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ABY ZOBACZYĆ ŻNIWO” ABY ZOBACZYĆ ŻNIWO” 

 W lutym 2021 roku wierni kościoła „Nowe Życie” zostali pozbawieni budynku, w którym gromadzili się na nabożeństwa

Kościół w Kozłowiczach:
 w 100. rocznicę

odzyskania świątyni

Kościół parafialny w Kozłowiczach, podobnie jak 
wiele świątyń na Białorusi, ma trudną historię.

Ks. Jan Rejszel: od listonosza do księdza.

Potrzebujemy
Ducha Świętego 

Moment Zesłania Ducha Świętego jest uważany 
za początek Kościoła, dzień jego narodzin.
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Ciernisty czy prosty,
czyli o długiej drodze 

do kapłaństwa

PO TRZYKROĆ CUDOWNIE!

W tym roku obchodzimy trzy ważne rocznice: 45-lecie święceń kapłańskich księdza bisku-
pa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza, 30-lecie jego posługi biskupiej oraz 30-lecie ist-
nienia diecezji. O ważnych datach opowiada jubilat uroczystości.

W miesiącu maju Jego Ekscelencja ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz obchodzi 45-le-
cie kapłaństwa. I chociaż nasz przyszły ordynariusz szedł drogą naśladowania Chrystusa  
od najmłodszych lat, podjęcie decyzji o posłudze na niwie Pańskiej było tak samo rozważne, 
jak jego misja w Kościele. 

Otoczmy opieką modlitewną ordynariusza i naszą diecezję
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                            Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

22 maja
Wspomnienie św. Rity z 

Cascii. 
Św. Rita żyła w Umbrii w XV 

wieku. Najpierw zaślubiona po-
rywczemu mężowi, cierpliwie zno-
siła jego złośliwości i pojednała go  
z Bogiem. Potem, po śmierci męża 
i synów, wstąpiła do klasztoru au-
gustianek, gdzie dawała wspaniały 
przykład cierpliwości i pokuty. W 
dniu jej wspomnienia poświęca się 
róże, na pamiątkę wydarzenia kiedy 
one w zimie zakwitły. Jest patronką 
spraw trudnych i beznadziejnych.

23 maja 
Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego.   
W tym dniu przypada 30 rocz-

nica święceń biskupich pasterza 
diecezji grodzieńskiej. Módlmy się w 
intencji księdza biskupa Aleksandra 
Kaszkiewicza i jego owocnej posługi 
apostolskiej w diecezji.   

24 maja
Święto Najświętszej Maryi 

Panny, Matki Kościoła.     
Święto Maryi, Matki Kościoła jest 

obchodzone w poniedziałek po uro-
czystości Zesłania Ducha Świętego, 
które było początkiem działalności 
Kościoła. W momencie Zesłania Du-
cha Świętego w Wieczerniku obec-
ni byli wszyscy Apostołowie, którzy 
„trwali jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, Maryją, Matką 
Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14).     

26 maja  
Wspomnienie św. Filipa Ne-

reusza, Prezbitera. 
Św. Filip urodził się we Florencji 

w 1515 roku. Udał się do Rzymu i 
tam prowadził życie pobożne, odda-
ne młodzieży, chorym i ubogim; dla 
opieki nad nimi założył stowarzysze-
nie. Wyświęcony na kapłana założył 
w 1551 roku Oratorium, członko-
wie którego oddawali się pobożnym 
czytaniom, śpiewu i działalności 
charytatywnej. Św. Filip odznaczał 
się miłością bliźniego, ewangelicz-
ną prostotą i radosną służbą Bogu. 
Zmarł w 1595 roku. 

27 maja   
Święto Jezusa Chrystusa Naj-

wyższego i Wiecznego Kapłana. 
To święto ma stać się inspira-

cją do wzmożonej modlitwy całego 
Kościoła za jego pasterzy. Ponadto 
ma przywoływać wzór Chrystusa–
Kapłana tym, którzy uczestniczą 
w Jego kapłaństwie służebnym. A 
wszystkim wiernym przypomnieć 
o uczestnictwie w kapłaństwie po-
wszechnym.

Miesiąc maj jest wyjątkowy pod każdym względem. Każdy w tym czasie 
może znaleźć powód do radości. Ktoś kończy szkołę, albo wybiera dla siebie 
zawód, rozpoczynając dorosłe życie, inni zaś obchodzą ważne rocznice czy 
jubileusze. 

Dla pasterza naszej diecezji ks. biskupa Aleksandra miesiąc maj również 
jest bogaty w wydarzenia. Na początku maja obchodził dzień swoich imie-
nin, a pod koniec – będzie przeżywał 30 rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. 
I to jeszcze nie koniec! Gdyż w maju też będzie obchodził 45 rocznicę przy-
jęcia święceń prezbiteratu. 

Dla nas wszystkich, którzy tworzymy Kościół grodzieński, jest to kolejny 
powód do dziękczynienia Panu Bogu za osobę i apostolską posługę Księ-
dza Biskupa, który od momentu erygowania diecezji jest jej dobrym ojcem 
i przewodnikiem. Dzięki słowom, działaniom, podjętym decyzjom naszego 
pasterza, potrafiliśmy lepiej zrozumieć czym jest wiara i przywiązanie do 
Kościoła, czym jest umiłowanie Boga i drugiego człowieka. 

Dziękujmy Bogu za to, że On nas kocha, że objawia swoją miłość w lu-
dziach i przez ludzi. Dziękujmy Matce Miłosierdzia za tę wspólną drogę, 
a także patrzmy z nadzieją w przyszłość! 

Aktualności 

     ciąg dalszy ze str. 1

 Ks. Jerzy Martinowicz 

POCIESZA
I UZDRAWIA 

Duch Święty jest kojarzo-
ny z gołębicą, która objawiła 
się podczas chrztu Jezusa w 
wodach Jordanu. Tak jest On 
przedstawiany na obrazach 
w naszych świątyniach. Duch 
Święty jest najbardziej tajem-
niczą Osobą Trójcy Świętej, 
ale jest Bogiem i nieustannie 
nam towarzyszy na każdym 
kroku życia. 

Człowiek w swoim życiu 
wciąż czegoś pragnie. Pragnie 
wielu rzeczy potrzebnych do 
codziennego życia. Pragnie 
zdrowia, pomyślności, błogo-
sławieństwa Bożego, a przede 
wszystkim pragnie miłości. 
Gdy tych pragnień z różnych 
powodów nie można zreali-
zować, to wtedy pojawia się 
smutek. Tymczasem przyjście 
Ducha Świętego zaspokaja 
wszelkie ludzkie pragnienia i 
przynosi człowiekowi radość.

Z ludzkiego doświadcze-
nia wiemy, że każdy z nas 
potrzebuje wody: człowiek, 
zwierzęta i rośliny. Wiemy 
dobrze, że gdy jest jej brak, to 
na świecie pojawia się śmierć, 
ponieważ wszystko więdnie 
i traci życie. Gdy jest wody 
pod dostatkiem, to wszystko 
żyje od człowieka do zwie-
rząt i bujnie rozwijającej się  

roślinności. Bóg mocą swo-
jego Ducha, tą ożywczą wodą  
z Nieba, uzdrawia nasze serca 
i leczy je z tego wszystkiego, 
co zniszczył w nas grzech, 
niosąc ze sobą śmierć du- 
chową.

OTWIERA
NA BOGA 

Z obserwacji wiadomo, że 
mądrość i głupota stale towa-
rzyszą człowiekowi. Dziecko 
z wiekiem nabywa mądrości, 
a, zdobywając wiedzę i ucząc 
się, czyni to po to, aby sobie 
lepiej radzić w życiu. Wiemy 
również, że brak dokładnego 
widzenia otaczającego świa-
ta, ludziom, których doty-
ka ślepota, sprawia ogromne 
trudności oraz powoduje dy-
skomfort w normalnym funk-
cjonowaniu. Tymczasem Duch 
Święty, który jest nam dany 
jako mądrość wyostrza nasz 
wzrok na sprawy Boże.

Duch Święty jest nam po-
trzebny również po to, by 
modlić się w jedności z Maryją 
i innymi wyznawcami Chrystu-
sa. Jest nam potrzebny po to, 
by odważnie wyznawać swo-
ją wiarę: “Panem jest Jezus”, 
gdyż ochrzczeni w jednym 
Duchu w sakramencie chrztu 
świętego jesteśmy powołani 
do dawania świadectwa wobec 

innych o Jezusie Chrystusie. 
Jednak, przede wszyst-

kim po to jest nam potrzeb-
ny Duch Święty, by w swojej 
codzienności, często nazna-
czonej trudem i cierpieniem, 

doświadczyć spotkania ze 
Zmartwychwstałym Panem, 
który wlewa pokój w serce 
człowieka. 

Stwórca nas posyła w mocy 
Ducha Świętego, jak kiedyś 
posłał swoich Apostołów: 
„Jak Ojciec mnie posłał, tak 

i ja was posyłam” (J 20, 21). 
Weźmijmy na tę drogę moc 
Ducha Świętego, którego Bóg 
chce nam udzielić. Przyjmij-
my dawaną nam moc, ponie-
waż tylko w taki sposób z na-

dzieją przeżyjemy nasze życie 
i podzielimy się nią z innymi 
ludźmi, ponieważ „nadzieja 
zawieść nie może, gdyż miłość 
Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świę-
tego, który jest nam dany”  
(Rz 5, 5). 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w tym  
roku obchodzimy w niedzielę 23 maja. 

Okres wielkanocny,  w którym mieliśmy okazję od-
nowić w nas tajemnicę wiary w Tego, który powstał z 
martwych, wstąpił do Nieba, zasiadł po prawicy Ojca, 
i który powróci, aby sądzić żywych i umarłych, kończy 
się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego na aposto-
łów zgromadzonych w Wieczerniku. 

Ten moment uważany jest za początek Kościoła, za 
dzień Jego narodzin. Był to chrzest Kościoła, który na-
rodził się, aby głosić wszystkim Ewangelię.

POTRZEBUJEMY 
DUCHA ŚWIĘTEGO
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 AKTUALNOŚCI

Intencja papieża – mod-
litwa za ludzi odpowie-

dzialnych za finanse
Papież Franciszek poświęcił 

osobom odpowiedzialnym za fi-
nanse intencję modlitewną na maj.

„Podczas gdy realna gospodar-
ka – ta, która tworzy miejsca pracy 
– jest w kryzysie, a tyle ludzi jest 
bezrobotnych, rynki finansowe nie 
były nigdy wcześniej tak przeroś-
nięte, jak są teraz. Jakże daleko 
świat wielkich finansów jest od ży-
cia większości osób!” – zauważył 
papież.

Franciszek podkreślił, że „fi-
nanse, jeśli nie są uregulowane, 
stają się czystą spekulacją podsy-
caną przez politykę monetarną”, 
a to jest niedopuszczalne i niebez-
pieczne.

