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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

„Bez Ducha Świętego wiara jest ideologią”. Papież Franciszek

Kalendarz wydarzeń
4 czerwca

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
Zakończenie Okresu Wielkanocnego.

5 czerwca
Święto Najświętszej Maryi Panny 

Matki Kościoła.
8 czerwca

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana.

11 czerwca
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

15 czerwca
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Boże Ciało).

Intencje różańcowe

Czerwiec
Za rodziny rozbite z naszej diecezji.

O zachowanie przez małżonków i rodziców 
wierności swemu powołaniu.

O dar owocnej peregrynacji fi gury
Matki Bożej Fatimskiej w diecezji 

oraz dobre przygotowanie 
do Synodu Diecezjalnego.

Programy redakcji katolickiej

 „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 Swisłoczy na 100.8 FM.

„Symbol Wiary”
Program telewizyjny o życiu religijnym 

diecezji grodzieńskiej.
Ukazuje się przy współpracy Katolickiego 

Studium Telewizyjnego 
Diecezji Grodzieńskiej oraz telewizji 

państwowej na kanale 
telewizyjnym „Bielarus–4”.

Kolejna audycja – 6 czerwca o godz. 19.10.
Powtórzenie – 10 czerwca o godz. 7.00.

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; 

o godzinie 20.00 na krótkich falach 
6185 i 11715 kHz; 

o godzinie 20.00 i 6.20 na satelicie 
„Еutelsat Hotbird 13” w programie

„Radio Vaticana Telepace”. 
W każdą niedzielę o godzinie 8.55
na falach Pierwszego Krajowego 

Programu Radia Białoruskiego oraz
w programie „Kultura” 
Radia Białoruskiego.

W Internecie na stronie vatican.by.

 ciąg dalszy na str. 3

W obronie
życia      

4 CZERWCA KOŚCIÓŁ OBCHODZI UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRĄ 
SIĘ KOŃCZY OKRES WIELKANOCNY. SPRÓBUJMY ZROZUMIEĆ, DLACZEGO JEST ONA JEDNĄ 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH W KALENDARZU LITURGICZNYM, A TAKŻE KIM JEST DUCH ŚWIĘTY 
I W JAKI SPOSÓB DZIAŁA W DUSZY WIERNEGO.

Duch Święty
mieszka w duszy

każdego chrześcijanina
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Ks. Jan Romanowski

SŁOWO REDAKTORA
Ks. Jerzy Martinowicz

J 20, 19–23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 

gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie 
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”.

ZOSTALIŚMY POSŁANI
Ten fragment Ewangelii mówi nam o ukazaniu 

się Jezusa zebranym uczniom w dniu zmartwych-
wstania oraz o powierzonej im misji: „Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. To oni, napeł-
nieni lękiem po wydarzeniach Wielkiego Piątku, 
mają się stać świadkami zmartwychwstałego Pana 
i głosić Jego naukę słowem i życiem. Jednak trzeba
sobie uświadomić, że to zdanie Chrystus skiero-
wał nie tylko do Apostołów, ale też do każdego 
z nas, przyjętych do Jego Kościoła przez chrzest i 
umocnionych w wierze przez sakrament bierzmo-
wania, abyśmy z mocą Ducha Świętego świadczyli 
o zmartwychwstałym Panu w swoim środowisku, 
wśród swoich bliskich, przyjaciół, znajomych. 

Przeżywając uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego, warto w sobie odnowić tego ducha, aby zro-
zumieć i uświadomić, że nasza wiara nie może 
się ograniczać do święconki na Wielkanoc i opłat-
ka na Boże Narodzenie. Bycie chrześcijaninem jest 
czymś więcej, niż dawaniem świadectwa swej wiary 
za zamkniętymi drzwiami.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

J 3, 16–18

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 zba wiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już 
został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro-
dzonego Syna Bożego.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

TRÓJCA ŚWIĘTA
ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI

W liturgii Kościoła rozważamy w tym dniu jedną 
z najważniejszych prawd naszej wiary, a zarazem 
jedną z najtrudniejszych do zrozumienia – prawdę 
o Bogu w Trójcy Jedynym: Ojcu, Synu i Duchu Świę-
tym. W ciągu 20-wiecznej historii chrześcijaństwa 
dużo zostało powiedziane i napisane o Trójcy Świę-
tej, jednak nadal jest to temat, którego nie możemy 
do końca zrozumieć. 

Podany fragment Ewangelii zawiera w sobie bar-
dzo jasny przekaz dotyczący Trójjedynego Boga: Pan 
posłał swojego Syna na świat z miłości do człowieka, 
aby pokazać drogę zbawienia, którą nas dzisiaj pro-
wadzi Duch Święty. I wydaje się, że nie ma prostsze-
go przesłania niż miłość, którą Stwórca objawił nam 
przez Jezusa Chrystusa. Jej język jest zrozumiały 
dla każdego, gdyż jest ona tym, czego wszyscy po-
trzebujemy, czego szukamy. Miłość potrafi  dokonać 
wielkich rzeczy. Naszą odpowiedzią natomiast po-
winno być jej odwzajemnienie, przyjęcie i realizowa-
nie w swoim życiu. 

Bóg jest miłością. I tej miłości chce nas nauczyć, 
ponieważ pragnie naszego zbawienia. Musimy to so-
bie uświadomić, gdyż „sądzeni będziemy z miłości”, 
jak napisał św. Jan od Krzyża. Nie zapominajmy więc 
o tym, co nam mówi dzisiejsza Ewangelia – Trójca 
Święta jest źródłem prawdziwej miłości.

Łatwiej nam to zrozu-
mieć, gdy patrzymy na Chry-
stusa, który przed dwoma 
tysiącami lat chodził jako 
człowiek po ziemi palestyń-
skiej. Ewangelia podkreśla, że 
Jezus wszystko czynił w Du-
chu Świętym, którego przyjął 
podczas chrztu w Jordanie. 
W Duchu Świętym przebywał 
na pustyni, gdzie był kuszony 
przez diabła. W Duchu Świę-
tym powrócił do Nazaretu i 
w tymże Duchu szedł przez 
życie, czyniąc dobrze ludziom. 
Wreszcie, tego Ducha oddał 

w ręce Ojca, gdy umierał 
na krzyżu, aby po swoim 
wniebowstąpieniu zesłać Go 
na Apostołów i cały Kościół.

Uczniowie Chrystusa wie-
dzieli o zesłaniu Ducha Świę-
tego, czekali na Niego. A jed-
nak przyjście Pocieszyciela 
ich zaskoczyło, ponieważ 
jest to dar niespodziewany, 
niezaprogramowany. Jezus 
udziela go w obfi tości każde-
mu, kto się otworzy na Ducha 
w pokorze, wyciszeniu i mod-
litwie.

Ten sam Duch Święty jest 

w każdym z nas od chwili 
chrztu. Jego szczególne dary 
otrzymaliśmy w sakramen-
cie bierzmowania: mądrość, 
rozum, radę, męstwo, umie-
jętność, pobożność i bojaźń 
Bożą. Duch Święty nigdy nas 
nie opuszcza, zawsze jest 
obok, a gdybyśmy się tylko le-
piej przyjrzeli, bylibyśmy Jego 
bliskością zdumieni, urzecze-
ni i – co najważniejsze – od-
mienieni. 

Jeżeli pozwolimy – jak 
Chrystus – aby Pocieszyciel 
kierował naszym życiem, 

przyniesie ono błogosławio-
ne owoce. Jezus pragnie, 
abyśmy tworząc Jego Koś-
ciół, byli również Jego naśla-
dowcami. Jeżeli zawierzymy 
siebie Duchowi Świętemu, 
Zbawca będzie mógł działać 
przez nas, dokonując cudów, 
podobnie jak dwa tysiące lat 
temu, gdy przyszedł na świat 
jako człowiek. „Kto we Mnie 
wierzy, będzie także doko-
nywał tych dzieł, których Ja 
dokonuję, owszem i większe 
od tych uczyni” (J 14, 12). 

Otworzyć się na Ducha

Drodzy Czytelnicy!
Powinniśmy się otworzyć na działanie Pocieszyciela. On jest Bogiem żywym. Duch Święty pozwala 

nam oderwać się od rzeczywistości, odpocząć, doświadczyć Jego darów. Jednak trzeba nam nieustanne 
się do Niego zwracać, prosić o łaskę poznania i zrozumienia Słowa, dzięki któremu odmieniają się nasze 
serca – otwierają się na Boga i Prawdę.

Módlmy się więc słowami św. Augustyna: „Bądź mym oddechem, Duchu Święty, ażebym rozważał to, 
co święte. Bądź moją siłą, Duchu Święty, ażebym czynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, 
ażebym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, ażebym strzegł tego, co święte. Strzeż mnie 
od złego, Duchu Święty, ażebym nie stracił tego, co święte”.

Często słyszymy zachętę do otwarcia się na Ducha Świętego. Szczególnie dużo mówi 
się o tym w kontekście przygotowania do sakramentu bierzmowania. Jednak na czym 
polega to tak ważne i potrzebne otwarcie się na Ducha?

Pontyfi kat i całe życie św. Jana Pawła II są przykładem tego, jak wielkich i pięknych łask można doświadczyć 
po zawierzeniu się Matce Bożej. To właśnie Jej papież zawdzięcza swoje ocalenie podczas zamachu. Pamiętnego dnia 
13 maja 1981 roku na placu św. Piotra rozległ się strzał, po którym św. Jan Paweł II powinien był zginąć. Uważają tak 
kryminolodzy, lekarze, a nawet sam zamachowiec. Mimo to, Ojciec Święty ocalał. Czyż nie był to cud? 

Fatimskie ocalenie
W tym tragicznym mo-

mencie Ojciec Święty, choć 
po ludzku bezbronny, nie był 
sam. Po zamachu powiedział: 
„Byłaś mi Matką zawsze, a 
w sposób szczególny 13 maja 
1981 roku, kiedy czułem przy 
sobie Twoją opiekuńczą obec-
ność… We wszystkim, co się 
wydarzyło, zobaczyłem – i stale 
będę to powtarzał – szczególną 
matczyną opiekę Maryi”.

Wielu w tym znaku widzia-
ło przesłanie, że Wojtyła został 
wybrany po to, by maryjnemu 
doświadczeniu wyniesionemu 
z Polski nadać wymiar ogól-
nokościelny. Niektórzy sądzili 
nawet, że „papież z dalekiego 
kraju” przyczyni się do rozpa-
du komunizmu. Nikt jednak 
wtedy nawet nie pomyślał, że 
cud ten łączy się z objawienia-
mi w Fatimie.

Jeszcze będąc w szpita-
lu, papież uświadomił sobie 
zbieżność dat i czasu zama-
chu na jego życie z pierwszym 
objawieniem Matki Bożej 
w Fatimie. Po zapoznaniu się 
z odpowiednimi dokumen-
tami Ojciec Święty był już 
pewny, że „za przyczyną Matki 
Bożej życie zostało mi na nowo 
darowane” oraz że „jedynym 
sposobem ocalenia świata 
od wojny, ocalenia od ateizmu, 
jest nawrócenie Rosji zgodnie 
z orędziem z Fatimy”. 

Św. Jana Pawła II urato-
wała fatimska Pani! Pozostał 
przy życiu, aby wypełnić Jej 
żądanie. Dlatego też praw-
dopodobnie już w czasie re-
konwalescencji przystąpił on 
do przygotowania świata i 

Rosji do poświęcenia ich Nie-
pokalanemu Sercu Maryi.

Pocisk, którym został 
ugodzony, papież przekazał 
w darze dla Fatimy, podkre-
ślając, że należy do Tej, która 
nad nim czuwała i go ocaliła. 
Kulę umieszczono w koro-
nie fi gury Matki Bożej, w ten 
sposób podkreślając związek 
fatimskiego orędzia z zama-
chem na Ojca Świętego.

