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Ks. Jerzy Martinowicz 

W znaczeniu religij-
nym szkaplerz oznacza 
odzież, poświęconą szatę. 
Już w Starym Testamencie 
ubiór osoby był symbolem 
Bożych dobrodziejstw, 
opieki Opatrzności oraz 
mocy udzielonej czło-
wiekowi przez Wszech-
mocnego. Wyjątkowy 
strój Józefa stał się wyra-
zem miłości ojca do syna  
(por. Rdz 37, 3). Płaszcz 
darowany przez Jonatana 
Dawidowi symbolizował 
przyjaźń (por. l Sm 18, 4).  
U Izajasza czytamy: 
„Ogromnie się weselę  
w Panu, dusza moja ra-
duje się w moim Bogu, 
gdyż mnie przyodział sza-
tą zbawienia i okrył mnie 
płaszczem sprawiedli-
wości” (Iz 61, 10). Kiedy 
zaś Eliasz został wzięty  
do Nieba, wówczas zrzucił 
swój płaszcz Elizeuszowi 

i w ten sposób duch mi-
strza przeszedł na ucznia 
(por. 2 Krl 2, 14). W No-
wym Testamencie nawet 
frędzle płaszcza Jezusa 
dotknięte z wiarą prze-
kazują uzdrawiającą moc 
(por. Mk 5, 27-29). Św. Pa-
weł wielokrotnie przed-
stawia życie w Chrystusie 
jako przyoblekanie się  
w Niego (por. Rz 13, 14; 
Ga 3, 27), przyoblekanie 
się w ucznia Jezusa. 

Wymowa Szkaplerza – 
znaku zewnętrznej przy-
należności do bractwa –  
jest naprawdę wielka. 
Jedna jego część opada  
na pierś, okrywa serce. 
Oznacza to, że ma ono bić 
w rytmie Niepokalanego 
Serca Maryi. Ma bić dla 
Chrystusa i dla bliźnich, a 
także pozostawać otwar-
te na natchnienia Ducha 
Świętego, podobnie jak 

było na nie otwarte serce 
Matki Bożej. Druga część 
Szkaplerza opada na ple-
cy, okrywa ramiona. Sym-
bolizuje to, że wszelkie 
trudy, wysiłki, cierpienia, 
trzeba łączyć z trudami i 
cierpieniami Maryi, która 
jako Współodkupicielka 
szła wiernie za Synem  
od betlejemskiej groty aż 
do szczytu Golgoty. 

„Kto przyjmuje Szka-
plerz – pisał św. Jan Pa-
weł II – zostaje wprowa-
dzony do ziemi Karmelu, 
aby kosztować jej owoców 
oraz doświadczać słodkiej 
i macierzyńskiej obecno-
ści Maryi w codziennym 
trudzie i by wewnętrznie 
przyoblekać się w Jezusa 
Chrystusa”. Skuteczność 
znaku szkaplerza zawsze 
zależy od wewnętrznej 
dyspozycji konkretne-
go człowieka, od jego  

żywej wiary, od gorliwo-
ści w pracy nad sobą oraz 
od praktykowania miłości 
względem bliźnich. 

Ciągle pozostając na  
barkach wiernego, szka-
plerz przypomina o chrze- 
ścijańskiej i maryjnej toż-
samości. Świadczy o tym, 
czyimi jesteśmy dzieć-
mi oraz że mamy Matkę  
w Niebie. Ożywia w pa-
mięci słowa Niepokalanej 
wypowiedziane niegdyś  
w Kanie Galilejskiej: 
„Zróbcie wszystko, cokol-
wiek powie wam Syn” (por. 
J 2, 5). Jezus natomiast 
pragnie, abyśmy słucha-
li Jego pouczeń, abyśmy 
je rozważali i wcielali  
w codziennym życiu, gdyż 
są „błogosławieni, którzy 
słuchają Słowa Bożego i 
zachowują je” (Łk 11, 28).

Królowa
Szkaplerza 

Drodzy Czytelnicy!

Bądźmy odważnymi wyznawcami Chrystusa Pana. Kierujmy się Ewangelią w swoich  
decyzjach, w myśleniu i działaniu. Prowadźmy życie godne uczniów Jezusa, a Szkaplerzna 
nasza Królowa niech nam będzie wzorem!  

Ks. Jerzy Martinowicz

W połowie miesiąca lipca przypada wspomnienie Matki Bożej z góry Kar- 
mel. Dla wielu wiernych ten dzień kojarzy się ze Szkaplerzem, który w sposób 
szczególny oznacza naśladowanie Jezusa i jest znakiem konsekracji na wzór 
Maryi, która była pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Syna Bożego. 

SŁOWO REDAKTORA

 
Łk 10, 25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa 
na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: „Co 
jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: „Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a  
swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: 
„Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył”. Lecz 
on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest 
moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien 
człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce 
zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zada- 
li i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem 
przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył 
go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł 
również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się 
głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając 
je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 
zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia 
wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim 
staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 
wracał». Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim 
tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: 
„Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź 
i ty czyń podobnie!”.

MIŁOSIERDZIE OKAZAĆ CZYNEM       
Do najbardziej nadużywanych i przeinaczanych słów 

w dzisiejszych czasach należy słowo „miłość”. Ludzie nie-
raz nazywają w ten sposób to, co jest absolutnym jej za-
przeczeniem: egoizm, nieczystość... Miłość natomiast  
o tyle jest miłością, o ile jest cząstką miłości Boga. 

O miłości łatwo się mówi, pięknie się śpiewa, ale trudno  
nią żyć na co dzień. Świadczy o niej postawa nieobojętności 
do bliźniego. Tego właśnie uczy przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie: nie wolno lekceważyć człowieka będącego  
w potrzebie. Powinno nas wzruszać głęboko jego nieszczę-
ście, abyśmy znaleźli czas na udzielenie pomocy. 

Chrystus staje się dziś naszym egzaminatorem. Ukazu-
jąc postawę kapłana, lewity i Samarytanina, pyta: „Który  
z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim tego, który 
wpadł w ręce zbójców?”. Bliźnim jest tylko ten, kto okazu-
je miłosierdzie – oto właściwa odpowiedź! Jednak ma być 
udzielana przede wszystkim czynem. Stąd Jezusowy nakaz 
do każdego z nas: „Idź, i ty czyń podobnie”.

 Czy potrafię zauważyć człowieka w potrzebie?

W jaki sposób udzielam pomocy innym ludziom?

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 10, 38-42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, 
imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała 
ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg 
Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około 
rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie, 
czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą 
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan 
jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz 
o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

ODŁOŻYĆ SPRAWY MNIEJ WAŻNE 
Ewangelie ukazują nam Jezusa goszczonego w różnych 

domach. Składa On wizytę Piotrowi, odwiedza Zacheusza, 
bogatego faryzeusza. Często przebywa u rodzeństwa Ła-
zarza, Marii i Marty. Diametralnie różnie zachowują się  
siostry, przyjmując ważnego Gościa. Marta skupia się  
na obrządzeniu mieszkania i gotowaniu. Maria natomiast 
przerywa pracę, by skoncentrować uwagę na nauce Je-
zusa. Niezadowolenie Marty z postawy Marii rozwiązuje 
Chrystus, podkreślając potrzebę wrażliwości wobec Jego 
zbawczego przesłania.

Jezus pragnie pouczyć o tym, że w życiu każdego z nas 
są sprawy bardziej i mniej istotne. Powinniśmy wybierać, 
co w danej chwili ma większe znaczenie. Zbawiciel zazna-
cza, że słuchanie Słowa Bożego jest ważniejsze niż zabie-
ganie o bogato zastawiony stół i wysprzątane mieszka-
nie. Przypomina również, że dobra modlitwa prowadzi  
do pracy, a sumienna praca może stać się modlitwą.