Ojciec Święty mianował 
audytora generalnego

Papież mianował doktora 
Alessandro Cassinis Righini audy-
torem generalnym, uprawnionym 
do przeprowadzania audytów 
wszelkich instytucji Stolicy Apo-
stolskiej i Państwa Watykańskie-
go. Dotychczas był on audytorem 
generalnym ad interim. Od 2017 
roku pełnił funkcję pełniącego 
obowiązki Audytora Generalnego.

Oprócz przeprowadzania au-
tonomicznych i niezależnych 
audytów wszystkich podmiotów 
Stolicy Apostolskiej i Państwa 
Watykańskiego, Urząd Audytora 
Generalnego pełni rolę organu 
antykorupcyjnego, przeprowa-
dza rewizje konkretnych sytua-
cji związanych z anomaliami w 
wykorzystaniu lub przydzielaniu 
środków finansowych lub mate-
rialnych, nieprawidłowościami w 
udzielaniu zamówień lub w reali-
zacji transakcji lub zbyciu, aktami 
korupcji lub nadużyciami finanso-
wymi.

Papież wyznacza  
pieniądze na szczepienia  

w biednych krajach
Papież i Urząd Dobroczynno-

ści Apostolskiej dbają nie tylko o 
tych, którzy znajdują się w Rzy-
mie, ale także o ludzi w biednych 
krajach świata dotkniętych róż-
nego rodzaju kryzysami, aby za-
pewnić im dostęp do szczepion-
ki. Właśnie w tym celu narodziła 
się inicjatywa „Vaccino sospeso” 
(„Odroczona szczepionka”) i spe-
cjalny fundusz przy niej.

W ramach inicjatywy „Vacci-
no sospeso” na konto Ojca Świę-
tego napływają datki od 5-10 do 
kilku tysięcy euro. Zebrano już 
około 200 tysięcy euro. Połowa 
tej kwoty została wysłana do Sy-
rii. Planuje się, że kolejna część 
pieniędzy będzie stopniowo 
przekazywana do innych krajów, 
w których występują trudności ze 
szczepieniami.

Intencje modlitewne
na maj 

powszechna 
Módlmy się, aby odpowie-

dzialni za finanse współpracowali  
z rządami w celu uregulowania 
sfery finansowej i chronienia oby-
wateli przed jej zagrożeniami.

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogosła-

wił biskupów, kapłanów, a także 
osoby życia konsekrowanego na-
szej diecezji. 

 Radio Watykańskie

     ciąg dalszy ze str. 1
 Angelina Marciszewska

Dojrzewanie księdza biskupa 
Aleksandra jako kapłana odbywało 
się na Litwie, i z tym okresem wią-
że on wzruszające wspomnienia.

Miałem wielkie szczęście uro-
dzić się i wzrastać w wierzącej ro-
dzinie. Zarówno moi rodzice, krew-
ni, jak i w ogóle wszyscy mieszkańcy 
okolicy byli katolikami. W naszym 
domu rodzinnym była praktykowa-
na codzienna wspólna modlitwa, 
w maju odmawialiśmy lub śpie-
waliśmy wspólnie litanię do Matki 
Bożej. Mogę powiedzieć o sobie, że 
dorastałem i wychowywałem się w 
środowisku przepojonym wiarą i 
praktykami religijnymi. Ten klimat 
prostej, tradycyjnej pobożności lu-
dowej postrzegałem jako coś natu-
ralnego i nawet nie wyobrażałem 
sobie, że ktoś może żyć inaczej. 

Oprócz rodziców, wzorem wia-
ry był dla mnie ksiądz proboszcz 
mojej rodzinnej parafii Ejszysz-
ki, a także inni kapłani, których 
znałem. Z wdzięcznością w sercu 
wspominam także kleryka, któ-
ry przebywał na praktyce u nas w 
parafii, oraz pewną świecką panią 
należącą do trzeciego zakonu św. 
Franciszka, która przygotowywała 
mnie razem z innymi dziećmi z pa-
rafii do Pierwszej Komunii Świętej. 

Bardzo lubię słowa Jana Pawła II 
o tym, że powołanie do kapłaństwa 
jest darem i tajemnicą. Chyba żaden 
z kapłanów nie umiałby odpowie-
dzieć na pytanie, dlaczego obrał taką 
właśnie drogę życiową. Widocz-
nie, Pan Bóg woli działać w sposób  

dyskretny i delikatny. Pamiętam, że 
jako nastolatek, chociaż nie byłem 
ministrantem, lubiłem obserwować 
księdza proboszcza, jak odprawiał 
Mszę świętą, głosił kazania, spowia-
dał, sprawował inne nabożeństwa 
i sakramenty. I właśnie tak, powo-
li i niezauważalnie, rodziło się we 
mnie i z czasem coraz bardziej się 
umacniało pragnienie służyć Bogu. 
Gdy chodziłem do 10 klasy szkoły 
średniej, miałem już pewność, że 
chcę być kapłanem. Ale do kapłań-
stwa droga była jeszcze daleka, po-
nieważ w międzyczasie musiałem 
odbyć zasadniczą służbę wojskową, 
potem trochę pracowałem, i dopiero 
później mogłem wstąpić do semina-
rium w Kownie, by po jego ukończe-
niu przyjąć święcenia kapłańskie.

Na Litwie pełniłem posługę ka-
płańską przez 15 lat: najpierw przez 
5 lat byłem wikariuszem w parafii 
katedralnej w Poniewieżu, a przez 
kolejne 10 lat – proboszczem w 
parafii Świętego Ducha w Wilnie. 
Bardzo mile wspominam czas mojej 
posługi kapłańskiej, gdyż codzienny 
kontakt z ludem wiernym i spełnia-
nie zwykłych obowiązków duszpa-
sterskich w parafii – sprawowanie 
Eucharystii i innych sakramentów, 
głoszenie Słowa Bożego, katechi-
zacja, odwiedzanie chorych – da-
wało mi dużo osobistej satysfakcji. 

Jednym z najpiękniejszych i 
najbardziej wzruszających moich 
wspomnień na zawsze pozostanie 
moment przekazania mi oryginal-
nego cudownego obrazu Jezusa 
Miłosiernego pędzla Eugeniusza 

Kazimierowskiego. Byłem wówczas 
proboszczem w Wilnie. Pewnego 
wieczoru siedziałem w konfesjona-
le, gdy podeszła do mnie siostra Ce-
cylia – była długoletnia matka ge-
neralna Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Siostra przy-
wiozła potajemnie obraz z Nowej 
Rudy koło Grodna i zapytała mnie, 
gdzie ma zostawić płótno zwinięte 
w rurkę. Poprosiłem ją, aby zosta-
wiła obraz przy konfesjonale, potem 
zaniosłem go do zakrystii, a dopiero 
później, gdy świątynię zamknięto, 
rozwinąłem rurkę i po raz pierwszy 
na własne oczy zobaczyłem obraz 
Jezusa Miłosiernego namalowany 
przez Kazimierowskiego według 
wskazówek siostry Faustyny. Póź-
niej umieściłem obraz w jednym z 
bocznych ołtarzy w kościele Świę-
tego Ducha, gdzie pozostawał aż 
do 2005 roku, kiedy to został prze-
niesiony do aktualnego sanktua-
rium Miłosierdzia Bożego w Wilnie.

Trzeba powiedzieć, że i roz-
maitych wydarzeń, i pracy dusz-
pasterskiej było dużo, nieraz 
odczuwało się zmęczenie emo-
cjonalne i fizyczne, ale równo-
cześnie w sercu gościła wielka 
radość ze służby Bogu i ludziom.

Tegoroczny maj to miesiąc ko-
lejnej rocznicy, gdy ksiądz biskup 
Aleksander obchodzi 30-lecie po-
sługi biskupiej. Prosty chłopiec 
pochodzący z ziemi litewskiej zo-
stał opiekunem katolików na Bia-
łorusi na poziomie hierarchów 
Kościoła. Warto zauważyć, że 
ksiądz biskup Aleksander wciąż 
potrafi łączyć wzniosłość urzędu ze 
skromnością zwykłego wierzącego.

Urodziłem się we wsi Podgaj-
dzie należącej do parafii Ejszyszki. 
Jest to zaledwie kilka kilometrów 
od dzisiejszej granicy z Białorusią, 
część mojej parafii rodzinnej dziś 
jest na terenach ziemi białoruskiej. 
W czasach mojego dzieciństwa i 
młodości granica między republi-
kami sowieckimi była czymś bar-
dzo umownym, miała charakter 
wyłącznie administracyjny. Po obie 
strony dzisiejszej granicy mieliśmy 
podobne warunki i przeżywaliśmy 
podobne doświadczenia. Co do-
tyczy tradycji religijnych, są one 
niemalże identyczne, gdyż zostały 
ukształtowane przez długie wieki, 
gdy zarówno Grodzieńszczyzna, 
jak i Wileńszczyzna należały do 
dawnej wielkiej Archidiecezji Wi-
leńskiej i obficie czerpały z jej bo- 
gatej spuścizny duchowej. Biorąc  

to wszystko pod uwagę, mogę szcze-
rze powiedzieć, że nigdy nie czułem 
się na Białorusi obcokrajowcem. 

Do tego teraz mam niemało ulu-
bionych miejsc na Grodzieńszczyź-
nie. Najbardziej lubię przebywać na 
łonie przyrody: spacerować po lesie, 
nad rzeką czy nad jeziorem, delekto-
wać się śpiewem ptaków i szumem 
wiatru w konarach drzew, obserwo-
wać rośliny, zbierać grzyby, orzechy 
i jagody. Szkoda, że nie zawsze mam 
na to czas, chociaż bardzo się sta-
ram go na te cele wygospodarować.

Lecz w tym samym czasie ła-
twiej jest rozważać w podobny spo-
sób z wysokości przeżytych lat. Do-
brze pamiętam moment, w którym 
oznajmiono mi, że Ojciec Święty 
Jan Paweł II ma zamiar mianować 
mnie biskupem nowo utworzonej 
diecezji grodzieńskiej. Nie ukry-
wam, że przyjąłem tę wiadomość z 
lękiem i niepewnością, czy podo-
łam tak odpowiedzialnej misji. W 
duchu pokory i posłuszeństwa woli 
namiestnika św. Piotra wyraziłem 
zgodę, chociaż dobrze wiedzia-
łem, że nie będzie łatwo. Sytuacja 
Kościoła katolickiego na Białorusi 
była znacznie trudniejsza, niż na 
sąsiedniej Litwie: na Białorusi było 
mniej kapłanów, mniej czynnych 
świątyń, trwanie przy Chrystusie i 
Kościele oraz wychowywanie dzie-
ci w wierze wymagało od katolików 
większej odwagi i determinacji. Z 
drugiej strony, nadchodziły wiel-
kie zmiany zapoczątkowane przez 
pierestrojkę, rodziła się nadzieja na 
stopniowe odrodzenie życia religij-
nego i normalizację sytuacji Kościo-
ła. Dlatego postanowiłem uczynić 
wszystko, co jest możliwe, aby pro-
ces odrodzenia wiary na Grodzień-
szczyźnie przebiegał jak najszybciej 
i przyniósł jak najobfitsze owoce.