„W planach Bożej Opatrz-
ności nie ma przypadków” – 
często powtarzał Jan Paweł II 
po wydarzeniach 1981 roku. 
W ciągu całego swojego życia 
papież nieustannie świadczył 
o bezgranicznej wierności 
Bogu oraz ufnym zawierze-
niu się Maryi. Po udzieleniu 
przebaczenia zamachowcy 
Ali Agcy podczas modlitwy 
„Regina Caeli” powiedział: 
„Zjednoczony z Chrystusem Ka-
płanem-Ofi arą, składam moje 
cierpienie w ofi erze za Kościół 
i świat. Tobie, Maryjo, powta-
rzam «Totus Tuus ego sum!»”. 
Do tego hasła, które jedno-
cześnie było jego zawołaniem 
biskupim i papieskim, św. Jan 
Paweł II wielokrotnie nawią-
zywał w kontekście cudow-
nego ocalenia swojego życia 
za sprawą Maryi. Wszystkie 
trudności znosił w łączności 
z cierpieniem Chrystusa, po-
wtarzając ciągle „Totus Tuus”. 
Ostatnie lata jego pontyfi katu 
to czas ukazania wszechmocy 
Bożej w jego udrękach i nie-
zwykłym dążeniu do Domu 
Ojca.

Ks. Jerzy Martinowicz
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Uczniowie roz-
p o z n a l i  P a n a 
po geście łama-
nia chleba.  To 
w nim mieści się 
cała historia Je-

zusa. W Eucharystii zawiera 
się znak tego, czym powinien 
być Kościół. Pan łamie nasze 
życie i daje je innym, gdyż 
nie ma miłości bez ofi ary.

Spotkanie Jezusa z dwo-
ma uczniami zmierzającymi 
do Emaus trwało krótko. Tym 
niemniej jest w nim zawarte 
główne przeznaczenie Koś-
cioła. Mówi nam, że wspól-
nota chrześcijańska nie jest 
zamknięta w ufortyfi kowanej 
twierdzy, ale podąża w żywot-
nym środowisku, jest w drodze. 
I tam spotyka ludzi, z ich na-
dziejami i rozczarowaniami, 
czasami bardzo wielkimi. Koś-
ciół słucha opowieści wszyst-
kich, tak jak się wyłaniają 
ze szkatułki osobistego su-
mienia; aby następnie ofero-
wać Słowo życia i świadectwo 
miłości, miłości wiernej aż 
do końca. 

Wszyscy mieliśmy w życiu 
momenty trudne, ciemne; 
chwile, w których kroczyliśmy 
smutni, zamyśleni, bez per-
spektyw, przed nami był tylko 
mur. Jezus jest ciągle obok, 
aby napełnić nadzieją, aby 
rozgrzać nasze serca i powie-
dzieć: „Idź dalej, jestem z tobą, 
idź dalej”.

Fragment katechezy wygłoszo-
nej podczas audiencji ogólnej na 

placu św. Piotra w Watykanie, 
24.05.2017

Papież Franciszek

G r z e c h  j e s t 
p r z e s z k o d ą 
na drodze czło-
wieka do Boga. 
W s p ó ł c z e s n y 
świat, a w sposób 

szczególny Europa, umyślnie 
eliminuje Go z ludzkich myśli 
i działalności, dzięki czemu 
wykreśla ze swojej kultury, 
która wyrosła na chrześcijań-
stwie. Dziś, jak w pierwszych 
wiekach, cierpi ono prześla-
dowanie.

Nie ma co się dziwić, że 
współczesny świat przeżywa 
wiele kryzysów – ekonomiczny, 
finansowy, społeczno-poli-
tyczny, demografi czny, kryzys 
rodziny itd. Największy Boży 
dar, którym jest życie, stał się 
towarem, który można kupić i 
sprzedać. Można nim manipu-
lować, a za jego obronę zostać 
ukaranym. Rzeczywistością 
współczesnego życia stały się 
wojny i akty terrorystyczne. 
Te oraz inne anomalie współ-
czesności świadczą o tym, że 
nad światem zawisł apokalip-
tyczny miecz Damoklesa.

Dlatego też apel Maryi 
do modlitwy i nawrócenia 
nie może być odbierany jako 
jednorazowy. Powinien wy-
b r z m i e w a ć  z  p o k o l e n i a 
na pokolenie zgodnie z zapo-
trzebowaniem czasów.

Fragment wykładu
na sympozjum z okazji 

100-lecia objawień fatimskich

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

 ciąg dalszy ze str. 1

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

Na 50. dzień po zmar-
twychwstaniu Zbawcy w Je-
ruzalem w domu, gdzie 
uczniowie Jezusa zgroma-
dzili się na modlitwie, dał 
się słyszeć szum z nieba, 
jakby uderzenie gwałtow-
nego wiatru, i na każdym 
z nich spoczął język, jakby 
z ognia (por. Dz 2, 2-3). 
Zgodnie z obietnicą daną 
przez Chrystusa przed wnie-
bowstąpieniem na Aposto-
łów podobny do ognistych 
płomieni zstąpił Duch 
Święty – Pocieszyciel, który 
powinien dokończyć sprawę 
zbawienia człowieka.

Poczuwszy mocny przy-
pływ sił wewnętrznych, 
natchnienie i niezwykłą 
radość, uczniowie zaczę-
li głośno wychwalać Boga. 
Dokoła nich zebrało się 
dużo ludzi. Wtedy dopie-
ro zrozumieli, że mówią 
nieznanymi sobie dotych-
czas językami. Bez względu 
na to, jak różnorodny był 
tłum, każdy słyszał swo-
ją mowę ojczystą. Wtedy 
to Piotr Apostoł wygłosił 
pierwsze kazanie, w którym 
wytłumaczył zgromadzo-
nym, że poprzez zesłanie 
Ducha Świętego spełniło 
się starożytne proroctwo. 
Nawoływał obecnych do na-
wrócenia i przyjęcia chrztu 
w imię Jezusa Chrystusa. 
Wieczorem tegoż dnia licz-
ba wiernych wyniosła trzy 
tysiące osób. Od tego czasu 
uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego jest uważana 
za dzień narodzin Kościoła.

Wcześniej we Włoszech 
na pamiątkę cudu zstą-
pienia ognistych języków 
z dachów rzucano płatki róż, 
w związku z czym uroczy-
stość nosiła nazwę „Pasqua 
rosatum” („Pascha róż”). 
We Francji podczas nabo-
żeństwa dmuchano w trąby 
na wspomnienie dźwięku 
gwałtownego wiatru, który 
towarzyszył zesłaniu Ducha 
Świętego. W Wielkiej Bryta-
nii organizowano procesje, 
zwane „Whit Walks” („Du-
chowe spacery”). Zwykle 
uczestniczyły w nich orkie-
stry i chóry. Dziewczynki, 
które szły w procesji, miały 
na sobie białe ubranie. Or-
ganizowano również „Du-
chowe kiermasze”, znane 
też jako „Ale Trójcy”, pod-
czas których warzono piwo, 

tańczono moreskę, przepro-
wadzano serowe wyścigi i 
zawody dla łuczników.

W tradycji wschodnio-
słowiańskiej uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego 
jest nazywana „Siomuchą”, 
ponieważ jest obchodzona 
w 7. niedzielę po Wielka-
nocy. Na Białorusi, Ukrai-
nie, w Rosji, Polsce istnieje 
tradycja upiększania świą-
tyń gałązkami drzew liś-
ciastych (najczęściej buka, 
brzozy, lipy i modrzewia) 
oraz polnymi kwiatami 
na znak tego, że Duch 
Święty odnawia człowie-
ka, dzięki czemu rozkwita. 
W niektórych regionach 
Polski istnieje zwyczaj de-
korowania zielenią włas-
nych domów, nazywany ma-
jeniem. Jest on szczególnie 

rozpowszechniony w para-
fiach, gdzie na uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego 
przypada odpust.

Niektórzy uważają Du-
cha Świętego za pewną abs-
trakcyjną siłę, bezosobową 
energię, rękę lub tchnienie 
Wszechmogącego. W Biblii 
zostało wyraźnie powie-
dziane, że Duch Święty to 
osoba Trójjedynego Boga. 
Tej najważniejszej prawdy 
raczej nie da się ogarnąć 
rozumem – trzeba ją przyjąć 
z pokorą. Bardzo ważne jest 
w nią uwierzyć, ponieważ 
nie jest możliwe prawdziwe 
oddanie czci Duchowi Świę-
temu, jeśli się Go nie uważa 
za osobę Boga. Przez nie-
pełny odbiór Boskiej tajem-
nicy człowiek nieumyślnie 
znieważa Trójcę.

Czym jeszcze wierny 
może obrazić Ducha Święte-
go? W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego zostały wymie-
nione grzechy przeciwko 
Niemu: grzeszyć, pokładając 
nadzieję w bezgranicznym 
miłosierdziu Bożym; wątpić 
w łaskę Bożą; sprzeciwiać 
się poznanej prawdzie wia-
ry; zazdrościć bliźniemu, 
który otrzymał łaskę Bożą; 
zatwardziale trwać w grze-
chach, odkładając spowiedź 
aż do śmierci.

Zgodnie z Ewangelią, 
człowiekowi nie zostanie 
darowany grzech przeciwko 
Duchowi Świętemu – świa-
dome odrzucenie widzial-
nego działania Bożej łaski. 
„Dlatego powiadam wam: 
Każdy grzech i bluźnierstwo 
będą odpuszczone ludziom, 
ale bluźnierstwo przeciw-
ko Duchowi nie będzie od-
puszczone. Jeśli ktoś powie 
słowo przeciw Synowi Czło-
wieczemu, będzie mu od-
puszczone, lecz jeśli powie 

przeciw Duchowi Świętemu, 
nie będzie mu odpuszczo-
ne ani w tym wieku, ani 
w przyszłym” (Mt 12, 31-32). 
Mówiąc o bluźnierstwie 
przeciwko Duchowi Święte-
mu, Chrystus miał na uwa-
dze obrazę swojej Boskości, 
mówiąc o zniesławieniu Sy-
na – swego człowieczeństwa. 
O tym, jak bardzo ciężki 
jest to grzech, świadczy to, 
że zbawienia może zostać 
pozbawiony nawet ten, kto 
popełnia go nieświadomie.

Zgodnie z nauczaniem 
Kościoła katolickiego na-
rodziny człowieka w Duchu 
Świętym odbywają się pod-
czas chrztu. W tym momen-
cie Trójca Święta tak jakby 
wznosi dom w duszy swo-
jego stworzenia. Ubogace-
nie mocą Ducha Świętego 
ma miejsce w sakramencie 
bierzmowania, gdy zstępu-
je On na chrześcijanina i 
udziela swoich darów. Każdy 
kapłan otrzymuje szczególną 
łaskę Ducha Świętego w sa-
kramencie święceń. Przez nią 
upodabnia się do Chrystusa – 
Kapłana, Nauczyciela i Paste-
rza.

Tak więc Duch Święty 
mieszka w nas! Jednak jest 
On obecny tylko w duszy, któ-
ra znajduje się w stanie ła-
ski uświęcającej, w przyjaźni 
z Wszechmogącym. Człowiek 
traci tę łaskę, jeśli dobrowol-
nie wybiera to, co jest nie-
zgodne z Bożymi przykazania-
mi (grzech śmiertelny).

W jednej z ostatnich ho-
milii Ojciec Święty Franciszek 

podkreślił, że trzeba się 
modlić o dar otwartego ser-
ca, ponieważ inaczej „Duch 
Święty nie może do niego 
wejść”. Papież również za-
proponował zadać sobie 
bardzo ważne pytanie: „Czy 
staram się słuchać Ducha 

Świętego, Jego natchnień, 
abym szedł naprzód w życiu 
chrześcijańskim i świadczył, 
że Jezus jest Panem?”.