Jezus przychodzi codziennie do domu życia czowieka 
ze swoim Słowem. Chce mówić do nas szczególnie pod-
czas czytania Pisma Świętego w trakcie Mszy św. Czeka, 
byśmy podobnie jak Maria odłożyli inne sprawy, a zajęli  
się Gościem, który ma nam do powiedzenia coś bardzo 
ważnego.

Czy potrafię zostawić inne sprawy  
dla rozmowy z Bogiem? 

Jak przeżywam swoje spotkanie  
z Panem w Eucharystii? 

Ks. Jerzy Martinowicz 

Chrystus poprzez swoje słowa oraz czyny objawił 
nam Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Z miłością 
pochylał się nad ludźmi doświadczonymi cierpieniem 
duchowym lub fizycznym. Zachęcał uczniów do naśla-
dowania Wszechmocnego, mówiąc: „Bądźcie miłosier- 
ni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Jezus 
uświadomił nam, że posługa miłości wobec ubogich 
nigdy nie straci swojej aktualności, ponieważ „ubo-
gich zawsze macie u siebie” (J 12, 8). Jest zatem rzeczą 
oczywistą, że I Synod diecezji grodzieńskiej nie może 
uchylić się od podjęcia refleksji nad dziełem charyta-
tywnym. 

Od 1992 roku na terenie diecezji grodzieńskiej 
działa Misja Religijna „Charytatywne Katolickie Stowa-
rzyszenie Caritas”. Ta instytucja koordynuje kościelną 
misję pomocy potrzebującym w diecezji, prowadząc ją  
w ramach swojego statutu, a także szerzy chrześcijań-
skie zasady dobroczynne. Do podstawowych zadań Ca-
ritas należy świadczenie pomocy indywidualnej, a tak-
że grupom osób: sierotom, rodzinom wielodzietnym, 
ludziom starszym, chorym, samotnym, bezdomnym, 
więźniom oraz innym. Zakres działalności instytucji 
obejmuje organizację imprez i akcji charytatywnych 
oraz urządzanie wypoczynku dla dzieci. 

Komisja synodalna podkreśla, że diecezjalna or-
ganizacja charytatywna powinna współpracować  

z instytucjami świeckimi, wspólnotami innych wy-
znań oraz utrzymywać kontakty z zagranicą, zawierać 
niezbędne do tego umowy i porozumienia, o ile nie 
są one sprzeczne z ustawodawstwem Republiki Bia-
łoruś oraz jej zobowiązaniami międzynarodowymi. 
Zwraca uwagę na potrzebę zakładania Parafialnych 
i Dekanalnych Zespołów Caritas, aby we współpracy  
z instytucją diecezjalną szerzyć dzieła miłosierdzia  
na poszczególnych terytoriach. 

Komisja zaznacza, że istotne znaczenie dla diece-
zji ma kontynuacja działalności placówek charytatyw-
nych, takich jak stołówka dla biednych, punk socjalny 
i apteczny, centrum pomocy socjalnej i charytatywnej. 
Uważa za konieczne zakładanie nowych placówek,  
a w szczególności tworzenie parafialnych dzieł chary-
tatywnych, wynikających z potrzeb konkretnej wspól-
noty. 

Członkowie komisji posiadający doświadczenie  
w posłudze potrzebującym pragną raz jeszcze przyjrzeć 
się Kościołowi grodzieńskiemu, aby wspólnie odpowie-
dzieć na pytania, jak zaradzić ludzkiej biedzie – mate-
rialnej i duchowej.

Módlmy się do miłosiernego Boga, prosząc o ot-
wartość serc na cudze nieszczęście, a także o świat-
ło Ducha Świętego, by umieć zaradzić napotykanym  
trudnościom. 

Komisja ds. Posługi 
Charytatywnej
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Ewangelista 
Łukasz ukazuje 
trzy postacie – 
trzy przypadki 
powołania, któ-
re unaoczniają, 
czego żąda się  

od pragnących pójść za Je-
zusem, aż do końca, cał-
kowicie.

Pierwsza postać obie-
cuje Mu: „Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz” 
(Łk 9, 57). Wielkoduszny. 
Ale Jezus odpowiada, że  
Syn Człowieczy, w przeci-
wieństwie do lisów, które 
mają nory, i ptaków, które 
mają gniazda, „nie ma miej-
sca, gdzie by głowę mógł 
wesprzeć” (Łk 9, 58). Wska-
zuje to na absolutne ubóstwo 
Jezusa. On bowiem opuścił 
ojcowski dom i zrezygnował 
z wszelkich zabezpieczeń, 
by głosić Królestwo Boże 
owcom zagubionym swego 
ludu. W ten sposób wskazał 
nam, że misja w świecie  
nie może być statyczna,  
lecz wędrowna. Chrześcija-
nin jest wędrowcem. 

Druga postać, którą spo-
tyka Jezus, jest powołana 
bezpośrednio przez Nie-
go, ale odpowiada: „Panie, 
pozwól mi najpierw pójść 
i pogrzebać mojego ojca” 
(Łk 9, 59). Jest to proś-
ba uzasadniona, oparta 
na przykazaniu czci ojca 
i matki (por. Wj 20, 12). 
Jednak Jezus odpowiada: 
„Zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych” (Łk 9, 60). 
Tymi celowo prowokują-
cymi słowami pragnie On 
potwierdzić prymat pójścia  
za Nim i głoszenia Króle- 
stwa Bożego, także wzglę-
dem rzeczy najważniejszych, 
takich jak rodzina. Pilna 
potrzeba przekazywania 
Ewangeli i ,  która zrywa  
okowy śmierci i zapoczątko-
wuje życie wieczne nie tole-
ruje opóźnień, ale wymaga 
gotowości i dyspozycyjności. 
To znaczy Kościół pielgrzy-
muje i tutaj jest zdecydo-
wany, natychmiast, w tym 
momencie, nie czekając.

Trzecia postać chce tak-
że iść za Jezusem, ale pod 
warunkiem, który stawia: 
uczyni to po pożegnaniu 
się ze swoimi krewnymi. 
Lecz ów człowiek usłyszał  
od Nauczyciela: „Ktokol- 
wiek przykłada rękę do płu-
ga, a wstecz się ogląda,  
nie nadaje się do Króle- 
stwa Bożego” (Łk 9, 62). 

Kościół, by iść za Je-
zusem.  Jes t  w  drodze ,  
w pospiechu. Czyni to na-
tychmiast i jest stanowczy. 
Wartość tych warunków 
ustanowionych przez Syna 
Bożego – wędrowność, 
gotowość i stanowczość – 
nie polega na serii „nie” 
powiedzianych dobrym i 
ważnym sprawom życia. 
Raczej należy położyć akcent  
na celu głównym: stawać się 
uczniem Chrystusa! Chodzi 
o wybór dobrowolny i świa-
domy, podjęty z miłości, 
aby odwzajemnić bezcenną 
łaskę Boga, a nie dokonany 
jako sposób na promowanie 
siebie samego. Biada tym, 
którzy sądzą, że idą za Jezu-
sem, żeby promować siebie, 
to znaczy zrobić karierę, 
żeby poczuć się ważnymi 
lub zdobyć prestiżowe sta-
nowisko. Jezus chce, abyśmy 
byli rozmiłowani w Nim  
i w Ewangelii. 