Na tej drodze mocno wspoma-
gała mnie Maryja. Cześć dla Matki 
Najświętszej i nabożeństwo do Niej 
zajmują ważne miejsce w mojej oso-
bistej duchowości. Tę pobożność 
maryjną wyniosłem, oczywiście, 
z domu rodzinnego i od tamtego 
czasu nieustannie pielęgnuję i po-
głębiam ją w sobie. Wiele razy w 
życiu doświadczyłem opieki Maryi 
i skuteczności Jej wstawiennictwa 
przed Bogiem. Mam zwyczaj za-
wierzać Matce Bożej na modlitwie 
wszystkie trudne sprawy, rozmaite 
ważne decyzje, które mam podjąć, 
różne sytuacje, w których nie mam 
pewności jak postąpić, i muszę 
stwierdzić, że dotychczas nigdy nie 
byłem zawiedziony. Za każdym ra-
zem odczuwałem, że Maryja jest ze 
mną i że wyprasza dla mnie u swe-
go Syna te łaski, których w danym 
momencie najbardziej potrzebuję.

W 30-lecie istnienia diecezji 
ksiądz biskup Aleksander oce-
nia jej rozwój, oddając wszyst-
kie zasługi każdemu, kto tworzy 
Kościół na Grodzieńszczyźnie. 

Największym wyzwaniem dla 
nowo powstałej diecezji grodzień-
skiej był dotkliwy brak kapłanów. 
Księża w większości byli w po-
deszłym wieku, przepracowani, 
schorowani, pracujący ponad siły. 
Wyższe Seminarium Duchowne 
w Grodnie, które zostało założo-
ne w 1990 roku, jeszcze nie mogło 
wydać absolwentów (pierwsi ka-
płani opuścili progi naszego se-
minarium dopiero w 1995 roku). 
Bez kapłanów, co oczywiste, nie 
byłoby możliwe odrodzenie życia 
religijnego. Na szczęście, inne Koś-
cioły lokalne oraz liczne zakony i  

zgromadzenia zakonne pospieszy-
ły nam z pomocą, dzięki czemu w 
stosunkowo krótkim czasie udało 
się zapewnić opiekę duszpasterską 
w większości wspólnot parafialnych.

Kolejnym ważnym i trudnym 
wyzwaniem było odzyskanie i wy-
remontowanie wielu świątyń, które 
wcześniej zostały zabrane wiernym i 
przeznaczone do użytku świeckiego. 
W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim naszym dobrodzie-
jom i ofiarodawcom, a także wier-
nym, którzy często własnymi siłami, 
z wielkim poświęceniem i entuzja-
zmem odbudowywali zdewastowane 
kościoły i kaplice, przywracając im 
dostojny wygląd. Oprócz odzyska-
nia obiektów sakralnych, niezmier-
nie ważną sprawą było utworze-
nie parafii i wybudowanie świątyń 
tam, gdzie ich wcześniej nie było.

Ponadto, istniała konieczność 
zorganizowania wszystkich insty-
tucji i struktur diecezjalnych, takich 
jak kuria, kursy katechetyczne, sąd 
kościelny, Caritas, wydawnictwo, 
poradnie rodzinne itd. Do najważ-
niejszych osiągnięć warto dodać też 
zaangażowanie dużej ilości wier-
nych świeckich w duszpasterstwa i 
zorganizowanie systematycznej ka-
techizacji oraz innych projektów wy-
chowawczych dla dzieci i młodzieży. 

Myślę, że dzięki wymienionym 
osiągnięciom sytuacja religijna każ-
dego tzw. zwykłego katolika na Gro-
dzieńszczyźnie jest nieporównywal-
nie lepsza dziś, niż była przed 30 laty.

Kościół grodzieński ma niewąt-
pliwie swój osobliwy, niepowtarzal-
ny charakter. Złożyło się na to wiele 
czynników historycznych i kultu-
rowych. Jednym z największych 
jego bogactw, moim zdaniem, jest 
ogromny potencjał duchowy, który 
otrzymaliśmy w spadku od naszych 
przodków – ojców i dziadków, którzy 
w czasach bardzo trudnych potrafili 
zachować skarb wiary i przekazać 
go kolejnym pokoleniom. Często 
mówię, że Kościół na Grodzień-
szczyźnie nie narodził się w próżni 
i nie powstał z niczego w momencie 
utworzenia diecezji w 1991 roku. 
Budujemy nasz Kościół grodzieński 
na solidnym, trwałym fundamen-
cie wiary poprzednich pokoleń. Tu, 
na Grodzieńszczyźnie, wiara prze-
trwała w sercach wiernych, była 
pielęgnowana często w domowym 
zaciszu, w modlitwach odmawia-
nych w gronie rodzinnym, w przepi-
sywanych ręcznie modlitewnikach 
i katechizmach, w przekazywanych 
przez babcie wnukom prawdach 
wiary i opowiadaniach biblijnych. 
Jest to wielki i wspaniały skarb, o 
którym nie wolno nam zapominać 
i którego nie możemy roztrwonić.

Przy okazji chciałbym zwrócić 
się do osób starszego i średniego 
pokolenia z następującą prośbą: 
opowiadajcie swym dzieciom i wnu-
kom o latach własnej młodości, o 
przeżytych doświadczeniach i pró-
bach wiary, o tym, w jaki sposób i 
dzięki komu poznaliście Chrystu-
sa. Niech te opowiadania rodzinne 
będą swoistą katechezą, niech mło-
de pokolenie pozna nieznane być 
może dotychczas fakty z życia włas-
nych rodziców i dziadków, niech 
zrozumie, jak wielkim skarbem jest 
wiara chrześcijańska otrzymana 
w spadku po poprzednich pokole-
niach. Jestem przekonany, że takie 
rozmowy jeszcze bardziej zmobi-
lizują dzisiejszą młodzież do życia 
wiarą na co dzień i do odważnego 
dawania świadectwa o Chrystusie.

PO TRZYKROĆ CUDOWNIE!PO TRZYKROĆ CUDOWNIE!
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Uroczysta Msza św. dziękczynna za 80 lat życia ks. Jó-
zefa Zaniewskiego SDB odbyła się w kościele parafialnym 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Żupranach (dekanat Osz-
miana).

Z życia Kościoła 

 Kościół powszechny

FILIPINY. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny o. Rhoela Gal-
lardo. 21 lat temu zakonnik – ówczesny dyrektor szkoły prowadzonej 
przez klaretynów – został uprowadzony wraz z nauczycielami oraz 
ponad 50 uczniami, torturowany, aż w końcu zamordowany przez 
terrorystów z grupy „Abu Sayyaf”, która walczyła o niepodległe pań-
stwo muzułmańskie na południu Filipin. Zakonnik zginął w ogniu 
krzyżowym pomiędzy grupą „Abu Sayyaf”, a siłami bezpieczeństwa, 
próbującymi ratować porwanych. Wraz z ojcem zginęło również 3 
nauczycieli i 5 dzieci. Otwarcie diecezjalnego etapu procesu beatyfi-
kacyjnego odbyło się 3 maja w kościele parafialnym w Tumahubong. 
Tamtejszy ordynariusz, bp Leo Dalmao podczas Mszy św. powiedział, 
że „męczeństwo jest darem danym tym, którzy są go godni w oczach 
Boga”.

WIETNAM. Caritas Wietnam uruchomiła program pomocowy, 
w ramach którego dostarczy do sąsiedniej Kambodży cztery miliony 
maseczek ochronnych. W kraju gwałtownie wzrasta liczba osób za-
każonych koronawirusem. W ostatnich dniach odnotowano tam 10 
tys. nowych przypadków. Od połowy marca w Kambodży zawieszono 
wszystkie wydarzenia masowe i nabożeństwa religijne. Szef Caritas 
zapewnia, że maseczki przekazane potrzebującym będą najwyższej 
jakości i będą dostarczone do kraju zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami.

WATYKAN. Po trwającej ponad półtora miesiąca przerwie Mu-
zea Watykańskie ponownie dostępne są dla zwiedzających. Było to 
już trzecie zamknięcie spowodowane pandemią. „Otwieramy muzea 
przy pełnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa – podkreśla dyrektor 
Barbara Jatta. Mamy skaner temperatury, bilety trzeba rezerwować 
online. Będziemy czuwać nad odpowiednim przepływem zwiedzają-
cych, pamiętając jednak, że mamy 7 km tras wystawowych. Mam na-
dzieję, że było to już ostatnie zamknięcie spowodowane pandemią”. 
Również inaugurowana została wystawa wirtualna poświęcona Dan-
temu, z okazji przypadającej w tym roku 700. rocznicy jego śmierci. 
Zaprezentowano na niej miejsca związane z tym największym poetą. 

КENIA. Krakowska misjonarka Ewa Korbut buduje dormitorium 
dla uczennic ze szkoły sierocińca „Shalom Home” w Kenii. Nowy bu-
dynek ma służyć 288 dziewczynkom i ich opiekunom. Inwestycja jest 
konieczna, ponieważ po zmianie przepisów chłopcy i dziewczęta nie 
mogą już spać w jednym budynku. Dla wielu z nich „Shalom Home” 
jest jedynym bezpiecznym miejscem, które mogą nazwać domem.

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Z aścianek Kozłowicze, 
podobnie jak sąsiedni 
majątek Wiercieliszki, 

w połowie XIX wieku był w 
posiadaniu szlachcica, ofice-
ra armii carskiej Aleksandra 
Świeczyna. W 1843 roku jego 
żona Aleksandra ze staro-
żytnego niemieckiego rodu 
Bispingów kupiła folwark 
Kozłowicze, który został 
przyłączony do ich dużego 
majątku w Wiercieliszkach. 
Od końca XVIII wieku w Ko-
złowiczach istniał niewielki 
drewniany kościół grekoka-
tolicki. Z wykazu inwentarza 
parafian kościoła w Kozłowi-
czach z 1824 roku wynika, że 
należało do niego 341 para-
fian ze wsi Toboła i Skoło-
bowa oraz niewielka część z 
okolic szlacheckich Ejsmon-
ty, Oleńczyce i Kozłowicze. 
W zachowanych księgach 
metrykalnych można znaleźć 
zapis o miejscowej szlach-
cie: Bylczyńskich, Czerniaw-
skich, Dawidowiczów, Ejs-
montów, Gorbaczewskich, 
Kamińskich, Kuczyńskich, 
Mińczycach, Stankiewiczach, 
Strupińskich, Tołoczkach i 
in. Wynika z tego, że para-
fianie dzielili się na chłopów 
pańszczyźnianych i miej-
scową szlachtę, której część 
pozostała unicka, a czasa-
mi była rzymskokatolicka, 
ale nadal odwiedzała unicką 
świątynię. 

Po likwidacji unii w 1839 
roku nowi prawosławni wier-
ni zostali przyłączeni do 
parafii w Wiercieliszkach, a 
wierni wyznania rzymskoka-
tolickiego – do parafii w Je-
ziorach. Dawny kościół gre-
kokatolicki stał się kaplicą 

parafii w Jeziorach. Katolicz-
ka Aleksandra Bisping grun-
townie wyremontowała ka-
plicę pod koniec lat 50. XIX 
wieku. 

