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Jan Paweł II
i Duch Święty 

GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Sposoby uszanowania 
Serca Jezusa 

„Chrześcijaństwo bez Ducha jest moralizmem bez radości; z Duchem jest życiem”. Papież Franciszek

JESZCZE
KILKA LAT TEMU 
GRODZIEŃSKA 
PARAFIA DUCHA
ŚWIĘTEGO NA OSIEDLU 
OLSZANKA LICZYŁA
OKOŁO 600 WIERNYCH, 
I NALEŻAŁO DO NIEJ 
ROZLEGŁE POLE, 
GDZIE KSIĄDZ 
PROBOSZCZ UDZIELAŁ 
SPRAGNIONYM
CIAŁO CHRYSTUSA. 
W TYM ROKU,
W PIĄTĄ ROCZNICĘ  
POŚWIĘCENIA ZIEMI  
POD BUDOWĘ
KOŚCIOŁA, PARAFIA 
LICZY JUŻ 5 TYSIĘCY 
WIERNYCH. STOPNIOWO 
„ROSNĄ” ŚCIANY, ABY 
PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ  
W POTĘŻNĄ ŚWIĄTYNIĘ.

GDY
DUCH 
ŚWIĘTY 
DZIAŁA
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Wołam
z całej głębi tego 

Tysiąclecia, […] 
wołam wraz z wami 

wszystkimi:
Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi 

Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi.  

Tej ziemi!

(Warszawa,
2 czerwca 1979 r.)

To właśnie Duchowi 
Świętemu, dzięki któremu 
każdy wierzący jest wzmac-
niany jako świadek Chry-
stusa, papież Jan Paweł II 
poświęcił swoją 5. encyklikę. 
Jej nazwa brzmi “Dominum 
et vivificantem” („Pan i Oży-
wiciel”), ujawnia rolę Duchа 
Świętego w życiu Kościoła 
i świata. Encyklikę Ojciec 
Święty podpisał 18 maja 
1986 roku – w święto Zesła-
nia Ducha Świętego.

Dokument Papieski po-
rusza temat prawdy. Prawdy 
o człowieku i świecie, któ-
ra jest wynikiem obecności 
Ducha Świętego w sercu 
każdego z nas. Ducha, który 
przez 2 tysiąclecia ożywiał 
wiarę Kościoła i czyni to te-
raz. 

Jan Paweł II od dzieciń-
stwa modlił się do Ducha 
Świętego i prawdopodobnie 
wielokrotnie doświadczył  

w sercu i umy-
śle obecność 
Bożego Pocie-

szyciela. Napi-
sanie encykliki 

odnosił w pewnym 
stopniu do zasług 

swojego taty. Będąc 
już na urzędzie następ-

cy św. Piotra, tak wspo-
minał: „W wieku dziesięciu, 
dwunastu lat byłem mini-
strantem. Ale muszę wyznać, 
że niezbyt gorliwym. Gdy 
mój ojciec to spostrzegł, 
powiedział pewnego dnia: 
«Nie jesteś dobrym mini-
strantem. Nie modlisz się 
dość do Ducha Świętego». I 
pokazał mi jakąś modlitwę. 
[. . .] Była to ważna lekcja  

duchowa, trwalsza i silniej-
sza niż wszystkie, jakie mo-
głem wyciągnąć w następ-
stwie lektur czy nauczania, 
które odebrałem.. . Rezulta-
tem tej lekcji z dzieciństwa 
jest moja encyklika o Duchu 
Świętym”.

Tak ważnym momen-
tem z dzieciństwa Ojciec 
Święty kiedyś podzielił się 
z młodymi ludźmi. Stało się 
to podczas jego pierwszej 
pielgrzymki do Polski w 
1979 roku: „Tak jak kiedyś 
mój rodzony ojciec włożył 
mi w rękę książkę i pokazał 
w niej modlitwę o dary Du-
cha Świętego, tak dzisiaj ja, 
którego również nazywacie 
ojcem, pragnę modlić się z 
warszawską i polską mło-
dzieżą akademicką: o dar 
mądrości; o dar rozumu; o 
dar umiejętności czyli wie-
dzy; o dar rady; o dar mę-
stwa; o dar pobożności, czyli 
poczucia sakralnej święto-
ści życia, godności ludzkiej, 

świętości ludzkiej duszy i 
ciała; wreszcie o dar bojaźni 
Bożej, o której mówi psalmi-
sta, że jest on początkiem 
mądrości…”.

W wywiadzie bliski współ-
pracownik papieża Jana Pa-
wła II, jego sekretarz kardynał 

Stanisław Dziwisz podkreślał, 
że Papież zawsze był wierny 
Duchowi Świętemu. Do koń-
ca życia Mu ufał: „W ostatnim 
dniu jeszcze odmówił modli-
twę o dary Ducha Świętego”.

O ważności relacji z Du-
chem Świętym wielki Papież 
powie jeszcze nie jeden raz. 
Sloganem XIII Światowych 
Dni Młodzieży zostaną wy-
brane przez niego słowa: 
„Duch Święty nauczy was 
wszystkiego” (J 14, 26). Z oka-
zji tego spotkania Jan Paweł 
II wysłał list do młodych lu-
dzi. Wiedząc, że Duch Święty 
jest zawsze w pobliżu i ma-
jąc świadomość Jego roli w 
budowaniu wiary każdego 
człowieka i całej wspólnoty 
Kościoła, napisał tak: „Kiedy 
Jezus przebywał z uczniami, 
śpieszył się, miał świadomość 
mijającego czasu: «Dla Mnie 
stosowny czas jeszcze nie 
nadszedł» (J 7, 6); «Jeszcze 
przez krótki czas przebywa 
wśród was światłość» (J 12, 
35). Po zmartwychwstaniu 
Jego relacja z czasem jest już 
inna, natomiast Jego obec-
ność trwa: «A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata» (Mt 28, 
20). Ta przemiana obecności 
naszego Pana i Zbawiciela, jej 
głębi, rozległości i trwałości, 
jest dziełem Ducha Świętego”.

Podczas swojego ponty-
fikatu Jan Paweł II starał się 
zaszczepić wiernym miłość i 
oddanie Duchowi Świętemu: 
nie z pozycji teologa czy mo-
ralisty, lecz z pozycji kocha-
jącego pasterza, pragnącego 
dobra dla swoich owiec. Na 
własnym przykładzie pokazy-
wał, jak ważne jest, aby mieć 
bliską relację z Duchem, który 
kieruje, inspiruje i prowadzi do 
spotkania z Ojcem w Niebie.

Katarzyna
Pawłowska

TO, CO TRWA NA WIEKI

Jezus Chrystus odcho-
dząc z tego świata, nie 
chciał nas zostawić siero-
tami. Powiedział, że mimo 
tego, iż odchodzi, posyła 
Ducha Świętego, aby nas 
pocieszał, wyjaśnił praw-
dę o Nim i Ojcu oraz żeby 
uzdalniał do wypełniania 
naszego powołania. 

Duch Święty jest prze-
de wszystkim naszym 
Przewodnikiem, gdyż daje 
nam światło i rozeznanie 
przy podejmowaniu waż-
nych decyzji. Podpowiada, 
co powinniśmy czynić i w 
jakim kierunku iść. Dzię-
ki Jego pomocy możemy 
się modlić i doświadczać 
wewnętrznej radości oraz 

pokoju, mimo że wcześ-
niej byliśmy pełni obaw o 
codzienne sprawy czy ży-
ciowe decyzje. 

Doświadczymy rozma-
itych trudności i niepew-
ności dnia jutrzejszego, 
lecz Duch Święty będzie 
nam zawsze pomagał oraz 
wskazywał dobry i właś-
ciwy kierunek. Często o 
Jego mocy dowiadujemy 
się po pewnym czasie, 
jednak możemy również 
na co dzień dostrzegać 
Jego interwencje w na-
szym życiu. Rozpoznanie 
Ducha Świętego ułatwia 
wieczorną refleksję nad 
minionym dniem, gdy za-
stanawiamy się, jak i gdzie 

nam pomógł. Jednak naj-
częściej dopiero po pew-
nym czasie dostrzegamy 
Jego wsparcie w naszej 
codzienności. 

Ducha Świętego naj-
bardziej rozpoznaje się 
po dobrych owocach Jego 
działania. Czasem jest to 
pocieszenie w chwilach 
zwątpienia. Innym razem 
pojawia się ktoś znikąd 
i podaje pomocną dłoń. 
Możemy dostrzec, że Duch 
Święty „podsuwa” nam 
różne myśli, często na 
początku niezrozumiałe. 
Potem zjawia się ktoś, kto 
je wyjaśnia albo poma-
ga nam zrealizować pla-
ny, które zmieniają nasze  

życie na lepsze i przybli-
żają nas do Boga. 

To Duch Święty pro-
wadzi do Źródła Życia. 
Bez Niego nic nie możemy 
uczynić.  On rozpala nasze 
serce pragnieniem blisko-
ści z Bogiem i daje od-
wagę pójścia za Nim. On 
daje nam siłę do świad-
czenia o Chrystusie wśród 
znajomych i przyjaciół, a 
także gasi nasze emocje 
przy podejmowaniu waż-
nych decyzji. Pomaga też 
pozbywać się złudzeń na 
swój temat, a także doty-
czących innych ludzi. On 
daje pokorę, bez której 
trudno byłoby iść dalej. 

Drodzy Czytelnicy!
Przeżywając kolejną Pięćdziesiątnicę, prośmy Ducha Świętego, aby stał się naszym życiowym 

Przewodnikiem. Błagajmy Go szczególnie w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, aby tchnął 
na cały świat swe delikatne ciepło pokoju i orzeźwiające pokrzepienie nadziei. 

Ks. Jerzy Martinowicz

Duch Święty jest nazywany najbardziej tajemniczą Osobą Trójcy Świętej. 

W Starym Testamencie określa się Go jako ruah, czyli tchnienie, wiatr. Rzeczy-

wiście Go nie widać, lecz działa skutecznie i zmienia rzeczywistość wokół nas. 

SŁOWO REDAKTORA

  
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.

DAĆ SIĘ PROWADZIĆ   
Wydarzenia związane z męką Pana Jezusa tak bar-

dzo wstrząsnęły uczniami, że nawet w dniu zmar-
twychwstania trwali oni w swoim odgrodzeniu od 
świata. Wszystkie ich nadzieje rozleciały się w jednym 
momencie. Ten, z którym wiązali przyszłość, został 
zabity. 

W tę rzeczywistość braku nadziei wchodzi Jezus. 
Wystraszonym uczniom przynosi dar pokoju innego 
niż ten, który mógł im zaoferować świat. Ten pokój 
jest związany z darem Ducha Świętego. To On będzie 
ich prowadził i wspierał w powierzonej misji. On bę-
dzie uzdalniał do czynienia tego, co wielokrotnie czy-
nił Jezus, gorsząc tych, którzy wołali: „Któż On jest, 
że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać 
grzechy prócz samego Boga?” (Łk 5, 21). Tak więc od 
tej pory uczniowie będą uczestniczyć w sposób szcze-
gólny w misterium Boga, który wyzwala człowieka  
z grzechu i śmierci, obdarzając życiem wiecznym.

Każdy z nas wezwany jest do tego, aby dać się 
prowadzić i przemieniać Duchowi Świętemu. On  
nie jest darem obiecanym jedynie dla wybranych. Bóg 
w swojej hojności posyła Ducha Świętego do serc nas 
wszystkich. Trzeba jedynie otworzyć się na Jego dary: 
mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, po-
bożności i bojaźni Bożej. Pozwólmy Mu w nas działać! 

 Czy modlę się do Ducha Świętego?
W jaki sposób daję się prowadzić

Duchowi Świętemu?

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Ks. Jerzy Martinowicz

J 3, 16-18
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat 
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego”.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

ZMIENIAĆ OBLICZE ZIEMI    
Bóg jest dla nas wielką tajemnicą! Próbujemy cza-

sami bardzo niezręcznie uchylić jej rąbka. Sami jed-
nak nie bylibyśmy w stanie do Boga dojść, dlatego On  
w swojej czułości przychodzi do nas i okazuje nam swo-
ją miłość i swoją tajemnicę w sposób widzialny i nama-
calny w osobie Jezusa.

Bóg jest wspólnotą Osób. Ojciec daje w darze Syna, 
aby On doprowadził nas zagubionych z powrotem do 
Ojca. Jezus nie działał sam, lecz w mocy Ducha. Poczęty 
Jego mocą w łonie Maryi. Napełniony Duchem w chwi-
li chrztu w Jordanie. Idący w mocy Ducha na pustynię, 
aby nauczyć nas walczyć z pokusami Złego. Działający 
cuda i nauczający mocą tego samego Ducha. I w końcu 
oddający Ducha podczas umierania na krzyżu. 