Fragment przemówienia  
przed modlitwą „Anioł Pański” 

w Watykanie, 30.06.2019

Papież Franciszek

NA DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

Św. Maria Magdalena 
jest postacią biblijną.  
Z kart Nowego Testamen-
tu wiemy, że należała  
do grona najbliższych ucz-
niów Jezusa, dzięki czemu 
była naocznym świad-
kiem większości wydarzeń 
związanych z paschalnym 
dziełem Zbawiciela. Obok 
Matki Bożej wiernie stała 
pod krzyżem, na którym 
zawisł Jezus Chrystus (por.  
Mt 27, 55-56; Mk 15, 40-41;  
J 19; 25-27). Jako pierwsza 
spotkała Mesjasza Zmar-
twychwstałego, by później 
oznajmić Dobrą Nowinę 
apostołom (por. Mt 28, 1-11;  
Mk 16, 1-8; Łk 24, 1-11;  
J 20, 1-18). Prawdopo-
dobnie znajdowała się też 
wśród kobiet zgromadzo-
nych z apostołami ocze-
kującymi na obietnicę 
wylania Ducha Świętego  
(por. Dz 1, 14).

„Jak wiadomo w tra-
dycji Kościoła zachodnie-
go, zwłaszcza od czasów 
św. Grzegorza Wielkiego, 
utożsamia się często osobę 
Marii Magdaleny z kobietą, 
która w domu faryzeusza 
Szymona namaściła stopy 

Jezusa wonnym olejkiem, 
oraz z Marią, siostrą Ła-
zarza i Marty. Ta interpre-
tacja trwała przez wieki 
i miała wpływ na pisarzy 
chrześcijańskich, na sztu-
kę religijną, oraz na teksty 
liturgiczne odnoszące się  
do świętej. Bollandyści 
ukazali bardzo szeroko 
problem identyfikacji tych 
trzech kobiet, przygoto-
wując grunt pod reformę 
liturgiczną Kalendarza 
Rzymskiego. Wraz z jej 
wprowadzeniem teksty 
Mszału Rzymskiego, Litur-
gii Godzin i Martyrologium 
Rzymskiego odnoszą się 
już tylko do Marii Magda-
leny” (abp  Arthur Roche, 

„Apostołka apostołów”). 
Mimo że w czasach 

dzisiejszych nie utożsa-
mia się Marii Magdaleny  
z jawnogrzesznicą, która  
w domu faryzeusza Szymo-
na namaściła olejem sto-
py Jezusa (por. Łk 7, 38),  
jednak jak każdy człowiek 
popełniła ona w swoim 
życiu niejeden grzech. 
Apostoł Paweł w Liście  
do Rzymian mówi: „Wszy-
scy bowiem zgrzeszyli i po-
zbawieni są chwały Bożej” 
(Rz 3, 23). Maria Magdale-
na nie jest tu wyjątkiem. 
Potrzebowała więc spotka-
nia z Chrystusem oraz Jego 
przebaczającej miłości, po-
trzebowała zanurzenia się 
w Bożym miłosierdziu, aby 
otrzymać przede wszystkim 
uzdrowienie duszy. Nim 
stała się świadkiem zmar-
twychwstania Jezusa, prze-
żyła dzięki łasce Pana po-
przez szczere nawrócenie 
swoje osobiste duchowe 
zmartwychwstanie.

Ewangelie nie podają 
opisu pierwszego spotka-
nia Marii Magdaleny z Je-
zusem. Wiemy, że była ona 
jedną z niewiast, których 

Zbawiciel „uwolnił od złych 
duchów i od słabości”  
(por. Łk 8, 2-3). Opętanie 
wtedy nie było czymś wy-
jątkowym. Często towarzy-
szyły temu zjawisku różne 
dolegliwości fizyczne. Ist-
niało też przekonanie, że 
choroba to efekt działania 
szatana (por. Łk 13, 16).

Dwukrotnie w Nowym 
Testamencie znajdujemy 
wzmiankę o tym, że Ma-
rię Magdalenę „opuści-
ło siedem złych duchów”  
(por. Mk 16, 9; Łk 8, 2). 
Ich wpływ na kobietę mu-
siał być bardzo duży. Sie-
dem jest liczbą obrazującą 
pełnię, stąd siedem złych 
duchów oznacza ogrom  

cierpienia, wielką chorobę,  
całkowity stopień opanowa- 
nia przez szatana. Z pew-
nością było to dla Marii 
Magdaleny powodem nie-
szczęścia, napiętnowania 
lub nawet potępienia. Mia-
ła poczucie wyizolowania 
ze społeczeństwa, odosob-
nienia. Jednak Pan przeba-
czył jej wszystkie grzechy i 
wybawił zarówno od udręk 

powodowanych przez złe-
go ducha, jak i od niemocy. 
Dzięki temu znalazła się  
w gronie osób towarzyszą-
cych Jezusowi. Chrystus 
stał się dla niej całym ży-
ciem, które Jemu poświęci-
ła. Podążała za Zbawicie-
lem wszędzie, służąc Mu  
z całego serca. Cechowała 
ją wielka miłość do Pana 
Jezusa, gdyż i On otaczał ją 
najszczerszą miłością.

Spotkanie Marii Mag-
daleny ze Zbawicielem 
całkowicie zmieniło ją 
oraz jej życie ku lepszemu.  
Chrystus czeka na każdego 
z nas, czeka na spotkanie 
się z nami w wierze. Nie-
zależnie od tragiczności  

stanu, w którym się czło-
wiek znajduje, Zbawi-
ciel ma moc całkowitego 
uzdrowienia duszy i ciała, 
wyzwolenia z mocy złego 
ducha, grzechu i z każdej 
słabości, dania nowego ży-
cia i uczynienia świadkiem 
swego Zmartwychwstania. 
Życie św. Marii Magdaleny 
świadczy o tym najlepiej. 

Dziś Maria Magdalena 

jest przykładem auten-
tycznej ewangelizatorki.  
Św. Grzegorz Wielki nazwał 
ją „świadkiem Bożego mi-
łosierdzia”, a św. Tomasz  
z Akwinu „apostołką apo-
stołów”. Św. Teresa z Li-
sieux tak pisze w „Dzie-
jach Duszy”, wspominając 
tę świętą kobietę: „Nade 
wszystko naśladuję posta-
wę Magdaleny, jej zadzi-
wiającą, a raczej pełną mi-
łości odwagę, która urzeka 
serce Jezusa, a także za-
chwyca i moje serce”. 

I niech taka jej postać 
nam patronuje!

Ks. Aleksander Siemiński

MARIA MAGDALENA – ŚWIADEK 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Pragnąc podkreślić znaczenie św. Marii Magdaleny dla Kościoła, Ojciec Święty 
Franciszek w 2016 roku postanowił, że jej coroczne wspomnienie obowiązkowe 

22 lipca będzie posiadało w Kalendarzu Rzymskim stopień święta. 

Modlitwa
do św. Marii 
Magdaleny

Święta Mario  
z Magdali, świadku 
Misji, Męki i Chwały 
Jezusa, która wszyst-
kich zadziwiłaś 
czcią i uwielbieniem  
dla Pana oraz pło-
mienną miłością, 
którą Go otaczałaś, 
poprowadź nas drogą 
adoracji Chrystusa. 
Rozbudź w nas uf-
ność w Jego bezgra-
niczną miłość i prag-
nienie przebaczenie 
każdemu: wiernemu 
i grzesznikowi. Zlituj 
się nad zabłąkanymi, 
uwikłanymi w grzech, 
zniewolonymi przez 
świat i zaprowadź ich 
do stóp Jezusa, gdzie 
we łzach skruchy wy-
znają swoje winy i zo-
staną oczyszczeni. 

