno-
ści w Bożą opiekę.

PEWNA, ŻE BÓG  
MA DOBRY PLAN
Samo narodzenie Je-

zusa również przedstawia 
Maryję jako silną kobietę. 
Każda kochająca matka 
pragnie dać swemu dzie-
cku pełnię bezpieczeń-
stwa, zwłaszcza na począt-
ku jego dni na tym świecie. 
A gdzie przyszedł Jej Syn 
na świat? W stajence, w 
obcym mieście wśród wro-
gich spojrzeń mieszkań-
ców, ponieważ nikt nie 
chciał pomóc Świętej Ro-
dzinie w potrzebie. Trud-
no wyobrazić, żeby Maryja 

głęboko w duszy narzekała 
i buntowała się przeciwko 
Stwórcy. 

Wiedziała, że ma Boży 
plan do wypełnienia i ra-
dziła sobie w każdej sy-
tuacji. Wziąć chociażby 
umiejętność zamiany staj-
ni w dom. Nie była łatwa 
też ucieczka do Egiptu: 
bez pełni sił po porodzie, 
z poznanym dopiero mę-
żem, na jednym osiołku, 
przez pustynny teren i  
z dzieckiem na rękach. Na 
pewno podróż kosztowała 
Ją wiele, lecz nic nie mo-
gło Ją z tej drogi zawrócić.

Gdy kochany Jezus zgu-
bił się podczas pielgrzymki 
do świątyni, Maryja wyka-
zała się mądrością w wy-
chowaniu swojego Syna. 
Ma pretensje, lecz rozu-
mie, że potrzeby Dziecka 
są również ważne. Wie, że 
mądra wolność – to pod-
stawa i nie pyta o więcej. 
Stara się zrozumieć Jego 
motywy i plan Boży.

MOCNA
W POKORZE

Niesamowitą posta-
wą Maryja wykazuje się w 
trakcie działalności pub-
licznej Jezusa. Mało jest 
Jej obecności w Ewangelii. 
Niemal nic nie wiemy o 
tym, co czyni Matka Prze-
najświętsza. Lecz możemy 
zasugerować, że zdecydo-
wała odsunąć się na bok, 
aby nauka Chrystusa nie 
była zaburzona przez Jej 
matczyne potrzeby. Posta-
wa wielkiej pokory!

Matki często chcą być 
obecne w życiu swoich 
dzieci. Doradzać, kiero-
wać, wybierać za nie i 
podpowiadać najlepsze 
wybory. Maryja potrafi się 
opanować. Dobrze wie, 

gdzie i kiedy jest potrzeb-
na. Wstrzymuje swoje 
matczyne, naturalne za-
pędy i pozwala Jezusowi 
działać według własnego 
planu. Nie sprzeciwia się 
i nie szantażuje emocjo-
nalnie, aby Syn pozostał  
z Nią. Jest przy Nim, lecz 
nie absorbuje Go swoją 
obecnością. 

BEZGRANICZNIE 
KOCHAJĄCA

Nie ma potrzeby opi-
sywać sytuację Maryi pod-
czas męki i śmierci Jezusa. 
Ten obraz bez słów jest 
wymowny. Jednak, warto 
rozważyć znaczenie jednej 
sceny spod krzyża. Gdy Je-
zus mówi do Maryi  i Jana: 
„Oto Matka Twoja” i „Oto 
Syn Twój”, – Maryja staje 
się Matką wszystkich lu-
dzi. Również oprawców 
swojego Syna, oskarżycie-
li, żołnierzy i faryzeuszy. I 
to jest niewyobrażalne do-
świadczenie, ponad ludz-
kie możliwości. Niemoż-
liwe jest dla kogoś, kto 
nie doświadczył Bożego 
prowadzenia, Jego mocy 
i relacji z Nim. Maryja na 
pewno wie, czym jest mi-
łość bezwarunkowa i cią-
gle nas tego uczy.

Maryja – to silna kobie-
ta. I to zdanie warto zapa-
miętać. Działała i nie pod-
dawała się, choć Jej plany 
na życie runęły. Nie maru-
dziła i nie obarczała winą 
innych czy samego Boga 
w życiowych trudnościach. 
Była i jest jedną wielką 
aktywną miłością. Kocha 
nas z wysokości Niebios 
i podtrzymuje własnym 
przykładem tu na ziemi, 
pragnąc stać się niepowta-
rzalną orędowniczką dla 
każdego człowieka. 

W maju z Maryją:
obok Służebnicy 

i Królowej

Jeżeli zastanowić się nad życiem Maryi, jako ziem-
skiej panny – jakie miała cechy charakteru, o czym 
myślała, co czuła – to uświadomimy sobie, że była 
prostą kobietą o twardej osobowości. Przyjrzyjmy się 
uważnie odcinkom życia Maryi z Nazaretu, aby jesz-
cze bardziej przybliżyć Jej postać.

Maryja jest dla mnie – przykładem wszystkiego, co najlepsze, do czego dążę i co odkrywam w sobie; przykładem kobiecości, 
oddania, czystości i miłości. Moja Przyjaciółka i bliska we wszystkim. Moja Patronka. Moja Królowa. Jaskrawa gwiazda w mojej 
ciemności. Jest tak bliska, zwyczajna i jednocześnie – potężna w swojej wielkości i wysokości.

Odkąd pamiętam, od najmłodszych lat miałam pewien rodzaj relacji z Maryją. Relację tak naturalną, że wydaje się, że zawsze 
była obecna. To jak z mamą: wiesz, że jest, zawsze czujesz jej miłość i czułość, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Bez niej 
nie wyobrażasz sobie siebie. I wierzę, że wszystkie dobre i pouczające rzeczy, które mają miejsce w moim życiu – to nieustanna 
pomoc i opieka Maryi. 

W czasach studenckich poznałam postacie świętych z Karmelu – Teresę od Krzyża i Rafała Kalinowskiego. Mocno zaintereso-
wałam się duchowością karmelitańską i trafiłam na informacje o świętym szkaplerzu. Dowiedziałam się, że w mieście, w którym 
studiowałam, posługiwali ojcowie karmelici. I 7 lat temu oficjalnie dołączyłam do bractwa szkaplerznego, pragnąc realizować 
cnoty Maryi. 

Jednym z obowiązków czcicieli Matki Bożej z góry Karmel jest codzienne odmawianie wybranej modlitwy do Maryi. Od niej 
zaczynam swój dzień. Uwielbiam modlić się na Różańcu. Chociaż czasami ta modlitwa jest trudna, zawsze czuję jej moc i owoce, 
które przynosi. Często modlę się śpiewem maryjnym, rozmyślam nad poszczególnymi zwrotkami, a nawet słowem. Są również 
niektóre ulubione modlitwy i obrazy.

Mam jedną niezwykłą tradycję: raz na jakiś czas dekoruję mój mały domowy ołtarz nowym obrazem Matki Bożej – i wpatruję 
się, podziwiam Jej piękno. Spośród najbardziej ulubionych, na przykład, jest Maryja Rozwiązująca Węzły czy Maryja Gwiazda 
Morza. Teraz mam obraz Matki Bożej Siewnej. Lubię po prostu rozmyślać o Jej życiu, życiu zwykłej kobiety. Rodzi to bliskość: czu-
ję, że Maryja mnie rozumie. Lubię po prostu kierować do Niej swoje myśli i słowa, a także prosić, dziękować, dzielić się smutkiem 
i radością – wszystkim, co mam w sobie.

Maryja jest dla mnie duchową Matką. Moim zdaniem, jest Ona doskonałym przykładem tego, jak słuchać Boga i rozmawiać  
z Nim. Wzór człowieka: zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Może się wydawać, że w Maryi dominuje idealny wzór dla 
kobiety, a ja uważam, że Madonna ma wiele cech, które powinien naśladować mężczyzna. Najlepiej, wydaje mi się – zrozumieć 
mądrość i prostotę Jej zachowania w rodzinie, wspólnocie oraz Jej relację z Wszechmogącym w życiu ziemskim.