A Duch, który towarzyszy nam od dnia Chrztu św., 
przypomina wszystko, co Jezus przeżył i czego nauczał. 
Kształtuje myśli, uczucia i postawy, abyśmy stawali 
się coraz bardziej podobni do Syna. Duch woła w nas: 
„Abba – Ojcze!” – abyśmy w naszych sercach przeży-
wali synowską miłość ku Bogu.

Stwórca tak bardzo umiłował świat, umiłował każ-
dego człowieka! Nie powinniśmy się bać razem z Nim 
dawać siebie i zmieniać oblicze tej ziemi, ponieważ 
pragnieniem Boga jest bowiem zbawiać, ocalać i rato-
wać, a nie potępiać czy niszczyć. Bóg jest nieskończoną 
Miłością (por. 1 J 4, 16).

Czy realizuję siebie otwierając się na drugiego 
człowieka? 

Jak przyjmuję prawdę o Bogu w Trójcy Jedynym?

Niezawodny 
Przewodnik  

Jan Paweł II
i Duch Święty

“ 
” 

Papież Jan Paweł II podczas audiencji 
ogólnej w Watykanie, 1996 r.
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Dekret Prezyden-
ta Republiki Bia-
łoruś z dnia 18 
maja 2020 r. „O 
wsparciu socjal-
nym poszczegól-

nych kategorii obywateli”, 
między innymi, przewiduje 
pierwszą bezpłatną próbę 
zapłodnienia in vitro (IVF). 
Oznacza to, że grzeszna pro-
cedura, sprzeczna z Pismem 
Świętym i naukami moralny-
mi Kościoła, ma być finan-
sowana również z podatków 
wiernych.

Kościół katolicki na Bia-
łorusi wypowiadał się już 
w lutym 2019 roku na te-
mat IVF jako niemoralnej 
procedury, która upokarza 
godność człowieka i stwarza 
zagrożenie dla Bożego daru 
życia. Nie możemy milczeć, 
gdy zagrożony jest naturalny, 
ustanowiony przez Boga po-
rządek rzeczy, zwłaszcza jeśli 
chodzi o ludzkie życie. Kościół 
nigdy nie traktował człowieka 
jako materiał biologiczny, 
wbrew temu, ile czasu minęło 
od poczęcia lub urodzenia. 
Zarówno wartość każdego 
poczętego życia, jak i świętość 
aktu poczęcia zawsze były 
podstawą chrześcijańskiej 
doktryny moralnej, ponie-
waż chodzi o szacunek dla 
świętego daru współudziału 
człowieka – męża i żony –  
w  w i e l k i m  d z i e l e  B o g a  
Stwórcy.

Poczęcie, które występu- 
je poza aktem małżeńskim, 
manipulacja zarodkami, ich 
kriokonserwacja i przebywa-
nie w stanie „zamrożonym”, 
banki żeńskich i męskich ko-
mórek płciowych, macierzyń-
stwo zastępcze – wszystko, co 
towarzyszy i jest częścią pro-
cedury sztucznego zapłodnie-
nia, nie może pozostawić nas 
obojętnymi, ponieważ jest to 
moralnie niedopuszczalne.

Kościół jest zaniepoko-
jony również rozporządze-
niem Ministerstwa Zdrowia 
Republiki Białoruś nr 124 
„O kwestiach stosowania 
wspomagających technologii 
reprodukcyjnych”, opubliko-
wanym 13 maja 2020 roku, 
w którym chodzi o rozsze-
rzenie praktyki sztucznego 
zapłodnienia. Teraz samotna 
zdrowa kobieta, która nie ma 
partnera seksualnego, może 
zajść w ciążę za pomocą 
procesu zapłodnienia in vi-
tro, co niewątpliwie zagraża 
istnieniu instytucji rodzinnej, 
niweluje wartość ojcostwa 
i pozbawia dziecko prawa 
do obojga rodziców. Taka 
sytuacja sprawia, że kobieta 
i dziecko są bardziej narażeni 
ekonomicznie i społecznie, co 
zagraża pełnowartościowemu 
rozwojowi w przyszłości.

W czasach, gdy wartość 
ludzkiego życia i rodziny są 
zagrożone, Kościół wzywa 
wiernych i wszystkich ludzi 
dobrej woli do aktywnego 
wsparcia modlitewnego cy-
wilizacji życia.

 
Apel do wiernych Białorusi, 

20.05.2020

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

„PROSZĘ PRZEPUŚCIĆ 
BABCIĘ!”, ALBO KAŻDY 

JEST ODPOWIEDZIALNY 
ZA SWOJĄ PARAFIĘ
„Moment, w którym ksiądz 

biskup Aleksander Kaszkiewicz 
pokropił miejsce,  które prze-
znaczono nam do zbierania się 
pod jednym dachem dla wspól-
nej modlitwy, stał się jednym 
z najbardziej wzruszających 
chwil dla parafian – mówi Kry-
styna Lisaj, jedna z pierwszych 
miejscowych parafianek. –  
W pewnym sensie stało się to 
dla nas wszystkich niesamo-
witym wydarzeniem, ponieważ  
do tej pory wiele prób otrzyma-
nia ziemi kończyło się porażką. 
Władze komentowały odmowę 
na różne sposoby: to wokół jest 
wiele kościołów, to mieszkańcy 
są przeciwni, żeby obok została 
wybudowana świątynia”.

Dlatego przez długi czas 
wierni cieszyli się tylko ka-
plicą, która własnoręcznie zo-
stała wzniesiona. „Mężczyźni 
przywieźli żelazne belki – czyś-
cili je i malowali. Młode matki i 
dojrzałe kobiety zajmowały się 
deskami – lakierowały, przewra-
cały do wyschnięcia i wbijały 
– opowiada Krystyna. – W ta-
kich chwilach zawsze pamiętam 
słowa naszego proboszcza, że 
Kościół – to przede wszystkim 
ludzie”.

Rzeczywiście, zwracając 
uwagę na los parafii na Ol-
szance, widać, jak dużą rolę 
odegrały konkretne czyny 
pewnych osób. Władysława 
Paszenko, jedna z najstarszych 
miejscowych parafianek, skry-
wając uśmiech, opowiada o 
spotkaniu z byłym premierem 
Białorusi Michaiłem Miasniko-
wiczem, które stało się decy-
dujące dla przyszłości parafii. 
Wysoki gość przybył do Grod-
na w 2014 roku, aby wziąć 
udział w uroczystym otwarciu 
szkoły na tutejszym osiedlu.

„Dowiedziawszy się, że 
premier jedzie do nas, posta-
nowiłam: trzeba pójść i prosić 
o zezwolenie na otrzymanie 
ziemi pod budowę kościoła. 
Zerwałam w ogrodzie kwiaty, 
wzięłam ikonę Matki Bożej i 
poszłam do szkoły. Przyszłam 
na miejsce, a tam całe osiedle 
się zebrało: mnie za ludźmi ani 
widać, ani słychać – wspomina 
Władysława. – W międzyczasie 

Miasnikowicz już obejrzał poko-
je budynku i wyszedł do czeka-
jących w holu ludzi. Nagle ktoś 
zauważył mnie z bukietem i 
powiedział: «Proszę przepuścić 
babcię!». Obecni rozstąpili się, 
podeszłam do gościa, przywita-
łam się, wyraziłam swoją prośbę 
i wyciągnęłam ikonę z bukie-
tem. Przyjął kwiaty, chociaż te 
już zwiędły, póki czekałam, i 
pocałował obraz Najświętszej  

Maryi Panny, obiecując speł-
nić moją prośbę”.

Miesiąc później 
wierni z parafii  
na Olszance otrzy-
mali ziemię pod 
budowę kościoła. 
Matka Boża, która 
czuwała ze wspo-
mnianej ikony, 
nosi tytuł Nie-
ustającej Pomocy.

KOLEJNY CUD
M i e j s c o w i 

wierni mogą być 
dumni z kolejnej 
„maryjnej” historii.  
Proboszcz parafii ks. kan. 
Paweł Sołobuda wspomi-
na, jak trafiła do nich stara 
ikona Matki Bożej. Jakiś czas 
temu, niespodziewanie dla 
siebie samego, kapłan po-
stanowił odwiedzić znanego 
grodzieńskiego konserwatora 
Włodzimierza Kisłego, który 
zajmuje się odnawianiem sa-
kralnych dzieł sztuki.

„Moja wizyta okazała się  
szczęśliwa. Majster podzielił się, 
jak znajomy ksiądz przyniósł 
mu w worku zestaw tabliczek, 
które znalazł na strychu świą-
tyni. Konserwator, po rozłoże-
niu przed sobą cząstek metali 
szlachetnych, spojrzał na nie 
doświadczonym okiem i uświa-
domił sobie – przed nim znaj-
duje się sylwetka Matki Bożej 
Częstochowskiej. A na odwrot-
nej stronie tablicy oznaczono 
– XVI wiek – opowiada ks. Pa- 
weł. – Gdy odnowienie ikony 
zostało zakończone, znalazł się 
i kupiec. Dlatego wkrótce ikona 
miała się znaleźć w prywatnym 
posiadaniu. Więc zapytałem, czy 
majster nie zgodzi się sprzedać 
mi ikony, aby ta zajęła miejsce 
w świątyni. Pan Włodzimierz, 
uznając, że obraz z taką historią 
powinien znajdować się w koś-
ciele, zgodził się i sprzedał mi 
ją za znacznie mniejszą kwotę”.  
W ten sposób obraz Matki 
Bożej z epoki renesansu znaj-
duje się w Kaplicy olszańskiej  
w oczekiwaniu na swoje miej-
sce w przyszłym kościele.

NIE MA LEPSZEGO OPIE-
KUNA NIŻ DUCH ŚWIĘTY

Ksiądz Paweł zauważa, 
że jego parafia ”oddycha Du-
chem Świętym”. W ciągu 8 lat  

istnienia miejscowej wspólno-
ty kapłan przekonał się o bo- 
gatych i różnorodnych Jego 
darach. „Najważniejsze osiąg-
nięcia są duchowe. Dla mnie 
największe znaczenie ma liczba 
świadomych wierzących, która 
stale rośnie. Każdego roku w pa-
rafii udzielane jest ponad 150 
sakramentów chrztu. Tyle samo 
dzieci przystępuje do Pierwszej 
Komunii Świętej. Co tydzień  

na katechezie jest 600 małych  
wiernych, z czego prawie 100 
– to ministranci – mówi ks. Pa- 
weł. – Szczególnym błogosła-
wieństwem – jest obecność w 
parafii sióstr jadwiżanek i ak-
tywnych wiernych, którzy opie-
kują się całą wspólnotą. Oczy-
wiście, w młodej parafii trzeba 
wszystko zaczynać od zera, 
lecz dzięki wspólnym wysiłkom 
zorganizowano już wszystkie 
możliwe zajęcia dla dzieci, chór, 
młodzieżową grupę muzyczną, 
różańcowy krąg i krąg adora-
cji. Mamy członków wspólnoty 
«Margaretki» i uczestników ru-
chu «Mężczyźni św. Józefa», wo-
lontariuszy i studentów koledżu 
katechetycznego. Zorganizowa-
no nawet specjalną pielgrzym-
kę Olszanka – Odelsk”.

Pani Krystyna dodaje, że 
wierni aktywnie udzielają się 
od pierwszego dnia powsta-
nia parafii: wcześniej prze-
chowywali w swoich domach 
i dbali o wszystkie przedmioty  

liturgiczne, teraz dbają o obec-
ność kompozycji z kwiatów 
przy ołtarzu, dbają o czystość 
w świątyni. Sama kobieta na-
dal trzyma na strychu swo-
jego domu własnoręcznie 
wykonane świąteczne deko-
racje: „i na Boże Narodzenie 
jest i na Wielkanoc”. Przygoto-
wała dla parafian lekcjonarz 
w języku białoruskim. „Wy-
daje się, że jestem zmęczona  

po pracy, służąc 
od 6 rano i do 4 

po południu, lecz 
nogi same niosą  

do świątyni, a raczej – 
dusza tam dąży” – wy-

znaje parafianka.
Gdy pani Krystyna jest 

jedną z osób, które przejmu-
ją sprawy organizacyjne, to 
pani Władysława czuwa nad 
modlitwą w parafii. Starsza 
kobieta codziennie przycho-
dzi do kaplicy z wyprzedze-
niem, aby przed rozpoczę-
ciem Mszy Świętej zdążyć 
wypowiedzieć wszystkie 
niezbędne intencje: „Za Ojca 
Świętego, za proboszcza, za 
budowę kościoła i za wszyst-
kie świątynie, za powołania 
do kapłaństwa i świętość w ro-
dzinach”. Intencje modlitew-
ne pani Władysława składa 
sama. Rozlewają się one po 
kaplicy, są powtarzane przez 
tych wiernych, którzy obo-
wiązkowo są obecni na na-
bożeństwach w zwykłe dni.