Święta Mario 
Magdaleno, stojąca 
pod Krzyżem, pro-
wadź nas drogą mę- 
stwa w naszych cier-
pieniach, byśmy dźwi- 
gając nasz własny 
krzyż, pamiętali  
o Krwi Pana, która naj-
pierw została za nas 
wylana. Święta Mario 
witająca Zmartwych-
wstałego, umacniaj 
nas w wierze, jak Ucz-
niów, którzy zwątpili 
i chroń od przywiązy-
wania zbędnej wagi 
do spraw tego świata. 
Niech Zmartwych-
wstały Jezus będzie 
naszą drogą i celem 
naszego życia, tak jak 
był celem Twojego. 
Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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 � Watykańska Dykasteria 
ds. Świeckich, Rodziny i Życia 
podała tematy, wybrane przez 
Ojca Świętego Franciszka,  
na obchody Światowych Dni 
Młodzieży. Dwa najbliższe 
odbędą się w diecezjach, a 
kolejne – o charakterze mię-
dzynarodowym – będą miały 
miejsce w Lizbonie (Portuga-
lia). Temat ŚDM na rok 2020 –  
„Młodzieńcze, mówię ci wstań” 
(Łk 7, 14), na 2021 rok –  
„Wstań! Uczynię cię świad-
kiem rzeczy, które widziałeś” 
(Dz 26, 16). W 2022 roku 
młodzi będą rozważać temat 
„Maryja wybrała się i poszła  
z pośpiechem” (Łk 1, 39).

 � W październiku bieżą-
cego roku odbędzie się ka-
nonizacja pięciu błogosła-
wionych. Najbardziej zna-
ny z przyszłych świętych –  
kard. Jan Henry Newman 
(1801-1890), wybitny teolog 
i pisarz, założyciel Orato-
rium św. Filipa Neri w Anglii. 
Zostaną kanonizowane też 
s. Józefina Vannini (1859-
1911) – założycielka Zgro-
madzenia Córek św. Kamila 
we Włoszech; s. Maria Te-
resa Chiramel Mankidiyan 
(1876-1926) – założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Świętej 
Rodziny w Indiach; s. Dulce 
Lopes Pontes (1914-1992)  
ze  Zgromadzenia  S ióstr  
Misjonarek Niepokalanego  
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Brazylii; Małgorzata 
Bays (1815-1879) – uczennica 
ze Szwajcarii, panna, członki-
ni Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich.

 � Duchowni i osoby konse-
krowane posługujący w pro-
wincji Fujian (Chiny) otrzy-
mali od miejscowych władz 
do podpisania dokument.  
W nim przedstawicielom Koś-
cioła katolickiego zakazuje 
się prowadzenia katechezy  
dla dzieci i młodzieży. Oprócz 
tego zabrania się im wszelkich 
kontaktów z katolikami zza 
granicy, a także ewangelizacji 
i wypowiadania się na tematy 
religijne w internecie. Jeśli 
nie podpiszą tego dokumentu, 
nie będą mogły kontynuować 
posługę w kraju. Surowe re-
strykcje są nakładane również 
w innych prowincjach Chin. 

 � Ponad 111 mln euro ze-
brała w ubiegłym roku Papie-
ska Fundacja „Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie”, z których 
zrealizowała ponad 5 tys. 
projektów w 139 krajach świa-
ta. Większość z nich została 
przeprowadzona w Afryce i 
na Bliskim Wschodzie. Orga-
nizacja charytatywna istnieje 
już przez 72 lata. Jej wsparcie 
pozwala na utrzymanie jedne-
go na 10 kapłanów na świecie. 
Сo 22 sekundy odprawiana 
jest Msza św. według intencji  
330 tys. dobroczyńców Papie-
skiej Fundacji.

 � N a j p o p u l a r n i e j s z a  
na świecie strona interneto-
wa o podróżach TripAdvisor 
przedstawiła ranking naj-
lepszych tras turystycznych 
(tworzą je sami użytkownicy). 
W bieżącym roku najwyższą 
ocenę otrzymała trzygodzinna 
wycieczka w Watykanie, która 
zawiera zwiedzanie bazyliki 
św. Piotra i Kapeli Sykstyń-
skiej. Turyści stwierdzili, że 
jest to ciekawsze niż nurkowa-
nie w Islandii, wielbłąd-safari 
w Dubaju, podróże rowerowe 
przez Wielki Kanion, a na-
wet skoki spadochronowe  
w szwajcarskich Alpach.  

aleteia.org; ekai.pl; 
vaticannews.va

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

– Obecnie w gudogaj-
skiej parafii posługują kar-
melici. O. Arkadiuszu, proszę  
o przybliżenie głównych ele-
mentów duchowości karmeli-
tańskiej. 

– Jest w Palestynie 
góra, która nazywa się Kar-
mel. Możemy o niej prze-
czytać w Piśmie Świętym. 
Z Karmelem jest związany 
los proroka Eliasza, który 
w VIII wieku przed Chrystu-
sem tam się modlił i dzia-
łał, rozpalony żarliwością 
o chwałę Pana. W czasach 
chrześcijańskich na górze 
Karmel osiedlali się pustel-
nicy, pragnący samotnego 
obcowania z Wszechmo-
gącym. Właśnie na tej gó-
rze na początku XIII wieku 
powstał zakon karmelitów.  
Na prośbę pustelników, 
którzy pragnęli służyć Bogu 
i naśladować proroka Elia-
sza, ówczesny patriarcha 
Jerozolimy św. Albert na-
pisał regułę karmelitańską,  
w której zawarł najważniej-
sze rysy duchowości zako-
nu: zjednoczenie z Bogiem, 
trwanie w Bożej obecności 
i modlitwie, duch prorocki, 
życie braterskie we wspól-
nocie, służenie Kościołowi, 
a także maryjność.

– Jak się pojawił we 
wspólnocie karmelitańskiej 
kult szkaplerza świętego?

– Po klęsce wypraw 
krzyżowych i przejęciu Zie-
mi Świętej przez muzułma-
nów zakonnicy byli zmusze-
ni do ucieczki z Palestyny. 
Ci, którzy pozostali, ponieśli 
śmierć. Karmelici emigro-
wali do Europy. Tam spot-
kali się z niezrozumieniem: 
przybyli do chrześcijańskie-
go Zachodu ze „wschodnią” 
tradycją monastyczną.

Gdy zakonowi groziła 
kasata, mnisi zanosili mod-
litwy przez wstawiennictwo 
Matki Bożej. Tradycja poda-
je, że w nocy z 15 na 16 lip- 
ca 1251 roku generałowi 
karmelitów św. Szymono-
wi Stockowi objawiła się 
Maryja. Obiecała pomoc, 
mówiąc: „Umiłowany synu! 
Przyjmij Szkaplerz Twoje-
go Zakonu, przywilej dla 
ciebie i karmelitów. Kto  
w nim umrze, nie zazna 
ognia wiecznego. Oto znak 
zbawienia, ratunek w nie-
bezpieczeństwach, przymie- 
rze pokoju i wiecznego zo- 
bowiązania”. Historia po-
twierdza, że po „interwen- 
cji” Matki Bożej zakon zo-
stał w Europie „zalegalizo-
wany”, a nabożeństwo szka-
plerzne rozpowszechnione 
w całym Kościele. 

– Czym w istocie jest 
szkaplerz? 

– Szkaplerz to dwa ka-
wałki sukna brązowego 
koloru, symbolizujące sza-
tę Maryi, noszoną przez 
zakonników karmelickich. 
Pierwszy, który spada  
na plecy, przypomina, że 
życiowe kłopoty pozosta-
ją pod opieką Matki Bożej. 

Drugi zaś, okrywający klat-
kę piersiową, oznacza, że 
nasze serce powinno bić 
dla Boga i bliźnich, w imię 
miłości.