Należy również zawsze pytać Matkę Bożą, jak być w tej czy innej codziennej sytuacji, szukać porady – a Ona nie opuści.  
W moim życiu dostrzegam wiele przejawów miłosierdzia i oznak troski Maryi. Zdarza się, na przykład, że tracę spokój i ulegam 
lękowi. W tym przypadku modlitwa na Różańcu przywraca wewnętrzny spokój i równowagę. Nawiasem mówiąc, staram się od-
mawiać Różaniec co tydzień. Postanowiliśmy razem z żoną przejść 33 dni przygotowania do pełnego poświęcenia się Chrystusowi 
przez Matkę Bożą.

Wierzę, że uszanowanie Maryi jest uszanowaniem Chrystusa i na odwrót. Ogólnie rzecz biorąc, przejawia się to w każdym 
sposobie przestrzegania podstawowych norm i praw ewangelicznych, w ich wcieleniu w życie i dążeniu do świętości.

Angelina Marciszewska

Marika Staranowicz

Witalij Griszkiewicz
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Przez wstawiennictwo 
świętej męczennicy

Ks. bp Oleg Butkiewicz 
poświęcił w witebskim 
koście le  św.  Barbary 
obraz patronki świątyni.
Św. Barbara jest czczona 

zarówno w Kościele Katoli-
ckim, jak i w Prawosławnej 
Cerkwi. Poprzez jej wsta-
wiennictwo ludzie zwraca-
ją się do Boga szczególnie 
podczas różnych epidemii i 
poważnych chorób, a tak-
że proszą o ochronę przed 
nagłą i  nieprzewidzianą 
śmiercią.

Z nowym obrazem biskup 
objechał wszystkie szpitale 
miejskie w Witebsku i pobło-
gosławił ich, wznosząc swoje 
modlitwy za wszystkich cięż-
ko chorych, prosząc Boga  
o ich uzdrowienie, a także  
o dar osiągnięcia Nieba 

Promowanie kultury 
śmierci

Sąd Najwyższy Holandii 
wydał werdykt legalizujący 
eutanazję osób z demencją. 
„Może być ona przeprowa-
dzona także w sytuacji, gdy 
pacjent nie jest w stanie 
wyrazić swojej woli” – jest 
napisane w oświadczeniu 
trybunału.
Obrońcy życia alarmują, 

że to całkowicie neguje wol-
ność pacjenta i łamie jego 
podstawowe prawa. Prze-
strzegają też przed wpro-
wadzeniem tzw. „testamentu 
życia”, który kolejne kraje 
chcą legalizować, ponieważ, 
jak pokazuje historia, może 
się on stać śmiertelną pu-
łapką.

Eutanazję zalegalizowano 
w Holandii przed 20 laty.

Księga ksiąg dla kobiet
W Polsce została wydana 
pierwsza Biblia dla kobiet.
Tytuł zawiera pełen tekst 

Pisma Świętego w najnow-
szym tłumaczeniu z języków 
oryginalnych, podjętym z 
inicjatywy Towarzystwa św. 
Pawła przez Zespół Biblistów 
Polskich. Szczególną cechą 
są rozważania napisane 
przez kobiety – wybitne teo-
lożki i biblistki; specjalistki 
zajmujące się psychologią i 
pedagogią. Wyjątkowym wa-
lorem publikacji jest jakość 
i styl wydania. Kolorowe i 
pełne dynamizmu ilustra-
cje ukazujące różnorodność 
powołań kobiet i ich dróg 
do Boga.

Biblię można nabyć w księ-
garniach stacjonarnych oraz 
w księgarni internetowej 
edycja.pl.

WIELKA POTRZEBA 
WYNAGRODZENIA
Maryja, Matka Miło-

sierdzia, w swoich obja-
wieniach, uznanych przez 
Kościół, wzywa do ekspiacji 
za grzechy: do ofiarowania 
swoich cierpień w intencji 
wynagrodzenia za grze-
chy oraz do modlitwy za 
nawrócenie grzeszników. 
Ekspiacja lub inaczej wyna-
grodzenie, polega na sku-
tecznym wstawiennictwie, 
tak, aby niełaska związa-
na ze złym uczynkiem nie 
spadła na tego, kto go po-
pełnił. Dobrze rozumiana 
ekspiacja ukazuje otwar-
tość Boga, który szuka środ-
ków, aby nieszczęście, które 
towarzyszy grzechowi, nie 
dotknęło grzesznika.

Dzisiejszy człowiek do-
brze wie, że naruszenie 
przepisów prawa podlega 
karze zgodnie z ustawą 
państwa. Natomiast, gdy 
chodzi o łamanie odwiecz-
nego Prawa Bożego, to zna-
czy o grzech – wielu ludzi 
uważa, że grzech nie może 
być karalny, ponieważ to 
nie zgadzałoby się z nie-
skończonym Miłosierdziem 
Bożym. Inaczej mówiąc, 
istnieje przekonanie, że 
grzeszyć można bezkarnie, 
ponieważ Bóg jest dobry.  
Jednak, takie myślenie jest 
sprzeczne z Pismem Świę-
tym, a także z nauczaniem 
Kościoła. Biblia i Kościół 
jednoznacznie stwierdzają, 
że każdy grzech już sam w 
sobie zawiera karę. W Kate-
chizmie jest napisane: „Kary 
nie mogą być traktowane 
jako rodzaj zemsty, którą 
Bóg stosuje od zewnątrz, 
ponieważ wypływają one 
jakby z samej natury grze-
chu” (KKK 1472).

Wsłuchajmy się w sło-
wa Matki Niebiańskiej z 
Objawień w Lourdes i Fa-
timie. Ona nie uspokaja 
nas banalnymi słowami, 
że „wszystko będzie do-
brze”, nawet jeżeli trwamy 
w grzechach, lecz stanow-
czo zaznacza, że grzesznicy 
powinni się nawrócić, a lu-
dzie wierzący powinni w tej 
intencji dużo się modlić i 
ofiarować swoje cierpienia. 
Matka Boża, jak nasza Mat-
ka, nalega i wymaga tego 
od nas. My natomiast dzi-
siaj coraz bardziej przyzwy-
czajamy się do grzechów, 
zaczynamy akceptować 
grzeszne postępowanie, 
nie upominamy grzeszą-
cych i nie pragniemy ich 
nawrócenia. Mówimy: „A 
może tak i trzeba? Dzisiaj 

ludzie przecież żyją «po 
nowemu»”. W ten sposób 
stajemy się światłem bez 
światła i solą bez smaku. 
Nie widzimy potrzeby wy-
nagradzania za grzechy, 
które powoli stają się nor-
mą moralną. A Maryja liczy 
na nas, jako na dzieci Boże, 
że razem z Nią będziemy 
uczestniczyć w dziele wy-
nagradzania Bogu za znie-
wagi oraz w dziele ratowa-
nia grzeszników.   

POKUTY! POKUTY! 
POKUTY!

Głównym celem ob-
jawień Matki Bożej w 
Lourdes było nawrócenie 
grzeszników. Maryja uka-
zuje Bernadecie straszny 
obraz ludzkich grzechów 
i ujawnia jej naglącą ko-
nieczność przebłagania 
Ojca Niebieskiego. „Proście 
Boga o nawrócenie grzesz-
ników”. Potem zapytała, czy 
„byłoby jej trudno uklęk-
nąć i pocałować ziemię w 
akcie pokuty za grzeszni-
ków”. Matka Najświętsza z 
wielkim smutkiem wołała: 
„Pokuty! Pokuty! Pokuty!” i 
Bernadecie kazała tak wo-
łać do ludzi. 

Od wezwania do wy-
nagradzania rozpoczęły 
się objawienia w Fatimie. 
Dzieciom ukazuje się Anioł 
trzymający w ręce ognisty 
miecz. Pokazując prawą 
ręką ziemię, mówił moc-
nym głosem: „Pokuta, po-
kuta, pokuta!”. Pouczał on 
dzieci: „Ze wszystkiego, co 
możecie, składajcie Bogu 
ofiary, jako akt zadośćuczy-
nienia za grzechy, który-
mi jest obrażany oraz za 
nawrócenie grzeszników. 
Ściągniecie w ten sposób 
pokój na waszą Ojczyznę… 
Przede wszystkim przyj-
mujcie i znoście z podda-
niem cierpienia, które wam 
Bóg ześle”. Uczył ich mod-
lić się w postawie adoracji, 
dotykając czołem ziemi: 
„Boże mój, wierzę w Ciebie, 
wielbię, ufam i miłuję Cię. 
Proszę Cię o przebaczenie 
dla tych, którzy w Ciebie 
nie wierzą, nie wielbią, nie 
ufają i Ciebie nie miłują”.