Po powstaniu w 1863 
roku kaplicę w Kozłowiczach 
przekazano prawosławnym. 
W 1915 roku tereny te zosta-
ły zajęte przez Niemców, a 
w dawnym kościele unickim 
zaczęto odprawiać Msze św., 
a w 1920 roku wierni i miej-
scowa władza zaczęli mó-
wić o oficjalnej rewindykacji 
(zwrocie) świątyni katoli-
kom. Przyczynili się do tego 
także wierni dawnej parafii 
grekokatolickiej w Kozłowi-
czach, którzy stanowili naj-
bogatszą część miejscowej 
szlachty i z którymi musiał 
się liczyć jeziorski proboszcz 
ks. Kuksiewicz, któremu po-
czątkowo nie podobała się 
perspektywa wydzielenia z 
Jezior nowej parafii. W 1920 
roku kościół w Kozłowiczach 
został poświęcony pod po-
dwójnym tytułem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Andrzeja Boboli, 
męczennika. Jeden z bocz-
nych ołtarzy kościoła po-
święcony jest męczeńskiej 
śmierci tego świętego, zwa-
nego za swoją działalność 
misyjną Apostołem Polesia.

Kolejnym krokiem dla 
mieszkańców wsi i okolic 
było uzyskanie oficjalnego 
zezwolenia na odłączenie 
parafii w Jeziorach i utwo-
rzenie samodzielnej parafii 
w Kozłowiczach. Ks. Kuk-
siewicz m.in. obsługiwał ka-
plicę w Kozłowiczach do li-
stopada 1923 roku, do czasu 
wysłania nowego kapłana –  

ks. Stanisława Chodyko. 
Zgodnie z aktem założe-

nia, podpisanego przez arcy-
biskupa wileńskiego Jerzego 
Matulewicza z dnia 5 czerwca 
1925 roku, Kozłowicze stały 
się parafią dekanatu Grodno, 
archidiecezji i metropolii wi-
leńskiej. Do parafii powróci-
ły miejscowości z jeziorskiej 
i grodzieńskiej parafii po-
bernardyńskiej: Kozłowicze, 
Hołownicze, Ejsmonty, Za-
pole, Jelenicze, Kołobyszki, 
Dąbrowa, Rydziele, Toboła, 
Barki, Pundziszki, Piluki, 
Dworzec, Skołobowo, stacja 
Auls, Rokitno i Wiercieliszki. 
Swoją posługę duszpaster-
ską ks. proboszcz S. Chodyko 
sprawował w Kozłowiczach 
do 1932 roku, gdy w parafii 
było 898 wiernych, w tym 
648 osób, które przystąpiły 
do spowiedzi.

Ostatnim proboszczem 
w Kozłowiczach był ks. Sta-
nisław Śmiałowski (od 1948 
roku do 1 grudnia 1964 roku). 
Po jego śmierci władze ko-
munistyczne w 1969 roku 
zamknęły kościół i umieściły 
w nim skład zboża. Podjęto 
decyzję o rozebraniu koś-
cioła na drewno, po tym jak 
zawaliła się w nim podłoga 
od wyładowanej sterty łubi-
nu. Lecz do tego nie doszło 
dzięki wiernym. Odrodzenie 
kościoła rozpoczęło się w 
1989 roku dzięki staraniom 
przewodniczącego Komitetu 
parafialnego Grzegorza Obu-
chowicza. 16 maja 1990 roku, 
podczas uroczystości para-
fialnej św. Andrzeja Bobo-
li, odbyła się pierwsza Msza 
Święta.

W latach 1990-2006 pro-

boszczem parafii był ks. ka-
nonik Andrzej Sadowski. 
Dziś obowiązki proboszcza  
w Kozłowiczach pełni ks. Eu-
geniusz Borysiuk 

Z okazji 100-lecia odzy-
skania kościoła przez kato-
lików rozpoczęły się prace 
konserwatorskie. Odrestau-
rowano zakrystię, zamonto-
wano okna plastikowe do-
datkowo do starych. Pracami 
kierował przewodniczący  

Komitetu parafialnego  
J. Żdończyk. W 2020 roku 
odrestaurowano ołtarz głów-
ny Matki Bożej Częstochow-
skiej: dolna jego część zo-
stała wykonana z dębu przez 
stolarza J. Tkacza z Jezior, 
a górna została odrestau-
rowana przez M. Gawrosz  
z Grodna. Wszystko zostało 
zrobione, aby zachować hi-
storyczność budynku. 

KOŚCIÓŁ W KOZŁOWICZACH:KOŚCIÓŁ W KOZŁOWICZACH:
 W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA ŚWIĄTYNI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA ŚWIĄTYNI

Kościół parafialny w Kozłowiczach

Eucharystii, w której udział 
wzięli biskupi, kapłani, sio-
stry zakonne i liczni wier-

ni, przewodniczył ksiądz biskup 
grodzieński Aleksander Kaszkie-
wicz. Hierarcha, dziękując ks. Za-
niewskiemu za wieloletnią ofiar-
ną posługę kapłańską w diecezji, 
wyniósł go do godności Kanonika 

Honorowego Kapituły Katedralnej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Kazimierza Kró-
lewicza.  

Ks. Józef Zaniewski urodził się 
we wsi Zaniewicze koło Grodna. 
W dużej rodzinie, w której było 
pięciu synów i trzy córki, przyszły 
kapłan był najmłodszy. Święcenia 

prezbiteratu otrzymał potajemnie 
w 1978 roku w Polsce. Był pierw-
szym salezjaninem, który przybył 
na Białoruś, aby przywrócić wiarę i 
nieść Słowo Boże do kraju nękane-
go ateizmem. 

Posługiwał w diecezji gro-
dzieńskiej w Grodnie, Gierwiatach 
i Żupranach, a w 1991 roku na za-
proszenie arcybiskupa Tadeusza 
Kondrusiewicza przeniósł się do 
Rosji, gdzie przez ponad 25 lat był 
proboszczem moskiewskiej parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Dlatego niektó-
rzy nazywają go „apostołem Mos-
kwy”.

JUBILEUSZ 80-LECIA OBCHODZIŁ
W ŻUPRANACH KS. JÓZEF ZANIEWSKI SDB
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     Ks. Jerzy Martinowicz

     ciąg dalszy ze str. 1
 Andrzej Grześ
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5Pod ostrym kątem

– Pastorze Wiaczesławie, 
jak powstał Wasz kościół? 
Proszę opowiedzieć trochę o 
historii wspólnoty?

– W latach 90, gdy Zwią-
zek Radziecki się rozpadł, ja i 
moi rodzice byliśmy już ludźmi 
wierzącymi i należeliśmy do 
kościoła ewangelickiego. Wte-
dy miałem 20 lat. Zauważyli-
śmy, że ludzie zaczęli pragnąć 
Boga, więc zaczęliśmy głosić i 
dzielić się Ewangelią. 

Zaczęło przychodzić wielu 
ludzi. Najpierw wynajmowa-
liśmy kina, domy kultury. W 
1992 roku zarejestrowano nasz 
kościół w Komitecie Wykonaw-
czym miasta Mińsk. Osoby wie-
rzące pamiętają te czasy – po-
wstało wtedy wiele kościołów.

– A później zaczęła się hi-
storia Waszego domu modli-
twy?

– Jak wszyscy normalni lu-
dzie, chcieliśmy dostać ziemię 
pod budowę. Odmówiono nam 
jednak z różnych powodów. 
Ostatnią odmowę otrzymali-
śmy w 2000 roku: powiedziano 
nam, że do 2010 roku nie bę-
dzie ziemi pod budowę kościo-
ła. Wtedy zdecydowaliśmy się 
na zakup opuszczonej obory.

Współpracując z władzami, 
usłyszeliśmy od nich: „Tak, 
kupujcie budynek, a resztę 
rozwiążemy później”. W 2002 
roku obora przeszła na włas-
ność naszej wspólnoty. W celu 
przejęcia oznaczono: „Pod 
budowę budynku kultowego”. 
Obora z pewnością nas nie 
interesowała. Następnie roz-
począł się proces składania 
dokumentów. Było nawet kil-
ka pozwoleń na budowę tam 
kościoła.

Najpierw zbieraliśmy się 
na zakupionej działce w na-
miocie. Czasami bezpośred-
nio na polu, w parku, w lesie. 
Jednak jesienią 2004 roku 

przeszedł huragan, zerwał 
wiele dachów w naszej okolicy, 
a namiot rozerwał na strzę-
py. I nie wiedzieliśmy, gdzie 
mamy się zbierać. Dlatego w 
2004 roku podjęto decyzję, że 
z wiarą wejdziemy do tej obo-
ry. W niektórych miejscach nie 
było ścian, dach świecił dziu-
rami, ale zrobiliśmy remont 
w ciągu miesiąca 
i zaczęliśmy 
tam 

o r g a -
nizować 
spotkania. 
Wtedy zaczęto 
nas karać, ponie-
waż budynek nie był kultowy. 
Płaciliśmy karę grzywny, ale i 
tak się zbieraliśmy.

Były burmistrz Mińska pod-
jął następnie decyzję o odebra-
niu wspólnocie ziemi z póź-
niejszym wykupem budynku. 
Odbyliśmy kilka spraw sądo-
wych, ale nic nie pomogło – do-
staliśmy 10 dni na opuszczenie 
budynku. W październiku 2006 
roku ogłosiliśmy beztermino-
wy post przed Bogiem, a przed 
społeczeństwem – głodówkę. 
Wszystko trwało 23 dni, było 
dużo wsparcia ze strony róż-
nych osób i organizacji. Z tej 
okazji zostałem zaproszony 
do administracji prezydenta i 
zostałem zapewniony, że gło-
wa państwa wie o nas i wspie-
ra. „Wracajcie na pole praw-
ne, idźcie do sądu, wszystko 
wam oddadzą” – mówili nam.  

Zakończyliśmy strajk głodowy 
i w latach 2006-2009 chodzili-
śmy po sądach (było około 40 
posiedzeń), ale nadal byliśmy 
winni. Poprzednia decyzja zo-
stała podtrzymana – ziemia nie 
należy do kościoła, budynek 
musi zostać opuszczony. 

Od 2009 roku jesteśmy 
w takim stanie.

O d 
czasu do 

czasu odwie-
dzano nas, domagano 
się opuszczenia te-
rytorium. A w lutym 
2021 roku kościół zo-
stał wysiedlony z bu-
dynku.

– A jaki jest teraz 
status posiada Wa-
sza wspólnota? Nie 
macie budynku, ale 
status organizacji 
religijnej pozo-
stał? 

– Tak, jeste-
śmy organiza-
cją religijną 

„Kościół 
«Nowe Życie»”, 

ale nasz budynek 
należy do USRB (Usługowa 

Spółdzielnia Remontowo- 
Budowlana). Jesteśmy winni 
państwu 180 tys. dolarów, a je-
śli zapłacimy tę kwotę, to – jak 
nam powiedziano – prezyden-
towi wyślą podanie, by wydzie-
lono nam ziemię. Teraz jeste-
śmy kościołem bez murów. 17 
maja będzie trzy miesiące, jak 
modlimy się na ulicy. 