Nie tylko materiał, lecz 
także medalik szkaplerzny, 
na którym znajdują się wi-
zerunki Matki Bożej i Naj-
świętszego Serca Jezusa, są 
znakiem szczególnej więzi, 
łączącej Maryję z Jej dzieć-
mi. Możemy powiedzieć, 
że jest to pamiątka opieki 
Bogarodzicy. Osoba, któ-
ra nosi szkaplerz, wyraża  
w ten sposób pragnienie 
upodobnienia się do Niepo-
kalanej w czystości, wier-
ności, miłości i posłuszeń-
stwie.

– Jedna z obietnic, zwią-
zanych z karmelitańskim 
szkaplerzem, głosi: „jeśli 
ktoś w momencie śmierci bę-
dzie mieć na sobie szkaplerz, 
to nie zazna ognia piekielne-
go”. Jak poprawnie rozumieć 
te słowa? 

– Przywilej szkaplerz-
ny brzmi następująco: „kto  
umrze w łasce Boga, w zjed-
noczeniu z Maryją, dzięki 
Jej wstawiennictwu dojdzie 
do wiecznego zbawienia”. 
Człowiek pobożny, złączo-
ny z Bogarodzicą, może się 
cieszyć Jej szczególną opie-
ką w czasie całego życia,  
a także w godzinie śmier-
ci. Błędne jest mniemanie, 
że przez tę obietnicę Naj-
świętsza Panna dała przy-
zwolenie na grzeszenie i 
łamanie Bożych przykazań. 
Taka postawa jest szatań-
ską przewrotnością, szyder-
stwem ze Stwórcy: „żyj jak 
chcesz, grzesz ile chcesz, 
tylko noś szkaplerz, a bę-
dziesz zbawiony”. 

– Jakie istnieją formy 
oddawania czci Matce Bożej 
Szkaplerznej?

– Maryja przychodzi  
do człowieka z łaską, ale 
oczekuje odpowiedzi na Jej 
dary. Do obowiązków tych, 
którzy noszą szkaplerz kar-
melitański, należy codzien-
na modlitwa. Najczęściej 
jest to znana forma zawie-
rzenia Maryi „Pod Twoją 
obronę”. Wierny może też 
odprawiać nowenny ma-
ryjne, odmawiać litanie, 
Liturgię Godzin, Różaniec 
i inne modlitwy, rozwa-
żać Słowo Boże, często 
uczestniczyć w Eucharystii 
i trwać w obecności Bożej, 
gorliwie spełniając swoje 
obowiązki. Oprócz tego ist-
nieje praktyka jednoczenia 
się z męką Chrystusa przez 
dobrowolne wyrzeczenia i 
współcierpienie z Jezusem 
na wzór Maryi. Nawet krótki 
akt strzelisty „Matko Boża 
Szkaplerzna, módl się za 
nami” może przyczynić się 
do komunii z Niepokalaną. 

– Jak się rozwija kult 
Matki Bożej Szkaplerznej  
na Białorusi? Co ojcowie  
karmelici czynią obecnie  
w tym celu? 

– Szczególnymi miejsca-
mi pobożności szkaplerznej  
w kraju są świątynie w Gu-
dogajach, Naroczy, Mia-
dziole i Mińsku, gdzie po-
sługują karmelici. W wielu 
parafiach utrwalił się zwy-
czaj przyjmowania szkaple-
rza przez dzieci, przystępu-
jące do I Komunii Świętej. 
Jesteśmy nieraz zapraszani 
przez proboszczów do prze-
prowadzenia rekolekcji, 
dni skupienia i nabożeństw 
poświęconych Matce Bożej 
Szkaplerznej, podczas któ-
rych mamy możliwość pro-
pagować kult szkaplerzny, 
a także duchowość karme-
litańską.

– Czym dla Ojca są Gu-
dogaje? 

– Dla mnie osobiście 
jest to miejsce, gdzie doj-
rzewało moje powołanie  
do kapłaństwa i życia za-
konnego. Jako kleryk tam 
właśnie spędzałem czas 
wakacji i ferii świątecznych, 
a później odbywałem prak-
tykę diakońską. Po otrzy-
maniu święceń kapłańskich 
przez prawie dwa lata 
stawiałem pierwsze kroki 
przy ołtarzu, na ambonie i 
w konfesjonale, pod czuj-
ną opieką Niepokalanej i 
przy pomocy moich braci 
karmelitów. To tam przed 
obrazem Matki Bożej Gu-
dogajskiej uczyłem się, że 
Bóg jest miłością, a Maryja 
naszą Orędowniczką.

– Obraz słynie licznymi 
łaskami. Czy może Ojciec 
opowiedzieć o cudach, które 
wywarły  największe wraże-
nie?

– Z okazji koronacji 
w parafii przygotowywa-
no książeczkę o Gudoga-
jach, więc miałem okazję 
przeczytać dosyć sporo 
świadectw o cudach. Duże 
wrażenie wywarło na mnie 
wydarzenie z 1779 roku, 
kiedy to zachorowała czte-
roletnia Zosia. Nie mogła 
przyjmować pokarmów i 
przez kilka dni leżała w go-
rączce. Lekarz nie dawał na-
dziei na to, że zostanie przy 
życiu, więc matka dziew-
czynki udała się do karme-
litów z prośbą o odprawie- 
nie Mszy św. przed cudow-
nym obrazem Bogarodzicy.  
W czasie Eucharystii ko-
bieta wraz ze starszą cór-
ką usilnie błagała o łaskę 
zdrowia dla swego dziecka. 
I stał się cud! Zosia zosta-
ła uzdrowiona. Jako znak 
wdzięczności matka ufun-
dowała wotum w kształcie 
serduszka ze srebra. 

Ze współczesnych świa-
dectw utkwiły mi w pamięci 
opowiadanie Michała Woj-
ciechowskiego, uczestnika 
II wojny światowej, który 
został ranny na froncie.  
Z odłamkiem pocisku w ser- 
cu dożył późnej starości 
(zmarł w 2015 roku), świad-
cząc z ogromną stanow-
czością o ocaleniu go przez 
Matkę Bożą Gudogajską. 

– Co Ojciec, jako współ-
organizator koronacji obra-
zu Matki Bożej Szkaplerznej  
w Gudogajach, może powie-
dzieć o znaczeniu i ważności 
tej ceremonii dla Kościoła?

– Koronacja jest wy-
razem szczególnej czci, 
okazywanej Jezusowi Chry-
stusowi i Jego Matce, któ-
ra zjednoczona ze swoim 
Synem, uczestniczy w Jego 
chwale. Zgodnie z przepi-
sami Kościoła można do-
konać koronacji obrazu, 
który cieszy się szczególną 
czcią i słynie łaskami. Isto-
tę tego przedsięwzięcia 
poświadcza też to, że jest 
dokonywane przez biskupa 
w imieniu samego papieża. 
Potwierdza to szczególny 
charakter wydarzenia.

Pamiętam wielkie za-
angażowanie całej lokalnej 
społeczności, można by rzec 
całego rejonu wraz z wła-
dzami cywilnymi, w godne 
przygotowanie tej uroczy-
stości. Wielu ochotników 
pracowało z radością, jak  
w rodzinnym domu. Uwa-
żam to za przejaw ogromnej 
miłości do Maryi – Niebie-
skiej Matki.

Koronacji gudogajskie-
go obrazu przewodniczył  
śp. kard. Kazimierz Świą-
tek – świadek wiary i wielki 
czciciel Matki Bożej. On to 
wtedy ze łzami w oczach, 
drżącymi rękami włożył po-
błogosławione przez papie-
ża Jana Pawła II królewskie 
diademy na skronie Jezusa i 
Maryi. Uroczyste wydarze-
nie w Gudogajach stało się 
wyrazem głębokiej wiary 
lokalnego Kościoła, a tak-
że potwierdzeniem, że po-
zostaje on pod szczególną 
opieką Maryi. 