To, że Duch Święty 
mieszka w nas, nie świadczy 
o tym, że możemy Go wy-
korzystywać – to Duch wy-
korzystuje nas. Jego dary są 
narzędziami, dzięki którym 
we współpracy z Wszechmo-
gącym budujemy Jego Króle-

stwo. „Dary Ducha Świętego 
są trwałymi dyspozycjami, 
które czynią człowieka ule-
głym, by iść za Jego porusze-
niami” (KKK, 1830). Tych da-
rów jest 7: mądrość, rozum, 
rada, męstwo, umiejętność, 
pobożność, bojaźń Boża.

„Jednemu dany jest przez 
Ducha dar mądrości sło-
wa, drugiemu umiejętność 

poznawania według tego sa-
mego Ducha, innemu jeszcze 
dar wiary w tymże Duchu, 
innemu łaska uzdrawiania 
w jednym Duchu, innemu 
dar czynienia cudów, innemu 
proroctwo, innemu rozpo-
znawanie duchów, innemu 

dar języków i wreszcie in-
nemu łaska tłumaczenia ję-
zyków. Wszystko zaś sprawia 
jeden i ten sam Duch, udzie-
lając każdemu tak, jak chce” 
(1 Kor 12, 8-11). Dlatego też 
gdy ktoś prosi o pełnię da-
rów, powinien pamiętać, że 
Bóg wie wszystko i czyni 
w człowieku to, co jest zgod-
ne z Jego upodobaniem, 
na korzyść tej osoby i 
dla uzyskania owoców.

Zamiast tego, by dą-
żyć do otrzymania Ducha 

Świętego, warto najpierw 
pragnąć oddać się pod Jego 
władzę. Całkowite zaufanie 
Duchowi Świętemu pozwala 
Mu działać w sercu wierne-
go z ogromną mocą. Kwit-
nący ogród w duszy powoli 
dojrzewa i przynosi człowie-
kowi i wspólnocie bogate 
plony: miłość, radość, po-
kój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wytrwałość, wierność, 
opanowanie, skromność, 
wstrzemięźliwość, czystość. 
Zaufajmy Duchowi Świętemu, 
pozwólmy Mu działać w nas 
na chwałę Pana!

Angelina Pokaczajło

Duch Święty nigdy nas nie opuszcza,
choć sami z powodu swojej grzesznej

natury możemy Go pozostawić.

DLACZEGO OBCHODZIMY 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 

DUCHA ŚWIĘTEGO?

W sakramencie bierzmowania kandydaci zostają ubogaceni szczególną mocą Ducha Świętego

Duch Święty mieszka w duszy 
każdego chrześcijanina

Wszyscy powinniśmy stanowić jedno 
w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego.

W JAKI SPOSÓB CZCIMY 
WSPOMNIENIE TEGO 

WYDARZENIA 
HISTORYCZNEGO?

KIM LUB CZYM JEST 
DUCH ŚWIĘTY?

KIEDY DUCH ŚWIĘTY 
PRZYCHODZI 

DO NASZEJ DUSZY?

W JAKI SPOSÓB DUCH 
ŚWIĘTY DZIAŁA W NAS?

Od momentu święceń kapłani na zawsze otwierają swoje serca na Ducha

Przez wody chrztu w duszy pojawia się nowe, nadprzyrodzone 
życie – łaska uświęcająca

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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 � Papież Franciszek zwołał 
konsystorz, w trakcie którego 
ogłosił nominację 5 nowych 
kardynałów: arcybiskupa Jea-
na Zerbo (Mali), arcybiskupa 
Juana José Omelli (Hiszpania), 
biskupa Andersa Arboreliusa 
(Szwecja), biskupa Louisa- 
Marie Ling Mangkhanekhouna 
(Laos), biskupa Gregorio Rosa 
Cháveza (Salwador). Zgodnie  
z Kodeksem Prawa Kanoniczne-
go do funkcji kardynała należą 
wybór papieża w czasie konkla-
we oraz pomoc Ojcu Świętemu 
w kierowaniu Kościołem kato-
lickim, okazywana kolegialnie.

 � Ojciec Święty spotkał się 
z prezydentem USA Donal-
dem Trumpem. Najpierw miała 
miejsce prywatna rozmowa pa-
pieża z kierownikiem państwa,  
po czym do spotkania dołączyli 
inni przedstawiciele amery-
kańskiej delegacji: członkowie 
rodzin i administracji na czele 
z Sekretarzem stanu Stanów 
Zjednoczonych. Podczas wi-
zyty wyrażono zadowolenie  
z dobrych relacji dwustronnych, 
wspólnego zaangażowania  
na rzecz życia oraz wolności 
religijnej i swobody sumienia, 
a także nadzieję na współpracę 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
edukacji i pomocy imigrantom.

 � Sanktuarium Matki Bo-
żej Różańcowej w Fatimie  
w ubiegłym roku otrzymało po-
nad 250 tys. próśb o modlitwę. 
Przeważającą część zostawili 
pielgrzymi, pozostałe nadeszły 
pocztą. „Większość listów do-
tyczy problemów natury oso-
bistej i rodzinnej. Nie brakuje 
wśród nich próśb wynikających 
z desperacji. Stan ten wynika  
z różnych powodów: finanso-
wych, uczuciowych, zdrowot-
nych i innych” – wyjaśniła San-
dra Dantas z biura prasowego 
portugalskiego sanktuarium 
maryjnego. 

 � Na patronów ХХХIV 
Światowych Dni Młodzieży 
zostali wybrani Matka Boża,  
św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko, 
św. Róża Limska, św. Jose San-
chez del Rio, św. Juan Diego, 
św. Marcin de Porres, bł. Maria 
Romero Meneses oraz bł. Oscar 
Romero. Wydarzenia centralne 
ŚDM-2019 odbędą się w Pana-
mie 22-27 stycznia pod hasłem 
„Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa 
twego” (Łk 1, 38). Na logo spot-
kania umieszczono symbole, 
przedstawiające krzyż pielgrzy-
mi, zarys Kanału Panamskiego 
na tle granic kraju gospodarza 
oraz symboliczny wizerunek 
Bogarodzicy z 5 gwiazdami  
nad Jej głową.

 � Na 70. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cannes 
odbyła się światowa premiera 
polskiego dokumentu fabulary-
zowanego o św. Maksymilianie 
Marii Kolbe pod tytułem „Dwie 
korony”. Jak zaznaczył reżyser 
Michał Kondrat, „życiorys tego 
franciszkanina to już gotowy 
scenariusz. Jestem zdziwiony, 
że nikt wcześniej nie podjął się 
stworzenia filmu o Kolbem”. 
Początkiem akcji posłużył mo-
ment, gdy świętemu objawiła 
się Matka Boża i przekazała mu 
dwie korony: czerwoną – jako 
symbol pokuty, białą – jako 
znak czystości. Po mistycznym 
spotkaniu Maksymilian staje 
się wielkim czcicielem Boga-
rodzicy i zakłada Rycerstwo 
Niepokalanej.
credo.pro; pch24.pl;
niedziela.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Angelina Pokaczajło

Pani Alino, proszę, niech 
Pani opowie o tym, jak się 
tworzyła grupa modlitewna.

Już jako nastolatka często 
zastanawiałam się nad py- 
taniem, dlaczego rodzicom 
brakuje miłości i odwagi, że 
pozbawiają swoje nienaro-
dzone dzieci prawa na życie. 
Potem wyszłam za mąż, po-
znałam radość macierzyń-
stwa i poważnie zaintereso-
wałam się tematem obrony 
życia poczętego, któremu 
grozi niebezpieczeństwo 
zniszczenia. Razem z mężem 

często uczestniczyliśmy w re- 
kolekcjach dla małżeństw. 
Te praktyki duchowe w pew-
nym stopniu stały się bodź-
cem do rozpoczęcia działal-
ności na rzecz najsłabszych i 
bezbronnych.

W 2013 roku dowiedzia-
łam się o istnieniu charyta-
tywnej Fundacji Obrony Ży-
cia i Rodziny „Otwarte serca”. 
Należący tam wolontariusze 
pracują w różnych miastach 
Białorusi, odbywają codzien-
ny dyżur modlitewny, roz-
mawiają z kobietami w ciąży 
przed aborcją w oddziale 
ginekologicznym. Zwróciłam 
się do dyrektora Władysła-
wa Wołochowicza z prośbą 
o dołączenie do tej inicja-
tywy i wspólnie z innymi 
wolontariuszkami zaczęłam 
rozpowszechniać w Grodnie 
broszury i ulotki w obronie 

życia, a także tworzyć tema-
tyczne plakaty przy oddziale 
ginekologicznym.

Potem poznałam Marinę 
Wołoczkową, która koordy-
nuje pracę Grodzieńskie-
go Centrum Obrony Życia i 
Rodziny „RadziMa”. Razem 
brałyśmy udział w spotkaniu 
dotyczącym tematu obrony 
życia. Później nawiązałyśmy 

bliską współpracę, w wyniku 
której na ulicach miasta po-
jawiły się billboardy apelu-
jące do rodziców o zachowa-
nie życia dzieci poczętych.

Cała ta działalność, sku-
piona na temacie pro-life, 
stopniowo przerodziła się 
w pomysł o stworzeniu spe-
cjalnej grupy osób, które 
będą ogarniać swoją modli-
twą wszystkie nienarodzone 
dzieci, którym grozi abor-
cja; wszystkich ludzi, którzy 
przyczynili się do ich za-
bójstwa; wszystkie rodziny,  

które nie mają dzieci (aby 
nie odrzucały swego krzyża, 
lecz z pokorą przyjmowały 
wolę Niebieskiego Ojca).

Każdy członek naszej 
grupy modlitewnej „W obro- 
nie życia” modli się w wy-
mienionych intencjach przez  
jedną godzinę tygodnio-
wo. Spotykamy się w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca  
w grodzieńskim kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego, 
gdzie o 18.30 rozpoczyna 
się adoracja Najświętsze-
go Sakramentu w intencji 
życia. Potem odbywa się  
Msza św. z błogosławień-
stwem kobiet w ciąży oraz 
tych, kto pragnie mieć po-
tomstwo. Po Mszy św. człon-
kowie grupy gromadzą się 
razem, aby się pomodlić i 
omówić plany na kolejny 
miesiąc.

Członkowie tej grupy  
nie tylko modlą się za dzieci, 
którym grozi niebezpieczeń-
stwo aborcji, lecz także biorą 
udział w różnorodnych wyda-
rzeniach dotyczących obrony 
rodzinnych chrześcijańskich 
wartości. Czy mogłaby Pani 
opowiedzieć o najciekaw-
szych inicjatywach?

W tym roku organizowali-

śmy szereg nabożeństw Drogi 
Krzyżowej w parafiach die-
cezji grodzieńskiej, podczas 
których rozważaliśmy temat 
aborcji i jej skutki. Mówiliśmy 
o problemach dotyczących 
dzieci z opóźnionym rozwo-
jem i bezdzietnych rodzin, 
eutanazji, bezgranicznej mi-
łości Bożej, przebaczeniu i 
posłudze. W ten sposób chcie-
liśmy obudzić w ludzkich su-
mieniach wrażliwość na sens 
i wartości życia człowieka  
w każdym momencie i stanie.

Niedawno członkowie na-
szej grupy modlitewnej wzięli 
aktywny udział w czwartym 
maratonie charytatywnym 
„15 dni w obronie życia i ro-
dziny”, poświęconym Między-
narodowemu Dniu Rodziny 
i Międzynarodowemu Dniu 
Dziecka. W ramach tego wy-
darzenia odbył się tradycyj-
ny auto-motocross „Grodno 
za zakazanie aborcji”. Zgro-
madził on nieobojętnych  

na ten problem mieszkańców 
miasta. Ponad 60 pojazdów 
przejechało jego ulicami, ota-
czając „modlitewnym kołem” 
szpitale i oddziały ginekolo-

giczne centrum obwodowego, 
gdzie dokonuje się aborcji. 