– Jak zmieniło się życie 
wspólnoty z praktycznego 
punktu widzenia po tym jak 
staliście się „kościołem bez 
murów”?

– Dużo czasu zajęło wy-
wożenie i uporządkowanie 
mienia, które pozwolili nam 
zabrać z budynku. Później 
trzeba było zmienić wszystkie 
projekty i plany. Na dzień dzi-
siejszy mamy tylko niedzielne  

spotkania i nocne modlitwy, 
które odbywają się z piątku 
na sobotę. Teraz odbywają się  
w domach, w rodzinach. Ist-
nieje 50 usług społecznych, 
staramy się pomagać różnym 
ludziom. Wszystko to dzieje 
się również w mieszkaniach, 

które nazywamy „kwaterami 
głównymi”. Różne pytania 
rozwiązujemy online. 

Kiedyś mogliśmy robić 
coś scentralizowanie, a te-

raz niestety tylko tak. Ostat-
ni raz trzeba było zrobić pilne 
spotkanie członków kościoła, 
to musieliśmy się zebrać na 
ulicy. Oczywiście nie mamy 
komfortu, nie ma toalet, cza-
sami pada deszcz i jest zimno. 
Z dziećmi wiele osób zostaje w 
domu. Staliśmy się prawdzi-
wym kościołem bez murów. 
Ale nawet to, że tam jesteśmy 
– na ulicy – jest już dzięki ła-
sce Bożej.

– Wiadomo, że Kościół to 
ludzie. Dla Waszej wspólnoty 
brzmi to wyjątkowo?

– Zdaliśmy sobie sprawę, że 
wielu rzeczy, które były w pla-
nach, nie możemy już zrealizo-
wać. Tak mocno „przyziemiło” 
to ludzi, że zaczęli myśleć: „A 
jaka jest wola Boża w ogó-
le?”. Ponieważ zwyczajnie po 
ludzku... jak rozwiązać nasze  

pytania, co robić? 
Jednak znaleźliśmy się na 

ulicy z jakiegoś powodu. Na-
sza wspólnota stała się teraz 
takim głosem w kraju: głosem 
dla rządu, dla ludu, dla innych 
Kościołów. Bóg pragnie, aby 
prawda brzmiała mocniej. Gdy 
jesteśmy w swoich wygodnych 
budynkach, nie zmienia to sy-
tuacji – ludzie i tak idą do pie-
kła i nie słyszą Ewangelii Jezu-
sa Chrystusa. 

Nawet patrząc w procento-
wym odniesieniu: ilu prawdzi-
wych wierzących, którzy kro-
czą za Jezusem, jest w naszym 
kraju? Bardzo niski odsetek. A 
wszyscy inni ludzie? To prze-
cież żywe dusze! Kościół musi 
się teraz obudzić i stać się od-
ważniejszy, aby wypełnić wolę 
Bożą. A wolą Bożą jest, jak 
napisano, aby wszyscy ludzie 
zostali zbawieni. Kościół musi 
udzielić odpowiedzi światu, 
pokazać jedyną nadzieję dla tej 
ziemi – Jezusa Chrystusa.

– Więc prośby do Boga od 
Waszej wspólnoty nie są teraz 
w ogóle o budynek?

– Oczywiście zawsze do-
brze jest, gdy Kościół ma swój 
budynek i wszystko się rozwi-
ja. Ale teraz mamy inne, więk-
sze marzenia i pragnienia. Po 
prostu widzimy nasz cierpiący 
białoruski naród, jego wielki 
ból i wiele pytań bez odpowie-
dzi, a ten ból znajduje odzew  

w naszych sercach. Módlmy się 
za Białoruś. 

Zostaliśmy bez budynku, 
ale nadal jesteśmy szczęśli-
wymi ludźmi. Powierzyliśmy 
Jezusowi Chrystusowi nasze 
życie – a prawda nas wyzwo-
liła. Ludzie cierpią, ponieważ 
nie znają prawdziwej wolno-
ści, brakuje im Boga w sercu. 
To zrozumienie daje tyle siły, 
że większość wydarzeń nie jest 
już tak dramatyczna. Dlatego 
nie tylko pragniemy, aby nasz 
lud był szczęśliwy, ale wiemy, 
że nadal istnieje życie wieczne. 
Kibicujemy zarówno temu, jak 
i temu. 

– W Kościele katolickim  
w różnych częściach Białorusi 
istnieje wiele wspólnot, które 
od lat budują swoje świątynie, 
szukając środków i sił, których 
brakuje. Co byście powiedzieli 
takim wspólnotom? 

– Jezus już nas od tego 
uwolnił: nie mamy już ścian 
(śmieje się – uw. autora). Ogól-
nie rzecz biorąc, ta idea ulicy 
jest biblijną ideą. Pamiętasz 
Kościół Jerozolimski? Najpierw 
ludzie zbierali się w świątyni 
i w domach, a gdy zaczęły się 
prześladowania, wszyscy się 
rozproszyli. Pozostali tylko 
apostołowie, którzy chodzili i 
głosili Słowo. 

Mogę powiedzieć, że mieć 
budynek jest dobrze. Jeśli jed-
nak nie ma świątyni, nie nale-
ży mieć obsesji na punkcie jej 
pojawienia się. Przyjdzie czas i 
Bóg może da budynek. I nie je-
den. W każdym razie przypusz-
czamy i nie myślimy w ten spo-
sób, aby szybciej dostać swój 
budynek. Ludzie martwią się 
teraz o coś innego – jaka jest 
wola Boża? A wolą Bożą są lu-
dzie, to żywa świątynia, w któ-
rej powinien być Duch Święty. 
Świątynią Ducha Świętego je-
steśmy my.

Dlatego ważne jest, aby 
wyjść poza swoje postawy, pa-
radygmaty i stereotypy, które 
ukształtowały się przez wiele 
lat. Aby zobaczyć, że ludzie są 
dziś w większej potrzebie, że 
potrzebują nadziei, potrzebują 
Słowa i Miłości. Jest napisane: 
„Szukajcie najpierw Królestwa 
Bożego”, a później wszystko 
zostanie dodane.

To, że jakiś kapłan nie ma 
pieniędzy na budowę... Może 
oznaczać, że brakuje ludzi, 
jakim mógłby pomóc? Aby ci 
ludzie mogli później do niego 
dołączyć. Dlatego nie sądzę, 
że trzeba się szczególnie mar-
twić o budowę. Ważne jest, 
aby zobaczyć pola, żniwa. Czas 
jest krótki – niech to, co naj-
ważniejsze będzie najważniej-
szym! 

PASTOR WIACZESŁAWPASTOR WIACZESŁAW
GONCZARENKO:GONCZARENKO:
„NIE TRZEBA„NIE TRZEBA
SZCZEGÓLNIE SIĘSZCZEGÓLNIE SIĘ
MARTWIĆMARTWIĆ
O BUDOWĘ, O BUDOWĘ, 
WAŻNE JEST,WAŻNE JEST,
ABY ZOBACZYĆ ABY ZOBACZYĆ 
ŻNIWO” ŻNIWO” 

Po ateistycznym sza-
leństwie większość wspól-
not chrześcijańskich 
przeszła lub przechodzi 
jeszcze fazę budowy świą-
tyń. Z tym wiąże się długa 
lista problemów i prób. 
Dziś rozmawiamy o hi-
storii kościoła protestan-
ckiego „Nowe Życie”. Po 
30 latach działalności zo-
stali pozbawieni swojego 
domu modlitwy i stali się 
„kościołem bez murów”.

 Artiom Tkaczuk

Nabożeństwa pod gołym niebem są teraz częścią codzienności wiernych
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Ks. Jan jest rozgadany i ma do-
nośny głos. Każde jego zwró-
cenie się do ciebie brzmi jak 

polecenie, a patrząc na parafianki, 
które nieświadomie wyprostowują 
się obok swojego proboszcza, na-
suwa się wniosek, że byłby dobrym 
dowódcą. Jednak przed losem kie-
rownika przyszły ksiądz uciekł świa-
domie. Uważał, że ważny zawód i 
ważne stanowisko będą utrudniać 
oddaną posługę w rodzimej parafii.

Chłopiec Jan dorastał z matką i 
babcią, wierzącymi kobietami, któ-
re próbowały zaszczepić wyznanie 
Chrystusa także dziecku. Nie trzeba 
było go namawiać: lubił się modlić 
i uczestniczyć we Mszach św. Oka-
zało się, że wkrótce sam chłopiec 
zaczął organizować nabożeństwa 
dla miejscowych parafian. Księdza w 
tym czasie we wsi nie było, a przy-
domek „ksiądz” przykleił się do nie-
go sam.

„Bardzo kochałem maryjny mie-
siąc maj. Wiosną od razu pytałem 
starsze panie, czy w tym roku bę-
dziemy zbierać się na nabożeństwa 
majowe. W odpowiedzi usłysza-
łem: «Cóż, jeśli znajdziesz miejsce, 
gdzie będziemy się zbierać, to tak». 
Biegałem po całej wiosce, szukając 
największego domu i podwórka, i 
próbowałem umówić się z właści-
cielami. «A sprzątać sam będziesz?» 
– pytano mnie na moją propozycję. 
Nie wahając się zgadzałem się, żeby 
tylko wpuścili do domu na majowe” 
– wspomina ks. Jan. 

Rzeczywiście, w czasach so-
wieckiego ateizmu trzeba było 
dołożyć wielkich starań, aby móc 
praktykować wiarę, a za postawę  

chrześcijańską można było ucierpieć.
„Na uroczystości rozpoczęcia 

roku szkolnego zawsze stawiano 
mnie w pierwszym rzędzie, obok ło-
buzów, aby publicznie zawstydzić. 
Tylko moje wykroczenie polegało 
wyłącznie na chodzeniu do kościo-
ła. Przyznaję, że zdarzyło się, że nie 
byłem na lekcji, ale tylko dlatego, by 
odprawić modlitwę pogrzebową za 
zmarłego. Ponieważ nie było komu. 
Za to mnie w szkole bardzo kry-
tykowano, ale nadal czyniłem to, 
co uważałem za słuszne” – dodaje  
z uśmiechem ks. Jan.

Po ukończeniu ośmiu klas mło-
dy mężczyzna rozważał pójście na 
studia kucharskie, ale postanowił 
ukończyć klasy 9 i 10. Po szkole roz-
myślał o technikum, lecz nie zaprze-
stał troszczyć się o rodzimą parafię: 
wymagało to dużo czasu. W rezul-
tacie młody mężczyzna poszedł do 
pracy jako listonosz.

„Zrozumiałem, że łatwiej jest na 
poczcie uzgodnić, kiedy wygodniej 
jest mi dostarczać korespondencję, 
a kiedy wykonywać osobiste obo-
wiązki – zauważa kapłan. – Więc 
zacząłem pracować. Dostarczałem 
mieszkańcom gazety, czasopisma, 
emerytury, przywoziłem ich paczki 
na pocztę. Pamiętam, że zimą śnieg 
był po kolana, a ja z rowerem. Więc 
się zmienialiśmy: to ja na rowerze, 
to on na mnie”.