– Wiele łask wypraszają 
ludzie podczas Drogi Krzyżo-
wej na gudogajskiej Kalwa-
rii. Jak się tworzyła? 

– Lokalni duszpasterze 
od dłuższego czasu nosili 
się z zamiarem stworzenia 
namiastka Kalwarii Wileń-
skiej właśnie przy sanktua-
rium Matki Bożej Szkaplerz-
nej. Osobiście też wniosłem 
pewien wkład w to dzieło. 
W 2008 roku przy okazji 
Bożego Narodzenia odwie-
dziłem braci w Gudogajach. 
Jako że śniegu nie było  
za wiele, wybrałem się  
na spacer. Przed moimi 
oczami roztoczył się prze-
piękny widok. Podzieliłem 
się odkryciem z o. Kazi-
mierzem Morawskim, pro-
boszczem parafii. Wios-
ną następnego roku wraz  
z parafianami przystąpił  
do realizacji tego przedsię-
wzięcia.

Byłem mile zaskoczo-
ny, widząc zaangażowanie 
wiernych w to dzieło. Kar-
czowali krzaki, kosili trawę, 
usuwali chwasty... 16 lipca 
2009 roku biskup grodzień-
ski Aleksander Kaszkiewicz 
poświęcił 18 krzyży, któ-
re wierni w procesji nieśli  
na miejsce poszczególnych 

stacji. To było bodaj naj-
piękniejsze nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, w którym 
uczestniczyłem. Od tam-
tego czasu na miejscowej 
Kalwarii kilka razy w roku 
odbywają się nabożeństwa 
pasyjne, a w przeddzień 
odpustu Matki Bożej Szka-
plerznej modlą się tu praw-
dziwe tłumy. Przybywają 
także grupy z innych parafii 
oraz indywidualni wierni.

– Na czym Ojca zdaniem 
polega wyjątkowość gudo-
gajskiej Kalwarii?

– Myślę, że ludzi przy-
ciąga niezwykła sceneria 
tego miejsca i wspólnota 
modlitwy, wytwarzana pod-
czas nabożeństwa. Gudo-
gajska Kalwaria, długość 
której wynosi 3,5 kilometra, 
wiedzie przez malownicze, 
pofałdowane pola, wchodzi 
do gęstego, ciemnego lasu, 
gdzie pokonanie niektórych 
pagórków wymaga wysił-
ku. Z Góry Trzech Krzyży, 
upamiętniającej śmierć Je-
zusa, rozpościera się prze-
piękny widok na okolice. 
Symboliczna i znacząca jest 
ostatnia stacja „Złożenie 
do grobu i zmartwychwsta-
nie”, która jest położona 
pośrodku cmentarza. Jest to 
swego rodzaju wyraz wiary 
nie tylko w zmartwychwsta-
nie Chrystusa, lecz także 
wszystkich zmarłych.

Wymownym elementem 
gudogajskiego nabożeń-
stwa pasyjnego jest także 
niesienie krzyża procesyj-
nego przez wiernych. Chęt-
nych go nieść jest tak wielu, 
że tworzy się kolejka.

– Co się zmieniło w gu-
dogajskiej parafii od czasu 
ustanowienia diecezjalnego 
sanktuarium?

– Karmelici wzięli  
na siebie większą odpo-
wiedzialność za miejscowe 
duszpasterstwo. Powinni-
śmy być w stałej dyspozy-
cyjności dla wiernych przy-
bywających do świątyni.  
Od czasu ustanowienia 
sanktuarium zaistniała po-
trzeba celebracji większej 
liczby Mszy św., częstszej 
posługi w konfesjonale, go-
towości do rozmowy, towa-
rzyszenia poszczególnym 
osobom, które tego potrze-
bują...

Nadal nadziwić się nie 
mogę zrządzeniom Opatrz-
ności Bożej, że taki mały 
kościółek, który wznosi się 
na gudogajskim wzgórzu, 
chociaż nie wyróżnia się 
swoją architekturą, stał się 
duchowym centrum kultu 
Matki Bożej Szkaplerznej 
na Białorusi, w którym spo-
tyka się rodzina noszących 
szkaplerz. Myślę, że wy-
rażam przekonanie wielu  
odwiedzających sanktua-
rium, stwierdzając, że jest 
ono swego rodzaju szko-
łą zawierzenia Bogu przez 
Maryję.

Angelina Marciszewska

DUCHOWE CENTRUM 
KULTU MATKI BOŻEJ 

SZKAPLERZNEJ
O pobożności szkaplerznej i rozwoju kultu Matki Bożej w gudogaj-

skim obrazie opowiada o. Arkadiusz Kulacha OCD, były delegat pro-
wincjalny ojców karmelitów bosych na Białorusi. 
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Ateiści przeciwko  
wierzącego lekarza

W sprawie brytyjskiego 
doktora z centrum me-
dycznego w Margate, 
który modlił się ze swoi-
mi pacjentami, wszczęto 
postępowanie dyscypli-
narne.
Ateiści z National Sceular 

Society domagają się zwol-
nienia dr Richarda Scotta  
z pracy za to, że podnosił  
kwestię duchowości z pacjen-
tami, gdy wypełniał swoje 
obowiązki lekarza rodzinnego 
podczas wizyty u chorych.

Medyk z długoletnim do-
świadczeniem zaznaczył, że 
jego zachowanie jest zgodne 
ze standardami Światowej 
Organizacji Zdrowia, które 
obejmują troskę także o du-
chowy – obok fizycznego i 
psychicznego – dobrostanu. 
Wspomniał też o dowodach 
naukowych, potwierdzają- 
cych, że wiara przynosi korzy-
ści dla zdrowia.

W diecezji witebskiej  
nowy kościół

Świątynię pw. świętych 
apostołów Piotra i Pawła 
poświęcono w Bieszenko-
wiczach. 
Uroczysty obrzęd zreali-

zował biskup witebski Oleg 
Butkiewicz. Najpierw hierar-
cha pokropił wodą święconą 
ściany kościoła, a potem na-
maścił ołtarz świętym olejem.  
Po zasłaniu go obrusem roz- 
poczęła się Eucharystia.

Na koniec uroczystości zo-
stał podpisany dekret o po- 
święceniu świątyni. Wraz  
z ordynariuszem witebskim  
i proboszczem parafii ks. Alek-
sandrem Piwowarem pod-
pisali się pod nim kapłani, 
którzy wcześniej pracowali  
w Bieszenkowiczach i byli 
obecni na uroczystości.

Sensacyjne odkrycie
w Betlejem

W Bazylice Narodzenia 
Pańskiego naukowcy na- 
trafili na chrzcielnicę z cza-
sów późnego antyku.
Odkrycie miało miejsce  

w czasie badań archeologicz-
nych i historycznych w połu-
dniowym korytarzu świątyni. 
Kamień, z którego została 
wykonana chrzcielnicа, jest 
taki sam jak kamień kolumn 
bazyliki, co świadczy o wczes-
nym jej pochodzeniu. Do prze-
analizowania odkrycia zosta-
li zaangażowani specjaliści 
zarówno palestyńscy, jak i 
zagraniczni.

Bazylika Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem jest wpi-
sana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Kościół 
został zbudowany w IV wieku  
na polecenie rzymskiego ce-
sarza Konstantyna nad grotą,  
w której według tradycji 
chrześcijańskiej narodził się 
Jezus Chrystus.