„Fatima to wynagradza-
nie, wynagradzanie, a prze-
de wszystkim Eucharystia i 
Komunia Święta wynagra-
dzająca” – mówił biskup  
z Fatimy Joao Venancio.  
W kolejnym objawieniu 
Anioł przyszedł z kielichem 
w ręku, nad którym unosiła 
się święta Hostia, a z niej 
spływały do kielicha krople 
krwi. W postawie adoracji 

dotykał on czołem 
ziemi, powtarzając 
z dziećmi trzykrot-
nie modlitwę: „Prze-
najświętsza Trój-
co, Ojcze, Synu 
i Duchu Świę-
ty, w najgłęb-
szej pokorze 
cześć Ci od-
daję i ofiaruję 
Tobie Przenaj-
droższe Ciało 
i Krew, Duszę i 
Bóstwo Jezu-
sa Chrystusa, 
obecne na oł-
tarzach całego 
świata, jako 
wynagrodze-
nie za znie-
w a g i , 
święto-
kradz-
twa i 
obojęt-
ność, którymi On jest obra-
żany. Przez nieskończone 
zasługi Jego Najświętsze-
go Serca i Niepokalanego 
Serca Maryi, proszę Cię 
o nawrócenie biednych 
grzeszników”. Gdy Anioł 
udzielił dzieciom Komunii 
św., powiedział: „Bierzcie 
i pijcie Ciało i Krew Je-
zusa Chrystusa, okrutnie 
znieważanego przez nie-
wdzięcznych ludzi. Wyna-
gradzajcie przewinienia 
i pocieszajcie swojego 
Boga”. 

Podczas pierwszego 
objawienia w Fatimie Ma-
ryja pyta dzieci: „Czy chce-
cie ofiarować się Bogu, 
aby znosić wszystkie cier-
pienia, które On wam ze-
śle jako zadośćuczynienie 
za grzechy, którymi jest 
obrażany i jako prośba o 
nawrócenie grzeszników?”. 
„Tak, chcemy!” – odpowie-
działa Łucja w imieniu 
wszystkich. „Będziecie 
więc musieli wiele cier-
pieć, lecz łaska Boża bę-
dzie waszą siłą!” – rzekła 
Maryja.

Wymiar wynagrodze-
nia i zadośćuczynienia 
wybrzmiał szczególnie w 
następnym objawieniu, 
gdy dzieci otrzymały wi-
zję piekła. Maryja prosi je 
o wstawienniczą modli-
twę i wiele ofiar: „Módlcie, 
módlcie się wiele, czyńcie 
ofiary za grzeszników, bo 
wiele dusz idzie na wiecz-
ne potępienie, bo nie mają 
nikogo, kto by się za nie 
ofiarował i modlił”.

Łucja wspomina: „Pod-
czas objawienia w lipcu 
Matka Najświętsza wyda-
ła nam polecenie, które 

od tamtej chwili stało się 
zasadą mego życia: «Skła-
dajcie ofiary za grzeszni-
ków. Szczególnie wtedy, 
gdy ofiarujecie swoje wy-
rzeczenia, mówcie: O Jezu, 
czynię to z miłości do Cie-
bie i jako zadośćuczynie-
nie za grzechy popełnione 
przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi»”.

Św. Faustyna Kowalska 
miała podobne natchnie-
nie do ekspiacyjnej modli-
twy.  Ona także miała wi-
zję Anioła, który przyszedł 
ukarać ziemię za grzechy. 
Gdy zobaczyła ten znak 
gniewu Bożego, zaczęła 
prosić go, aby się jeszcze 
wstrzymał, a świat będzie 
czynił pokutę. Jednak, gdy 
stanęła w obliczu Trójcy 
Świętej, nie śmiała powtó-
rzyć tego błagania. Dopie-
ro, gdy w duszy odczuła 
moc łaski Chrystusa, za-
częła się modlić słowami, 
które usłyszała wewnętrz-
nie (były to słowa koronki 
do Miłosierdzia Bożego). I 
wtedy zobaczyła, że kara 
od ziemi została odsunię-
ta. Na drugi dzień rano, 
gdy weszła do kaplicy, Pan 
Jezus jeszcze raz pouczył 
ją, jak dokładnie należy 
odmawiać tę modlitwę.

JAK JA MOGĘ
WYNAGRADZAĆ BOGU 

ZA GRZECHY?
Chociaż każdy z nas jest 

człowiekiem grzesznym, to 
jednak możemy i powin-
niśmy Bogu wynagradzać 
za to, że zamiast miłości i 
wdzięczności On spotyka 
się z odrzuceniem, lekce-
ważeniem, wyśmiewaniem 
się z Niego i bluźnieniem 

Mu ze strony ludzi. Kto 
Boga kocha, ten w jakiś 
sposób wyrazi Mu swoją 
miłość, aby w ten sposób 
wynagrodzić Mu. 

Ta prosta duchowość 
– to wykorzystanie tego 
wszystkiego, co niesie nam 
życie, aby wynagradzać 
Bogu za ludzkie grzechy. 
To także przyjmowanie 
cierpienia, jakie zsyła nam 
Wszechmogący, dla rato-
wania innych ludzi przed 
wiecznym cierpieniem w 
piekle. Akty pokutne nie 
muszą być nadzwyczajne 
i bohaterskie. Chodzi prze-
de wszystkim o nasze co-
dzienne cierpienia.

Łucja opowiada o wi-
zycie u chorej Hiacynty 
w szpitalu: „Zastałam ją 
radosną taką jak zwykle. 
Uściskała mnie, a ja zapy-
tałam ją czy bardzo cierpi. 
«Tak – odpowiedziała – 
cierpię, ale ofiarowuję to 
za grzeszników i jako wy-
nagrodzenie Niepokalane-
mu Sercu Maryi»”.

„Teraz raduję się w cier-
pieniach za was i ze swej 
strony w moim ciele do-
pełniam braki udręk Chry-
stusa dla dobra Jego Ciała, 
którym jest Kościół” (Kol 1, 
24) – powiedział św. Pa-
weł. W sytuacji dzisiejsze-
go zagrożenia pandemią 
szczególnie aktualne jest 
wezwanie Maryi do wyna-
grodzenia za grzechy. Pro-
śmy Ducha Świętego i On 
podpowie każdemu z nas 
– jak to czynić. 

Ks. Tadeusz
Krisztopik

Matka Boża 
wzywa  

do wynagrodzenia
za grzechy

W obliczu pandemii koronawirusa lekarze i cała służba 
zdrowia poświęcają się sprawie ratowania ludzi, naraża-
jąc nawet własne życie. Tylko we Włoszech zmarło ponad 
90 lekarzy i kilkadziesiąt pielęgniarek, a także ponad  
100 osób duchownych. Parlamenty państw powinni, jak 
najszybciej wyeliminować w swoich Kodeksach Prawnych 
punkty, które akceptują grzechy i zboczenia. Co natomiast 
możemy zrobić my? 
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Należy zauważyć, że pra-
wie każdy człowiek w pewnym 
momencie życia przechodzi 
przez kryzys wiary. Myśli sobie, 
że Bóg go opuścił lub nie czuje 
Jego obecności. Lecz Wszech-
mogący nigdy nie opuści czło-
wieka, to on sam czasami 
stawia przeszkody na drodze  
do swojego serca. Może dlatego 
Bóg prowadzi nas tak ciężkimi 
drogami, aby Go znaleźć. Może 
niektóre grzechy, do których 
boimy się przyznać przytłacza-
ją nas? Jeżeli jesteśmy daleko 
od Boga, to czy ktoś może Go 
zastąpić? Ważne jest, aby wy-
znać sobie, komu służę. I nie 
zatrzymać się w połowie drogi. 
A iść dalej, ciągle wracając  
do Stwórcy poprzez sakra-
menty.

Wiara – jest najważniejsza 
dla człowieka. Obowiązkiem 
każdego jest postępowanie  
w zgodzie ze swoim sumieniem 
i poszukiwanie prawdy. Jeżeli 
będziemy wierni tym zasa-
dom, to możemy być spokojni. 
Gorzej, jeżeli nie zauważyli-
śmy, że tracimy coś bardzo 
ważnego.