Teraz pracujemy nad tym, 
aby pokazać w instytucjach 
edukacyjnych oraz świąty-
niach miasta przenośną wy-
stawę w obronie życia i ro-
dziny pod tytułem „Są dwie 
drogi: droga życia i droga 
śmierci”. Składa się z 20 pla-
katów. Centralny, jak kamień 

na skrzyżowaniu, zaprasza  
do zastanowienia się nad wy-
borem swojej drogi, o skut-
kach decyzji, dotyczących naj-
ważniejszych pytań istnienia: 
życia i śmierci. Na pozosta-
łych plakatach przedstawili-
śmy demograficzne problemy 
współczesnego świata, trage-
die porzucania narodzonych 
dzieci, szkody wyrządzane 
przez antykoncepcję i abor-
cję na duchowym i fizycznym 
zdrowiu męża i żony. Wy-
stawa ukierunkowuje gości  
na cnoty, naturalne i harmo-
nijne małżeństwo, u podstaw 

którego leży miłość i szacu-
nek do siebie nawzajem.

Oprócz tego regularnie od- 
wiedzamy grodzieńskie oddzia-
ły ginekologiczne, gdzie zo-
stawiamy ulotki informacyjne  
o skutkach aborcji z poradami  
lekarzy i psychologów, a także  
broszury, w których mówi się  
o tym, jak rozwija się dziecko 
w łonie matki od pierwszych 
dni jego istnienia.

Dziś trzeba bronić dzie-
cko przed własną mamą lub 
ojcem, którzy nie chcą, by 
się urodziło. Dlaczego, Pani 
zdaniem, rodzice tak często  
nie chcą zachować życia po-
czętego? Jak wywrzeć wpływ 
na świadomość ludzi?

Problem aborcji to praw-
dziwy dramat naszej kultu-
ry. Jesteśmy spadkobiercami 

radzieckiego państwa, które 
jedno z pierwszych legalizo-
wało usuwanie ciąży. Uwa-
żam, że dziś zbieramy plony 
tamtej antyrodzinnej polityki, 
która panowała przez długie 
lata.

We współczesnym bia-
łoruskim społeczeństwie 
zupełnie normalnie są od-
bierane rozwody, współżycie 
bez ślubu. Małżonkowie co-
raz częściej wybierają wolne 
od dzieci, egoistyczne życie 
we dwójkę. Aktualnym pozo-
staje też problem planowa-
nia rodziny. Wiele par boi się 

poczęcia dziecka, korzysta  
z antykoncepcji, ponieważ  
nie ma pojęcia o naturalnych 
metodach kontrolowania zaj-
ścia w ciążę. Często więc abor-
cja jest tym jedynym sposo-
bem planowania rodziny lub 
wyjściem z sytuacji, kiedy to 
dziecko nie odpowiada ocze-
kiwaniom (na przykład, jeśli 
urodzi się niepełnosprawne).

W świetle tych prob-
lemów trzeba prowadzić 
działalność formacyjną, kła-
dąc nacisk na wychowanie  
do odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa i czystości. Aby ro- 
dziny były zdrowe i trwałe,  
w duszach ludzi trzeba cierp-
liwie pielęgnować zboże 
świętości życia. Tylko wtedy 
wyda ono obfity plon.

Kinga Krasicka

Dziś trzeba się sprzeciwiać 
cywilizacji śmierci

Procent aborcji od liczby ciąży w regionach  
Białorusi zgodnie z danymi z 2016 roku

• obw. miński – 13,5%
• obw. brzeski – 15,4%
• obw. grodzieński – 16,2%
• obw. mohylewski – 18,6%
• m. Mińsk – 19,5%
• obw. homelski – 24,3%
• obw. witebski – 24,6%

We współczesnym społeczeństwie można dostrzec ostry kryzys małżeństwa, 
który przejawia się, między innymi, w niechęci do rodzenia dzieci. W celu zwróce-
nia uwagi na problem obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i 
tradycyjnych wartości na Białorusi działają specjalne organizacje, ruchy i inicja-
tywy. Do grona tych, kto służy dobru poczętego dziecka, jego matki i rodziny, na-
leży grupa modlitewna „W obronie życia”, która powstała w mieście nad Niemnem  
za pośrednictwem Aliny Sańko.

Prawo do życia, będące Bożym darem,
jest chronione przykazaniem „Nie zabijaj”, które w sposób

szczególny dotyczy słabych i bezbronnych. Poczęta istota ludzka,
bez wątpienia należy do tej kategorii. Biorąc pod uwagę tę prawdę,
Kodeks Prawa Kanonicznego dołączył sztuczne przerywanie ciąży  

do przestępstw przeciwko życiu i wolności człowieka.
Ten, kto świadomie i dobrowolnie dopuszcza się tego wykroczenia,

nie tylko popełnia ciężki grzech, lecz także podlega ekskomunice
(najwyższa kara Kościoła).

Każda kobieta, wątpiąca o swojej chęci
pozostawienia dziecka, może zwrócić się o pomoc 

do gabinetu „Za narodziny”, który działa
w Grodnie. Otrzyma tu kompleksową pomoc psy-
chologa, psychoterapeuty, pracownika socjalnego 
oraz prawnika, a także katolickiego lub prawo-

sławnego kapłana. Zgodnie z życzeniem  
konsultacja może być anonimowa.

Dowiedzieć się o godzinach pracy i zapisać się
na wizytę można na recepcji oddziału ginekologicznego 

nr 2 m. Grodno pod adresem: ul. Transportnaja 3
lub pod numerami: (8 0152) 56-71-06, (8 0152) 52-71-07.

Do grupy modlitewnej „W obronie życia”
może dołączyć każdy chętny.

Więcej informacji szczegółowych pod numerem:
 (8 033) 655-41-90, Alina Sańko.

Podczas auto-motocrossu uczestnicy apelowali o zaniechanie aborcji  
i zachowanie życia nienarodzonym dzieciom

Reklama społeczna od centrum „RadziMa” (bohaterką billboardu jest Alina Sańko)
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Kinga Krasicka

Katolicki episkopat
Białorusi przygotowuje 

umowę z władzami
Dokument powinien ure-
gulować stosunki między 
Kościołem i państwem 
w strefach medycyny, 
edukacji, kultury.

„Trzeba duchowo karmić 
i więźniów w zakładach kar-
nych, i chorych w szpitalach. 
Szkoła to również przestrzeń, 
gdzie powinien być obecny 
Kościół. A jeśli taka umowa 
nie istnieje, często wszystko 
zależy od konkretnej osoby. 
Dlatego trzeba to poświad-
czyć prawnie” – wytłumaczył 
przewodniczący Konferencji 
Katolickich Biskupów Bia-
łorusi arcybiskup Tadeusz 
Kondrusiewicz.

Umowa może się stać 
unikalną. Zgodnie ze sło-
wami metropolity, w żadnym 
kraju na świecie podobne-
go rodzaju relacje nie zo-
stały uregulowane poprzez 
umowę między Kościołem 
i państwem. Zwykle jest to 
konkordat lub inne poro-
zumienie, przedstawicielem 
strony Kościoła w którym jest 
Stolica Apostolska.

W Polsce będzie nowy
błogosławiony

Starania w sprawie rozpo-
częcia procesu beatyfika-
cyjnego Henryka II z dyna-
stii Piastów podejmowały 
legnickie Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy ’90 oraz Bra-
ctwo Henryka Pobożnego. 

W 1241 roku sługa Boży 
stanął na czele wojsk sprzy-
m i e r z o n y c h  b r o n i ą c y c h 
Legnicy  przed najazdem 
mongolskim. Zginął w wal-
nej bitwie, prawdopodobnie 
w miejscu, gdzie dziś stoi 
bazylika w Legnickim Polu. 
W 2011 roku biskup Stefan 
Cichy, ówczesny ordynariusz 
legnicki, powołał specjalny 
zespół naukowców, których 
zadaniem było przeprowa-
dzenie dowodu o męczeńskiej 
śmierci Henryka II w obronie 
wiary.

Trwają prace nad filmem 
z udziałem Ojca Świętego
Obraz filmowy nosi tytuł 
„Papież Franciszek – czło-
wiek, który dotrzymuje 
słowa”.

Film będzie swego rodza-
ju podsumowaniem naucza-
nia Ojca Świętego oraz jego 
postawy do licznych proble-
mów. W nim papież zwróci 
się bezpośrednio do widzów, 
rozważając tematy ekologii, 
migracji, konsumpcjonizmu 
oraz sprawiedliwości spo-
łecznej.

„Papież Franciszek to 
żywy przykład człowieka, 
który niezachwianie trzyma 
się tego, co mówi. Audiencje 
u Ojca Świętego natchnęły 
mnie na to, by przekazać 
odbiorcom na całym świecie 
radykalną empatię i czło-
wieczeństwo papieża” – po-
wiedział reżyser filmu Wim 
Wenders.

„Komunia” z języka ła-
cińskiego tłumaczy się jako 
„zjednoczenie” (człowieka 
z Bogiem). W ciągu wieków 
Kościół nie przestaje wierzyć, 
że podczas Eucharystii dary 
złożone na ołtarzu w prze-
dziwny sposób Bóg, mocą 
swojego Ducha, przemienia 
w Ciało i Krew swojego Syna. 
Sobór Trydencki otwarcie i 
z prostotą wyznaje, że „w czci-
godnym sakramencie świętej 
Eucharystii po konsekracji 
chleba i wina, pod postacią 
owych rzeczy widzialnych 
znajduje się prawdziwie, rze-
czywiście, substancjalnie Pan 
nasz Jezus Chrystus prawdzi-
wy Bóg i człowiek”. To znaczy 
nie w sposób symboliczny, 
tylko konkretnie „tutaj oto”.

Trudno zrozumieć tę nie-
zwykłą przemianę, niedo-
strzegalną dla ludzkiego oka. 
Na ołtarzu nadal znajdują 
się hostia i kielich napełnio-
ny winem. Ta Tajemnica nur-
towała chrześcijan od wie-
ków. Gdy próbowali pojąć i 
za wszelką cenę udowodnić 
prawdziwą obecność Pana Je-
zusa w Najświętszym Sakra-
mencie, gdy nie potrafi li się 
pogodzić na to, by pozostała 
tajemnicą, wymyślali różne 
herezje, wątpili w tę prawdę 
lub ją odrzucali. W odpowie-
dzi na to w XII–XIII wiekach 
w Kościele bardzo się roz-
szerzyła pobożność euchary-
styczna. Popularne stały się 
różnorodne formy kultu Jezu-
sa Chrystusa obecnego w Naj-
świętszym Sakramencie. Było 
to skutkiem głębszego zrozu-
mienia, czym jest Eucharystia, 
a zwłaszcza tego, że w wyniku 
przeistoczenia chleb i wino 

stają się w niej naprawdę Cia-
łem i Krwią Jezusa Chrystusa, 
a przez to Bóg-Człowiek staje 
się rzeczywiście obecny po-
śród swego ludu.

Św. Tomasz z Akwinu pod-
kreśla, że Eucharystia zawie-
ra „całe duchowe bogactwo 
Kościoła” i dlatego jest „celem 

wszystkich sakramentów”. Ka-
techizm Kościoła Katolickie-
go wyjaśnia tę samą prawdę: 
„Eucharystia jest źródłem i 
zarazem szczytem całego ży-
cia chrześcijańskiego. Inne sa-
kramenty wiążą się ze świętą 
Eucharystią i do niej zmierzają. 
W Najświętszej Eucharystii za-
wiera się całe duchowe dobro 
Kościoła” (KKK, 1324).