UCZĄ, WYCHOWUJĄ, 
PRZEKAZUJĄ  

WIARĘ I MIŁOŚĆ
W jednej ze swoich ho-

milii Ojciec Święty Fran-
ciszek przypomniał, że 
osoby starsze to ci, którzy 
zostawiają pewną spuś-
ciznę – przekazują wiarę, 
historię, doświadczenie i 
mądrość. Jak stare wino 
mają wewnętrzną siłę, 
by przekazać szlachetne 
dziedzictwo. „Seniorzy są 
dla młodych źródłem mą-
drości. Kiedy rodziców nie 
było w domu albo wyzna-
wali dziwne ideologie, 
niegdyś głoszone przez 
politykę, właśnie babcie 
przekazywały wiarę” – 
stwierdza papież. Dowo-
dem tego mogą być histo-
rie wielu dorosłych osób, 
które miały szczęście  
w trakcie najmłodszych 
lat cieszyć się przeby-
waniem w towarzystwie 
dziadków.

„Swoich dziadka Jana i 
babcię Stefanię Krynickich 
uważam za wyjątkowych –  
opowiada Olga Kisiel. –  
Gdy byłam małą dziew-
czynką, robili wszystko, co 
w ich mocy, by uśmiech 
nie znikał z mojej twarzy. 
Można nawet powiedzieć, 
rywalizowali ze sobą, kto  
z nich da z siebie więcej. 
Nauczyli mnie obcowania 
z przyrodą, zwierzętami, 
pokazali ciężką pracę w go- 
spodarstwie. Od nich 
otrzymałam «elementarz» 
wiary”. 

Pani Olga zaznacza, że 
jej rodzicie nie chodzili 
do kościoła, gdyż należeli 
do partii komunistycznej. 
Dziadkowie natomiast 
byli praktykującymi kato-
likami. „Kiedy przyjeżdża-
łam na ferie czy wakacje, 
pierwszą książeczką, któ-
rą dawano mi do rąk, był 
stary modlitewnik – opo- 
wiada kobieta. – Nie po- 
trafiłam sama czytać, więc 
prosiłam babcię. Do tej 
pory pamiętam  «Zdro-
waśki» i «Anioł Pański», 
które razem odmawiały-
śmy w wieczornej ciszy. 

Modlitwa babci brzmiała 
jak śpiew, a ja starałam 
się jej wtórować. Gdy sta-
łam się starsza, dziadko-
wie zatroszczyli się, bym 
przystąpiła do spowiedzi i 
I Komunii Świętej. Jestem 
im niezmiernie wdzięczna 
za odziedziczoną zaharto-
waną wiarę, która w ciągu 
tylu lat pomaga mi w co-
dziennych trudach życia”.

Dzisiaj pani Olga jest 
już babcią. Również sta-
ra się być wyrozumia-
ła, troskliwa, cierpliwa  

i pełna miłości dla swoich 
wnuków. „Uważam, że nie 
jest istotne zasypywanie 
dzieci drogimi prezentami. 
Najważniejsze jest dawa-
nie świadectwa wiary oraz 
dzielenie się człowieczeń-
stwem i miłością” – dodaje 
kobieta.

POCZUCIE
WDZIĘCZNOŚCI

Kilka lat temu Cen-
trum Badania Opinii Spo-
łecznej w Polsce przepro-
wadziło ciekawy sondaż 
pt. „Stosunek społeczeń-
stwa do osób starszych”. 

Okazało się, że 56% Po-
laków dostrzega w swoim 
życiu pozytywny wpływ 
dziadków i babć oraz ma 
poczucie, że coś im za-
wdzięcza. Przeciwnego 
zdania jest tylko jedna 
czwarta ankietowanych. 

Z badań wynika, że 
młodsi (w wieku 18-35 
lat) zawdzięczają dziad-
kom o wiele więcej niż 
osoby starsze. Wśród nich 
największą liczbę stano-
wią uczniowie, studen-
ci oraz osoby zajmujące  

stanowiska kierownicze. 
61% uczestników son-
dażu zadeklarowało, że 
zawdzięczają babciom i 
dziadkom przede wszyst-
kim poczucie, że są ko-
chani. Ponad połowa an-
kietowanych stwierdziła, 
że wiara i wartości moral-
ne zostały im przekazane 
przez dziadków i babcie.

Psycholog Alina Po-
łuboczko zaznacza, że 
wielu z nas zawdzięcza 
starszemu pokoleniu na-
prawdę dużo. Babcie i 
dziadkowie są doskona- 
łym źródłem wiedzy –  

opowiadają swoim wnu-
kom o dziejach rodziny, 
kształtują pewne cechy 
charakteru, jak na przy-
kład samodyscyplina,  
pracowitość, obowiązko-
wość. Poza tym, kiedy za-
pracowani ojcowie i matki 
nie mają czasu, zastępują 
ich dziadkowie, zapewnia-
jąc wnukom opiekę.

„Dzisiaj rodzice są coraz 
bardziej pochłonięci pra-
cą, mają więcej obowiąz-
ków. Bardzo często dzieć-
mi zajmują się właśnie  

dziadkowie. Uczą wnuków 
praktycznych umiejętno-
ści, krzewią wartości i za-
sady moralne, przekazują 
mądrość życiową i, co naj-
ważniejsze, darzą bezwa-
runkową miłością – mówi 
pani Alina. – Kto, jeśli  
nie dziadek czy babcia, 
opowie wnukom najpięk-
niejsze baśnie? Kto, jeśli 
nie oni, będzie snuł im bar-
wne historie z przeszłości, 
zwłaszcza z dziejów ro-
dziny? Dziadkowie, którzy 
potrafią dać dobrą radę, 
ofiarować czas, pomoc,  
a także modlitwę, są 
wprost niezastąpieni. To 
prawdziwy skarb! Ich rola 
w wychowywaniu wnuków 
jest bezcenna!”.

Wdzięczność i szacu-
nek należy się starszemu 
pokoleniu każdego dnia. 
Wyrazić je można  uśmie-
chem, uściskiem dło-
ni, wsparciem na duchu  
w chwili smutku lub fi-
liżanką herbaty po mę-
czącym dniu. Warto też 
czerpać z życiowego do-
świadczenia babć i dziad-
ków, przebywać z nimi, 
słuchać tego, co mają  
do powiedzenia. Powin-
niśmy nieustannie pole-
cać ich wstawiennictwu 
świętych Joachima i Anny, 
a także nie zaniedbywać 
modlitwy za dusze tych, 
których już z nami nie ma.

Kinga Krasicka

STARSZE POKOLENIE – SKARBEM SPOŁECZEŃSTWA

26 LIPCA PRZYPADA  LITURGICZNE WSPOMNIENIE  ŚWIĘTYCH  JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
CZYLI DZIADKA I BABCI JEZUSA CHRYSTUSA. TEN DZIEŃ MA PRZYPOMNIEĆ WSZYSTKIM, JAK WAŻNI SĄ DZIADKOWIE 

DLA RODZINY I SPOŁECZEŃSTWA. JEST TO WSPANIAŁA OKAZJA DO MODLITWY W ICH INTENCJI ORAZ  
WYŚWIADCZENIA STARSZEMU POKOLENIU SZCZEGÓLNEJ ŻYCZLIWOŚCI.

Posługa „bycia babcią i dziadkiem” to czuwanie,
choćby z daleka, nad młodymi, to dobra rada i pomoc 

w kłopotach i decyzjach życiowych, to zachęcanie młodych 
do trwania przy Panu Bogu, to ewangelizacja. 

Dobry Ojcze, Ty jesteś blisko człowieka na każdym etapie jego życia.
Dziękuję Ci za wiek dojrzały, dziękuję za ludzi, którzy na tej ziemi przeżyli wiele lat. 

Dziękuję ci za to wszystko, co uczynili dla kolejnych pokoleń.
Dziękuję za to, że zachowali wiarę, za to, że umieli ją przekazać. 