O aktywnym włączeniu 
do życia parafii młodzieży 
opowiada ministrant Walery 
Rusielewicz. Młody mężczy-
zna służy przy ołtarzu przez 
ostatnie kilka lat i pomaga 
w przygotowaniu liturgii 
podczas wielkich uroczy-
stości. „Poza tym uwielbiam  

upiększać niedzielne nabo-
żeństwo – gram na gitarze 
podczas Mszy Świętej. Nawia-
sem mówiąc, z kręgu młodych 
muzyków i śpiewaków zorga-
nizowano parafialny zespół 
«Bonum» (z łac. «dobro» – uw. 
aut.). Do napisania własnych 
piosenek jeszcze nie doszło, 
lecz w każdą niedzielę mło-
dzież śpiewa podczas Mszy 
Świętej. Moim zdaniem jest to 
bardzo dobra praktyka, ponie-
waż pomaga młodym wierzą-
cym czuć się odpowiedzialny-
mi za to, co dzieje się podczas 
służby” – podkreśla Walery.

Podsumowując, ks. Paweł 
dodaje, że parafia ma o wiele 
więcej planów: „I najważniej-
szym z nich jest doprowadze-
nie ludzi do Boga i pokazanie, 
że kocha ich niezmiernie”.

ZNALEŹĆ RODZINĘ
WE WSPÓLNOCIE 

MIEJSCOWEGO KOŚCIOŁA
Pani Krystyna zauwa-

ża, że łatwo jest uwierzyć w 
miłość Pana Boga, ponieważ 
parafia żyje nią. „Naszych 
sióstr zakonnych nigdy nie zo-
baczysz bez uśmiechu. Ksiądz 
wikariusz – bezgranicznie  

dobry. Ksiądz proboszcz zawsze 
zachwyca ciekawymi kazania-
mi: zwróci się do nas z żartem 
i na poważnie. Nie ma czegoś 
takiego, aby wierni odczuwali 
strach przed duchowieństwem 
– relacje są otwarte i przyja-
zne” – zauważa kobieta.

Parafianka dodaje, że 
stosunek księży i sióstr za-
konnych do wiernych moż-
na określić jednym słowem 
– „troska”. „Siostry zakonne 
zawsze dbają o to, aby jak 
najlepiej organizować dzie-
ciom czas wolny: to zawio-
zą na flash mob w centrum 
handlowym, to wezmą udział 
w konkursie w sąsiedniej pa-
rafii. Wikariusz jest również 
pełen pomysłów, jak cieszyć 
młodszych wiernych: spacery, 
wyjazdy, jazda na rowerze, a 
zimą – przejażdżki saniami. 
Lub biorą ze sobą jedzenie i 
picie,  i udają się na wyprawę 
do lasu. A tam i Mszę św. na 
prowizorycznym ołtarzu od-
prawią – na odwróconej łodzi 
– opowiada z uśmiechem ko-
bieta. – W zamian modlimy się 
za naszych kapłanów i siostry 
zakonne. Czy to nie jest wyraz 
wzajemnej troski o nich?”.

Jednocześnie Walery 
przyznaje, że wcześniej udział 
w innych praktykach reli-
gijnych, oprócz niedzielnej 
Mszy Świętej, był dla niego 
nowością. „Aktywna duchowa 
codzienność stała się częścią 
mojego życia dzięki motywacji 
miejscowego duchowieństwa. 
Pewnego dnia przyszedłem na 
proponowane dla młodzieży 
spotkanie – rozmyślanie nad 
Słowem Bożym – i zacząłem 
na nie uczęszczać. Stopniowo 
zaczęło dołączać coraz więcej 
chłopców i dziewcząt – opo-
wiada nastolatek. – Jestem 
zainteresowany spędzaniem 
czasu z parafianami, którzy 
stali się dla mnie drugą ro-
dziną. Wcześniej nie czułem, 
lecz teraz rozumiem, ile mam 
już cennych wspomnień zwią-
zanych z Kościołem. Teraz jest 
częścią mnie i mam nadzieję, 
że tak będzie dalej”.

Oczywiście, cały nastrój i 
ład parafii jest ustalany przez 
tego, który stoi na jej czele. 
Ksiądz Paweł przyznaje się, 
że pomimo tego, że jest mu 
jeszcze daleko do „świętego 
proboszcza”, zgodnie ze swo-
im sumieniem dąży do tego 
celu. „Kocham Kościół i każ-
dą osobę, która uosabia żywy 
Kościół. Słuchając głosu Du-
cha Świętego, staramy się jak 
najlepiej służyć naszym para-
fianom. I mówię to w imieniu 
wszystkich kapłanów i osób 
zakonnych z naszej wspólno-
ty. Warto zrobić dla wiernych 
kościół prawdziwym domem, 
gdzie będą się dobrze czuć. A 
wtedy wszystko, co niemoż-
liwe, stanie się możliwe” – 
mówi proboszcz.

31 maja Kościół
katolicki obchodzi 

uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego

Angelina Marciszewska

Gdy Duch Święty 
działa

Parafianka Władysława Paszenko podczas spotkania  
z byłym premierem Białorusi Michaiłem Miasnikowiczem
Zdjęcie: TUT.BY

Proboszcz młodej i energicznej 
parafii ks. kan. Paweł Sołobuda

Biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęca 
krzyż i ziemię pod budowę kościoła
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 � Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów wydała dekret w 
sprawie wpisania wspomnie-
nia  św. Faustyny Kowalskiej 
do Ogólnego Kalendarza 
Rzymskiego. Wspomnienie 
obowiązkowe obchodzone 
będzie corocznie 5 paździer-
nika – w dniu odejścia św. 
Faustyny do wieczności. De-
cyzja została podjęta przez 
Ojca Świętego Franciszka z 
uwagi na liczne prośby dusz-
pasterzy, osób zakonnych i 
stowarzyszeń świeckich oraz 
biorąc pod uwagę duży wpływ 
duchowości św. Faustyny  
w różnych częściach świata.

 � Papież Franciszek po-
łączył dwie amerykańskie 
diecezje na terenie Alaski i 
utworzył jedną nową archi-
diecezję Anchorage-Juneau. 
Dotychczasowa diecezja Ju-
neau stanowiła wąski pas 
w południowo-wschodniej 
części Alaski z wyspami, 
półwyspami, fiordami i lo-
dowcami. A dawna archidie-
cezja Anchorage to główne 
miasto położone nad zatoką 
Cooka, w którym mieszka 
42% ludności Alaski. Po-
wierzchnia nowo powstałej 
Archidiecezji wynosi prawie 
321 tys. km². Na jej terenie 
mieszka 560 tys. osób, w tym 
55 tys. katolików. Pracuje tu 
34 księży diecezjalnych. Do 
niektórych parafii można 
dotrzeć wyłącznie samolotem 
lub łodzią.

 � W 100. rocznicę urodzin 
Jana Pawła II na Wydziale 
Filozofii Papieskiego Uniwer-
sytetu św. Tomasza z Akwinu 
w Rzymie (Angelicum) rozpo-
czął działalność Instytut Kul-
tury, nazwany jego imieniem. 
Misją Instytutu jest głęboka 
refleksja nad aktualnymi 
problemami świata i Kościoła 
w relacji z myślą i naukami 
papieża-Słowianina. Pierwsi 
studenci Instytutu rozpoczną 
zajęcia już jesienią. Co roku 
w roli wykładowców będą 
zapraszani wybitni intelektu-
aliści z całego świata. Jedno-
cześnie zostanie uruchomio-
ny program stypendialny dla 
młodych naukowców.

 � Zgodnie  z  raportem 
Wolności Obywatelskich In-
tersociety, tylko w ciągu 4 
pierwszych miesięcy tego 
roku w Nigerii zamordowano 
660 chrześcijan. Nasiliła się 
przemoc islamskich eks-
tremistów. Za organizacją 
zamachów w tym kraju stoją 
bojownicy Boko Haram i 
Fulani. Najczęstszą formą 
agresji na chrześcijan są 
porwania dla okupu i na-
pady na kościoły. Miejscowi 
biskupi zwracają się do władz 
kraju z prośbą o współpracę i 
lepszą ochronę dla wspólnot 
katolickich. 

 � Węgry zakazały oficjal-
nej rejestracji zmiany płci i 
prawnego uznania nowej toż-
samości osób transpłciowych. 
Odpowiednią decyzję parla-
ment podjął większością gło-
sów. Teraz prawo uniemoż-
liwia osobom transpłciowym 
zmianę nazwiska i uzyskanie 
dokumentów odpowiadają-
cych ich „nowej tożsamości”. 
Do tej  pory osoby, które 
zmieniły płeć na drodze in-
terwencji chirurgicznej mogły 
prosić władze na Węgrzech  
o zmianę danych.
vaticannews.va; ekai.pl; 
stacja7.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Chrystus ich wybrał,
okazując wielką łaskę

Zastanawiać się nad kapłaństwem zacząłem mając 15 lat. W ten czas spotykałem ludzi nieszczęśli-
wych i kalekich. Na ich widok serce mi ściskało, i do głowy przyszła mi taka myśl: gdybym był kapłanem, 
to mógłbym im pomóc. Potem zacząłem służyć do Mszy św. u ks. inf. Michała Aranowicza w kościele 
pobernardyńskim w Grodnie, ponieważ w moim kościele parafialnym franciszkańskim komitet zabraniał 
służyć do Mszy, żeby księdzu nie odebrali „zaświadczenie”. 

Potem poszedłem do wojska. Stało się tak, że służyłem obok kościoła, chodziłem przez płot do 
świątyni, przystępowałem do spowiedzi i uczestniczyłem we Mszy świętej, a w miesiącu maju zamiast 
kolacji prawie codziennie tam chodziłem. Miejscowy ksiądz patrzył na mnie z początku bardzo dziw-
nie, z podejrzeniem, ponieważ w tamte czasy było nie do pomyślenia, że będąc w wojsku radzieckim, 
gdzie panowała atmosfera wojującego ateizmu,  żołnierz podczas zwolnienia nie włóczy się po mieście, 
lecz idzie do kościoła, aby się modlić. Wkrótce upewnił się, że jestem „w porządku” i już nie podchodził  
do mnie z dystansem. 

Po służbie w wojsku wróciłem do Grodna, znalazłem pracę. Lecz codziennie chodziłem na Mszę świę-
tą. Lubiłem czytać czytanie i śpiewać psalm. Pamiętam, że czasami prosiłem kolegów, którzy mnie zmie-
niali w pracy, żeby przyszli wcześniej, i wtedy biegłem, żeby zdążyć na Mszę Świętą. 

Po jakimś czasie przyjechali do Grodna księża z Litwy, w tym proboszcz, którego poznałem podczas 
służby w wojsku. Zaproponował, żebym pojechał z nim na Litwę. Zgodziłem się. W rezultacie spędziłem 
tam, na wsi, jeden rok. Nauczyłem się języka litewskiego i zadecydowałem, że spróbuję dostać się do se-
minarium w Kownie. Złożyłem dokumenty i ku mojemu zdziwieniu zostałem od razu przyjęty. Nie wszy-
scy mieli tak łatwo, niektórzy dostali się dopiero z trzeciej lub czwartej próby. Na początku seminarzyści 
przyglądali się do mnie, patrzyli z niedowierzaniem, myśleli, że może jestem „czerwony”, lecz potem 
zobaczyli moje dobre namiary i już kolegowaliśmy.

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie zostałem wy-
święcony na kapłana. Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. Świątynia była wypełniona po brzegi ludźmi, 
gdyż to było niezwykłe święto – po raz pierwszy w naszym kraju miały miejsce święcenia kapłańskie. 
Pierwszy rok pracowałem wikariuszem w parafii na Litwie. Następnie wróciłem na Białoruś i byłem pro-

boszczem w Trabach. A od roku 1996 i po dzień dzisiejszy jestem proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu. 
Przez wszystkie lata swojej posługi kapłańskiej starałem się realizować słowa, które były wypisane na moim obrazku prymicyjnym: „Panie, naucz mnie pomagać innym, 

naucz krzyż dźwigać bliźnich”. Dużo wysiłku i czasu poświęciłem, żeby zmienił się na lepsze kościół, parafia i całe otoczenie, żeby rozwijała się działalność charytatywna. 
Podjąłem  także różnego rodzaju inicjatywy, m. in. pielgrzymki, Dekanalny Festiwal Kolęd, głównym celem których – jest przybliżenie ludzi do Boga. Zdarza mi się spotykać 
ludzi, którzy po kilkadziesiąt lat nie byli u spowiedzi, którzy nawet nie chcą podejmować tematów, związanych z wiarą. Więc szukam szczególnego podejścia do nich, gdyż 
w pełni uświadamiam sobie odpowiedzialność za powierzonych mi wiernych. I nie ma dla mnie większej radości, jak ich nawrócenie, gdy widzę, że człowiek pojednał się  
z Chrystusem.

Nawet teraz, w czasie ciężkiej sytuacji epidemiologicznej, staram się nie opuszczać rąk: dzwonię do swoich parafian, rozmawiam i jestem obecny w ich życiu. Ponadto 
staram się, żeby w tym okresie nikt z wiernych nie był duchowo zaniedbany: wspólnie z miejscową telewizją organizowaliśmy transmisje Mszy świętej, a także niedługo  
w miejscowej prasie ukaże się mój artykuł na temat tego, jak godnie uczestniczyć we Mszy świętej za pośrednictwem radia.