Młodego mężczyznę wszyscy 
rozpoznawali. I wszyscy wiedzieli, 
że jest pobożnym człowiekiem, któ-
ry z powodu nieobecności księdza 
na ile miał sił opiekował się miej-
scowymi wiernymi. Jako listonosz 
Jan jeździł od domu do domu, a gdy 

chory potrzebował sakramentu na-
maszczenia, od razu organizował 
dojazd księdza z odległej parafii.

„Kiedyś pojechałem za księ-
dzem do Rosi, a ten powiedział: 
«Tylko tym razem bez uroczystego 
powitania, ponieważ władze znów 
ukarają mnie za to, że nie działam 
na terenie swojej parafii». Jednak 
uważałem, że księdza należało od-
powiednio powitać, więc problem 
z karą wziąłem na siebie” – mówi 
kapłan. 

Od księży dowiedział się, że 
istnieje możliwość wstąpienia do 
seminarium w Rydze. Jednak tego, 
kto starał się tam dostać na studia, 
rejestrowano w urzędzie  i musiał 
najpierw poczekać na pozwolenie 
od osoby odpowiedzialnej za spra-
wy religii. „Szanse były marne. Mój 
znajomy czekał na pozwolenie 11 
lat. Miałem szczęście. Pojechałem 
do Rygi 5 lat po złożeniu wniosku 
w komitecie wykonawczym” – pod-
kreśla ks. Jan.

W momencie wstąpienia do se-
minarium Jan miał 29 lat, a za sobą 
miał 12-letnie doświadczenie pracy 
na poczcie i prawie dożywotnie do-
świadczenie w opiece nad potrzeba-
mi wiernych.

„W seminarium zebrali się  
chłopcy z całego ZSRR: z Białorusi, 
Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Gruzji,  

Estonii... Było nas nieco ponad 100 
osób. I były takie czasy, że prawie 
każdy miał pewną «przeszłość». 
Ktoś pracował w kołchozie, ktoś  
w fabryce, ktoś ukończył uniwersy-
tet. Razem budowaliśmy semina-
rium – wszystko ręcznie. A nauka 
czasami była bardzo trudna, ale je-
śli jesteś na swojej drodze – nie ma 
nic niemożliwego” – mówi ks. Jan.

Mówiąc o powołaniu, kapłan jest 
przekonany, że nie można tu ulegać 
żadnym wpływom i wyłącznie sa-
memu podejmować decyzje. Należy 
również pamiętać, że Boże błogosła-
wieństwo na właściwej drodze nie 
wyklucza tego, że będzie ono pełne 
trudności.

„W dniu, w którym otrzymałem 
święcenia kapłańskie, podeszła do 
mnie po Mszy św. kobieta i ukło-
niła się nisko, wyciągnęła ogromny 
bukiet kwiatów. «Oto róże, ojcze – 
powiedziała – ale proszę pamiętać, 
że mają wiele kolców». Co ciekawe, 
ani do tego czasu, ani później nie 
widziałem tej wierzącej. Jednak, jej 
pełne prawdy słowa doskonale od-
zwierciedlają realizację człowieka 
w jego powołaniu” – podsumowuje 
kapłan.

Po święceniach od razu skiero-
wano księdza do opieki nad trzema 
parafiami: Skrzybowcami, Mociewi-
czami i Żołudkiem. W tej ostatniej 

posługuje on do dziś.
„W Mociewiczach modliliśmy 

się w budynku dawnego klubu i 
prosiliśmy władze o oddanie nam 
go pod kaplicę. Długo dyskutowa-
liśmy. A potem nagle wybuchł tam 
pożar. I właśnie tego dnia nikt nie 
miał telefonu, aby wezwać ratow-
ników. Dzięki Bogu budynek prze-
trwał, tylko dach został zniszczony 
doszczętnie. Odbudowaliśmy go. 
Sosny zostały specjalnie zabrane 
z cmentarza, aby któraś z nich nie 
została złamana przez wiatr i nie 
zniszczyła nagrobków. Na tartaku 
odmówili nam pomocy, więc zno-
wu sami musieliśmy poradzić sobie  
z grubym drzewem. Wysiłek nie był 
jednak daremny: kaplica pod we-
zwaniem Matki Bożej Częstochow-
skiej stoi w Mociewiczach do dziś” 
– zaznacza ks. Jan.

Przyjemnymi, ale wciąż troska-
mi pełne jest życie kapłana. I w wirze 
zmartwień o powierzone mu parafie 
ks. Jan nie zapomniał o rodzimej 
wiosce, gdzie kiedyś gorliwie opie-
kował się wiernymi i odkrywał swoje 
powołanie. W Miesztunach pośrod-
ku wsi ks. Jan ustanowił kapliczkę, 
aby miejscowa ludność – głównie 
osoby starsze – nie musiała pokony-
wać 10 km do najbliższej kapliczki, 
jak wcześniej, ale mogła zbierać się 
na święta na miejscu.

CIERNISTY CZY PROSTY, 
CZYLI O DŁUGIEJ DRODZE 
DO KAPŁAŃSTWA

Kontynuacja cyklu świadectw księży, którzy odnaleźli swoje powołanie  
po różnorodnych doświadczeniach życiowych.

Ks. Kanonik Jan Rejszel: „W każdym powołaniu
    kryje się wielka tajemnica Boża”

Podczas uroczystości 160-lecia kościoła Wniebowzięcia NMP w Żołudku. Ks. Jan drugi od lewej

W całokształcie odwiecznego 
Bożego planu zbawienia, 
który ogarnia wszystkich 

ludzi szczególne miejsce zajmu-
ję Maryja jako Matka Chrystusa, 
z którym Ojciec odwiecznie zwią-
zał dzieło zbawienia. W tajemnicy 
Chrystusa jest Ona obecna „przed 
założeniem świata” jako Ta, którą 
Ojciec wybrał na Rodzicielkę swoje-
go Syna we Wcieleniu. Maryja jako 
„pełna łaski” stoi pierwsza pośród 
pokornych i ubogich Pana, którzy 
z ufnością oczekują i dostępują 
od Niego zbawienia. Jej wybranie 
i miejsce w tajemnicy Chrystusa 
jest całkowicie wyjątkowe i jedyne. 
Dając w porządku ziemskiego ro-
dzenia życie Jezusowi Chrystusowi, 
Synowi Bożemu, jako Matka otrzy-
muję godność Bożego Macierzyń-
stwa (por. św. Jan Paweł II, Redem-
toris Mater 7-10).

Jako Matka Chrystusa Maryja 
jest w sposób szczególny związana 
z Kościołem, „który Pan ustanowił 
jako swoje ciało” (Sobór Wat. II, 
Lumen gentium 52). Jezus Chrystus 
bowiem swą odkupieńczą śmier-
cią zwycięża zło grzechu i śmier-
ci u samego korzenia. Zwracając 
się do Matki z wysokości Krzyża, 
mówi: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 
19, 26). Te słowa mówią o tym, że 
macierzyństwo Bogurodzicy znaj-
duje swoją „nową” kontynuację 
w Kościele i przez Kościół, jakby 
symbolicznie obecny i reprezento-
wany przez apostoła Jana. Zgodnie 
z odwiecznym planem Opatrzno-

ści, macierzyństwo Boże Maryi ma 
udzielić się Kościołowi i jest odbi-
ciem oraz przedłużeniem Jej ma-
cierzyństwa w odniesieniu do Syna 
Bożego (por. św. Jan Paweł II, Re-
demtoris Mater 5, 24).  

„Umierający na krzyżu Chry-
stus uznał Matkę i stojącego obok 
Niej umiłowanego ucznia za pier-
wociny nowej rodziny, którą zało-
żył na świecie, zarodek Kościoła i 
nowej ludzkości” (Benedykt XVI, 
homilia wygłoszona w Efezie, 29 
listopada 2006 r.). Maryję trady-
cja zwykła nazywać „nową Ewą” i 
prawdziwą „Matką żyjących”. Sta-
ła się Ona nam Matką w porządku 
łaski. „To zaś macierzyństwo Maryi 
w ekonomii łaski trwa nieustannie 
– poczynając od aktu zgody, którą 
przy zwiastowaniu wiernie wyrazi-
ła i którą zachowała bez wahania 
pod krzyżem – aż do wiekuistego 
dopełnienia się zbawienia wszyst-
kich wybranych. Albowiem wzię-
ta do nieba, nie zaprzestała tego 
zbawczego zadania, lecz poprzez 
wielorakie swoje wstawiennictwo 
ustawicznie zjednuje nam dary 
zbawienia wiecznego” (Sobór Wat. 
II, Lumen gentium 62).

Szczególne miejsce w życiu każ-
dego człowieka zajmuję matka. Bóg 
obdarzając kobietę darem macie-
rzyństwa, wyposażył ją we wszyst-
ko, co do tej roli jest jej potrzebne 
zarówno fizycznie, jak i duchowo. 
Ona jest tą, która w miłości nosi 
dziecko w swoim łonie, w cierpie-
niu go rodzi i troskliwie wychowuję 

póki nie dorośnie do samodzielno-
ści. Uczy go modlitwy, szacunku 
do życia, sensu życia, uczy życia 
w tym świecie, praktyk reli-
gijnych, modlitwy do Boga. 
Matka zawsze broni dzie-
cka. Ta obrona polega 
także na nawoływaniu 
do czujności: by strzec 
się przed oszustwem 
i zwodzeniem złego. 
Matka dla swego 
dziecka jest cią-
głym punktem od-
niesienia nie tylko 
w latach dorasta-
nia, ale i w mło-
dości, i w wieku 
dojrzałym. 
Często jest 
w z o r e m 
p o s t ę -
powa-
n i a , 

nieraz dziecko, nawet nieświado-
mie, naśladuje jej postawy życio-
we. Jawi się jako ta osoba do której 
człowiek wciąż wraca w swoich my-
ślach, słowach i uczynkach, szcze-
gólnie w trudnych sytuacjach życia 
i osobliwie w godzinie swej śmierci.