Od 750 roku zanotowa-
no 132 cuda eucharystyczne. 
Za pierwszy z nich uznaje się 
wydarzenie, które miało miej-
sce na początku VIII wieku 
w Lanciano (Włochy). Stało 
się to w klasztorze św. Lon-
gina podczas Mszy św., kiedy 
pewien wątpiący w przeisto-
czenie kapłan skończył wypo-
wiadanie słów konsekracji – 
hostia w jego dłoniach prze-
mieniła się we fragment ciała, 
a wino w kielichu w krew.

Za jeden z ostatnich cu-
dów eucharystycznych uznaje 
się wydarzenie, które miało 

miejsce w 1996 roku. Ks. Ale-
jandro Pezet odprawiał Mszę 
św. w świątyni, znajdującej 

się w handlowej dzielnicy 
Buenos Aires (Argentyna). 
Gdy już kończył udzielać Ko-
munii św., podeszła do niego 
kobieta, informując, że z tyłu 
kościoła na świeczniku leży 
hostia. Ksiądz poszedł tam 
i zobaczył ją sprofanowa-
ną. Była tak pobrudzona, że 

nie mógł jej spożyć. Włożył 
ją więc do naczynia z wodą 
i schował do tabernakulum 
w kaplicy Najświętszego 
Sakramentu. Gdy po kilku 
dniach ksiądz otworzył ta-
bernakulum, ze zdziwieniem 
zauważył, że Hostia zamieni-
ła się w krwistą substancję. 
W ciągu tych lat nie uległa 
degradacji.

Powodem do ustano-
wienia święta Bożego Ciała 
były objawienia bł. Julianny 
z Liège, przeoryszy augustia-
nek z klasztoru Mont Cor-
nillon (Belgia). Zakonnica 
wielokrotnie miała widze-
nia jaśniejącej tarczy, jakby 
księżycowej, z ciemną pla-
mą. Interpretowano je jako 
znak braku w kalendarzu li-
turgicznym specjalnego dnia 
poświęconego uczczeniu 
Najświętszego Sakramentu.
W 1246 roku pod wpływem 
tych objawień ówczesny bi-
skup diecezji Liège ustanowił 
takie święto dla lokalnego 

Kościoła. W kolejnych latach 
zdobyło ono popularność 
w sąsiednich diecezjach. 

W 1264 roku papież Urban IV, 
były archidiakon katedry 
w Liège, ustanowił święto 
Bożego Ciała dla Kościo-
ła powszechnego. W 1391 
roku papież Bonifacy IX na-
kazał obchodzić Boże Ciało 
wszędzie, gdzie dotąd tego 
nie czyniono.

Idea międzynarodowych 
spotkań poświęconych kulto-
wi eucharystycznemu zrodzi-
ła się w Europie Zachodniej 

w połowie lat 70. XIX wieku. 
Chodziło nie tylko o ożywienie 
i poszerzenie nabożeństwa 
do Chrystusa w Eucharystii, 
lecz także o przeciwstawie-
nie się narastającym wówczas 
tendencjom laicyzacyjnym 
o wyraźnie antykościelnym, 
a nawet antyreligijnym nasta-
wieniu. Szczególne zaintere-
sowanie tymi zagadnieniami 
okazywały środowiska ludzi 
świeckich we Francji. W ubie-
głym roku krajowy Kongres 
Eucharystyczny odbywał się 
w Grodnie.

Przez adorację rozumiemy 
cześć oddawaną Panu Jezu-
sowi obecnemu pod postacią 
Chleba eucharystycznego. 
Zwykłą formą adoracji jest 
uklęknięcie przed przyjęciem 
Komunii św. oraz podczas 
przechodzenia przed taberna-
kulum, klęczenie na Podnie-
sienie i prywatnej modlitwie. 
Uroczystą formą adoracji jest 
wystawienie Ciała Chrystusa 
w monstrancji i towarzyszące 
temu ceremonie. Szczególny-
mi formami adoracji są 40-go-
dzinne nabożeństwo i tzw. 
adoracja wieczysta, czyli stale 
trwające wystawienie Chleba 
eucharystycznego i bezustan-
ne adorowanie.

Czasami ludziom się 

wydaje, że podczas modli-
twy przed Panem Jezusem 
w Najświętszym Sakramencie 
powinni cały czas coś mówić, 
odmawiać kolejną litanię lub 
różaniec.  Tymczasem adoro-
wać to trwać przed Bogiem 
bez zbędnych słów, bez jakiej-
kolwiek aktywności ze swojej 
strony. Adorowanie nie polega 
ani na dialogu, ani na mono-
logu, gdyż jest takim stanem, 
w którym człowiek wyłącza 
się z trybu komunikacji i sku-
pia się na samym trwaniu 
przed Panem Bogiem. Tak jak 
Maria, która – jak mówi Pan 
Jezus – wybrała najlepszą 
cząstkę. Jesteśmy przyzwycza-
jeni do tego, że aby coś zaro-
bić, trzeba wykonać pracę – 
stąd recytowanie różnych 
modlitw. Zapominamy jednak, 
że łaska Boża jest bezintere-
sowna i za darmo. Chodzi o to, 
by być jak małe dziecko, przy-
wiezione do świątyni przez 
kogoś z rodziny. Ogarnia je 
łaska i Boże miłosierdzie, a 
przecież nic dla tego nie czyni.

Błogosławieństwo jest 
udzielane przez kapłana lub 
diakona po wystawieniu Naj-
świętszego Sakramentu oraz 
na zakończenie procesji eucha-
rystycznej. Celebrans kreśli 
monstrancją znak krzyża nad 
wiernymi, którzy w tym czasie 
klęczą. Błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem różni 
się od innych błogosławieństw 
tym, że błogosławi się Euchary-
stią, czyli prawdziwie obecnym 
wśród wiernych Chrystusem.

Wszyscy jesteśmy we-
zwani do nawiązania relacji 
z Bogiem. Celem Eucharystii 
jest przemienić nas, byśmy się 
stali jak Chrystus. Zbawca cze-
ka na nas z całym bogactwem 
swej łaski. Ignorować, tracić 
tę możliwość z naszej stro-
ny byłoby rzeczą niestosow-
ną, tak jak byśmy zaproszeni 
na ucztę wyszli z niej głodni, 
nic nie skosztowawszy. Celem 
naszego życia jest zjednocze-
nie z Bogiem. Eucharystia daje 
nam przedsmak Nieba już tu 
na ziemi.

Ks. Oleg Kononowicz

Kilka spojrzeń
na Eucharystię 

Eucharystia jest bogatym i złożonym pojęciem. Człowiek z nie-
poradnością zbliża się do Wielkiej Tajemnicy wiary, a jego poznanie 
jest ograniczone zmysłami. My – ludzie epoki internetu, podbija-
nia kosmosu, postępu wiedzy i potęgi techniki – musimy pokornie 
to przyjąć i prosić u Boga o dar wiary, aby poznać wielkie sprawy
Eucharystii, nas przerastające.

„Eucharystia znajduje się u źródła wszelkich form świętości.
Iluż to świętych uczyniło autentycznym swoje życie

dzięki pobożności eucharystycznej! Świętość zawsze miała
swoje centrum w sakramencie Komunii św. Dlatego jest rzeczą
konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą

tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana
intensywnie. Celebracja i adoracja Eucharystii pozwala

przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do niej osobiście,
aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem”.

                                                                                Ojciec Święty Benedykt XVI

Komunia Święta 

Cuda
eucharystyczne 

Boże Ciało

Kongresy
Eucharystyczne

Adoracja
Najświętszego 

Sakramentu 

Błogosławieństwo 
Najświętszym 
Sakramentem

Pierwsza Komunia św. jest wielkim i ważnym wydarzeniem w życiu każdego katolika

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało 
i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa!
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Do przygotowania wiadomości wykorzystano stronę internetową grodnensis.by

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

  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;
18 czerwca 1954 r. – ks. kanonik Antoni Kuryłłowicz, wik. gen., prob. Grodno.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

Wzięły w nim udział osoby duchowne i 
świeckie. Obecni podsumowali rok kateche-
tyczny 2016-2017.

Uczestnicy wysłuchali dwóch refera-
tów. Pierwszy o nazwie „Pismo Święte – 
źródło i fundament katechezy” wygłosił 
ks. dr Aleksander Mackiewicz, notariusz 
Kurii grodzieńskiej. Kapłan przedstawił 
krótki zarys historyczny problematy-
ki miejsca i znaczenia Pisma Świętego 
w katechezie wraz z tłumaczeniem poso-
borowego rozważania w świetle oficjal-
nych dokumentów Kościoła.

Drugi referat pod tytułem „Rola kate-
chezy w procesie wychowania religijne-
go” zaprezentował o. dr Andrzej Szczupał 
CSsR, dyrektor Wydziału Nauczania i Wy-
chowania Katolickiego Kurii grodzień-
skiej. Kapłan podkreślił, że celem pracy 
katechetycznej jest uczynienie człowieka 
chrześcijaninem. „W powołaniu i posłaniu 
katechety widzimy misję, która pochodzi 

od Chrystusa. On daje siły do pokonywania 
trudności i zagrożeń, chroni przed wątpli-
wościami i zaparciem się, gdy przychodzą 
trudne chwile” – podkreślił o. Andrzej.

Spotkanie katechetów zakończyło się 
Mszą św. w grodzieńskim rektoralnym 
kościele pw. Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Pannie. Przewodniczył jej biskup 
pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef 
Staniewski.

Wzięły w nim udział osoby duchowne i Wzięły w nim udział osoby duchowne i 

Katecheci diecezji grodzieńskiej zebrali się na ogólnym spotkaniu

Uroczystość odbyła się w kościele 
pw. Najświętszej Trójcy w Zelwie. W cią-
gu tych wszystkich lat kapłan posługuje 
w miejscowej parafi i. Jest członkiem wspól-
noty misjonarzy klaretynów, którzy szcze-
gólną czcią otaczają Niepokalane Serce 
Najświętszej Maryi Panny.

Dziękczynnej Mszy św., w której wzięli 
udział liczni wierni, przewodniczył biskup 
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Hie-
rarcha wyraził wdzięczność kapłanowi 
za lata posługi w Chrystusowym Koś-
ciele. Podczas modlitwy prosił dla niego 
o dary Ducha Świętego oraz potrzebne 
łaski od Boga. „Niech Pan umacnia Twe 
serce swoją wierną obecnością, otwiera je 
na innych i napełnia nieskończoną miłoś-
cią” – życzył biskup.

Na koniec wierni podziękowali swoje-
mu duszpasterzowi za przykład modlitwy i 
kapłańską troskę.

Również w tym dniu biskup Aleksander 
udzielił sakramentu bierzmowania wier-
nym miejscowej parafi i, parafi i Najświęt-
szej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 
w Izabelinie oraz parafi i św. Elżbiety 
w Podorosku. Hierarcha wezwał młodych 
ludzi do stawania się coraz bardziej świa-
domymi członkami Kościoła, aby z wiarą i 
odwagą iść drogami współczesnego świata.

Uroczystość odbyła się w kościele Uroczystość odbyła się w kościele 

Ks. Jacek Markiel CMF obchodził 25. rocznicę święceń kapłańskich

Ks. Jan Sareło zmienił na tym stanowi-
sku ks. Mikołaja Cichanowicza, który spełniał 
odpowiednie obowiązki od 2014 roku.

Rola moderatora polega na współpracy 
z młodymi kapłanami do 10. roku kapłań-
stwa, aby zgłębiali oni swoją więź z Najwyż-
szym Kapłanem – Jezusem Chrystusem, po-
głębiali wiedzę teologiczno-pastoralną oraz 
budowali jedność we wspólnocie kapłanów 
lokalnego Kościoła.

Ks. Jan Sareło pochodzi z parafi i Trokiele. 
Od 2012 roku jest proboszczem w Wołpie.