Okrągła rocznica święceń kapłańskich, jak każda inna, jest dobrą okazją, aby podziękować Bogu za dar powołania, za otrzymane łaski, i po raz kolejny zastanowić się 
nad sensem swojej posługi i prosić o błogosławieństwo na przyszłość, żebym mógł dalej spełniać zadania, które powierzył mi Wszechmocny. 

30 lat kapłaństwa

Ks. Jan Gawecki

20 lat kapłaństwaGdy miałem 13 lat zostałem ministrantem w kościele w Wołkowysku, przyglądałem się pracy swego 
proboszcza ks. prał. Antoniego Filipczyka. A już w 10 klasie szkoły średniej zacząłem poważnie myśleć 
o wyborze swojej drogi życiowej. Uczyłem się dosyć dobrze i na początku chciałem spróbować dostać się 
na uniwersytet do Mińska. Tego też pragnęli moi rodzice, więc nawet dosyć poważnie przygotowywałem 
się do egzaminów wstępnych. Lecz gdy modliłem się przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, który 
wisiał nad moim łóżkiem, i rozmyślałem nad swoją przeszłością, zacząłem zauważać małe wskazówki.  
I w końcu doszedłem do wniosku, że nie pojadę do Mińska, tylko do grodzieńskiego Seminarium duchow-
nego. Najpierw pojechałem tam, żeby spotkać się ze swoimi starszymi kolegami – Jerzym Fiedukiem i 
Włodzimierzem Hulajem, którzy tak, jak i ja najpierw byli ministrantami, a potem zostali seminarzysta-
mi. I już, będąc maturzystą poważnie zdecydowałem, że będę zdawać egzaminy do seminarium.

Dzień, gdy przyjmowałem święcenia kapłańskie zawsze wspominam z wielkim wzruszeniem, gdyż 
towarzyszyły mu wspaniałe emocje, ponieważ spełniło się moje marzenie, by zostać księdzem. Potem do-
wiedziałem się od swego taty, że moja babcia bardzo dużo się modliła o powołanie kapłańskie dla mego 
ojca, który był jedynym synem spośród trzech córek. I jej modlitwa nie przepadła: kapłanem został wnuk. 
Swoje święcenia mile wspominam jeszcze z tego powodu, że spotkałem się z wieloma członkami swojej 
rodziny, która licznie przybyła na tą uroczystość. Dla mnie było bardzo wzruszające to, że nawet krewni, 
których nigdy dotąd nie widziałem, przyjechali i modlili się razem ze mną. Szkoda, że nie zachowało się 
nagranie wideo z tego dnia, ale mam dużo zdjęć. Więc 3 czerwca, w kolejną rocznicę święceń, zawsze 
biorę ten album, oglądam i z radością wspominam ten ważny dzień.

Podsumowując lata swojej posługi mogę powiedzieć, że najważniejsze jest dla mnie to, gdy dzięki 
rozmowie ze mną człowiek po wielu latach obojętności religijnej na nowo zaczyna myśleć o swojej duszy, 
o wierze, przystępuje do sakramentów świętych i nawraca się. Zawsze mnie cieszy to, gdy ludzie widzą 
we mnie tego, kto szczerze wierzy, i zastanawiają się o tym, że pojednanie z Bogiem, jednak, jest bardzo 
ważne, dlatego warto swoje życie łączyć z wiarą. 

Gdy rozważam o istocie posługi kapłańskiej i duszpasterskiej, to uświadamiam, że solidarność  
z ludźmi – to najważniejsze. Trzeba ich kochać, szanować, być cierpliwym, wyrozumiałym, dawać im 
osobisty przykład gorliwości i pracowitości. Również trzeba mieć szczere pragnienie wczucia się w życie 
prostego człowieka i bycia ze swoimi parafianami w każdej chwili ich życia – i smutnej, i radosnej, czasami tragicznej, a czasami w chwili zagubienia, a także dopomóc wyjść 
z różnych sytuacji życiowych nie tylko z wiarą, lecz z godnością.

Jestem bardzo wdzięczny Bogu za wszystkich ludzi, których postawił na mojej drodze życiowej. Przede wszystkim wspominam tych, którzy prosili mnie o modlitwę za sie-
bie, a także tych, którym obiecałem, że zrobię to, czego oni pragnęli, by było zrobione w naszym kościele w Indurze. Jest nie dużo takich osób. Odeszli już oni do wieczności, 
ale godne podziwu jest to, że zdając sobie sprawę z rychłego pożegnania z tym światem, jeszcze myśleli o swojej świątyni, parafii i chcieli, żeby kościół był co raz piękniejszy. 
Staram się realizować to, czego pragnęli ci parafianie. Także z wielką wdzięcznością wspominam swego dziadka po stronie mamy i babcię po stronie taty. Dziadek kiedyś 
był zakrystianem w kościele we wsi Łunna. On dał  mi najlepszy przykład wiary i nauczył mnie pierwszych modlitw po łacinie. Babcia służyła w kościele w Krzemienicy. I jak 
byłem w zeszłym roku w tej parafii na rekolekcjach, to było mi bardzo miło, że tamtejsi mieszkańcy jeszcze ją pamiętali i dawali piękne świadectwa o jej gorliwości i wierze. 

Mówiąc o planach na przyszłość, chcę podkreślić, że  zawsze staram się rozwijać w różnych kierunkach: i profesjonalnie, i intelektualnie, i duchowo. W tym roku dokła-
dam wszelkich starań, by realizować projekt nowego parkingu obok świątyni. Także moim pragnieniem jest, żeby jak najszybciej zakończyła się ta epidemia, i ludzie znowu 
mogli licznie przychodzić i razem się modlić w świątyni tak, jak było to od wieków. 

Chyba, każde kapłaństwo zaczyna się od przyjaźni z Jezusem. Tak też było u mnie. Może na 
początku to było nieświadome, jak gdyby to była normalna rzecz, a potem nagle zauważasz, że 
zostałeś wybrany i powołany, aby tę przyjaźń jeszcze bardziej pogłębić. 

Z dzieciństwa chodziłem do kościoła, byłem ministrantem i udzielałem się przy parafii. A 
gdy przyszedł czas, aby wybrać jaką drogą pójść, to dzięki Opatrzności Bożej, poszedłem do 
seminarium. I już prawie 10 lat, jak jestem księdzem. Niezmiernie się cieszę, że właśnie tak 
ułożyło się moje życie. Nie brakowało oczywiście różnych porażek, upadków, wątpliwości, lecz 
wierzę, że jeżeli ktoś jest powołany, to Pan Bóg da mu swojej łaski, aby mógł wykonać Jego wolę.

Chrystus powiedział, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz by służyć. Dlatego uważam, że 
istotą posługi kapłańskiej i duszpasterskiej jest właśnie posługa. Oczywiście, czyniona z miłoś-
cią, troską i radością. 

Kapłan – to człowiek, który także ma ludzkie słabości. Lecz gdy ma nadprzyrodzoną mo-
tywację, to znaczy, nie szuka ludzkiego uznania i nie słucha tego świata, to będzie wierny  
do końca obranej drodze. Wiem, że to są tylko słowa, jednak, staram się tak żyć, ponieważ kie-
dyś będę musiał odpowiedzieć przed Bogiem.

Patrząc wstecz – choć 10 lat to nie jest taki długi okres, jednak jest mój. Ten czas był cza-
sem wypłynięcia na głębię. Każdy młody człowiek ma swoje marzenia, chce podbić świat i wiele 
osiągnąć. Ksiądz też. Uczyłem się pokory i zaufania. Pracowałem na parafiach, były studia na 
uniwersytecie, spotkania z różnymi ludźmi i w różnych okolicznościach. Wiele się nauczyłem, a 
z czegoś zrezygnowałem. Lecz nadal, jak napisałem w swoim podaniu do seminarium, chcę pro-
wadzić ludzi do Nieba. Dlatego sam staram się tam iść. Nadal jestem pełen zapału, aby służyć 
Bogu i ludziom.

Kapłaństwo – to dar i tajemnica, dlatego zawsze uświadamiam sobie, że zostałem niezmier-
nie i nie zasłużono obdarowany. I ten dar zobowiązuje do tego, aby także i dla innych być darem. 
Pragnę również jeszcze bardziej poznać tajemnicę tego obdarowania, od samego Boga, który 
mnie powołał. Dlatego modle się o to, aby dobrze wykorzystać czas i jak najwięcej zrobić dla 
głoszenia Ewangelii.

Kinga Krasicka

10 lat kapłaństwa

Ks. Oleg Kononowicz

Ks. Paweł Astukiewicz
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Za cały świat
Amerykański i meksy-
kański aktor, muzyk i 
producent filmowy Edu-
ardo Verastegui mod-
li się na Różańcu, aby 
powstrzymać pandemię 
koronawirusa.
Każdego dnia o 13.00 cza-

su meksykańskiego Eduardo 
rozpoczyna w internecie 
transmisję swojej modlitwy w 
domu przed obrazem Matki 
Bożej. Dołączają do niego 
ludzie z różnych krajów. To 
nie tylko katolicy, lecz także 
wierzący innych wyznań 
chrześci jańskich,  żydzi  i 
wszyscy ludzie dobrej woli.

Eduardo postawił sobie 
za cel zebranie co najmniej 
50 tys. osób, aby modlić się 
na Różańcu w święto Matki 
Bożej Fatimskiej. W rezul-
tacie modliło się ponad 200 
tys. osób. Wspólne modlitwy 
nadal trwają. Każdy może się 
do nich dołączyć.

Akt wandalizmu
Nieustaleni dotychczas 
sprawcy przewrócili 10-me-
trowy krzyż, ważący prawie 
tonę, ustawiony na szczycie 
góry Saint Loup (Francja).
Według informacji tam-

tejszej żandarmerii wandale 
prawdopodobnie posłużyli 
się świdrem, którym obalili 
wielką metalową konstruk-
cję. Na kikucie wysokości  
1 metra napisali sprejem po 
francusku „Szczyt świecki” i 
„Heretycy” oraz po angielsku 
„Witch power” (moc czarow-
nicy), co może wskazywać  
na odwoływanie się do sym-
boliki pogańskiej.

Zniszczony obecnie krzyż 
już wcześniej padł ofiarą 
aktu wandalizmu w 1989 r.  
(lecz nie przewrócono go 
wtedy). Zarówno władze, jak 
i mieszkańcy zapewniają, że 
krzyż ponownie stanie na 
swym miejscu.

Akcja ratunkowa
Miliony ludzi ucierpiało  
w wyniku potężnego cyklo-
nu, który uderzył w dwa 
stany na wschodzie Indii i 
część Bangladeszu.
Zniszczenia są ogromne. 

Wiele ludzi zostało ewaku-
owanych. Wiele odmawia 
korzystania ze schronów 
przygotowanych na wypa-
dek katastrof naturalnych, 
ponieważ obecnie wyko-
rzystywane są jako ośrodki 
kwarantanny w związku z 
koronawirusem.

Najmocniej cyklon dotknął 
właśnie najuboższych. W 
akcję pomocy włączyła się 
Caritas Internationalis, któ-
ra dostarcza potrzebującym 
żywność, wodę i konieczne 
środki dezynfekujące.

SPOSOBY USZANOWANIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
W czerwcu kierujemy się ku Najświętszemu Sercu Jezusa, ponownie ucząc się,

że miłość jest kosztowna, lecz także życiodajna. I oto ścieżki, którymi warto iść,
aby pojęcie prawdziwej miłości w naszych umysłach nie zostało zachwiane.

Medytując nad Najświętszym Sercem 
Jezusa, zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak głęboka jest miłość Boga do nas. 
Jezus na krzyżu oddał się nam cał-
kowicie, aby udowodnić swoją miłość  
do nas, i każdego dnia kontynuuje to  
w Ofierze Mszy Świętej. 
Tak, Jezus daje nam swoje serce za każ-
dym razem, gdy przystępujemy do Ko-
munii, a jedyną rozsądną rzeczą, jaką 
możemy zrobić, to oddanie Mu w zamian 
naszych serc. Jednym z pięknych sposo-
bów, by to zrobić, jest poświęcenie siebie 
Najświętszemu Sercu Jezusa. Akt osobi-
stego poświęcenia znajdziemy prawie we 
wszystkich modlitewnikach, a także
         w internecie.  Pozostaje tylko pobożnie 
             go  odmówić i ze wszystkich sił
                     starać się żyć zgodnie
                          z jego treścią.

1. ODDANIE
Ważnym aspektem oddania się Najświęt-

szemu Sercu jest rozpoznawanie i pod-
porządkowanie się autorytetowi Jezusa 
Chrystusa w każdym aspekcie naszego 
życia. Nasz Zbawiciel – jest prawdzi-
wym Królem, nie tylko Królem Kościo-
ła, lecz także naszych rodzin i całego 
społeczeństwa. Warto więc powie-
sić w swoim domu obraz Naj-
świętszego Serca, który będzie 
przypominał nam, że Jezus 
jest naszym Królem oraz że 
powinniśmy kochać i służyć 
Mu całym swoim sercem. 