Następnym krokiem dla 
człowieka, mającego prob-
lemy z wiarą, jest uświado-
mienie sobie, że stanowi ona 
rozwiązanie, inaczej mówiąc 
– oparta jest na poznaniu 
Boga i na świadectwie in-
nych ludzi. Możemy rozpoznać 
Boga, czytając Pismo Święte i 
słuchając ludzi, głosić słowo 
Boże, a także wzmacniać się 
w sakramentach. Moim zda-
niem poszukiwanie prawdy 
polega na znalezieniu osoby 
lub wspólnoty, która jest wia-
rygodnym świadkiem wiary i 
której możemy opowiedzieć  
o naszych wątpliwościach. 
Inną możliwością – jest poszu-
kiwanie odpowiedzi na wątpli-
wości w literaturze religijnej.

Poznanie Boga i umac-
nianie wiary wymaga dużego 
wysiłku. Jest oczywiste, że 
wiara – jest darem Boga. To, 
że ktoś nazywa siebie wie-
rzącym, oznacza, że przyjął 
ten dar. Bóg nie odmawia 
nikomu takiej łaski i daje ją  
w zależności od tego, gdy uzna 
to za stosowne. Osoba, której 
wiara słabnie, powinna modlić 
się o dar wiary.

Tak więc,  przepis na 
kryzys wiary sprowadza się  
do 4 punktów:

1. Nie panikuj.
2 .  P o s t ę p u j  z g o d n i e  

ze swoim sumieniem.
3. Szukaj prawdy.
4. Módl się o dar wiary.
Nasuwa się pytanie: czy 

osoba, która wierzyła, lecz 
teraz przechodzi kryzys wiary, 
może uczestniczyć w prakty-
kach religijnych? Jest to bardzo 
ważne, a jednocześnie trudne 
pytanie. Człowiek, którego 
sumienie mówi, że nie wierzy 
w Boga, nie może otrzymać 
sakramentu. Lecz trzeba być 
bardzo ostrożnym w takich 
opiniach. Wiara jest w nas 
zakorzeniona głębiej, niż nam 
się wydaje. Może się zdarzyć, 
że Duch Święty przez kryzys 
prowadzi człowieka do sakra-
mentów (przede wszystkim  
do spowiedzi), ponieważ tyl-
ko poprzez ich przyjęcie wia-
ra zostaje odnowiona. Kto 
przeżywa kryzys wiary, lecz 
mimo to zdaje sobie sprawę, 
że sakramenty są pomocą dla 
ludzi wierzących, powinien 
szukać umocnień w sakra-
mentach.

 
Ks. Andrzej Radziewicz
Według grodnensis.by 

Jak przetrwać
kryzys wiary?

Obok chęci napisania czegoś o św. Janie Pawle II za każdym razem pojawia 
się zamieszanie: a co w ogóle o nim wiem? Biografię mniej więcej? W pamięci 
pojawia się postać Papieża na kadrach audycji telewizyjnych, otaczające go tłu-
my i frazy, które stały się skrzydlatymi słowami.

Niedawno wpadło mi w oko krótkie wideo spotkania papieża Jana Pawła II 
z młodzieżą w Krakowie (Polska) podczas pielgrzymki w 1979 roku. Na samym 
początku powiedział: „Zastanawiam się, co oznaczają te brawa?”. Prawdopodob-
nie Jan Paweł II wiedział, czym jest entuzjazm, podziw i radość spotkania. Lecz 
wydaje się, że spodziewał się czegoś więcej, nie tylko od tych młodych ludzi, 
lecz od wszystkich, z którymi się spotykał: zrozumienia i skutecznego wsparcia, 
współpracy w służbie Bogu i ludziom.

W tym roku – poświęconym św. Janowi Pawłowi II – jest dobry powód, by 
przypomnieć jego marzenia o świecie bez wojen i niesprawiedliwości, o chrześ-
cijanach żyjących w przyjaźni braterskiej, o młodzieży, która nie boi się wy-
sokich marzeń... Oczywiście, listę można wydłużać w nieskończoność. Co się 
stało z tymi marzeniami? Kiedyś wydawało się, że słowa Jana Pawła II spadają  
na żyzną ziemię. Dzisiaj warto się rozejrzeć i zobaczyć, czy zadbaliśmy o owoce, 
a przynajmniej o kiełki?

Dzisiaj Papież już nie przyjedzie z pielgrzymką i nie wyjaśni, czego nie zdą-
żył zrobić za życia oraz nie napisze listu do tych, którzy chcieliby go zapytać: 
„A co teraz, Ojcze Święty, co teraz?”. Pozostaje nam, bodajże, wyruszyć w piel-
grzymkę po jego dziełach i odkryć je na nowo, jak miasta i kraje. A jeśli gesty 
i czyny świętego Jana Pawła II były wymowne same w sobie, to czytanie jego 
dziedzictwa wymaga skupienia i wnikliwości.

Proponuję na spokojnie i uważnie przeczytać jego myśli o milczeniu. Lecz 
najpierw przytoczę inny cytat – „Wzrasta oczekiwanie na słowo jako przebu-
dzenie, wyzwolenie, odkrycie znaczenia. Mowa – hałas; słowo – modulacja ci-
szy. Wiara żyje słowem, słabnie od mówienia. Prawdziwe słowo to Słowo Życia, 
skryte i przekazywane z trudem. Należy do ludzi ciszy i współczucia i rodzi się 
w twórczym świętowaniu życia i piękna” – z książki Oliviera Clementa „Odblask 
Światła. Prawosławna teologia piękna”. Dlaczego „prawosławna”? Ponieważ  
o wartości milczenia św. Jan Paweł II pisze w 1995 roku w liście apostolskim 
„Orientale Lumen” („Światło Wschodu”), w którym stara się przybliżyć zachod-
nim chrześcijanom bogactwo tradycji wschodniej: „Musimy wyznać, że wszyscy 
potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga; 
potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć swój charakter mądroś-
ciowy i duchowy; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapominała, że oglą-
danie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba 
je przykryć zasłoną (por. Wj 34, 33), i aby nasze zgromadzenia umiały uczynić 

miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie; potrzebuje 
go kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że wielomówstwo może przybliżyć 
do doświadczenia Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamy-
kania się w walce bez miłości i przebaczenia. Potrzebuje go wreszcie dzisiejszy, 
ogłuszony hałasem człowiek, który często nie umie milczeć, gdyż boi się spot-
kać samego siebie, odsłonić się, doświadczyć pustki, która staje się pytaniem  
o sens. Wszyscy, wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które po-
zwoli Bogu mówić kiedy i jak zechce, a nam rozumieć Jego słowo” (OL, 16).

Bóg, który jest wszędzie i zawsze, nieustannie mówi do człowieka. Jednak, 
od nas zależy, czy dbamy o przestrzeń dla Jego obecności. Czy zwracamy uwagę 
na to, jak On do nas przemawia? Nie tylko poprzez jasne słowo, poprzez znaczą-
ce wydarzenia, a nawet cuda, lecz poprzez zwykłą codzienność, która może stać 
się w świetle Wielkanocy „twórczym świętowaniem życia i piękna”. Teologia i 
mądre kazanie wymagają nie udoskonalonego mówienia, lecz słów zrodzonych 
w milczeniu przed Bogiem, w słuchaniu i w adoracji. Zdaniem Jana Pawła II 
doświadczenie Boga nie można dać, a nawet przybliżyć poprzez wielosłowność. 
W dzisiejszych czasach stało się to jeszcze bardziej aktualne. Wraz z rozprze-
strzenianiem się serwisów społecznościowych wydaje się, że każdy ma coś do 
powiedzenia, a „trybuna” z globalną przestrzenią jest już przygotowana. Jednak, 
w rzeczywistości, jest już tak wiele słów, że sens wypowiedzi dotyka niewiele 
osób. Być może dlatego, że zbyt często go tam nie ma…

Natomiast jest walka o uwagę, o widoczny wynik i o pochwałę w osta-
tecznym rozrachunku. Bez milczenia i uświadomienia wielkości Boga, który 
jest Źródłem wszystkich darów, zarówno modlitwa, jak i życie we wspólnocie 
staną się nie do zniesienia, ponieważ wszyscy będą podziwiać tylko siebie i 
wymagać od innych odpowiednich znaków uznania. Będziemy wtedy walczyć 
do ostatnich sił „bez miłości i przebaczenia”, lecz nie zrozumiemy, dlaczego  
w środku rośnie pustka i rozczarowanie. Bez względu na to, jak bardzo będzie-
my chwaleni, to nam nie wystarczy. Egoizm jest nienasycony! Trzeba nauczyć 
się postawy adoracji, o której pisze św. Jan Paweł II, aby z pokorą przyjąć, że Bóg 
pozostaje dla nas niepojęty, nawet jeśli, podobnie jak Mojżesz, spotkamy się  
z Nim podczas modlitwy „twarzą w twarz” (por. Pwt 34, 10).