Troska o życie i rozwój czło-
wieka – jest podstawowym powo-

łaniem kobiety. Maryja jako „pełna 
łaski” wykonuje to powołanie w 

duchowym macie-
rzyństwie. Ponie-

waż Maryja żyła 
całkowicie z 
wiary, przeto 
nazywamy Ją 
„Matką wie-
r z ą c y c h ” . 
Św. Anzelm 
powiedział, 
że „Maryja 
od chwili, 

gdy wy-
powie-

dzia-
ł a 

«fiat», zaczęła nosić nas wszystkich 
w swoim łonie”. Współcierpiała 
zaś ze Swoim Synem, gdy „z boku 
umierającego na krzyżu Chrystusa 
zrodził się przedziwny sakrament 
całego Kościoła” (Sobór Wat. II, 
Sacrosanctum concilium 5). Błogo-
sławiona między niewiastami daje 
przykład wiary w posłuszeństwie 

Bożemu Słowu, jest ona wzorem 
modlącego się Kościoła, znakiem 
pociechy i niezawodnej nadziei. 
Macierzyństwo Maryi przejawia 
się w opiece nad ludźmi w ich po-
trzebach i niedostatkach. Dzięki Jej 
wstawiennictwu mamy łatwiejszy 
dostęp do źródła łask, wypływa-
jących ze zbawczej męki, śmierci i 
zmartwychwstania Jej Syna, Jezusa 
Chrystusa. Najświętsza Panna zna 
nasze potrzeby i z ochotą przy-
chodzi z pomocą tym, którzy pod 
Jej obronę uciekają się i nigdy nie 
opuszcza tych, którzy zaufali Jej 
matczynej opiece. Do Maryi jako 
Matki codziennie się zwracamy w 
pacierzu: „Módl się za nami grzesz-
nymi teraz i w godzinie śmierci na-
szej”. 

„Oto Matka Twoja” (J 19, 27a) – 
rzekł umierający na krzyżu Zbawca 
do swego umiłowanego ucznia. Jest 
to Jego testament skierowany przez 
czas i przestrzeń do każdego, któ-
ry odpowiedział wiarą na wezwa-
nie Jego miłości. Jezus oddaje nam 
swoją Matkę. To jest wielki dar i za-
danie. Z naszej strony jest potrzeb-
ny akt wzięcia Jej do siebie, tak jak 
to uczynił św. Jan: „I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 27b). 
To jest zaproszenie, aby wejść w 
bliskie, zażyłe, ufne, pełne miłości 
relacje z Maryją jako Matką. Ziem-
ska matka jest najbliższą osobą w 
życiu człowieka. Z Matką Niebieską 
zaś możemy wejść w jeszcze bliższe 
relacje. Albowiem, gdy bierzemy Ją 
do siebie, gdy mamy Ją w swoim ży-
ciu, uczymy się od Niej wierzyć, ko-
chać i cierpieć – po prostu uczymy 
się od Niej wypełniać wolę Bożą. 
A Ona z kolei, ze swej strony, jest 
wtedy naszą Orędowniczką, Po-
średniczką i Pocieszycielką. Zawo-
łajmy więc razem ze św. Janem Pa-
włem II „Totus Tuus”, jestem cały 
twój Maryjo, moja Matko.

ROLA MARYI W ŻYCIU 
CHRZEŚCIJANINA

 Ks. Aleksander Siemiński

     ciąg dalszy ze str. 1

 Angelina Marciszewska
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     Ks. Jerzy Martinowicz

23 maja – Niedziela Zesłania Ducha Świętego
J 7, 37-39

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i 
zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – 
niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną  
z jego wnętrza”.

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch 
bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Otworzyć się na przyjęcie darów   
Każdy z nas dobrze zna uczucie radości z powodu otrzymania od przyjacie-

la jakiegoś daru (np. imieninowego czy urodzinowego prezentu), jak również ra-
dość z obdarowania kogoś bliskiego. W takim doświadczeniu materialna wielkość 
daru nie jest najważniejsza (może to być np. róża albo pamiątka przywieziona  
z wycieczki). Dużo bardziej istotny jest sam fakt obdarowania owej drugiej osoby 
oraz życzliwość i miłość, które towarzyszą temu aktowi.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego była określana w tradycji liturgicznej 
Kościoła „świętem Daru darów”. Duch Święty jest Osobą-Darem. Udzielając Go 
całemu Kościołowi, w tym także i nam, Bóg Ojciec otwiera na nowo swoje serce, 
odnawia wobec nas swą miłość i potwierdza, iż jesteśmy Jego przybranymi synami 
w Synu. Przekazując Go nam zmartwychwstały Chrystus, noszący na swym ciele 
ślady zbawczej męki, uczy nas zajmowania postawy poddania się Ojcu, posłu-
szeństwa i uległości względem Niego w każdej chwili życia. 

Otwórzmy się na tę miłość Ojca przynoszącą nam największy Dar i przyjmij-
my wobec Niego postawę synowskiej miłości i uległości, jakiej uczy nas Chrystus, 
abyśmy mogli lepiej pełnić Bożą wolę i mocą Ducha Świętego świadczyć o tym,  
że Jezus żyje i że „jest naszą drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

Panie Jezu Chryste, spraw, by przyjęte dary Ducha Świętego pomagały mi le-
piej pełnić Twoją świętą wolę! 

16 maja – VII Niedziela Wielkanocna 
J 17, 11b-19

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się 
tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi da-
łeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich  
w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął  
z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie 
i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w ca-
łej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że 
nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze 
świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem  
ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posła-
łeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze 
samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Wejść w relacje z Bogiem  
W każdym pokoleniu – począwszy od Apostołów – Jezus uczy nas tajemni-

cy zjednoczenia człowieka z Bogiem. Podstawowym wymiarem tej tajemnicy jest 
uświadomienie sobie obecności, bliskości i miłości Boga, który jest Ojcem. Odpo-
wiedź człowieka ma się wyrażać w ufnym poddaniu się tej miłości.

Jezus poprzez swoje życie uczy nas odczytywania i realizowania planu Ojca, aby 
„nikt nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia”. Jako Odwieczny, Jednorodzony Syn, 
wchodząc w głębię miłości Bożej, Jezus wszystko oddaje Ojcu i wszystko ukierun-
kowuje ku Ojcu.

Tylko prawda, którą jest Słowo Boże, może nas uświęcić. Poznać prawdę ozna-
cza w Biblii wejść w żywą więź z Bogiem, który jest niewzruszoną obroną, na któ-
rym można się oprzeć, w którym można budować swoją nadzieję. Dlatego trze-
ba iść za Chrystusem, trzeba się do Niego przyłączyć, nie wolno Go opuścić aż  
do śmierci. 

Panie Jezu Chryste, zachowaj mnie w jedności z Tobą, pomagaj mi trwać  
w radości i w prawdzie!

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

Na koniec maja dzwo-
nek w szkołach obwie-
ści wakacje. A więc dla 

dzieci zacznie się czas bez 
szkoły, nauki, książek, pracy 
domowej i dźwigania każdego 
ranka ciężkiego plecaka. Pew-
nie każde dziecko zgodzi się, 
że te prawie 90 dni bez nauki 
to chyba pomysł Pana Boga, 
który dobrze to sobie zapla-
nował, że po całorocznym 
wysiłku należy się im odpo-
czynek. Łatwo wtedy cytować 
słowa Jezusa z Ewangelii wg 
św. Marka: „Idźcie i odpocz-
nijcie nieco” (por. Mk 6, 31). 

CZAS
DLA BOGA

Apostołowie, po trudzie 
ewangelizowania, wrócili do 
Jezusa i opowiadali o swoich 
osiągnięciach. Mimo entu-
zjazmu musieli wyglądać na 
zmęczonych, skoro Jezus od-
syła ich, aby poszli odpocząć. 
Gdy dziecko wraca ostatniego 
dnia ze szkoły, niesie w ręku 
plon swojej rocznej pracy, wie 
też, że czeka je zasłużony od-
poczynek. 

Eksplozja szczęścia wy-
pełnia człowieka i niesie go 
w różne miejsca. W naszym 
środowisku najczęściej wyjeż-
dża się do dziadków na wieś, 
albo na działkę, bądź czasem  

w dalekie, ciepłe kraje, cho-
ciaż w dobie pandemii nie 
zawsze to może być możliwe. 
Różne mamy pomysły na wa-
kacje. Wakacje to taki pięk-
ny czas mający jedną wadę 
– kiedyś muszą się skończyć. 
Wtedy wracamy do naszej 
codzienności, do szkoły, na 
uczelnię, do pracy, do różnych  

innych zajęć. Myślę, że warto 
już na samym początku waka-
cji sobie uświadomić, że nie 
jest to jednak czas bez Boga.

Na czas wakacji nie zamy-
ka się kościołów, nie zawiesza 
się sprawowania sakramen-
tów. A więc tylko od każde-
go z nas zależy czy wakacje 
będą wypełnione Bogiem. 
Tak często powtarzamy, że 
nie mamy czasu na modlitwę, 
na lekturę Pisma Świętego,  

na Eucharystię – nawet nie-
dzielną – ponieważ tyle pra-
cy, obowiązków, zabiegania. 
Przed nami wakacje – czas 
wolniejszy, mniej zabiegany. 
Czy jednak będzie to także 
czas dla Boga i z Nim? Nie 
zostawiajmy Pana Boga na 
czas wakacji. Wręcz przeciw-
nie, jeszcze bardziej do Niego 

przylgnijmy. Znajdźmy chwilę 
na częstszą Eucharystię, mod-
litwę, lekturę Bożego Słowa.

CZAS
DZIĘKCZYNIENIA 

W tym czasie w sposób 
szczególny uwielbiajmy Boga 
w pięknie stworzonego świa-
ta. Dziękujmy za tak wiele 
łask, jakich nieustannie nam 
udziela. Rozejrzyjmy się wo-
kół siebie i zobaczmy piękne 

dzieła Boże. Możemy odpo-
czywać z Panem i przy Nim. 
Taki odpoczynek umocni nas 
duchowo. 

Wakacje, odpoczynek tak-
że są darem Pana. Niech więc 
będą przeżywane i wykorzy-
stane jako dar, za który nale-
ży się wdzięczność. Dziękując 
stajemy się lepsi, radośniejsi, 

mniej pretensjonalni. Czasem 
chyba tak trudno dostrzec 
nam Boży dar. Czas wakacji 
może być wspaniałą okazją do 
tego, by uświadomić sobie, że 
wszystko jest łaską i za każdą 
trzeba podziękować. 

Wyjeżdżamy w różne 
piękne zakątki naszego kra-
ju, odwiedzamy rozmaite 
miejsca, spotykamy wielu 
ludzi. Czy jednak, podziwia-
jąc to piękno, pamiętamy  

o Stwórcy wszystkiego? Trze-
ba nam może wyrobić w sobie 
pewną wrażliwość duchową, 
świadomość stwórczą. Ziemia 
dana nam jest przez Pana.  

To dla nas stworzył On ten 
piękny świat. A my czasem 
zachowujemy się tak, jakby 
wszystko nam się należało. 
Uczmy się wdzięczności! 

CZAS
SPOTKANIA 

Pan Bóg się nie narzuca, 
ale cierpliwie czeka na nasz 
krok. On wciąż jest i czuwa 
nad każdym człowiekiem. Tak 
wiele chce nam dać. Tak bar-
dzo chce, byśmy byli szczęś-
liwi. Tylko On wie, co nam  
do tego szczęścia jest po-
trzebne i właśnie tym chce 
nas obdarzyć. A my? Chcemy 
żyć po swojemu: nie pytać 
Pana o Jego wolę, a ewentual-
nie prosić, by to On dostoso-
wał się do naszej. 