2. INTRONIZACJA 
Imię Chrystusa jest regularnie znieważane, nie 

tylko w prywatnych rozmowach, lecz coraz częściej  
w przestrzeni publicznej. Każde bluźnierstwo – jest 

ponownym ciosem w tak miłujące nas Serce. Jednym 
ze sposobów, w jaki możemy okazywać miłość do 

Najświętszego Serca, jest dokonywanie aktów 
zadośćuczynienia za wyzwiska, jakie kierowa-

ne są w stronę Jezusa.
Sam Chrystus podał trzy sposoby wy-

nagradzania Jego Najświętszemu Sercu. 
Zbawiciel prosił by: często przyjmować 

Komunię Świętą w intencji wynagro-
dzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki 

miesiąca; o  modlitewne czuwanie 
w nocy z czwartku na piątek, aby 

towarzyszyć Chrystusowi w Jego 
śmiertelnym smutku na Górze 

Oliwnej i wypraszać miło-
sierdzie dla grzeszników; 

a także o oddawanie czci 
obrazowi Jego Serca.

3. ZADOŚĆUCZYNIENIE

Gdy nasz Pan przekazał wiadomość 
o oddaniu się Najświętszemu Sercu, prosił 

o uczestnictwie we Mszy Świętej, przystępo-
wanie do spowiedzi i przyjęcie Go w Eucharystii w 

dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. To 
oddanie jest ważne, ponieważ rozważamy Mękę Pańską 

i śmierć naszego Pana w piątek. Jest to przede wszystkim 
nowenna, która przypomina nam o miłości Jezusa do człowie-

ka i wpaja nam pragnienie naśladowania Jego ofiarnej miłości.

4. PIERWSZE 
PIĄTKI

Modlitwa – jest oddechem duszy i podstawowym sposobem, dzięki 
któremu wzrastamy w miłości do Boga i bliźniego. Częste zwracanie się 

do Najświętszego Serca jest doskonałym sposobem na modlitwę, ponie-
waż to apel do miłości i miłosierdzia Jezusa. Modlitwa do Najświętszego 

Serca może być tak długa jak nowenna albo litania lub tak prosta 
jak spontaniczne wezwanie: „Najświętsze Serce Jezusa, zmi-

łuj się nad nami”.

5. CZĘSTA MODLITWA

Oddanie się Najświętszemu Sercu – jest 
zachętą do naśladowania. Możemy odmówić 

wszystkie niezbędne modlitwy, a nawet praktykować 
wiernie pierwsze piątki miesiąca, lecz jeśli nie naśladujemy 

ofiarnej miłości Jezusa, to tak naprawdę nie jesteśmy oddani Jego 
Sercu. Wszystko zaczyna się od odwzajemnienia miłości Chrystusowi 

i gotowości poświęcenia się dla Niego, lecz obejmuje również miłość tych,  
z którymi spotykamy się na co dzień, w tym także ludzi, których szczególnie  

nie lubimy. Oznacza to miłowanie i przebaczenie naszym wrogom i prześladowcom. 

6. NAŚLADOWANIE

Z punktem szóstym, przeka-
zywanie miłości innym ludziom, 
wiąże się także punkt siódmy – 
dzielenie się wiarą z tymi, którzy 
mogli od niej odejść, lub tymi, którzy 
nigdy nie mieli okazji usłyszeć Do-
brej Nowiny. W dzisiejszym świecie 
sporo jest też osób, które imię Chry-
stusa słyszały, lecz nie otrzymały 
łaski pojęcia kim On jest. Musimy 
więc, w imię Najświętszego Serca 
dawać świadectwo całemu światu, 
że Pan Jezus – jest naszym Królem, 
któremu chcemy ofiarnie służyć. 

7.DZIAŁALNOŚĆ
    MISYJNA

Opracowała
Angelina

Marciszewska

SERCE JEZUSA
ZASPOKAJA POTRZEBY 

To Źródło Bożej Miłości 
może zaspokoić nasze ludz-
kie tęsknoty i pragnienia, a 
nasz niepokój i beznadzieję 
wchłonie w swój życiodajny 
strumień. Serce Zbawicie-
la – jest jedynym znakiem, 
pod którym ludzie odnajdują 
i mogą zaspokoić swoje naj-
głębsze pragnienia, do których 
niewątpliwie należy pragnie-
nie miłości i sensu życia. Jezus 
Chrystus nigdy nikogo nie od-
rzuca, a w Jego Sercu ratunek 
i pocieszenie odnajdzie każdy 
ufający Mu.

Jezus mówi do wszystkich 
nas: „Daję wam Moją miłość 
i moje przebite Serce; daję 
wam schronienie i prowadzę 
do krynicy czystości i łaski; 
otwieram przed wami bezmiar 
Mojego miłosierdzia – przyjdź-
cie i kupujcie, bez pieniędzy i 
bez płacenia” (por. Iz 55, 1). Tak 
woła Miłość Ukrzyżowana i 
otwarta! Tak zachęca Dobroć – 

szczera i bezinteresowna! Tak 
się ofiaruje Bóg – Pełnia łaski 
i miłości!

SERCE JEZUSA –  
ŹRÓDŁEM NADZIEI 

Niestety bardzo wielu lu-
dzi tego nie rozumie. Człowiek 
w swojej pysze i egoizmie, po-
grążony w świat nowych tech-
nologii, nie zauważa tej boskiej 
Miłości, którą Pan Bóg chce ob-
darować wszystkich: prostych 
i uczonych, słabych i mocnych 
bogatych i biednych. Ten, któ-
ry jest Miłością objawia się na 
tysiące sposobów, żeby każdy 
mógł zauważyć strumień i bez-
miar Jego Ofiary, mającej swe 
źródło w miłości. 

Współczesny człowiek, który 
nie raz jest podobny do para-
lityka, częściej udaje się do le-
karza medycyny niekonwencjo-
nalnej, zamiast przyjść do Tego, 
który ma Moc przywrócić życie i 
zdrowie. Nie chce słuchać nauki 
i wezwania Chrystusa, który do 
nas od zawsze woła: „Przyjdźcie 

do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię” (Mt 11, 28). Czę-
sto nie słyszymy tego zaprosze-
nia, ponieważ nie znamy Króla 
Miłosierdzia i Lekarza dusz. 
A On jest gotów wyleczyć od 
wszystkich bólów ducha i ciała! 
On przynosi radość uzdrowio-
nym i nadzieję cierpiącym. On, 
który jako pierwszy szedł drogą 
krzyża daje nam wszystko, o co 
tylko Go prosić będziemy. 

Dosłownie jeden moment 
wystarczyłby człowiekowi, żeby 
mógł pojąć jak bardzo jest ko-
chany. Jedno spojrzenie na „go-
rejące ognisko miłości” wystar-
czyłoby komuś, kto szuka takiej 
miłości. Właśnie jej pragnie ser-
ce człowieka, a nie jego zepsuta 
natura. 

SERCE JEZUSA  
BEZGRANICZNIE KOCHA 

Jeśli w świecie rozmaitych 
dróg można pobłądzić, znaleźć 
kręte w miejsce prostych – to  
o ile większą pomyłką jest 

źle pojęta i przeżyta miłość. 
Oszukane serce, złamane życie, 
zawiedzione nadzieje – tyle 
bowiem kosztuje pomyłka w 
sferze ducha. A Bóg niezmien-
nie, od początku mówi do nas: 
„Kocham!” – przez swoje dzieła, 
przez powołanie nas do ist-
nienia, poprzez miejsce, które 
przygotowuje nam w niebie. 
Człowiek wiary przyjmie dar 
Bożej miłości i łaskę potrzebną 
do zbawienia. Człowiek zbunto-
wany albo odrzucający dar jako 
niegodny siebie, będzie nadal 
szukał sensu życia i próbował 
różnych kombinacji na udane 
życie. 

SERCE JEZUSA –  
KLUCZEM DO NIEBA
Bóg umiłował pierwszy. Mi-

łością wieczną i pełną. Człowiek 
jest do takiej miłości powołany 
i ma do niej dorastać. Trudna 
jest to sztuka, lecz jest możliwa. 
Wystarczy postawić przed oczy 
ideał miłości, jakim jest Naj-
świętsze Serce Jezusa. Najpierw 

uczyć się od Niego, a potem jak 
On składać siebie w ofierze.

Serce nie zna ceny innej 
jak tylko ofiarowanie. Oddać 
swe serce – to znaczy powie-
rzyć siebie Temu kogo kocha-
my. Cena, jaką Jezus zapłacił za 
swoją miłość ku nam, objawia 
się w krzyżu, lecz zwycięstwo 
jakie odniósł to klucz do nieba 
i mieszkanie dla każdego czło-
wieka.

Serce naszego Boga jest 
otwarte dla ludzi. W tym Sercu 
Boga mamy wszystkie możliwe 
do przyjęcia łaski. Apostoł Jan, 
który tylko przez chwilę spoczął 
na Sercu Jezusa, okazał się jed-
nym z najlepiej rozumiejących 
Boga uczniów. Dzisiaj przyszła 
kolej na każdego z nas.

Dlatego przeżywając ko-
lejny czerwiec w swoim życiu, 
połóżmy głowę na bijącym mi-
łością Sercu Boga, które kocha i 
chce być kochane! 

Ks. Jerzy
Martinowicz 

KOCHA I CHCE BYĆ KOCHANE
Człowiek szukający miłości, nie znajdzie 

innego, cudowniejszego źródła niż Serce 
Boga-Człowieka. Z tego Serca na Kalwa-
rii, włócznią przebitego, wypłynęła Krew i 
Woda. W tym geście miłosierdzia zostali-
śmy obmyci i oczyszczeni z brudu grzechów. 
Wiele czasu minęło od tych pamiętnych 
wydarzeń, mnóstwo pokoleń tej ziemi ode-
szło ku wieczności, a niewyczerpane Źródło 
Bożej Miłości i Miłosierdzia bije i wciąż jest 
żywe. Płynie z niego ku nam niesamowity 
strumień Bożej miłości i wszelkich Jego łask. 
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Uczestnictwo we Mszy 
Świętej poprzez transmisję 
online nie jest formą alter-
natywną ani rytuałem liturgii 
Kościoła, lecz przymusową 
miarą i pomocą, która w tych 
okolicznościach umożliwia 
wiernym utrzymanie życia du-
chowego i więzi ze społecznoś-
cią Kościoła. Chociaż fizycznie 
nie jesteśmy obecni w świątyni, 
jednak duchowo łączymy się  
z tym, co się tam dzieje.

Należy uczestniczyć we 
Mszy Świętej na żywo, a nie 
oglądać ją w nagraniu. Na 
szczęście dzisiaj możemy zna-
leźć transmisje o różnych po-
rach dnia. Jak do kościoła 
staramy się przyjść z wyprze-
dzeniem, aby przygotować 
się do liturgii, tak i w domu 
nie wskakujemy szybko do 
monitora, lecz wcześniej pla-
nujemy odpowiednią godzinę. 
Z szacunku dla Chrystusa i 
liturgii Kościoła staramy się 
odpowiednio ubrać.

O ile to możliwe, należy 
razem uczestniczyć we Mszy 
Świętej, pomóc w zorganizo-
waniu oglądania transmisji 
starszym i chorym członkom 
rodziny oraz wyjaśnienie dzie-
ciom, co się teraz będzie dzia-
ło i dlaczego modlimy się w 
domu, a także, że nie jest to 
czas na zabawę. Konieczne jest 
umieszczenie sprzętu elektro-
nicznego tak, aby był widoczny 
dla starszych i chorych osób, 
którzy sami nie mogą wstać 
z łóżka. 

Należy maksymalnie odło-
żyć na później wszystkie inne 
sprawy. Nie wychodzimy na 
herbatę podczas kazania i nie 
oglądamy wiadomości podczas 
Komunii Świętej. Nie będzie 
godnego udziału w ”słuchaniu 
Mszy”, gdy przygotowujemy 
kolację. Nie zaszkodzi wyłą-
czyć lub odłożyć na bok urzą-
dzenia mobilne. Staramy się 
unikać rozmów między sobą 
oraz komentarzy. Musimy pa-
miętać, że zbierając się przed 
ekranem nie do oglądania 
jakiegoś programu telewizyj-
nego, lecz duchowo połączyć 
się z Najświętszą Ofiarą, która 
ma miejsce w kościele.

Nie będzie godnego udzia-
łu we Mszy Świętej leżąc na 
kanapie lub nawet siedząc 
na krześle. Oczywiście, nie 
postawimy w domu klęcznika, 
ławek i konfesjonału, lecz 
warto przygotować miejsce 
tak, aby przyczyniło się to do 
poważniejszego i głębszego 
przeżycia liturgii. Pięknym 
gestem będzie umieszczenie 
obok ekranu Krzyża i świecy. 
Nie jest to warunek konieczny 
dla ważności Mszy Świętej, 
lecz piękny znak, który przy-
bliży nam nieco atmosferę 
Eucharystii.