Tą pustkę, którą boimy się otworzyć w sobie, może wypełnić tylko Bóg, po-
nieważ jest ona naprawdę ogromna. Jednak, aby zrozumieć, że jest to tęsknota 
za Bogiem, potrzebna jest cisza, która pozwoli Mu mówić, a nam – usłyszeć to 
jedyne Słowo, w którym jest światło niepodległe ciemności.

Jak nauczyć się milczeniu, które daje miejsce Bogu, św. Janie Pawle?.. 

Teresa Klimowicz

Sam na sam z Bogiem. 
Wartość milczenia

Z Bogiem
przez codzienność

Aleksiej Zajczenko, alumn 1 roku grodzieńskiego WSD
Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Pińsku

Trudności nie powinny zasmucać.
Dzięki nim można stać się jeszcze silniejszym

i bardziej świadomym..

O POWOŁANIU 
Pierwsze myśli o zostaniu księdzem przychodziły do mnie jeszcze, 

gdy posługiwałem, jako ministrant w katedrze pińskiej. Patrzyłem na 
księży i chciałem być taki, jak oni. Na mój światopogląd bardzo wpły-
nęli świętej pamięci kard. Kazimierz Świątek i proboszcz rodzimej pa-
rafii ks. Stanisław Pawlina. Przykładem swojego życia pokazywali wzór, 
jakim powinien być prawdziwy pasterz. Widać było, że księża żyją tym, 
o czym mówią. Też tak chciałem.

Po szkole rozpocząłem studia na Białoruskim Państwowym Agrar-
nym Uniwersytecie Technicznym. Na ostatnim roku zacząłem poważ-
nie zastanawiać się, co dalej robić w życiu. Miałem wielkie pragnienie 
pomagania ludziom, a wraz z nim powróciła myśl o kapłaństwie. Lecz 
doświadczyłem pewien rodzaj strachu przed tak odpowiedzialną decy-
zją i zwykłą chęcią posiadania rodziny.  Można powiedzieć, że stanąłem 
przed dylematem. Właśnie wtedy spotkałem osobę, która opowiedziała 
mi o Kolegium Katechetycznym w Baranowiczach, że istnieje możli-
wość bycia doradcą rodzinnym lub katechetą. Powiedziałem do Boga: 
„Pomagać ludziom można nie tylko jako kapłan!” – i poszedłem na stu-
dia.

Pracując w „Radiu Maryja” w Mińsku, studiowałem zaocznie w ko-
legium i dalej zastanawiałem się nad swoim życiowym powołaniem. 
Było wiele znaków, które pomogły podjąć trudną decyzję. W końcu, po 
ukończeniu 2 roku kolegium wstąpiłem do seminarium.

O SEMINARIUM
Seminarium – jest domem rozpoznania powołania, a nie miejscem, 

w którym „uczą na kapłanów”. Pewne warunki, dyscyplina, wspólne 
modlitwy, śpiewy, nauka, praca i odpoczynek mogą pomóc we wzrasta-
niu na drodze do kapłaństwa.

Seminarium jest sercem diecezji, które pulsuje z nową siłą z każdym 
nowowyświęconym księdzem.

O TRUDNOŚCIACH
W życiu człowieka jest wiele trudności i nie można ich przewidzieć, 

lecz można spróbować się przygotować. W życiu seminaryjnym, wydaje 
mi się, że trudności nie są duże w porównaniu do życia poza semina-
rium. Jednak, istnieją własne próby. Dlatego my, seminarzyści, uczymy 
się ich przezwyciężać, ponieważ wiemy, że próba naszej wiary rodzi 
wytrwałość (por. Jk 1, 2-4).

O KAPŁAŃSTWIE
Kapłaństwo – jest posługą na wzór Jezusa Chrystusa. Pochodzi z 

miłości do Pana Boga i objawia się w oddanej posłudze bliźniemu. 
Apostoł Paweł mówi: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus” (Ga 2, 20). Dlatego kapłan jest powołany, aby służyć Kościołowi, 
ponieważ Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć 
(por. Mt 20, 28).

MYŚLĘ, ŻE...
Jeśli masz zamiar poświęcić swoje życie posłudze Bogu i ludziom 

poprzez kapłaństwo lub życie konsekrowane, powinieneś odważyć się 
i pójść za głosem Pana, który cię woła. Nawet jeśli wahasz się i masz 
wątpliwości, co do swojego powołania, to w czasie formacji będziesz 
mógł dostrzec i uświadomić ten dar.

Tylko naprzód i z Bogiem!
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WRĘCZENIE MISYJNEGO KRZYŻA 
Ksiądz Andrzej Honczar otrzymał w swojej rodzinnej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie błogo-

sławieństwo i krzyż misyjny z rąk wikariusza generalnego diecezji grodzieńskiej ks. biskupa Józefa Staniewskiego.  
W najbliższym czasie rozpocznie posługę w Republice Środkowoafrykańskiej, do której przygotowywał się przez rocz-
ną naukę w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (Polska).

 Ksiądz Andrzej Honczar urodził się 18 września 1991 roku Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Alek-
sandra Kaszkiewicza 29 maja 2017 roku. Jako kleryk posługiwał w Kazachstanie, a jako diakon w Kamerunie.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz prywatnie odwiedził diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Królowej  
Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń). W świątyni hierarcha odprawił Mszę św. w intencji całej diecezji z okazji 
29. rocznicy jej powstania, a także modlił się o zakończenie panującej na świecie pandemii koronawirusa.

Ksiądz Paweł Zwierzyński został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii św. Jerzego w Wornianach (dekanat 
Ostrowiec) i mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

Ksiądz Wiktor Zacharzewski został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii Świętych Aniołów Stróżów w Ro-
hotnie, administratora parafii Trójcy Przenajświętszej w Starojelnie i administratora parafii Bożego Ciała w Dworcu 
(dekanat Dziatłowo) i mianowany proboszczem parafii św. Jerzego w Wornianach.

• Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz zwrócił się do diecezjan z prośbą o modlitwę o deszcz. • W związku z sytu-
acją epidemiologiczną uroczystości bierzmowania w diecezji przeniesione są na późniejszy czas, a Pierwszej Komunii 
– na jesień. •  Organizacja charytatywna „Caritas”  wraz z atelier „Mistrz mody” w Grodnie rozpoczęła szycie ochronnych 
masek na twarz. • W Szczuczynie odbyły się internetowe wybory ministranta i chórzysty roku.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Kalendarz
wydarzeń

3 maja
Diecezjalny Dzień Matki.

Módlmy się w intencji 
żyjących i zmarłych matek.
Dzień imienin ks. biskupa 
Aleksandra Kaszkiewicza, 

pasterza diecezji.
Polecajmy w modlitwie 
dostojnego Solenizanta.

6 maja
Święto świętych Filipa

i Jakuba Apostołów.
8 maja

Wspomnienie
św. Stanisława,

Biskupa i Męczennika.
9 maja

Dzień modlitwy za ofiary  
II wojny światowej oraz

o pokój na całym świecie.
14 maja
Święto 

św. Macieja Apostoła.
16 maja

Wspomnienie
św. Andrzeja Boboli, 

Prezbitera i Męczennika.

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe

Maj
O ochronę od zła i zgorszenia 

naszych dzieci. W intencji 
nawrócenia gorszycieli i 

siejących przemoc względem 
maluczkich.

O obfite owoce duchowe 
Synodu Diecezjalnego.

„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 
Aktualne wiadomości, 
materiały fotograficzne  

i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu 

Kościoła katolickiego  
na Grodzieńszczyźnie. 