Nowy odpowiedzialny za stałą formację kapłanów został mianowany w diecezji grodzieńskiej

W miejscowej świątyni pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego odbyła się Msza św. z udzia-
łem biskupa Aleksandra Kaszkiewicza. Razem 
z obecnymi hierarcha modlił się za wstawien-
nictwem błogosławionego w intencji wszyst-
kich parafi an.

Na początku uroczystości biskup Alek-
sander podkreślił, że bł. Michał pochodził 
z tych terenów. Dla współczesnych ludzi 
powinien być przykładem do naśladowania 
i wzorem godnego życia chrześcijańskiego. 
Hierarcha zaznaczył również, że dzięki wnie-
sieniu relikwii do świątyni wierni obrali so-
bie nowego orędownika, do którego warto 
się zwracać w różnych potrzebach duszy i 
ciała.

W homilii ks. Jerzy Martinowicz, odpo-
wiedzialny za media diecezji grodzieńskiej, 
zwrócił uwagę, że błogosławiony, który jest 
opiekunem chorych i zakrystianów, słynął 
ze swej skromności i pokory. Nie odmawiał 
nikomu, kto znalazł się w potrzebie. Otacza-
no go miłością i szacunkiem. Zmarł w opinii 

świętości po przyjęciu Eucharystii, klęcząc 
z modlitwą na ustach. „Bł. Michał uczy nas 
dziś trwania w Bożej obecności, robienia 
małych rzeczy w wielki sposób” – powiedział 
ks. Jerzy.

Proboszcz ks. Kazimierz Lachowicz wy-
raził nadzieję, że od tej chwili kult wielkie-
go błogosławionego w parafi i będzie się 
rozwijał, a swoje intencje i prośby wierni 
z ufnością będą zawierzali Bogu za jego 
wstawiennictwem.

W miejscowej świątyni pw. Podwyższenia W miejscowej świątyni pw. Podwyższenia 

Relikwie bł. Michała Giedroycia zostały wniesione do kościoła w Bystrzycy

VIII PIESZA PIELGRZYMKA GRODNO–NOWOGRÓDEK
Pielgrzymka do miejsca męczeńskiej śmierci 11 błogosławionych nazaretanek

z Nowogródka odbędzie się 23-29 lipca. Jej temat brzmi „Ofi arna modlitwa sióstr 
męczennic jako przykład modlitwy chrześcijanina”.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 21 lipca o godz. 20.00 w grodzieńskim
kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki).

Zapisać się na pielgrzymkę można podczas spotkania lub pod numerami:
(8 029) 882-60-88, s. Filotea;
(8 033) 321-26-33, s. Klara.

S. STELLA JODKOWSKA CSFN BĘDZIE OBCHODZIŁA
50. JUBILEUSZ ŻYCIA ZAKONNEGO

Nazaretanka będzie dziękowała Bogu za dar życia, wiary, powołania oraz 
wszelkie łaski, które otrzymała w ciągu tych lat.

Uroczystość odbędzie się w grodzieńskim rektoralnym kościele pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki) 16 lipca. Początek Mszy św. o godz. 12.00.

Przewodniczył jej będzie metropolita mińsko-mohylewski
arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.

ІІІ PIESZA PIELGRZYMKA LIDA–BUDSŁAW
Pielgrzymka rozpocznie się 22 czerwca Mszą św. o godz. 9.00 w lidzkim kościele

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Fara).

Tegoroczne uroczystości w narodowym sanktuarium w Budsławiu odbędą się 
z 30 czerwca na 1 lipca. Ich hasło brzmi: „Fatimskie orędzie Maryi – droga do nawrócenia”.

Zgłosić się do udziału w pielgrzymce oraz otrzymać więcej informacji szczegółowych
można pod numerami:

(8 029) 959-51-50, ks. Andrzej Honczar;
(8 029) 614-06-75, ks. Włodzimierz Hulaj;

(8 029) 589-49-94, ks. Witalij Sidorko.

ІІ OGÓLNOBIAŁORUSKI KONGRES RODZINY ODBĘDZIE SIĘ
W BARANOWICZACH

Jego organizatorem jest Rada ds. rodziny przy Konferencji Katolickich Biskupów 
Białorusi. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 23-25 czerwca.

Zapisy pod numerami:
(8 029) 130-18-54, o. Piotr Frosztęga OCD;

(8 029) 340-73-74, s. Barbara Sajnok;
(8 029) 588-42-73, Irena Mieleszko.

Dziękczynna Msza św. odbyła się w pa-
rafi alnym kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Żołudku.

Na uroczystość przybyli liczni goście, 
w tym biskup witebski Oleg Butkiewicz, 
biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej 
Józef Staniewski oraz biskup pomocniczy 
archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy 
Kasabucki, a także kapłani znający jubila-
ta oraz ci, którzy odbywali praktykę dusz-
pasterską pod jego troskliwym okiem.

Liturgii przewodniczył biskup Józef 
Staniewski. W homilii hierarcha zazna-
czył, że srebrny jubileusz kapłana splata 
wszystkie dni jego posługi, proponując 
spojrzeć na przebytą drogę.

Zgodnie z decyzją biskupa grodzień-
skiego Aleksandra Kaszkiewicza w dniu 
obchodów 25. rocznicy kapłaństwa jubilat 
został ogłoszony honorowym kanonikiem 

katedralnej kapituły Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Kazimierza. 
Kapłan dziękował Bogu za dar powołania, 
a Najświętszej Matce za troskę. Wyraził 
również szczególną wdzięczność wszyst-
kim, którzy w ciągu tych lat razem z nim 
kroczyli drogą wiodącą do świętości.

Dziękczynna Msza św. odbyła się w pa-Dziękczynna Msza św. odbyła się w pa-

Ks. Jan Rejszel obchodził 25-lecie kapłaństwa

Ojcowie Walery Maziuk i Andrzej Jod-
kowski wygłosili rekolekcje w parafi i Ze-
słania Ducha Świętego w Brzozówce oraz 
w parafi i Najświętszego Serca Jezusa i 
św. Andrzeja Boboli w Minojtach.

Kapłani proponowali wiernym rozwa-
żanie tematu „Grzech i zbawienie”. Szcze-
gólną uwagę zwrócili na cierpienie w życiu 
człowieka. W ramach rekolekcji misjonarze 
spotkali się z chorymi, ludźmi starszego 
wieku, dziećmi i młodzieżą. Rodziny parafi i 
miały możliwość odnowienia przyrzeczeń 
małżeńskich i otrzymania błogosławień-
stwa krzyżem misyjnym.

Momentem podsumowującym mi-
sje św. było ustanowienie przy świątyni 

krzyża, który będzie przypominał wiernym 
o przeżytych misjach i danej Bogu obietni-
cy być podobnymi do Chrystusa.

Ojcowie Walery Maziuk i Andrzej Jod-Ojcowie Walery Maziuk i Andrzej Jod-

Redemptoryści przeprowadzili kolejne misje święte 

PARAFIA W KOROBCZYCACH ORGANIZUJE
PIELGRZYMKĘ DO POLSKI

Program pielgrzymki autokarowej przewiduje zwiedzanie znanych polskich świątyń 
oraz wycieczki po miastach. 

Trasa 
Grodno – Kraków – Wieliczka – Kalwaria Zebrzydowska – Częstochowa – Grodno

Data pielgrzymki
29 czerwca – 2 lipca

Informacje dodatkowe pod numerami:
(8 0152) 67-47-24, (8 029) 583-07-02, (8 029) 887-10-24.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

„SŻ”: Jakiego odpoczyn-
ku potrzebuje dziecko w le-
cie?

O. Parada: Dziecko po-
trzebuje zmienić otoczenie. 
Konieczne i pożyteczne są 
dla niego nowe emocje, aby 
się „odnowiło” przed roz-
poczęciem kolejnego roku 
szkolnego.

W. Tołkina: Zgodnie 
ze statystyką badań medycz-
nych dzieci współczesnego 
pokolenia często chorują 
na infekcje wirusowe. Lato 
jest wspaniałą możliwością 
do wzmocnienia odporności 
młodego organizmu. Trzeba 
się więc hartować, uprawiać 
sport, trzymać się planu dnia 
i dobrze się odżywiać.

M. Żybartowicz: Oprócz 
tego, dziecko, jak każdy 
człowiek, potrzebuje czasu 
na odnowienie sił fi zycznych 
i duchowych. O tym wyraźnie 
mówi nam Ewangelia: Jezus 
i Apostołowie również odpo-
czywali.

„SŻ”: Na co rodzice po-
winni zwrócić szczególną 
uwagę podczas planowania 
wakacji dla swoich dzieci?

M. Żybartowicz: Można 
zauważyć, jak wielu rodzi-
ców staje przed dylematem: 
jak dobrze zorganizować 
dla dzieci wypoczynek na lato. 

Poszczęściło się tym, których 
dziadkowie i babcie miesz-
kają na wsi. Problem można 
uważać za rozwiązany: czyste 
powietrze, smaczne jedzenie 
bez chemii, ciepła atmosfera 
między krewnymi. Niektórzy 
starają się wysłać dziecko 
na kolonie. Jednak daleko 
nie każdy ma taką możliwość. 
Wtedy to, niestety, wiele dzie-
ci „wydaje” swoje wakacje na 
siedzenie przed gadżetami...

W. Tołkina: To prawdzi-
wy dramat naszych dni! Dziś 
po powrocie ze szkoły więk-
szość dzieci siada przed 
ekranem komputera, table-
tu, smartfona. Spędzają tak, 
średnio, ok. 6 godzin dzien-
nie. Kto jest temu winien? 
Pytanie retoryczne. Jednak, 
jak mnie się zdaje, wszyscy 
powinniśmy się zastanowić 
nad tym, jak sobie i dziecku 
uświadomić, że przyszłość 
zależy od nas samych, dobro-
byt tworzy się przez samego 
człowieka. 

O. Parada: Wiadomo, 
dopóki dziecko nie jest peł-
noletnie, odpowiedzialność 
za nie ponoszą rodzice, 
jak bardzo dorosłym by się 
nie chciał wydawać ów młody 
człowiek. Z własnego do-
świadczenia pracy w szkole 
mogę powiedzieć, że latem 
najczęściej przestępstwa są 

popełniane przez nastolat-
ków. Rodzice znajdują się 
w pracy, dziecko natomiast 
jest pozostawione samemu 
sobie. Kradzieże, picie al-
koholu, prowadzenie trans-
portu bez prawa jazdy – 
są to najczęstsze naruszenia 
ze strony niepełnoletnich. 
Rodzice powinni być ostroż-
niejsi, przeprowadzać z dzieć-
mi rozmowy profi laktyczne. 
Koniecznie trzeba mówić 
o środkach bezpieczeństwa 
nad wodą, w lesie oraz o tym, 
jak się zachowywać, jeśli jest 
się samemu w domu.

 „SŻ”: Rekomendacje Pań 
dla rodziców dotyczące tego, 
w jaki sposób zorganizować 
odpoczynek dla swoich dzieci 
maksymalnie efektywnie?

W. Tołkina: Jak najwięcej 
spacerów! Dla dziecka bar-
dzo dobrze jest pochodzić 
boso po trawie, piasku. Akty-
wują się wtedy liczne zakoń-
czenia nerwowe znajdujące 
się w stopie. Organizm się 
hartuje, odporność wzmac-
nia. Radzę uprawiać ćwicze-
nia wodne. Jeśli zimą trzeba 
się zadowolić basenem, to 
w lecie istnieje możliwość 
pływania w otwartych prze-
znaczonych do tego zbiorni-
kach wodnych. Dzięki temu 
wzmacniają się mięśnie ciała, 
polepsza się postawa. Jeździć 
na rowerze. Przy regularnych 
zajęciach krew kursuje szyb-
ciej, dotleniając komórki. 