Oczywiście, przy takim 
udziale w Ofierze Chrystusa 
niemożliwe będzie spożycie 
Jego Ciała. Na szczęście Koś-
ciół pozostawił wiernym moż-
liwość korzystania z duchowej 
Komunii. Powinna narodzić się 
w nas tęsknota za przyjęciem 
Ciała Chrystusa oraz głębokie 
pragnienie i decyzja o przyjęciu 
Go, gdy tylko pozwolą na to 
okoliczności.

Bardzo dobrze jest modlić 
się razem przed rozpoczęciem 
i po zakończeniu transmisji 
Mszy Świętej. Na koniec sta-
ramy się trwać pewien czas 
w ciszy, dziękując Bogu za 
liczne łaski, którymi obdarza 
każdego z nas.

 O. Konstanty Anaszka MIC
Według catholic-zhodzina.by

Jak wziąć udział 
we Mszy Świętej 
online?

O POWOŁANIU
Swoje powołanie odkrywałem stopniowo. Zawsze o tym myślałem, lecz po-

ważnie zacząłem zastanawiać się o kapłaństwie w liceum. Martwiłem się, czy to 
będzie właściwa droga? Jednak, myśli przychodzą i odchodzą, a chęć pójścia za 
Chrystusem nie zniknęła. Więc po ukończeniu szkoły postanowiłem pójść drogą, 
do której wzywa Pan Bóg.

Dużą rolę w rozpoznawaniu mojego powołania odegrali krewni i przyjacie-
le, którzy byli przykładem, zawsze pomagali i wspierali. Duże znaczenie miała 
również modlitwa, w szczególny sposób modlitwa rodzinna wraz z rodzicami.

O SEMINARIUM
Seminarium – albo „alma mater”, jak nazywają go również klerycy, co ozna-

cza „matka karmiąca” – jest dla mnie miejscem duchowego kształtowania, przy-
gotowania do przyszłej posługi Bogu i ludziom. A do tego kształtowania bardzo 
ważne miejsce powinna zajmować modlitwa w różnych jej przejawach i wiedza 
intelektualna.

O TRUDNOŚCIACH
Droga życiowa alumna kojarzy mi się ze wspinaczką na górę, ponieważ gdy 

się wspinasz, to tylko małymi krokami, które nie zawsze są łatwe. A my, klerycy, 
musimy walczyć z trudnościami, ponieważ, gdy są nierozwiązane, mogą wypły-
nąć na powierzchnię i stać się przeszkodą do czegoś.

O KAPŁAŃSTWIE
Każdy kapłan, gdy przyjmuje sakrament, który został ustanowiony podczas 

Ostatniej Wieczerzy, staje się „alter Christus”, co oznacza „drugi Chrystus”. Po so-
bie Jezus pozostawia nam kapłanów, którzy nauczają, pomagają i prowadzą lud 
Boży do Królestwa Niebieskiego, gdzie czeka Stwórca. Jak napisano jest w Piś-
mie Świętym: „Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia 
będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Boga”(por. Ml 2, 7).

MYŚLĘ, ŻE...
Obecnie wielu młodych ludzi z różnych powodów nie słyszy głos Boga  

w swoim sercu. Albo go słyszą, lecz nie zwracają należytej uwagi, ponieważ nie 
wierzą, że Bóg może ich powołać. Lub coś innego przeszkadza, by słyszeć głos 
Boga. Jednak, Wszechmogący wzywa i czeka na tych, którzy Go nie słyszą, po-
nieważ, jak jest napisane w Biblii: „Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał 
mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swe-
go we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się 
ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się 
pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damasz-
ku” (Gal 1, 15-17). Musimy ufać cichemu głosowi Najwyższego, który zaprasza  
do głoszenia o Jego Królestwie wszystkim ludziom na świecie.

Marcin Łudicz, alumn 1 roku grodzieńskiego WSD
Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Krzemienicy

Zostać pasterzem na wzór Chrystusa!
Jezus oddał życie za ludzi, aby każda owca została zbawiona.

Dlatego kapłan musi naśladować Nauczyciela, który nigdy nie zostawi swojego stada bez opieki.

Punktem wyjścia dla naszej podróży z Bogiem przez codzienność (zgodnie 
z tytułem rubryki) był temat tęsknoty i pragnienia ludzkiego serca szukającego 
Boga. Z zaspokojeniem tego pragnienia wiązały się refleksje na temat różnych 
form modlitwy, pogłębienie w szczególności duchowego doświadczenia niektó-
rych wielkich świętych. Jednak epitety, które są zwykle dodawane do postaci 
świętych, aby wyrazić swój szacunek i miłość, mają również odwrotną stronę: 
oddalają one nas od naszego doświadczenia, podnoszą świętych na piedestale 
honoru, a tym samym prawda o ich życiu umyka z oczu. Przykłady ich ducho-
wych zmagań pozostają niesamowite, przypominając wysokie ideały. Podczas 
gdy nasze życie duchowe wygląda zupełnie inaczej. Wygląda czy faktycznie ta-
kim jest? Idziemy czy stoimy w miejscu? Szukamy Boga, czy już znaleźliśmy 
sobie dogodną odległość do Niego? Co jeśli Bóg wyszedł szukać i wzywa, lecz 
nie rozpoznajemy Jego głosu?

Serce człowieka (jeśli pod sercem rozumiana jest jako istota jego osobo-
wości) jest niespokojne, jak zauważył św. Augustyn w V wieku: „Stworzyłeś nas 
bowiem skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie 
nie spocznie”. Nie ma odpoczynku od myśli, nadziei, niejasnych uczuć, obaw, 
pragnień, lęków itd. Niektóre z nich naprawdę prowadzą do Boga, lecz inne zu-
pełnie zniechęcają zwracać na Niego uwagę. I chociaż niektóre pochodzą od nas 
samych, każdy z nas spotka się z wpływem Ducha Bożego i złego ducha („wroga 
rodzaju ludzkiego”), którzy niewątpliwie mają przeciwstawne cele dotyczące 
ludzkich losów. Serce w głębi pozostaje tajemnicą, która nie podlega naszym 
badaniom. Lecz te różnorodne wpływy – nazwijmy je „duchowe ruchy” – mają 
pewne cechy, które można nauczyć się zauważać, rozpoznawać źródło i podążać 
za natchnieniem, które pochodzi od Boga.

Przez wieki wielu świętych pomagało wiernym zrozumieć i odpowiednio re-
agować na to, co dzieje się w ich sercach. Wśród świętych wyraźnie wyróżnia się 
Ignacy Loyola (1491-1556), który sformułował reguły rozpoznawania duchów 
w swojej książce „Ćwiczenia duchowe”. Powstały one jako owoc jego własnego 
doświadczenia, i są przedstawione dla wszystkich, którzy szukają Pana.

Świętego Ignacego można nazwać raczej mistrzem zwięzłości niż jasnoś-
ci. Tylko poprzez rozumienie ducha św. Ignacego, który pragnął coraz bardziej 
poznać Chrystusa, coraz silniej Go kochać i podążać za Nim bardziej wiernie, 
i poprzez rozsądną lekturę tekstu można odkryć duchową głębię tych reguł. 
Ich głównym motywem jest uwolnienie, a mianowicie uwolnienie człowieka od 
ucisku rozczarowania i oszustwa w życiu duchowym. Ignacy dał niezwykły zasób 
do pokonania tak istotnych przeszkód na drodze wzrastania, jak zamieszanie, 
strach, beznadziejność i niepokój. Timothy Gallagher OMV w swojej książce „Ro-
zeznawanie duchów” pisze: „Ignacy zauważył, że gdy dążymy do przyjęcia Bożej 
miłości i podążania za Jego wolą zgodnie z  pełną prawdą naszej ludzkiej natu-
ry, staniemy w obliczu czegoś wrogo nastawionego do tego dążenia; staniemy  
w obliczu wroga”. 

Należy zauważyć, że w tradycji chrześcijańskiej istnieje rozróżnienie nie tyl-
ko duchów, lecz także znaków czasu, sposobów działania, charyzmy osobistej i 
wspólnotowej oraz powołania. Poszukiwania te łączą pragnienie poznania woli 
Bożej i odpowiedzi na nią. W małym cyklu kilku następnych artykułów skupimy 
się tylko na rozeznaniu duchów, rozumianym jako rozróżnianie (co jest od Boga, 
a co nie) wewnętrznych ruchów serca, oraz na sposobach reagowania na nie w 

codziennym duchowym doświadczeniu człowieka. Żyjący w XVIII wieku Giovan-
ni Battista Scaramelli SJ, autor klasycznych rozważań o rozeznawaniu duchów, 
pisze: „Przez «ducha» rozumiemy tu impuls, poruszenie czy wewnętrzną skłon-
ność naszej duszy ku czemuś określonemu”. Innymi słowy, te afektywne aspira-
cje (radość, smutek, nadzieja, strach, spokój i podobne uczucia) wraz z pokrew-
nymi myślami, które wpływają na naszą duchową rzeczywistość i życie wiary.

Same reguły Ignacy wyznaczył przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą 
rekolekcje, tj. rekolekcjonistów, którzy powinni wyjaśnić istotę duchowych ćwi-
czeń uczestnikom zgodnie z ich wewnętrznymi potrzebami. Następnie, zdaniem 
świętego, wierzący z pomocą kierownika duchowego rozwinie osobistą zdol-
ność do stosowania reguł na własnym doświadczeniu, i ta zdolność pozostanie 
u niego również po zakończeniu rekolekcji.

Papież Franciszek poświęcił rozpoznawaniu osobny rozdział adhortacji 
„Gaudete et exsultate”: „Zawsze pamiętajmy, że rozeznanie jest łaską. Chociaż 
obejmuje ono rozum i roztropność, to je przewyższa, ponieważ chodzi w nim 
o dostrzeżenie tajemnicy jedynego i niepowtarzalnego planu, jaki Bóg ma dla 
każdego, i który realizuje się w najróżniejszych kontekstach i ograniczeniach” 
(GE, 170).

Zbiór reguł św. Ignacy określił wymowną definicją: „Reguły [służące] do od-
czucia i rozeznania w pewnej mierze różnych poruszeń, które dzieją się w duszy; 
dobrych, aby je przyjmować, złych zaś, aby je odrzucić. Te reguły są bardziej 
stosowne na okres pierwszego tygodnia [Ćwiczeń]”. Zapamiętajmy 3 kluczowe 
kroki: odczuć, rozeznać i działać (przyjąć lub odrzucić). Nie tylko źródła ruchów 
mają znaczenie, lecz także to, w jakim kierunku nas prowadzą, ponieważ celem 
nie jest samo rozróżnienie, lecz coraz bardziej doskonałe i pełne naśladowanie 
Chrystusa we wszystkim.

Pierwszy tydzień Ćwiczeń duchowych św. Ignacy otworzył małym tekstem 
zatytułowanym „Zasada pierwsza i podstawowa” (lub „Fundament”). Czasami 
porównuje się go do gwiazdy polarnej, którą szukali wcześniej żeglarze, aby 
upewnić się, że statek idzie w prawidłowym kierunku, szczególnie po złej po-
godzie. Ufając mądrości świętego, wdrażanie tematu rozeznania rozpoczniemy 
również od tego tekstu, który proponuje zastanowić się nad sobą i stworzonym 
światem, celem i środkami oraz planem Bożym przygotowanym dla nas.

Zasada pierwsza i podstawowa
„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu 

służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone 
dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. 
Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one 
pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w 
jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obo-
jętnymi [nie robiącymi różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w 
tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane [lub 
nakazane], tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bo-
gactwa [więcej] niż ubóstwa, zaszczytów [więcej] niż wzgardy, życia długiego [wię-
cej] niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. [Natomiast] trzeba 
pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy 
stworzeni”.

Teresa Klimowicz

Rozpoznawanie:
droga do wolności

Z Bogiem
przez codzienność
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ROCZNICA SAKRY PASTERZA DIECEZJI 
W 29. rocznicę sakry biskupiej biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz odwiedził diecezjalne sanktuarium Pana Jezusa Fra-

sobliwego w Rosi (Dekanat Wołkowysk). Hierarcha przewodniczył w sanktuarium Mszy św. dziękczynnej za łaski otrzymane od Boga 
podczas swojej biskupiej posługi w diecezji, a także za wszystkich ludzi, których Opatrzność Boża postawiła na jego drodze.

Podczas Eucharystii ordynariusz modlił się za osoby tworzące Kościół na Grodzieńszczyźnie, w tym kapłanów, siostry zakonne, 
seminarzystów i wiernych diecezji. Biskup wspomniał w tym dniu także tych, którzy z powodu pandemii koronawirusa zmagają się  
z chorobą i cierpieniem. Otoczył modlitwą personel medyczny, który zapewnia niezbędną pomoc chorym.