WIADOMOŚCI

 
 W modlitwie wspominamy

zmarłych duszpasterzy:
  4 maja 1967 r. – ks. Jan Winażendis, prob. Nacza;
  7 maja 1944 r. – ks. Jarosław Wojdag, prob. Lipniszki;
  7 maja  1996 r. – ks. infułat Stanisław Kuczyński,
                              rektor WSD, wik. gen. Grodno;
12 maja 1977 r. – ks. Klemens Piwowarun, prob. Wasiliszki;
13 maja 1948 r. – ks. Walerian Holak, prob. Oszmiana.

JA PÓJDĘ!
Ksiądz Oleg urodził się  

w 1973 roku w Podgaliszkach 
należących do parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Zabłociu 
(dekanat Raduń). Jeszcze, jako 
młody mężczyzna zdecydował 
zostać księdzem.

„Ks. Olega znałem jeszcze 
ze szkolnych lat, ponieważ po-
chodzimy z tej samej parafii, 
– wspomina Ks. kan. Jan Ku-
czyński. – Pamiętam, jak ksiądz 
proboszcz wiosną 1991 roku 
pojechał święcić krzyż przydroż-
ny w Podgaliszkach, rodzimej 
wsi ks. Olega. Po poświęceniu 
powiedział, że teraz jest wol-
ność religijna i że w Grodnie jest 
Seminarium Duchowne: może 
ktoś z młodzieży poszedł by 
tam się uczyć. I wtenczas Oleg 
zrobił krok do przodu i powie-
dział: «Ja pójdę». Następnego 
dnia przyszedł do kościoła, aby 
służyć do Mszy św. Tak się rozpo-
częła nasza przyjaźń... Do tego 
czasu Oleg w każdą niedzielę 
przyjeżdżał rowerem albo szedł 
pieszo 6 km do Zabłocia. Był pro-
stym chłopakiem, lecz twardym  
w swoich postanowieniach”.

W seminarium zachorował 
na zapalenie gardła. Długo się 
leczył. Codziennie musiał wsta-
wać wcześniej przed wszyst-
kimi, aby wykonać potrzebne 
procedury, by móc dniem roz-
mawiać. Lekarze nie dawali 
szans, mówili, że straci głos. 
Trudno mu było, lecz potrafił 
dać z siebie wszystko na 100%.  

W 1997 roku ukończył gro-
dzieńskie WSD. W 1999 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa Aleksandra Kasz-
kiewicza. Bardzo się cieszył 
wybraną drogą, że stanął na 
drodze kapłaństwa.

NIE SZCZĘDZIŁ SIEBIE
Ksiądz Oleg rozpoczął  

posługę wikariusza w swojej 
rodzinnej parafii w Zabłociu. 
Jednocześnie obsługiwał pa-
rafie Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Naczy, 
Miłosierdzia Bożego w Docisz-
kach i św. Jerzego w Osowie. 
Od 2000  roku pełnił funkcję 
proboszcza w parafii w Naczy. 
W 2007 został mianowany 
proboszczem parafii św. Sta-
nisława Kostki w Wołkowysku 
i dziekanem dekanatu Wołko-
wysk.

„Pamiętam, jak przyjechali-
śmy do Wołkowyska, aby zoba-
czyć problematyczną budowę 
kościoła. Powiem szczerze, by-
łem w szoku od tego co zoba-
czyłem, – wspomina Ks. Jan 
Kuczyński. – A ks. Oleg pocho-
dził dookoła, porozglądał się i w 
końcu powiedział, że jest gotów 

wziąć się do pracy i dokończyć 
budowę. Podziwiałem jego en-
tuzjazm: oczy mu pałały chęcią 
do pracy”.

Księdzu nie było łatwo. 
Jeździł traktorem po lasach, 
zbierał złom i sprzedawał, a 
otrzymane pieniądze przezna-
czał na budowę świątyni. Nie 
szczędził ani zdrowia, ani sił. 
Był bardzo stanowczy i odpo-
wiedzialny w osiągnięciu po-
stawionych zadań.

W sprawę budowy kościoła 
z zapałem włączyło się wielu 
wiernych. Pomagała młodzież, 
a nawet dzieci, którym powie-
rzano proste prace. „Wszyscy 
byli zajęci pracą. Kto co potrafił, 
to robił. Ks. Oleg zawsze umie-
jętnie rozdzielał obowiązki. 
Lecz sam nie pozostawał w cie-
niu – również pracował ramię  

w ramię z parafianami i tymi  
z nas, którzy przyjeżdżali z innej 
parafii do pomocy” – wspomi-
na Alina Pietenko. 

„Już teraz, patrząc na krót-
kie jego życie i analizując całą 
historię, wygląda jak by był spe-
cjalnie powołany do tej misji. 
Zakończył ją i został zabrany 
przez Boga”, – mówi ks. Jan.

CZŁOWIEK MODLITWY
Ksiądz Oleg był tym, który 

nie bał się wziąć Krzyża i iść 
za Chrystusem. „Wiernie budo-
wał kościół z cegły i z serc wier-
nych. Chciał, żeby w Wołkowy-
sku powstała kolejna świątynia 
– mówi ks. Paweł Zwierzyński. 
– Był dobrym kolegą. Zawsze 
chętnie zastępował księży-są-
siadów. Cieszył się, gdy ludzie 
garnęli się do Boga”.

Duszpasterz starał się 
przekazać Ewangelię, jak naj-
większej liczbie osób. Orga-
nizował dla parafian (a także 
dla wszystkich chętnych die-
cezjan) pielgrzymki do miejsc 
świętych. Jeśli dla kogoś cena 
była bardzo wysoka, ksiądz 
proponował, aby pojechać  
“na raty”: oddać resztę, gdy 
będzie taka możliwość. W ten 
sposób wielu wiernych od-
wiedziło miejsca, o których 
mogło tylko marzyć.

W drodze zawsze brzmia-
ła modlitwa. Kapłan starał 
się codziennie odprawiać 
Mszę św. dla pielgrzymów. Jak 
wyznają sami wierni, wielu  
z nich podczas podróży zbli-
żyło się do Boga i pogłębiło 
swoją wiarę.

Ksiądz Oleg często mod-
lił się na różańcu. Jak coś nie 
wychodziło, mówił: „Matka 
Boża wszystko postawi na 
miejsce”. I tak było. „On i dzieci 
nauczał szanować modlitwę ró-
żańcową, – wspomina Joanna 
Abramczuk. – Zachęcał ich, by 
codziennie przynosili w darze 
Maryi 10 pięknych róż. Potem 
rodzice dzwonili do księdza i 
pytali: gdzie trzeba przynieść 
te róże. Ksiądz Oleg, śmiejąc 
się mówił, że ma na myśli je-
den dziesiątek różańca... Był 
bardzo prosty i cudowny, Boży 
człowiek”.

CZYJEŚ
NIESZCZĘŚCIE –  

MOJE NIESZCZĘŚCIE
Parafianie podkreślają, 

że ich proboszcz był dobry, 
skromny i troskliwy. Miło i 
łatwo było z nim rozmawiać. 
Kapłan miał wewnętrzny spo-
kój, który był przekazywany 
każdemu, kto miał z nim do 
czynienia. Był serdeczny, em-
patyczny i sympatyczny dla 
ludzi.

„Ponad 8 lat temu moja 

roczna córka ciężko zachoro-
wała, – mówi Inna Kaplińska. 
– Żaden antybiotyk nie pomógł. 
Podawane były kroplówki, aby 
przynajmniej na jakiś czas 
obniżyć wysoką temperaturę. 
Z każdym dniem moja córka 
czuła się coraz gorzej. Dziecko 
słabło na oczach... I pewnego 
dnia moja mama podzieliła się 
tym bólem z ks. Olegiem, który 
kupował od niej owoce na ryn-
ku. Ksiądz szybko zareagował i 
przyczynił się do przyjęcia nas 
z córką w stołecznym szpita-
lu. Potem wszystko złożyło się 
tak, że stan córki się polepszył 
i wróciła do zdrowia. Cud! Le-
karze podawali drogie leki, 
których nadmiar pozostał po 
innym pacjencie... Rozumiem, 
że to Opatrzność Boża posta-
wiła na naszej drodze ks. Ole-
ga. Gdyby nie on, nawet strach 
pomyśleć, czym to mogło się 
skończyć”.