I proszę nie zapomnieć o wi-
taminach. Trzeba jeść dużo 
warzyw, owoców, jagód.

O. Parada: Dzieci długo 
jeszcze pamiętają, jak spę-
dziły lato. Radzę napełnić 
program wakacji nowymi 
wrażeniami. Najważniejszy 
punkt – wspólne spędzanie 
czasu. Bawcie się w parku, 
lesie, studiujcie fl orę. Jak mó-
wił św. Jan Bosko, pod kie-
rownictwem dorosłych dzie-
ci i nastolatkowie mogą po-
znać miłość do życia, dojść 
od ekologii do świadomości, 
od stworzenia do Twórcy. 
Wspólnie budujcie zamki 
z piasku, rzucajcie kamyczki 
do wody. Puszczajcie na ot-
wartej przestrzeni latawiec. 
Razem czytajcie książki. 
Pomagają one ćwiczyć pa-
mięć, wyobraźnię. Udajcie 
się na kemping. Zorganizuj-
cie wspólne pójście do kina 
lub teatru, parku zabaw. Pa-
miętajcie, że nie jest istotne, 
gdzie spędzicie odpoczynek 
z rodziną, ważne jest, że 
ten czas jest bezcenny. Jest 
zdolny podarować dziecku 
wrażenia, do których jeszcze 
nie raz będzie wracał.

M. Żybartowicz: Waż-
ne jest, aby wakacje były 
nie tylko przyjemne, ale też 
pożyteczne duchowo. Latem 
(i nie tylko) wiele parafi i or-
ganizuje dla dzieci i młodzie-
ży tzw. „Wakacje z Bogiem”. 
Są to spotkania przy koście-
le, które zawierają wspólną 
modlitwę, katechezę w nie-
codziennej formie, zabawy, 
a także dyskoteki, wycieczki 
i wiele innych atrakcji. Warto 
zauważyć, że takie wakacje 
są popularne nie tylko wśród 
praktykujących małych wier-
nych. Często biorą w nich 
udział dzieci, które nie cho-
dzą do kościoła lub na lekcje 
religii.

Dla młodzieży Kościół 
organizuje odpoczynek w na-
miotach – rekolekcje na ło-
nie przyrody. Najważniejsze, 
by rodzice nie pozbawiali 

dzieci chęci zmartwieniami 
typu „jakżeś będziesz, synku, 
nocować w namiocie?” albo 
„przecież tam nie ma gorącej 
wody, jak umyjesz włosy, có-
reczko?” itd. Takie momenty 
hartują i przygotowują mło-
dych ludzi do samodzielne-
go pokonywania przeszkód. 
Młodzież uczy się być uważ-
ną dla innych, troszczyć się 
o bliźniego. Jak pokazuje 
doświadczenie, ci, którzy się 
nie przestraszyli trudności, 
przez dłuższy czas pamiętają 
potem o tym sposobie odpo-
czynku.

Dla najbardziej aktyw-
nych i uzdolnionych również 
istnieje propozycja – Pa-
rafi ada Dzieci i Młodzieży. 
Jej program zawiera różno-
rodne konkursy i zawody, 
u podstaw których leży tria-
da „Świątynia – Teatr – Sta-
dion”. Szczególnie ciekawe 
są fi nały Parafi ady w Warsza-
wie, gdzie gromadzi się oko-
ło półtora tysiąca uczestni-
ków z różnych krajów świata. 
Przede wszystkim są to 
nowe znajomości i wrażenia. 
Oprócz tego, otwierają się 
nowe horyzonty do rozwoju 
osobistego, wzrostu ducho-
wego.

I oczywiście, pielgrzym-
ki! Wspólnie z rodziną! Ra-
zem idziemy, śpiewamy, 
modlimy się. Radośni i ot-
warci na Boga i bliźniego ro-
dzice – autentyczny przykład 
wiary dla dzieci i młodzieży. 
Mimo że wygody jest mini-
mum, na nogach pęcherze, 
ciało nierówno opalone, jed-
nak serce napełnia się takimi 
duchowymi witaminami i za-
pałem, że wystarcza jeszcze 
na bardzo długi czas.  

Miłego, pożytecznego 
i ciekawego odpoczynku!

Angelina Pokaczajło

ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

Odpoczynek dla dzieci:
z korzyścią dla ciała i duszy

Większości rodziców wakacje przynoszą nowe kłopoty. Czym zająć dziecko, 
aby nie spędzało czasu wolnego wyłącznie przed telewizorem lub przy kompu-
terze? Jak uczynić odpoczynek nie tylko przyjemnym, ale też pożytecznym, aby i 
sami się czuli spokojni, i dzieci były zadowolone? Nad tymi pytaniami dziś roz-
ważają goście redakcji „Słowo Życia”, którzy z powodu obranego zawodu często 
mają do czynienia z dziećmi i ich rodzicami.

Wydarzenie jest już dla parafi i św. Michała Archanioła tradycją. Przygotowuje je salezjańska rodzina – 
kapłani, siostry zakonne, pracownicy, dzieci i młodzież. Organizatorzy dbają o to, by dobry humor towarzyszył 
nie tylko tym, którzy przyszli tam celowo, ale też przypadkowym przechodniom, którzy z przyjemnością 
dołączali do „Święta rodziny”.

„Święto rodziny” odbyło się w Smorgoniach
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Czcigodnym
Księdzu Biskupowi

Antoniemu Dziemiance,
Księdzu Antoniemu

Obuchowskiemu i Ojcu
Antoniemu Porzeckiemu
z okazji Imienin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Bóg, któremu zaufali-
ście, błogosławi każdy dzień 
posługi kapłańskiej, a Matka 

Najświętsza otacza swoją 
opieką zawsze i wszędzie. 

Życzymy prawdziwej radości i 
pokoju. Dziękujemy za szcze-
rą modlitwę i ofi arną pracę.

Wierni z parafi i Teolin

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
 z okazji Imienin składamy 

najpiękniejsze życzenia: 
zdrowia, siły, radości, Bożej 

pomocy we wszystkich 
trudach posługi duszpaster-
skiej, a także opieki Matki 

Najświętszej i obfi tych 
darów Ducha Świętego. 

Apostolat „Margaretka” 
ze wsi Suraż

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi

z okazji 11. rocznicy święceń 
kapłańskich z całego serca 

życzymy mocnego zdrowia, 
dużo sił, radości, pięknych 

owoców na niwie Bożej. Niech 
Pan Jezus obdarzy Cię swoim 

błogosławieństwem i miłością, 
a Maryja przytuli do serca. 

Wierni z kaplicy Suraż

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi
Siemińskiemu

z okazji Urodzin życzymy 
mocnego zdrowia oraz dużo 

powodów do uśmiechu. 
Niech Cię otaczają prawdziwi 
przyjaciele, którzy wyciągną 

dłoń, gdy będzie trudno. Niech 
posługa duszpasterska będzie 

jaskrawa i owocna, a Jezus 
mocno trzyma za rękę na dro-
dze kapłańskiej. Dziękujemy 
za światło Ducha Świętego, 

które poprzez Ciebie rozjaśnia 
nam Słowo Boże. Niech dobry 
Bóg błogosławi Ci i obdarza 

swą łaską, a Maryja nieustan-
nie się Tobą opiekuje.

Z modlitwą apostolat „Marga-
retka” z parafi i św. Franciszka 

Ksawerego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Chańko

z okazji 10. rocznicy świę-
ceń kapłańskich przesyłamy 

najpiękniejsze życzenia. 
Niech dobry i miłosierny Bóg 
obdarza Cię mocnym zdro-
wiem, cierpliwością, spoko-

jem i wszelkimi potrzebnymi 
łaskami, Matka Boża otacza 

swą opieką i miłością, a Duch 
Święty nieustannie udzie-
la swych darów i pomaga 

w posłudze kapłańskiej. 
Szczerych i życzliwych ludzi 
na Twojej drodze, obfi tych 
owoców i radości z pracy 
oraz niegasnącego zapału 
do służby Bogu i ludziom.

Z modlitwą parafi anie z Mostów

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Jodkowskiemu
 z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
dobrego zdrowia, mocy Bo-
żej, pocieszenia w trudnych 

chwilach, wytrwałości 
w znoszeniu udręk tego świa-
ta oraz nieustającego zapału 

na obranej drodze służby 
Bogu i ludziom. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie Andrzej 
Słonimiec oraz członkowie Apo-

stolskiego Dzieła Pomocy 
dla Czyśćca diecezji grodzieńskiej

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Marianowi Chamieni

z okazji 30. rocznicy święceń 
kapłańskich, otrzymanych 

z rąk Ojca Świętego Jana Pa-
wła II, składamy najserdecz-
niejsze życzenia. Niech Pan 
Jezus obdarza Cię mocnym 

zdrowiem, radością, wytrwa-
łością w posłudze kapłańskiej, 
Duch Święty zsyła na Ciebie 
obfi te łaski, Maryja przytu-
la do swego serca i udziela 

błogosławieństwa jako Matka 
Chrystusa. Niech Bóg wyna-
grodzi matce księdza, której 
jesteśmy bardzo wdzięczni 

za wspaniałego syna kapłana!
Wierni z parafi i Szydłowice

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi 

z okazji 34. rocznicy święceń 
kapłańskich z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 
długich i szczęśliwych lat 

życia, wszelkich łask Bożych, 
dobrych i życzliwych para-
fi an. Niech Jezus Chrystus 
Ci błogosławi, Duch Święty 
oświeca drogę kapłańską, a 
Najświętsza Maryja Panna 

zawsze będzie obok i otacza 
swoją matczyną opieką. 

Życzliwi parafi anie
 

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi

Antoniemu Porzeckiemu
z okazji Imienin pragniemy 
złożyć serdeczne życzenia 

obfi tych łask Bożych i tylko 
szczęśliwych chwil. Życzymy 

dużo radości w posłudze 
duszpasterskiej oraz sił 
do realizacji wszystkich 

planów i zamiarów. Niech 
ludzie, których spotykasz 

na swej drodze kapłańskiej, 
darzą dobrocią i życzliwością, 

a wszechmogący Bóg zsyła 
na Ciebie swe obfi te dary. 
Niech Matka Najświętsza 

otacza swą miłością i opieką, 

szczególnie w trudnych 
chwilach, i wyprasza u Syna 

wszelkie potrzebne łaski.
Rycerstwo Niepokalanej

Czcigodnemu Ojcu
Antoniemu Porzeckiemu

z okazji Urodzin i Imienin 
życzymy długich lat życia 

w dobrym zdrowiu, szczęścia, 
cierpliwości w pracy kapłań-

skiej oraz obfi tych darów 
Ducha Świętego. Niech Naj-

świętsza Maryja Panna i święty 
Patron nieustannie się Tobą 

opiekują, a Anioł Stróż czuwa i 
pomaga godnie przeżywać każ-

dy dzień. Niech obok zawsze 
będą życzliwi i dobrzy ludzie, 

a trud na niwie Pańskiej 
przynosi obfi te owoce.

Rodzina Porzeckich 

Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu Chańce

z okazji Imienin życzymy 
mocnego zdrowia na długie 
lata życia. Niech każdy Twój 

dzień będzie szczęśliwy i bło-
gosławiony, obok będą dobrzy 
i szczerzy ludzie, zawsze go-
towi przyjść z pomocą. Niech 
Anioł Stróż czuwa nad Tobą, 

a Matka Boża otula swym 
płaszczem. Życzymy pogody 
ducha, optymizmu, obfi tych 
łask Bożych na każdy dzień 

posługi kapłańskiej i spełnie-
nia wszystkich marzeń.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

z Żołudka

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi 

Jerzemu Sakowiczowi
z okazji kolejnej rocznicy 

święceń kapłańskich składa-
my serdeczne życzenia. Jeste-
śmy bardzo wdzięczni Panu 

Bogu za takiego kapłana. 
Życzymy Ci mocnego zdro-

wia, wytrwałości na niełatwej 
drodze kapłańskiej, do której 
powołał Cię Wszechmogący. 
Niech Jezus miłosierny przy-

tula Cię do swego serca, 
a Matka Boża broni od nie-

bezpieczeństwa i otacza swą 
bezgraniczną miłością.