Papież Jan Paweł II mianował ks. Aleksandra Kaszkiewicza biskupem nowo utworzonej diecezji grodzieńskiej 13 kwietnia 1991 r. 
Święcenia biskupie zostały udzielone 23 maja 1991 r. w katedrze św. Franciszka Ksawerego w Grodnie.

Ks. Oleg Żurawski został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach i mianowany pro-
boszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowojelni oraz administratorem parafii Trójcy Przenajświętszej w Starojelni 
(Dekanat Dziatłowo).

Ks. Paweł Skuba został zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Świętej Rodziny w Lidzie i mianowany proboszczem parafii 
św. Aniołów Stróżów w Rohotnie oraz administratorem parafii Bożego Ciała w Dworcu (Dekanat Dziatłowo).

• Seminarzysta Wiktor Ruszlewicz z Wawiórki (Dekanat Lida) przyjął święcenia diakonatu w Zakonie Kanoników Regularnych 
Laterańskich. • Adoracja w ciągu dnia w intencji oddalenia epidemii miała miejsce w smorgońskiej parafii św. Michała Archa-
nioła. •  O. Aleksander Machnacz SP, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzie, objechał teren parafii, 
błogosławiąc ją obrazem św. Barbary. • Wierni smorgońskiej parafii św. Jana Pawła II przekazali do miejscowego szpitala środki 
sanitarne i higieniczne. • Dk. Witalij Więckiewicz SCJ, pochodzący z grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego, przyjął święcenia 
kapłańskie w Stadnikach (Polska). • W grodzieńskiej katedrze kończy się renowacja ołtarza z XVIII wieku. • 80. rocznicę męczeń-
skiej śmierci byłego proboszcza parafii ks. Wacława Radźko obchodzono w Trabach (dekanat Iwie).

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Kalendarz
wydarzeń

31 maja
Uroczystość

Zesłania Ducha Świętego. 
Zakończenie okresu 

wielkanocnego.
1 czerwca

Święto Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła.

Światowy Dzień Dziecka. 
Módlmy się za dzieci i dbajmy 

o ich wychowanie religijne.
Rozpoczęcie nabożeństwa 

czerwcowego.
3 czerwca

Wspomnienie św. Karola 
Lwangi i Towarzyszy, 

męczenników.
4 czerwca

Święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana.
5 czerwca

Wspomnienie św. Bonifacego, 
biskupa i męczennika.

7 czerwca
Uroczystość

Najświętszej Trójcy.
Diecezjalny Dzień Ojca. 

Módlmy się w intencji żywych 
i zmarłych ojców.

8 czerwca
Wspomnienie św. Jadwigi 

Królowej.
11 czerwca

Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa

(Boże Ciało). 
12 czerwca

Wspomnienie bł. Henryka 
Hlebowicza Prezbitera, 

bł. Marianny Biernackiej 
i męczenników II wojny 

światowej.
13 czerwca
Wspomnienie

św. Antoniego z Padwy,
Prezbitera i Doktora Kościoła. 

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe

Сzerwiec
O apostolskie zaangażowanie 
ludzi świeckich w życie parafii 

i diecezji. W intencji ludzi 
chorych i cierpiących, ludzi 
świeckich, którzy okazują 
pomoc apostolską swoim 

duszpasterzom.
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:

JEDNYM WERSEM

Arcybiskup Ante Jozić  
urodził się 16 stycznia 1967 r.  

w Trilju. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 28 czerwca 

1992 r. w archidiecezji Spli-
cko-Makarskiej. W 1995 r. 

rozpoczął studia przygoto-
wujące do służby dyploma-
tycznej na Papieskiej Aka-
demii Kościelnej. Od 1999 
r. pracował w nuncjaturze 
apostolskiej w Indiach. Na-
stępnie, w latach 2003-2009, 
był sekretarzem nuncjatury  
w Rosji. W 2009 r. został rad-
cą nuncjatury na Filipinach.

2 lutego 2019 r. został 
mianowany nuncjuszem 
apostolskim na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej i arcybisku-
pem tytularnym Cissa. Sakry 
biskupiej miał mu udzielić 1 
maja 2019 r. kardynał Pietro 
Parolin. Jednak, 7 kwietnia 
2019 r. kapłan miał wypadek 
samochodowy, po którym 
znalazł się w szpitalu w sta-
nie krytycznym.

22 stycznia tego roku 
przedstawiciel dyploma-
tyczny Stolicy Apostolskiej 
spotkał się z papieżem Fran-
ciszkiem. Jego sakra biskupia 
miała odbyć się 21 marca  
w Bazylice św. Piotra, jednak 
termin został przeniesiony  

z powodu pandemii COVID- 
19.

Przypominamy, że mia-
nowany arcybiskup Jozić zo-
stał drugim chorwackim hie-
rarchą na urzędzie nuncjusza 
apostolskiego na Białorusi. 
W latach 2004-2011 przed-
stawicielstwem dyploma-
tycznym Stolicy Apostolskiej 
w kraju kierował arcybiskup 
Martin Vidović, który rów-
nież należał do archidiecezji 
Splicko-Makarskiej.

Jak ks. Maher Chammas, 
tymczasowy pełnomocnik  
w sprawach Stolicy Apostol-
skiej w Republice Białoruś, 
poinformował portal Catho-
lic.by, nowo mianowany nun-
cjusz apostolski posługuje 
się, oprócz ojczystego chor-
wackiego, także włoskim, 
angielskim, hiszpańskim, 
francuskim, portugalskim, 
niemieckim, chińskim, rosyj-
skim i polskim językami.

Według
vaticannews.va

NOWY NUNCJUSZ NA BIAŁORUSI!

Ojciec Święty Franciszek mianował nuncjuszem apostolskim na Białorusi 
chorwackiego hierarchę, arcybiskupa-nominata Ante Jozićia. Zastąpił na sta-
nowisku arcybiskupa Gábora Pintéra, pochodzącego z Węgier, który został 
skierowany do służby dyplomatycznej w Hondurasie.

NUNCJATURA
APOSTOLSKA 

NA BIAŁORUSI

Ks. abp Gabriel
Montalvo Higuera 

lata 1993–1994.

Ks. abp Agostino
Marchetto 

lata 1994–1996.

Ks. abp Dominik 
Hrušovský

lata 1996–2001.

Ks. abp Ivan Jurkovič 
lata 2001–2004.

Ks. abp Martin Vidović 
lata 2004–2011.

Ks. abp Claudio Gugerotti 
lata 2011–2015.

Ks. abp Gábor Pintér 
lata 2016–2019.

Ks. abp Ante Jozić 
od 2020 roku.

NOMINACJE

Informacja dla kandydatów!
Koledż Teologiczny im. św. Kazimierza w Grodnie ogłasza rekrutację studentów na rok akademicki 2020/2021.

Jednym z głównych celów uczelni jest wzmocnienie wiary,
pogłębienie wiedzy religijnej i przygotowanie specjalistów do działalności religijnej.

Studia trwają 3 lata (od września do czerwca). Forma kształcenia – jest zaoczna. 
Zajęcia odbywają się w 2. oraz 4. sobotę i niedzielę miesiąca.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kontynuować naukę na katolickich uczelniach i uzyskać tytuł magistra lub doktora.
Wymagane dokumenty:

Przed złożeniem dokumentów wymagany jest wstępny zapis, który odbywa się telefonicznie (8 029) 887-71-05, (8 0152) 75-33-08 
lub przez e-mail: kaledz.tealagiczny@gmail.com. Dokumenty są przyjmowane osobiście od 1 czerwca do 21 sierpnia w każdy wtorek 

od 10.00 do 12.00 w Kurii Grodzieńskiej (Grodno, ul. K. Marksa 4.)
Egzamin wstępny:

- egzamin z Katechizmu i wiedzy ogólnej o Kościele katolickim;
- rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 11.00.

- podanie (napisane własnoręcznie);
- życiorys (napisany własnoręcznie);
- list rekomendacyjny od proboszcza parafii;
- kopia świadectw o sakramentach chrztu i bierzmowania;
- kopia świadectwa maturalnego lub innych dokumentów edu-

kacyjnych;
- kopia paszportu (s. 31-33); 
- 3 zdjęcia (3x4);
- zaświadczenie lekarskie;
- kwestionariusz (wypełniany podczas składania dokumentów).

  1 czerwca 1964 r. – ks. Franciszek Kafarski,
                                   prob. Iwie;
  4 czerwca 1967 r. – ks. Jan Winażendis, prob. Nacza;
  6 czerwca 2015 r. – ks. Jan Zaniewski, prob. Kwasówka;
  8 czerwca 1981 r. – ks. Józef Marian Marsanger SJ,
                                   prob. Soły;
10 czerwca 1998 r. – ks. prałat Michał Woroniecki CM,
                                   wik. gen., WSD Grodno.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Z głębi serca

    Zadanie: wraz z rodzicami pomódl się do Ducha Świętego i spróbuj rozpoznać,
                           jakie dary Ci daje.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Witaj, Mały Czytelniku! Prawdo-
podobnie już wiesz lub słyszałeś coś o Duchu 

Świętym. Czas Go bliżej poznać.
Duch Święty – jest kimś niezrozumiałym dla 

naszego umysłu. Jezus porównał Jego wpływ na serce 
człowieka z lekkim powiewem wiatru: „Wiatr wieje tam, 

gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i do-
kąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha (J 3, 8).
Czy widziałeś fale na morzu? Czy widziałeś flagę powiewającą na maszcie? Czy 

widziałeś kołyszące się liście drzewa? Oczywiście, że tak. To wiatr tworzy fale, rozwie-
wa flagę, kołysze liście. Widziałeś wiatr? Nie. Tylko wyczuwamy jego obecność. Czasami 

jest lekki wietrzyk, a czasami ostry i silny wiatr. Widzimy jego wpływ, lecz nie widzimy 
jego samego. Tak i Duch Święty. Wieje w nasze serce i mówi: „Wpuść mnie, abym mógł cię 

oczyścić, obmyć, abyś mógł narodzić się na nowo”.
Duch Święty nie jest jakąś niewyraźną siłą, która jest noszona w powietrzu wokół kuli 

ziemskiej. On jest prawdziwą osobą i ma emocje. Duch Święty jest Bogiem. Jest obecny 
wszędzie w tym samym czasie.

Biblia najlepiej może ujawnić i pokazać nam kim jest Duch Święty. Stary Testament 
nie mówi o Nim zbyt wiele, w Nowym – jest wspomniany wiele razy. Jezus powiedział 

uczniom, że po śmierci i zmartwychwstaniu powróci do Nieba, lecz nie pozostawi swo-
ich naśladowców samych. Powiedział, że przyjdzie Duch, który im pomoże.

Wieczorem tego dnia, gdy Jezus zmartwychwstał, zwracając się do Aposto-
łów, powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22). Oznacza to, że Bóg daje 

nam swojego Ducha jako dar i prosi, abyśmy Go przyjęli, nie odmówili oraz abyśmy prze-
kazywali go innym. Na tym polega życie chrześcijanina. Jesteśmy jak narzędzie w rękach Boga.
Ludzie mają do dyspozycji różne dary materialne i intelektualne, które nieustannie próbują 

mnożyć i rozwijać. Czasami jednak mnożenie bogactw przez jednych ludzi powoduje zu-
bożenie u innych. Niektóre osiągnięcia stają się nawet zagrożeniem dla świata. Aby 

nie zgubić się przy korzystaniu z dóbr ziemskich, człowiek potrzebuje duchowych 
dóbr, których świat nigdy mu nie da, ponieważ pochodzą od Boga.

Dary Ducha Świętego ożywiają nasze naturalne bogactwa i kierują je 
do służby całej społeczności ludzkiej: Kościołowi i światu. Im bardziej  

otworzymy się na te dary, im chętniej je przyjmiemy, tym bogatsze będą Jego 
owoce w naszym życiu i tym bardziej owocnie pomożemy światu wzrastać w miło-
ści. Świadczy o tym następująca historia. 

Pewnego dnia rolnik o imieniu Jan orał pole i natrafił na żelazne koło, do którego było 
przytwierdzone coś ciężkiego. Przełożył przez koło linę, zaprzągł woła i wyciągnął z ziemi wy-
konany z brązu dzwon. Wkrótce na pole przybiegli ludzie. Wszyscy dziwili się i nikt nie potrafił 
wyjaśnić skąd tu się wziął. „To musi być cud” – pomyśleli, dlatego postanowiono było zrobić dla 
owego dzwonu drewnianą dzwonnicę.

Dzwon dzwonił dwanaście razy w roku, w każde wielkie święto. Słyszano go we wszystkich 
okolicznych wioskach. Kto słyszał go, stawał się lepszym człowiekiem: kto miał zmartwienie, za-
pominał o kłopotach, kto był sam, nie odczuwał samotności, dla chorych cierpienie stawało się 
lżejsze, smutni odzyskiwali odwagę, biedni czuli się bogaci, a bogaci przypominali sobie o bied-
nych i pomagali im. Taką niezwykłą moc miał ten dzwon.