Kapłan starał się wszyst-
kim pomóc, jak tylko mógł. I 
słowem, i czynem. Nie ogra-
niczał się do współczucia 
„Przykro mi... Trzymaj się!”, 
lecz szukał konkretnych spo-
sobów rozwiązania problemu. 
Otwarty na ludzkie trudności 
i nie obojętny na czyjeś nie-
szczęścia. Był blisko ludzi, 
nikogo nie odpychał... Czyż 
nie taki powinien być pasterz, 
którego dzisiaj potrzebu-
je człowiek? Czyż nie każdy 
chciałby mieć takiego przyja-
ciela?

Dzięki, Boże, za wspania-
łego syna! Daj mu wieczne 
szczęście w Niebie.

Ksiądz kan. Oleg Dul 
zmarł 3 kwietnia. Został po-
chowany przy kościele para-
fialnym, na budowę którego, 
poświęcił ostatnie 13 lat 
swojego życia.

Angelina
Pokaczajło

BYŁ Z CZŁOWIEKIEM DO KOŃCA ciąg dalszy ze str. 1

WIZYTY BISKUPIE

JEDNYM WERSEM

NOMINACJE

Podczas wizytacji kanonicznej w parafii, 2018 r.
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Z głębi serca

    Zadanie: spróbuj razem z rodzicami zrobić w pokoju piękną kapliczkę,
                          u której będziesz modlić się do Maryi w miesiącu maju.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Witaj, Mały Czytelniku! Maj, 
prawdopodobnie, jest najpiękniejszym 

miesiącem w roku. Przyroda, przebudzona  
z zimowego snu, zadziwia niezwykłą atrakcyj-

nością otaczającego świata. Trudno nie zauważyć 
kwitnących pąków na drzewach i krzewach, śpiewu pta-

ków i nie poczuć świeżego zapachu roślin. Morze śnieżnobiałych kwia-
tostanów osnuwa drzewa owocowe. Kwitną narcyzy, pachnie konwaliami i 

fiołkami. Łąki przybierają barwny jasnozielony kolor. Cała ziemia wygląda, 
jak luksusowy tkany dywan rzucony pod nogi Matki Bożej, w poświęconym Jej 

miesiącu. Wydaje się, że ziemia, nasycona kolorami i zapachami, chce ukłonić się 
przed Tą, którą kocha całym sercem cały świat.

W wioskach, wśród lasów, łąk i na skrzyżowaniu dróg można zobaczyć stare 
i nowe kaplice ku czci Matki Bożej, która zawsze była dla ludzi ideałem piękna 
i okazałości. Te kaplice – mniej lub bardziej piękne – są drogie ludziom, którzy 

je budowali, ponieważ wierzą, że oprócz naszych ziemskich matek jest też Nie-
biańska. 

Była tam chyba od zawsze. Stała na skraju wsi, nieopodal szkoły. Taka 
zwykła, drewniana kapliczka z figurą Matki Bożej. Najbliżej do niej miała 

stara Józefowa i dlatego mówiono, że to jej kapliczka.
Kobieta dbała o małą budowę, starała się, aby było pięknie. Zimą, gdy na polu nie 

było pracy, robiła kwiaty z papieru, aby następnie udekorować kaplicę. Wiosną 
sadziła wokół niej kwiaty i wyrywała chwasty.  

Gdy Pani Józefowa zaczęła chorować, wyjechała do córki, i już tak 
na dobre nigdy na wieś nie wróciła. Owszem, przyjeżdżała wiosną, 

jak robiło się ciepło i pierwsze porządki zaczynała od kapliczki: 

 przecierała figurkę Matki Bożej, zbierała pajęczyny i wygrabiała  
ze sporej już trawy suche liście. A w maju, jak zwykle, pojawiały się 
wykonane przez nią bibułkowe kwiaty w kapliczce.

I któregoś roku Pani Józefowa nie przyjechała. Chore nogi nie dały jej wstać 
z łóżka. Rok później zmarła. Kapliczka stała się jakby niczyja i nikt, tak jak Pani 
Józefowa, o nią już nie dbał. Owszem, ktoś wygrabił liście, ktoś postawił kwiaty, lecz to 
nie było to, co dawniej. 

Wiosną, gdy uczniowie porządkowali szkolny ogródek i boisko, dziewczyny zapytały, 
czy mogą posprzątać wokół kapliczki. Pani się zgodziła. Potem przyjrzała się kapliczce i 
powiedziała, że trzeba ją trochę wyremontować, bo tu ówdzie deski spróchniały. Dzieci 
o wszystkim powiedziały rodzicom, a ci wspólnymi siłami wyremontowali kapliczkę, 
tak że wyglądała jak nowa. 

Od kilku lat nikt przy niej nie śpiewał litanii do Matki Bożej, bo ksiądz odprawiał 
nabożeństwa majowe w kościele, do którego było bardzo blisko. Lecz kobiety ustaliły, 
żeby chociaż raz w tygodniu litanię przy kapliczce zaśpiewać, niech dzieci zobaczą, 
jak to kiedyś ludzie się modlili. Na pierwszym śpiewaniu byli chyba wszyscy.  
A gdy skończyli śpiewać, to sołtys łzę ukradkiem wytarł i powiedział: 

– Cieszyłaby się stara Józefowa, jakby zobaczyła jak tu pięknie. Podziękuj-
my teraz Matce Bożej za to, że mamy we wsi takie dobre dzieci. Gdyby nie one, 
wszyscy byśmy się na siebie oglądali, a za remont kapliczki nikt by się nie zabrał.

W wielu wioskach, gdzie nie ma kościołów lub do nich bardzo daleko, w mie-
siącu maju wieczorem mieszkańcy nadal zbierają się w pobliżu kapliczek, aby 
śpiewać Litanię Loretańską i gorąco prosić o opiekę Matki Bożej, aby chroniła 
ich rodziny, aby chroniła kraj przed wojnami, głodem, pożarami, powodzią 
i jakimkolwiek niebezpieczeństwem. 

Królowo Pokoju, módl się za nami!

Majowa Pani

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
z okazji imienin życzymy 
błogosławieństwa Boże-
go na każdy dzień oraz 

nieustannej opieki Matki 
Bożej i świętego patrona. 

Niechaj Duch Święty hojnie 
obdarza Ekscelencję swo-
imi wspaniałymi darami i 

wzmacnia w pełnieniu nie-
łatwej posługi pasterskiej.

Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
z okazji imienin życzymy 
zdrowia, siły, wytrwałości 
oraz niezachwianej wiary 
i nadziei. Niech dobry Bóg 

obdarza Cię wszelkimi 
łaskami, a święty patron 
nieustannie modli się za 

Tobą przed tronem Bożym. 
S. Irena Złotkowska,  

Przełożona Generalna Zgroma-
dzenia Sióstr Wspomożycielek 

Dusz Czyśćcowych

Czcigodnym Ojcom  
Proboszczowi Dymitrowi  

Łabkowowi, Józefowi  
Gęzie, Andrzejowi 
Wróblewskiemu,  

Waleremu Maziukowi, 
Wiktorowi Bochanowi, 

Andrzejowi Jodkowskie-
mu, Edwardowi Petel-
czycowi, Waldemarowi 

Słocie i Źmicierowi Czar-
nielowi oraz Siostrom 

Filotei i Agacie
z okazji Świąt Wielkanoc-
nych życzymy wszelkich 
łask od Chrystusa Zmar-

twychwstałego, darów 
Ducha Świętego, dużo sił 

w realizacji zamiarów oraz 
życzliwych ludzi na drodze 

życia. Niech każdy dzień 
Waszej posługi będzie 
napełniony radością i 

pokojem, a praca  
na rzecz Boga i ludzi  

przynosi obfite owoce. 
Wierni z parafii Najświętszego 

Odkupiciela w Grodnie 

Czcigodnym Ojcom 
Proboszczowi Dymitrowi 

Łabkowowi, Józefowi 
Gęzie, Andrzejowi Wrób-

lewskiemu, Waleremu 
Maziukowi, Wiktorowi 
Bochanowi, Andrzejowi 

Jodkowskiemu,  
Edwardowi Petelczycowi,  

Waldemarowi Słocie i  
Źmicierowi Czarnielowi
z okazji Świąt Wielkanoc-

nych i Dnia Kapłana życzy-
my, aby każdy dzień życia 
i posługi kapłańskiej był 

szczęśliwy i błogosławiony, 
Bóg obdarzył Was długim 

życiem w zdrowiu i zawsze 
wspierał w trudnych 

chwilach, a Matka Boża 
otulała swą macierzyńską 

miłością. 
Franciszkański Zakon Świeckich 

z parafii Najświętszego  
Odkupiciela w Grodnie 

Czcigodnym Ojcom 
Proboszczowi Dymi-

trowi Łabkowowi, 
Józefowi Gęzie, Andrze-

jowi Wróblewskiemu, 
Waleremu Maziukowi, 
Wiktorowi Bochanowi, 

Andrzejowi Jodkow-
skiemu, Edwardowi 

Petelczycowi,  
Waldemarowi Słocie i  

Źmicierowi Czarnielowi
z okazji Świąt Wielka-

nocnych i Dnia Kapłana 
życzymy mocnego zdrowia, 
pogody ducha, życzliwych 

ludzi na drodze życia i 
pomyślności w pracy dusz-
pasterskiej. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały otwiera 

swoje dłonie dla Was i 
obficie błogosławi.