Z modlitwą apostolat 
„Margaretka” oraz wierni 

z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Księdzu 
Zdzisławowi Wederowi

 z okazji 55. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 
serdeczne życzenia. Niech 

dobry Bóg obdarza Cię 
wszelkimi łaskami, których 

potrzebujesz w niełatwej 
posłudze na rzecz Boga i 

ludzi. Niech ta droga, którą 
podążasz, będzie napełniona 

światłem Ducha Świętego, 
a Maryja Panna – Matka 

kapłanów – niech Cię broni i 
osłania od złego. Codziennie 

pamiętamy o Tobie 
w swoich modlitwach.
Witalij i Alicja Woronowowie

ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Janowi Etelowi 

z okazji Imienin życzymy 
mocnego zdrowia, światła 

Ducha Świętego, opieki 
świętego Patrona, życzliwych 
ludzi obok. Niech dobry Bóg 

obdarzy Cię swoim miło-
sierdziem, będzie źródłem 
miłości i pokoju w Twym 

życiu codziennym.
Komitet Kościelny oraz parafi a-

nie z kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu 
Andrzejowi Wróblewskiemu
z okazji 40. Urodzin składamy 

wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech droga, którą 

codziennie podążasz, będzie 
szczęśliwa i błogosławiona, 
zdrowie – mocne, a radość – 

niegasnąca. Niech Matka 
Boża nieustannie się Tobą 

opiekuje, a Opatrzność Boża 
czuwa nad Tobą. 100 lat!

Krewni oraz Szkółka parafi alna 
z kościoła pw. Najświętszego 

Odkupiciela w Grodnie

Drogi Księże Proboszczu 
Zdzisławie Pikuła!

Urodziny to radosna okazja, 
aby podziękować Bogu za dar 

Twojego życia, dar kapłaństwa 
oraz posługę w naszej parafi i. 

Jesteś dla nas troskliwym i 
kochającym ojcem, dobrym 
pasterzem i nauczycielem, 
przykładem we wszystkim. 

Bardzo Cię lubimy i pragnie-
my złożyć najserdeczniejsze 
życzenia: obfi tych łask Bo-

żych, błogosławieństwa i tylko 
radosnych chwil. Niech Jezus 
Chrystus będzie przewodni-

kiem na drodze życia, a Matka 
Najświętsza pociesza i 

obdarza pokojem.
Z modlitwą wierni z parafi i 

Dziatłowo

Czcigodnemu Księdzu
Antoniemu Filipczykowi

z okazji Imienin z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 

radosnych dni życia i pogody 
ducha. Niech Bóg miłosierny 
obdarza Cię łaską i pokojem, 
Matka Boża i święty Patron 

codziennie opiekują się Tobą, 
a Duch Święty rozjaśnia Twą 
drogę i zawsze będzie obok. 

Członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

z Wołkowyska

Czcigodnemu Księdzu 
Igorowi Anisimowowi

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech zdrowie będzie mocne, 
w sercu zawsze goszczą radość 

i spokój, miłość i dobroć, a 
energia towarzyszy Ci przez 
długie lata, przynosząc bez-
graniczną radość z owoców 

pracy kapłańskiej. Niech 
święty Patron opiekuje się 

Tobą, a Jezus Chrystus i Jego 
Najświętsza Matka darzą bez-
graniczną miłością i oświecają 

każdy dzień Twojego życia.
Członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca 
ze Słonimia

Czcigodnemu Księdzu 
Jackowi Markielowi

z okazji 25. rocznicy świę-
ceń kapłańskich przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Najwyższy Kapłan 
Jezus Chrystus, który jest 

Drogą, Prawdą i Życiem, bło-
gosławi Księdzu w posłudze 
kapłańskiej, w rozdawaniu 

wiernym Chleba życia. Niech 
Duch Święty obdarza obfi tymi 
łaskami, a Matka Miłosierdzia 
otacza Księdza macierzyńską 
miłością, wyprasza radość i 
pokój serca na dalszą służbę 

na chwałę Bogu przez 
słowo i własny przykład.

Z darem modlitwy wdzięczni 
wierni z kościoła pw. świętych 

Piotra i Pawła Apostołów 
w Izabelinie

Czcigodny Księże
Proboszczu Leonie Ładysz!

Z okazji 25. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 

serdeczne życzenia mocne-
go zdrowia na długie lata 

życia, dużo sił, wytrwałości i 
satysfakcji z pełnionej posługi. 
Niech dobry Bóg, który powo-
łał Cię do kapłaństwa, wyna-

grodzi i umocni, aby życie było 
napełnione miłością, dobrocią 
i nadzieją, niech Duch Święty 

obfi cie wynagrodzi swoimi 
łaskami, aby Twe kazania na-
dal ratowały i radowały dusze 
ludzkie. Niech Jezus, którego 
codziennie trzymasz w swych 
rękach, błogosławi każdy Twój 

dzień, a Maryja otula płasz-
czem matczynej opieki.

Z modlitwą i głębokim 
szacunkiem parafi anie 

z kościoła w Daniuszewie

Szanownym Siostrom
Celinie Łukowskiej,

Czesławie Krzywickiej
i Leonardzie Jarmusik

z okazji Urodzin przesyłamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń: zdrowia, powodzenia 
w każdej sprawie, życzliwych 

ludzi obok, pogody ducha 
i nieustannej radości na co 
dzień. Niech Matka Boża 

otula Was swym płaszczem i 
obdarza wszelkimi łaskami.

Franciszkański Zakon Świeckich, 
Koła Żywego Rożańca 

z parafi i Teolin

Czcigodny Księże 
Proboszczu Janie Rejszel!

Z okazji 25. rocznicy święceń 
kapłańskich oraz Urodzin 

przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń po-
łączonych z modlitwą: bło-
gosławieństwa od Wszech-
mogącego, opieki Najświęt-
szej Maryi Panny, obfi tych 
łask Bożych, darów Ducha 

Świętego, mocnego zdrowia, 
pogody ducha, dobrych ludzi 
na drodze życiowej. Z całego 
serca dziękujemy Ci za pracę, 

szczerą modlitwę, troskę 
o nas i naszą świątynię.

Wierni parafi i Mociewicze

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Antoniemu 

Kozłowskiemu
z okazji Imienin życzymy 

obfi tych łask Bożych i tylko 
radosnych chwil w życiu. 

Dziękujemy za to, że jesteś 
obok w każdej potrzebie, że 

dzielisz się z nami dobrocią i 
czułością. Niech Duch Święty 

rozjaśnia drogę Twej 
posługi kapłańskiej.

Wierni ze wsi Malinowa

Czcigodnemu Księdzu 
Zdzisławowi Pikule

z okazji Urodzin z całego serca 
życzę mocnego zdrowia, dłu-
gich lat życia, pokoju w sercu 

oraz wszystkiego, co jest 
do szczęścia potrzebne. 

Jestem bardzo wdzięczna 
Księdzu za modlitwę o na-

wrócenie i zdrowie dla mnie. 
Niech dobry Bóg wynagrodzi 
za dobroć, a Matka Boża nie-

ustannie troszczy się 
o Księdza. Bóg zapłać!

W. Rynkiewicz 

Czcigodnym Księżom
Wiaczesławowi Matukiewi-
czowi, Jerzemu Żegarynowi 

i Witalijowi Sidorce
z okazji 10. rocznicy święceń 

kapłańskich życzymy, by serce 
stawało się ołtarzem miłości 
Bożej, usta zawsze wysławia-
ły dobroć Pana, a oczy były 

skierowane na rany Chrystusa, 
by w Sercu Jezusa zawsze od-
najdywaliście światło, odwagę 

i prawdziwą radość.
Rodzice ks. Wiaczesława

Matukiewicza

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Chańko

z okazji 10. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 

serdeczne życzenia: mocne-
go zdrowia, obfi tych darów 
Ducha Świętego i łask Bo-

żych oraz nieustannej opieki 
Najświętszej Maryi Panny. 

Niech radość, miłość, pokój i 
dobroć zawsze mieszkają 

w Twym sercu.
Jan i Irena Sakuto z Sopoćkiń

Za życia na ziemi Jezus nauczał Apostołów o wielu rzeczach. Jednak wiedział, że nie będzie 
mógł zawsze być obok, dlatego obiecał swoim uczniom jako pomoc szczególny dar – Ducha Świętego. 
Apostołowie otrzymali go 50 dni po Zmartwychwstaniu.

Duch Święty to moc, która idzie od Boga. To Boży Duch, który działa w ludziach. Szepcze cichym, 
łagodnym głosem, zapraszającym do dobrych spraw. Duch Święty to Nauczyciel, który uczy prawdy, 
pomaga zrozumieć różnicę między dobrem i złem: gdy czynimy dobrze, czujemy pokój, a gdy źle – 
smutek. To wspaniały Przyjaciel i Towarzysz! Zawsze jest obok, gotowy do wsparcia.

Duch Święty pod wieloma względami jest podobny do Niebieskiego Ojca i Jezusa. Jednak nie ma 
fi zycznego ciała, ponieważ jest duchem. Jak mama i tata dodają nam otuchy i pomagają poczuć się 
lepiej, tak Duch Święty jest dla nas Pocieszycielem. Dzięki Niemu doświadczamy poczucia bezpie-
czeństwa i miłości.

Jeśli będziemy żyć godnie, dar Ducha Świętego będzie nas nauczał, pocieszał, bronił. Duch 
Święty może również przestrzegać przed niebezpieczeństwem i kierować, gdy potrzebujemy pomocy. 
Czasami bardzo wyraźnie zwraca się do nas i pozwala zrozumieć lub odczuć, co warto, a czego nie 
warto czynić, jak się to stało w przypadku chłopczyka o imieniu Harold Li, którego historię pro-
ponujemy Twojej uwadze. 

„Miałem około 8 lat lub nawet mniej, gdy ojciec wziął mnie na odległą farmę. Gdy on pracował, 
ja szukałem jakiegoś zajęcia dla siebie. Za płotem zauważyłem na wpół zrujnowaną budowlę, która 
mnie bardzo zainteresowała. Wyobraziłem sobie, że ten spichrz to w rzeczywistości zamek, który 
chciałem zbadać. Przeskoczyłem przez płot i skierowałem się do niego. 

Niespodziewanie usłyszałem głos, który powiedział: «Haroldzie, nie chodź tam». Obejrzałem 
się, aby zobaczyć, kto zwrócił się do mnie po imieniu. Ojciec był daleko, na drugim krańcu pola. 
Nie mógł widzieć, co robię. Nikogo dookoła nie było. Wtedy zrozumiałem: ktoś, kogo nie mogę zo-
baczyć, przestrzegł mnie, żebym tam nie szedł. O tym, co się tam znajduje, w końcu się nie do-
wiedziałem. Ale zrozumiałem bardzo ważną rzecz: Ten, kogo nie widzimy, może z nami rozmawiać”.

Jezus kocha nas wszystkich i dlatego umożliwił otrzymanie daru Ducha Świętego – Nauczyciela, 
Pomocnika i Pocieszyciela.

Dlaczego
nie widzimy Ducha 

Świętego?

Zadanie: 
znajdź w swoim mod-
litewniku listę da-
rów Ducha Świętego i 
poproś rodziców, aby 
Ci wytłumaczyli ich 
znaczenie.

Czekamy na Twoje „dlaczego”, które możesz wysłać na adres redakcji. 
Na pytania zawsze gotowe są odpowiedzieć salezjanki ze Smorgoń. 

S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
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