Podczas wakacji pamię-
tajmy, że On na nas czeka!  
Zróbmy jeden krok w Jego kie-
runku – niech nasze kościoły 
nie będą puste. Jezus nie chce 
być sam zamknięty w taberna-
kulum. On pragnie, by czło-
wiek przyszedł, porozmawiał 
z Nim, trwał w Jego obecno-
ści. Chce, by Jego Słowo było 
żywe w naszym życiu. Sięg-
nijmy więc po nie i czytajmy, 
słuchajmy, rozważajmy. I nie 
mówmy, że nie mamy czasu.

Obyśmy potrafili w każdym 
kolejnym dniu zbliżających 
się wakacji dostrzec skarb, 
jaki otrzymujemy od Boga. 
Starajmy się, aby tego skarbu 
nie zniszczyć i nie zapomnieć 
o Panu Bogu, który każdego 
dnia chce być z nami!

Wielkimi krokami zbli-
ża się czas zasłużonych 
wakacji. Chwila wolnego 
czasu, by nabrać oddechu 
i odpocząć od codzien-
nych spraw i kłopotów, 
nauki i egzaminów, pracy 
i zabiegania, przyda się 
każdemu, gdyż każdy ma 
prawo na odpoczynek. 

„Wakacje z Bogiem” w Smorgoniach, 2019 r.
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ZABIERZMY BOGA NA WAKACJE! ZABIERZMY BOGA NA WAKACJE! 

Zabrać ze sobą Boga na wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim  
na modlitwie każdego dnia, a także dziękować Mu za słońce,  
za piękno krajobrazu, który odkrywamy, za dobroć ludzi, której  
doświadczamy i za wiele chwil radości, które nas spotkają!

Podczas wakacji 
należy pamiętać  
o spowiedzi, pierw-
szych piątkach mie- 
siąca, chwili adora- 
cji czy czytaniu Pis-
ma Świętego.  

     Ks. Jerzy Martinowicz
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 Z głębi serca

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy  
Kościoła na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

W Bohdanowie (rejon wołożyński), 
miejscu urodzenia malarza Ferdynanda 
Ruszczyca, obok kościoła św. Michała 
Archanioła odsłonięto mu pomnik. Au-
torem popiersia jest rzeźbiarz Walerian 
Januszkiewicz, którego prace można zo-
baczyć w wielu białoruskich kościołach.

Projekt upamiętnienia słynnego bia-
łoruskiego artystę, którego 150-lecie 
obchodzono w ubiegłym roku, został 
sfinansowany przez Ambasadę Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy wsparciu Insty-
tutu Polskiego w Mińsku.

Jednym z najbardziej znanych dzieł 
Ferdynanda Ruszczyca jest płótno „Koło 
kościoła”, które jest przechowywane w 
Narodowym Muzeum Sztuki Republiki 
Białoruś. Obraz przedstawia niedziel-
ne nabożeństwo w starym drewnianym 
kościele w Bohdanowie, który spłonął 
podczas II wojny światowej.

gazeta
diecezji witebskiej 

Gazeta diecezji witebskiej 
„Каталіцкі веснік” kończy 10 lat!  
Z tej okazji redakcja dzieli się intere-
sującymi faktami. Pierwszy numer ga-
zety przechowywany jest w Watykanie. 
„Каталіцкі веснік” jest jedyną katoli-
cką publikacją, którą można zamówić 
za pośrednictwem poczty białoruskiej. 
W ciągu 10 lat pracy liczba pracowni-
ków redakcji wzrosła z 6 do 11 osób. 
Najdalsze punkty, z których robiono 
reportaże to Portugalia, Włochy, Ukra-
ina, Polska, Łotwa i Estonia. Zespół re-
dakcyjny „Каталіцкі веснік” otrzymał 
dyplom za zajęcie 1 miejsca w konkur-
sie na stosowanie języka białoruskiego 
wśród prasy regionalnej w 2014 i 2019 
roku. Do redakcji w ciągu 10 lat pracy 
przesłano około 4 tysięcy darowizn i 
804 intencje do „Gazetowej zakrystii”.

1 maja, we wspomnienie św. Józefa, 
w parafii Świętej Rodziny w Lidzie odbył 
się dzień skupienia i modlitwy za wsta-
wiennictwem Opiekuna Świętej Rodzi-
ny. Nabożeństwo odbyło się z okazji 
trwania w Kościele Katolickim Roku św. 
Józefa, a na polecenie księdza biskupa 
grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewi-
cza kościół Świętej Rodziny w Lidzie 
jest jubileuszową świątynią, w której 
można uzyskać odpusty.

Szczególnym wydarzeniem dla 
wspólnoty parafialnej było przybycie 
figury Matki Bożej Królowej Ucieczki z 
Mediolanu. W ten sposób wierni mieli 
możliwość złożenia swoich zmartwień 
u stóp Maryi.

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

Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

redakcja
białoruska

Papież ogłosił kanonizację siedmiu 
błogosławionych. To Łazarz Pillai, zna-
ny jako Devasahayam, indyjski świecki 
wierzący, męczennik zabity z nienawi-
ści do wiary; francuski ksiądz Cezary 
de Bus, założyciel zgromadzenia Oj-
ców Doktryny Chrześcijańskiej; Alojzy 
Maria Palazzolo, założyciel Instytutu 
Sióstr Ubogich; włoski kapłan Justyn 
Maria Russolillo, założyciel Stowa-
rzyszenia Bożych Powołań i Zgroma-
dzenia Sióstr Bożych Powołań; włoska 
zakonnica Maria Franciszka od Jezusa 
(Anna Maria Rubatto), założycielka 
Sióstr Tercjarek Kapucynek z Loano; 
Maria Domenika Mantovani, współza-
łożycielka i pierwsza przełożona ge-
neralna Instytutu Małych Sióstr Świę-
tej Rodziny; a także znany francuski 
ksiądz Karol de Foucauld.

JEGO EKSCELENCJI
KSIĘDZU BISKUPOWI 
ALEKSANDROWI KASZKIEWICZOWI
z okazji 30. rocznicy sakry biskupiej życzymy 
zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary 
i owocnej posługi na niwie Pana. Niech Bóg mi-
łosierny i Duch Święty dodają Ekscelencji sił i 
natchnienia, a Matka Boża codziennie obdarza 
pieszczotą i dobrocią swojego serca. Życzymy re-
alizacji wszystkich planów i życzliwych ludzi na 
drodze pasterskiej.

Redakcja “Słowo Życia”

JEGO EKSCELENCJI
KSIĘDZU BISKUPOWI 
ALEKSANDROWI KASZKIEWICZOWI 
 z okazji 30. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej prag-
niemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Mi-
łosierdzie Boże, promieniujące miłością i ufnością, 
zawsze przewodniczy na drodze duszpasterskiej, 
a Duch Święty udziela wszelkich darów. Niech 
uśmiech zawsze jaśnieje na Twej twarzy, a radość 
napełnia każdy dzień posługi pasterskiej. Życzymy 
nieustanych sił, wielu życzliwych serc obok, goto-
wych przyjść z pomocą, obfitości łask Bożych i opie-
ki Matki Najświętszej. Bądź dobrym pasterzem na 
wzór Chrystusa!

Członkowie apostolatu „Margaretka”
diecezji grodzieńskiej

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ARTUROWI MAŁAFIEJOWI 
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich szczerze 
dziękujemy za to, że niesiesz nam radość Ewange-
lii. Niech Bóg Wszechmogący i Matka Boża zawsze 
mają Cię w swojej opiece, Duch Święty natchnia na 
dobre i godne sprawy, Chrystus z miłości przytula 
do swojego serca, a my będziemy wspierać w mod-
litwie. Życzymy, aby święty patron mocno trzymał 
Cię za rękę i pomagał w różnych trudnych sytua-
cjach życiowych, a także by było dużo powodów, aby 
się uśmiechać, gdyż Twój uśmiech czyni ten świat 
lepszym.

Z modlitwą i szacunkiem
parafianie z Grodna-Augustówka 

CZCIGODNEMU 
KSIĘDZU REDAKTOROWI 
JERZEMU MARTINOWICZOWI 
z okazji urodzin z całego serca życzymy szczerych 
i życzliwych ludzi na drodze życia, radości, sił, re-
alizacji wszystkich zamiarów i obfitych owoców w 
posłudze Bogu i ludziom. Niech dobry Bóg obdarza 
Księdza mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem 
i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża ota-
cza opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie 
udziela swych darów i wspiera w posłudze duszpa-
sterskiej. 

Redakcja “Słowo Życia”

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI  RUDZIEWICZOWI
z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, moc-
nego zdrowia, cierpliwości i wytrwania na Bożej 
niwie. Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże, a Matka 
Najświętsza ma w swojej opiece. Pamiętamy o To-
bie w modlitwach!

Mama Antonina, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
JERZEMU MARTINOWICZOWI 
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: moc-
nego zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe 
serce zawsze będzie wypełnione radością, światłem 
i łaską Bożą. Niech dobry Bóg obdarza błogosła-
wieństwem, Jezus Chrystus osłania od zła, a Matka 
Najświętsza i święty patron nieustannie się Tobą 
opiekują.

Wierni kaplicy Wincuki

CZCIGODNEMU 
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
PAWŁOWI URBANOWI 
z okazji urodzin z całego serca życzymy mocnego 
zdrowia, mądrości, cierpliwości, dobrych i życz-
liwych ludzi na drodze życia. Niech Pan Bóg nie-
ustannie Cię błogosławi, Duch Święty obficie udzie-
la swych darów, a Matka Boża zawsze będzie obok i 
pomaga w Twojej posłudze.

Komitet Kościelny i parafianie kościoła  
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Porzeczu

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
DYMITROWI URBANOWICZOWI 
z okazji urodzin i 20. rocznicy posługi kapłańskiej 
przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. 
Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i 
błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. 
Niech pokój i radość goszczą w Twoim sercu, a 
uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Życzymy dużo 
zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, 
nadziei i miłości.

Wierni parafii Trójcy Świętej w Iszczołnie 

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI 
LEBIEDZIEWICZOWI 
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: obfi-
tych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, 
zdrowia na długie lata, optymizmu, jasnego nieba i 
ciepłego słońca nad głową. Dziękujemy za ofiarną 
posługę Bogu i ludziom, za dobry uśmiech i ciepłe 
serce. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy takiego pro-
boszcza!

Komitet Kościelny,
pierwszokomunijne dzieci wraz z rodzicami

oraz parafianie z Żemosławia

CZCIGODNEMU 
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JERZEMU MARTINOWICZOWI 
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życze-
nia połączone z modlitwą. Życzymy błogosławień-
stwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, 
darów Ducha Świętego, radości, optymizmu, moc-
nego zdrowia. Niech Twe serce wypełniają miłość, 
nadzieja i pokój. Za całe dobro, za skarb wiary, 
owoce pracy, rozsądność, czułe serce i pogodny 
uśmiech jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Dziękujemy 
za to, że jesteś z nami i dla nas!

Wierni parafii
bł. Marianny Biernackiej

w Grodnie

Redakcja zastrzega sobie prawoRedakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.do skracania i łączenia życzeń.