Apostolat „Margaretka”
z parafii Najświętszego 
Odkupiciela w Grodnie 

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Wiktoro-

wi Zacharzewskiemu
z okazji Dnia Kapłana, 
Świąt Wielkanocnych i 

urodzin życzymy mocnego 
zdrowia oraz wdzięczności  

od ludzi. Niech Zmar-
twychwstały będzie 

źródłem radości i pokoju, 
a Matka Boża ma Cię w 

swojej szczególnej opiece. 
Wierni ze wsi Mociewicze

Czcigodnemu
Księdzu Walentemu 

Chwiedukowi
z okazji Dnia Kapłana, 
Świąt Wielkanocnych i 
urodzin życzymy obfi-

tości Bożych darów i sił, 
potrzebnych w codziennej 

posłudze kapłańskiej. 
Niech Jezus obdarza Cię 

swoim błogosławień-
stwem, a Maryja otacza 

płaszczem macierzyńskiej 
opieki.

Wierni ze wsi Mociewicze

Czcigodnym Księżom 
Stanisławowi Łabanowi  

i Aleksandrowi  
Lebiedziewiczowi

z okazji imienin życzymy 
błogosławieństwa Bożego, 
pogody ducha, uśmiechu, 

dużo radości i mocne-
go zdrowia. Niech Duch 
Święty pomaga pełnić 

posługę duszpasterską i 
udziela swych darów, a 
Maryja Panna otula Cię 

macierzyńskim płaszczem 
i nieustannie się troszczy.

Apostolat „Margaretka”
i wierni z parafii Bieniakonie 

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Wiktorowi 

Zacharzewskiemu
z okazji urodzin życzy-

my obfitych łask Bożych, 
mocnego zdrowia i pogody 
ducha. Niech Anioł Stróż 

nieustannie czuwa
nad Tobą.

Rodzina Jakieli

Czcigodnemu Księdzu 
Waleremu Spirydonowi
 z okazji urodzin życzymy, 
aby Jezus Chrystus, które-

go codziennie trzymasz  
w swoich dłoniach, błogo-
sławił każdy Twój dzień, 

Duch Święty udzielał 
wszelkich darów, a Maryja 

Panna nieustannie się 
Tobą opiekowała, abyś 

w dobrym zdrowiu mógł 
pełnić wolę Bożą.

Parafianie z kaplicy
Wierdomicze

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi 

Adamowiczowi
z okazji imienin życzymy 

błogosławieństwa Bożego, 
mocnego zdrowia, radości, 
optymizmu, pogody ducha, 
mocnej wiary, powodzenia 

w pracy duszpasterskiej 
oraz obfitych darów 

Ducha Świętego.
Wierni z parafii Miłosierdzia 

Bożego w Dociszkach

Czcigodnemu Ojcu 
Stanisławowi
Sadowskiemu

z okazji imienin oraz  
60-tych urodzin życzy-

my obfitych łask Bożych, 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, darów Ducha Świę-
tego, dużo sił i zdrowia  

w realizacji zamiarów oraz 
życzliwych ludzi na drodze 

kapłańskiej.
Parafianie z Porozowa

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Aleksan-
drowi Lebiedziewiczowi 
z okazji imienin życzymy 

wszelkich łask Bożych, 
nieustannej opieki Maryi 

Panny, wiele sił, cierpliwo-
ści, niegasnącego zapału  

w posłudze duszpasterskiej 
oraz mocnego zdrowia. 

Niech dobry Bóg wynagro-
dzi wszelkie starania, które 
podejmujesz, by przybliżyć 

nas do Pana.
Kółka Różańcowe  

z parafii Sobotniki

Czcigodny Księże
Jerzy Biegański!

Z okazji imienin życzymy 
Ci, abyś jako duszpasterz 
dążył do celu i ciągle od-
krywał dar i sens swojego 

powołania, a także abyś 
ludziom ukazywał skarb 

Bożych tajemnic. Niech Bóg 
darzy Cię zdrowiem i po-

zwala jak najowocniej słu-
żyć budowaniu Królestwa 
Bożego na ziemi, a święty 
patron niech wstawia się  
za Tobą u tronu Bożego!

Werni z parafii Nawiedzenia 
NMP w Trokielach

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Bakłażcowi

z okazji imienin życzymy 
wszelkich łask Bożych i 
tylko radosnych chwil! 

Niech Duch Święty opro-
mienia swoim światłem 

każdy dzień Twojej posługi 
kapłańskiej, Jezus niech 

zawsze będzie Twoim Przy-
jacielem, a Maryja przytula 

Cię do swojego serca. 
Członkowie Apostolskiego

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Krzemienicy

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi 

Suszyńskiemu
 z okazji imienin życzymy 

pogody ducha, radości, 
mocnego zdrowia, realizacji 
wszystkich planów i życzli-
wych ludzi obok. Niech Bóg 

błogosławi każdą chwilę 
życia, a Anioł Stróż broni 

Cię od wszelkiego zła.
Członkowie Apostolskiego

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Hermaniszek

Czcigodnemu Księdzu 
Stanisławowi Łabanowi 
z okazji imienin życzymy 
mocnego zdrowia, cierpli-
wości w posłudze kapłań-
skiej, codziennej radości i 

niegasnącego zapału wiary. 
Niech każdy Twój dzień 
będzie oświecony Bożą 

miłością i miłosierdziem. 
Członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Bieniakoń

Czcigodnemu Księdzu 
Stanisławowi Pytelowi
 z okazji imienin życzymy 

mocnego zdrowia, pogody 
ducha, optymizmu oraz 

niegasnącego zapału wiary, 
nadziei i miłości. Niech Pan 

Bóg Tobie zawsze błogo-
sławi, a Matka Najświętsza 
i święty patron nieustannie 

się Tobą opiekują. 
Członkowie Apostolskiego

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Wasiliszek

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Waleremu Spirydonowi
z okazji urodzin i 8. rocz-
nicy święceń kapłańskich 

życzymy dobrego zdrowia, 
pogody ducha i optymizmu, 

wielu łask Bożych, opieki 
Matki Najświętszej oraz 

dużo sił, mądrości i wytrwa-
łości w kroczeniu
wybraną drogą.
Wierni z parafii Mścibów 

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Kuderce

z okazji imienin życzymy, 
żeby zdrowie nigdy nie 

zawodziło, uśmiech zawsze 
gościł na twarzy, marzenia 
się spełniały, a obok byli 

tylko życzliwi ludzie. Niech 
każdy dzień będzie napeł-

niony radością, szczęściem, 
wiarą, miłością i nadzieją.

Parafianie z Grodna-Augustówka

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Aleksandrowi
Romanowskiemu

 z okazji imienin życzymy 
nieustannej opieki świę-

tego patrona, silnej wiary, 
wsparcia od Boga i ludzi 

oraz realizacji wszystkich 
zamiarów. Niech dobry Bóg 

wynagrodzi Ci za wiarę, 
miłość i szacunek do ludzi, 
a Maryja Panna prowadzi 
najpiękniejszą drogą ku 

świętości. Dziękujemy za 
szczerą modlitwę i dobroć.

Parafianie і członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP, Grodno-Południowy