O cudownym dzwonie dowiedział się groźny car. „Taka rzecz nie może należeć prostym lu-
dziom – powiedział. – Zabiorę dzwon do siebie”. Kazał żołnierzom załadować go na wóz. 
Jednak woły nie mogły ruszyć z miejsca. Wtedy zdenerwowany car kazał rozbić dzwon na 
tysiąc kawałków: „Skoro nie chce dzwonić dla mnie, to już nigdy nie będzie dla nikogo 
dzwonił!”. Skorupy rozbitego dzwonu pokryły całe pole. A groźny car ze swymi ludźmi 
odjechał.

Następnego ranka Jan wyszedł w pole. Chciał zaorać kawałki dzwonu w ziemi z której 
pochodziły. Spodziewał się, że znajdzie tysiąc skorup. Ale co znalazł? Pole było usiane tysiącem 
małych dzwoneczków, idealnie podobnych do siebie. Mężczyzna pozbierał je i rozdał ludziom. 
Teraz zapanowała radość wśród ludzi: każdy został obdarowany cudownym dzwoneczkiem.

Drogi Mały Czytelniku! Każdy dzwonek musi mieć serce, aby dzwonić. Człowiek 
musi mieć ducha, aby mieć życie w pełni. Duch Święty jest niewidzialny, lecz działa 
w naszym sercu, pomaga w różnych sytuacjach, abyśmy byli dobrymi i pamiętali 
o stałej obecności Boga, pozwala stać się częścią Bożej rodziny, uwalnia duszę od 
strachu, pociesza i daje duchowe dary. Bardzo dobrze jest mieć Ducha Świętego. 
Dlatego konieczne jest, by wezwać Go w modlitwie, aby stale schodził na nas.

Przyjdź,
Duchu Święty!

Czcigodnemu 
Redaktorowi Naczelnemu 

Księdzu Jerzemu 
Martinowiczowi

z okazji 10. rocznicy święceń 
kapłańskich życzymy opieki 
Matki Najświętszej, obfitych 
darów Ducha Świętego, siły 
w prowadzeniu ludu Bożego 
do Pana i głoszeniu Dobrej 
Nowiny, zdrowia, radości 
oraz pięknych plonów na 

niwie Chrystusa.
Redakcja „Słowo Życia”

Czcigodnym  
Księżom Janowi  

Gaweckiemu, Arturowi 
Wołczkiewiczowi i  

Witalemu Cybulskiemu 
z okazji rocznicy święceń 

kapłańskich życzymy dużo 
radości, zdrowia, niegasną-
cego żaru ducha w posłudze 

kapłańskiej. Niech Matka 
Boża zawsze otacza swoją 

opieką. Podążajcie za Panem 
z wiarą i nadzieją, a Wasze 

serca niech będą napełnione 
miłością. Szczerze dzięku-
jemy za posługę, modlitwę, 

dobroć i troskę  
o każdego z nas.

Legion Maryi i apostolat 
„Margaretka” z parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi

Aleksandrowi Szemetowi
z okazji rocznicy święceń 
kapłańskich życzymy, aby 

Jezus Chrystus obdarzał Cię 
wszelkimi łaskami,  

a Matka Boża przytulała  
do swego matczynego serca, 
nieustannie się opiekowała 
i broniła od zła. Niech po-
sługa duszpasterska będzie 
napełniona mocą i darami 
Ducha Świętego, a zdrowie 
i cierpliwość nigdy Cię nie 

opuszczą.
Wierni z parafii

Grodno-Augustówek

Czcigodnemu 
Księdzu Proboszczowi 

Pawłowi Stwołowi
z okazji 15. rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 
mocnego zdrowia, pogody 

ducha, błogosławieństwa 
Bożego, szczęścia, optymi-

zmu i życzliwych ludzi obok. 
Niech Duch Święty oświeca 
Twoją codzienność, a Matka 

Boża dodaje sił, energii, 
cierpliwości i wytrwałości. 
Niech każdy dzień służby 

Bogu i ludziom przynosi ra-
dość i zadowolenie z wyboru 

tak odpowiedzialnej  
drogi życia.

J. Borkowa i M. Czajkowska

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi

Zdzisławowi Wederowi
z okazji 58. rocznicy święceń 
kapłańskich życzę, aby Pan 
Bóg dodawał Ci mocy, Duch 
Święty obdarzał mądrością 
i pokojem, a Matka Boża i 

Anioł Stróż zawsze Cię  
bronili. Wyrażam szacunek  

i wdzięczność za natchnioną 
pracę na niwie Pańskiej, 

mądre nauki oraz dążenie 
przybliżać nas do Boga. 

Proszę Wszechmogącego  
o wszelkie potrzebne łaski

dla Ciebie.
Alicja Woronowa ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
 z okazji 10. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 
serdeczne życzenia. Niech 
szczęście sprzyja, anioł mi-

łością obdarza, a zdrowie nie 
zdradza. Życzymy również 

pogody ducha, uśmiechu na 
twarzy i tradycyjnie 100 lat.

Byli parafianie ze Mścibowa

Czcigodny Księże
Walenty Chwieduk!

Z okazji 20. rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 

Ci zdrowia, radości, pogody 
ducha, męstwa i zadowo-

lenia z posługi kapłańskiej. 
Niech każda chwila będzie 

napełniona miłością, a 
na twarzy zawsze gości 
uśmiech. Niech Maryja 

prowadzi Cię najpiękniejszą 
drogą ku świętości, a Jezus 
opromienia swym światłem 

każdy Twój dzień.
Krewni

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Aleksandro-

wi Sewastianowiczowi
z okazji 20. rocznicy święceń 

kapłańskich życzymy, aby 
na drodze życia Ci zawsze 

towarzyszyła bliskość Pana. 
Niech Bóg wynagrodzi moc-
nym zdrowiem, wszystkimi 

darami Ducha Świętego i 
radością zmartwychwstania, 

a Matka Boża obdarzy Cię 
swoim ciepłem. Niech rytm 
Twojego serca bije rytmem 
miłości Jezusa, abyś nadal 

był dobrym miłującym 
pasterzem i podążał drogą 

do świętości. Dziękujemy za 
prawdziwą miłość do Boga, 
za zrozumienie i wsparcie, 
za szczerą chęć mówić o 

Bogu słowem i czynem oraz 
za trud odnowienia naszego 
kościoła. Dziękujemy Twoim 
rodzicom, którzy pozwolili Ci 
być kapłanem. Modlimy się o 
moc i zdrowie na długie lata 
dla Twej mamy, a dla ojca –  
o pokój wieczny w Niebie.

Parafianie z kościoła  
pw. św. Mikołaja w Mirze

Czcigodnemu  
Ojcu Andrzejowi 
Wróblewskiemu

z okazji 15. rocznicy święceń 
kapłańskich i urodzin 

życzymy mocnego zdrowia, 
radości, światła Ducha Świę-
tego oraz nieustannej opieki 
Najświętszej Maryi Panny. 
Niechaj każdy dzień będzie 
napełniony Bożą miłością,  

a wykonywana posługa 
przynosi radość i błogosła-

wione owoce.
Krewni oraz parafianie

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Waleremu 

Lisowskiemu
z okazji urodzin życzymy 
miłosierdzia Bożego, obfi-

tych darów Ducha Świętego, 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, łaski pragnienia Nie-
ba, pogody ducha, radości, 

szczerych i życzliwych ludzi 
obok. Stokrotnie za wszyst-

ko dziękujemy Księdzu!
Wierni z parafii Imienia NMP, 

Wierejki

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Pawłowi 

Skubie
z okazji 4. rocznicy święceń 
kapłańskich życzymy dużo 

radości, szczęścia i zdrowia. 
Niech Matka Boża zawsze 
ma Cię w swojej opiece, a 
Duch Święty hojnie obda-
rowuje swymi darami. Bło-
gosławieństwa od Wszech-
mogącego, siły w pełnieniu 
codziennych obowiązków 

oraz obfitych plonów  
na niwie Pana.

Parafianie z kościoła  
pw. Świętych Aniołów Stróżów  

w Rohotnie

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Szemetowi 

z okazji rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 

pogody ducha, radości, sił, 
mocnego zdrowia i szczęś-
cia. Niech Jezus błogosławi 

na drodze kapłańskiej,  
a Matka Boża otacza Cię 

matczyną miłością. Dzięku-
jemy za nieustanną pracę, 
opiekę duchową, modlitwę 

i dobroć. 
Wierni z parafii Adamowicze

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Wiktorowi 

Wieliwisowi
z okazji 20. rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 
dobrego zdrowia, pogody 
ducha, optymizmu, wielu 
łask Bożych, opieki Matki 
Najświętszej oraz dużo sił, 
mądrości i wytrwałości, aby 

iść wybraną drogą.
Wierni z kościoła pw. św. Rocha 

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Martinowiczowi
z okazji 10. rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 

wiele sił, by wspólnie z nami 
budować ten żywy Kościół, 
który wszyscy tworzymy. 
Niech obrana droga życia 

nigdy nie będzie ciężarem. 
Jesteśmy przekonani, że 
z Bożą pomocą wspólnie 
zbudujemy swoją świąty-

nię. Dlatego na ten podjęty 
trud życzymy potrzebnego 

zdrowia, by nie ustać w tej 
błogosławionej  drodze. 

Niech Pan Bóg błogosławi  
Ci i strzeże. 

Wierni z parafii  
bł. Marianny Biernackiej,  

Grodno (Baranowicze-Łosośna)

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Witoldowi Łozowickiemu
 z okazji 36. rocznicy 

święceń kapłańskich prze-
syłamy z darem modlitwy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy obfitych Bożych 
łask na kolejne lata służby 
w Kościele i naszej parafii. 
Dziękujemy za codzienny 
trud i posługę wśród nas. 

Wierni ze wsi Gołowieńczyce 

Czcigodnemu Księdzu 
Walentemu Chwiedukowi
 z okazji 20. rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 

wiele łask Bożych na każdy 
dzień służby duszpaster-

skiej. Niech Chrystus zawsze 
będzie dla Ciebie wzorem  

i niezawodnym Przewodni-
kiem. Niech w mocy Ducha 

Słowo Boże dociera do 
naszych serc i je zmienia. 
Dziękujemy za codzienną 
troskę, dobroć, życzliwość  

i poświęcenie.
Wierni ze wsi Buciły

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Pyszyńskiemu
 z okazji 10. rocznicy świę-
ceń kapłańskich i posługi w 
naszej parafii życzymy moc-
nego zdrowia, natchnienia i 
wytrwałości na długie lata. 
W Twoich oczach widzimy 
miłość i dobroć. Jako znak 

miłości Bożej odbieramy to, 
że dzięki Twoim staraniom 
mamy możliwość spotykać 

się z Panem Bogiem  
w odnowionym kościele. 

Niech Bóg Ojciec opiekuje 
się Tobą każdego dnia. 

Wierni z Kozłowszczyzny

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi  

Janowi Rejszelowi
z okazji urodzin życzymy 
mocnego zdrowia, pogody  

ducha, wytrwałości i 
nieustannego zapału w peł-
nieniu posługi kapłańskiej. 
Niech Maryja Panna wraz 

z Synem mają Cię w swojej 
opiece i towarzyszą przez 
całe życie, abyś z radością 

służył Bogu i ludziom. 
Wierni z Mociewicz

Czcigodnemu 
Księdzu  Proboszczowi 

Eugeniuszowi 
Uczkuronisowi

z okazji rocznicy święceń 
kapłańskich życzymy moc-

nego zdrowia, niegasnącego 
zapału w głoszeniu Słowa 

Bożego, obfitych darów Du-
cha Świętego i nieustannej 
opieki Matki Najświętszej. 

Niech każdy Twój dzień 
będzie napełniony miłością 

Wszechmogącego, a posługa 
kapłańska przynosi radość  

i błogosławione owoce. 
Członkowie ruchu „Matki  

w modlitwie” z parafii św. Jana 
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu
Księdzu Tadeuszowi 

Krisztopikowi
z powodu śmierci matki 
przesyłamy słowa szcze-
rego żalu i współczucia. 

Niech Bóg Wszechmogący 
przyjmie jej duszę do swo-

jego Królestwa.
Redakcja „Słowo Życia”

Czcigodnemu
Księdzu Tadeuszowi

Krisztopikowi
z powodu śmierci matki 
szczerze współczujemy i 
składamy słowa chrześ-

cijańskiego wsparcia, 
jednoczymy się z Tobą w 

modlitwie  o pokój
wieczny dla zmarłej.

Wierni z kaplicy pw. Miłosier-
dzia Bożego w Świsłoczy

Czcigodnemu
Księdzu Tadeuszowi

Krisztopikowi
z powodu śmierci matki 

przesyłamy wyrazy współ-
czucia i żalu. Niech dusza 

zmarłej odpoczywa  
w pokoju.

Chór „Cantate Domino” 
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