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który pokazał światu piękno starości, proszę Cię, Ojcze,
daj ludziom w podeszłym wieku siłę do pokonywania pokus codzienności, pokus zwątpienia, pokus czucia się

niepotrzebnym. Daj im wiarę w to, że Ty wciąż jesteś i wciąż kochasz, bez względu na przeszłość, 
bez względu na wygląd, bez względu na stan zdrowia. Umocnij wiarę w to, 

że jesteś Ojcem bogatym w miłosierdzie. Amen.

http://code-industry.net/
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ZATROSZCZYĆ SIĘ
O ODPORNOŚĆ

DUCHOWĄ

Będąc w stanie nad-
miernego zatroskania przy-
szłe matki mogą pochłaniać 
lektury o wychowaniu, szy-
kować dla dziecka śliczne 
ubranko. Niektóre uczęsz-
czają na specjalne kursy, 
radzą się koleżanek „z do-
świadczeniem”. Wszystko to, 
wiadomo, jest potrzebne. 
Jednak najważniejsze, co 
może uczynić kobieta już 
na etapie przygotowania 
do spotkania z niemowlę-
ciem – ofiarować siebie i 
jego Bogu.

Dziecko w łonie mat-
ki potrzebuje zarówno  

pożywienia, by się rozwi-
jać, jak i innych witamin –  
duchowych, które zapew-
niają odporność duchową.  
„W okresie prenatalnym 
kobieta kształtuje nie 
tylko organizm dziecka, 
lecz także całe jego czło-
wieczeństwo” – twierdził  
św. Jan Paweł II. A więc 
przyszła matka powinna 
modlić się za swojego syna 
lub córkę w różnych in-
tencjach! O zdrowie, dobre 
ukształtowanie się i roz-
wój, szczęśliwe przyjście  
na świat, godne dorasta-
nie itd. Kobieta musi także 
modlić się za siebie samą. 
Teraz tworzy z dzieckiem 
całość: wszystko, co się 
dzieje z nią, ma wpływ  

na maleństwo.
Kobieta w ciąży w każ-

dej chwili może zwrócić się 
do kapłana po specjalne 
błogosławieństwo. Podczas 
niego Bóg dotyka serca 
przyszłej matki, obdarza-
jąc ją obfitością łask i dóbr.  
W Kościele istnieje zwy-
czaj błogosławienia kobiet 
w ciąży. Ma on miejsce  
w święto Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny (8 grudnia). Ta 
tradycja jest realizowana 
również we wspomnienie 
liturgiczne świętych patro-
nów matek, dzieci, rodzin, 
jeśli w sposób szczególny 
są oni czczeni w parafii. 

Po osobiste błogosła-
wieństwo kobieta zwraca 

się do Boga, zapraszając 
do swej duszy Pana Jezusa 
podczas Komunii św. Dzie-
cko otrzymuje je również –  
już w łonie swej matki po-
znaje smak Ciała Chrystu-
sowego, Bożą obecność.

Stan ciąży wierni na-
zywają błogosławionym. 
Kobieta jest uważana  
za wybraną przez Stwórcę, 
by nosiła i wydała na świat 
nowego człowieka. Zawsze 
jest to Boża łaska. Zawsze 
jest to Boży plan, w którym 
rodzice stają się współpra-
cownikami. Ich główne za-
danie – przyjęcie tego daru. 
Misja rodzicielska polega 
na wychowaniu dziecka, 
zapewnieniu mu tego, co 
konieczne, krzewiąc w jego 

świadomości dobre warto-
ści. Dalej zaś pójdzie samo-
dzielnie drogą powołania 
Niebieskiego Ojca.. .

NIE MALOWAĆ
UTOPIJNYCH

OBRAZÓW

Na pewno nie przez 
przypadek okres ciąży trwa 
około 40 tygodni. Kobie-
ta oczekująca na dziecko 
ma czas, by przyzwycza-
ić się do nowego statusu, 
uświadomić sobie szereg 
nowych obowiązków, które  
z niego wynikają. Ważne 
jest nie stwarzać w gło-
wie utopijnych obrazów: 
wygórowane wymagania  
do siebie nierozerwalnie 
wiążą się z rozczarowa-
niami; dziecko też może  
nie do końca odpowiadać 
wcześniejszym wyobraże-
niom. Do tego też trzeba 
być przygotowanym. 

„Obraz idealnej mamy 
przeszkadza w otrzymywa-
niu radości z macierzyń-
stwa, ponieważ taka mama 
nigdy się nie gniewa, nie 
denerwuje, zawsze się bawi 
ze swoim dzieckiem – za-
uważa pedagog-psycholog 
Olga Parada. – Do tego 
wymyślona utopia jest bli-
ska neurotyczności; oprócz 
frustracji nic do życia matki 
nie wnosi. Doskonali rodzi-
ce nie istnieją, podobnie jak 
idealny człowiek. Według 
słów brytyjskiego pedia-
try i psychoanalityka dzie-
cięcego Donalda Woodsa 

Winnicotta dziecko potrze-
buje «wystarczająco do-
brej mamy», która po pro-
stu jest obok, troszczy się  
o nie i broni. Kobieta potra-
fi współodczuwać ze swo-
im dzieckiem i rozumieć je 
w około 70%, a pozostałe 
30% to niewiedza, błędy, 
osobista niedoskonałość. 
Donald Winnicott propo-
nuje kobiecie na samym 
początku zaakceptować 
swój brak perfekcji. Poma-
ga to kontaktować z dzie-
ckiem, nie marnując energii  
na tworzenie nieistniejące-
go idealnego obrazu”.

Innymi słowy, najważ-
niejsze – by niemowlę od-
czuwało, że jest kochane. 
Mama to pierwsza osoba 
w tym świecie, którą wi-
dzi, a na którą może się 
zdać. Świadomość własnej  
wyjątkowości i wartości 
uskrzydla każdą kobietę. 
Bardziej ostro działa mat-
czyna intuicja, która poma-
ga odnaleźć z dzieckiem 
wspólny język, zrozumiały 
tylko dla nich.

Nie ma złych matek – 
jest lęk kobiety, że kocha 
swoje dziecko za mało, że 
nie może mu czegoś dać. 
Jednak dla każdego dziecka 
jego mama będzie najlep-
sza, niezależnie od tego, 
jaka jest. I nie potrzeba  
do tego czegoś nadzwy-
czajnego – po prostu być.

Angelina Pokaczajło

NIEZBĘDNIK PIELGRZYMA. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?
Lato to czas pielgrzymek. Bez przerwy docierają do nas informacje,  

która pielgrzymka doszła na miejsce, która dopiero wyrusza.  
Wędrowanie do świętych miejsc jest czasem prawdziwie wiernej 

modlitwy. Jednak potrzebujemy do tego również komfortu 
fizycznego. Jak go zapewnić? Co warto wziąć ze sobą? 

Proponujemy krótki poradnik pielgrzyma.
MODLITEWNIK

ODPOWIEDNI
UBIÓR

CZAPKA
NA GŁOWĘ

ORAZ NACZYNIA

PŁASZCZ
PRZECIWDESZ-

CZOWY,
KARIMATA
I ŚPIWÓR

DOKUMENTY

DOBRY
HUMOR

WYGODNE
BUTY

Pielgrzymie, pamiętaj:
• Obowiązkowo codzienne 

bierz udział we Mszy św.
• Nie odkładaj sakramentu pokuty  

na ostatnie dni pielgrzymki, by móc  
od początku drogi w pełni uczestniczyć  

w Eucharystii.
• Bądź punktualny, zachowuj dyscyplinę.

• Pielgrzymowi NIC się nie należy! Bądź wdzięczny  
nawet za najmniejszy gest życzliwości, szanuj każdy  

poczęstunek przygotowany przez ludzi dobrej woli.
• Na postojach i noclegach pozostawiaj po sobie czystość i  

porządek.
• Bądź życzliwy, dbaj o klimat duchowy.

Wspólna modlitwa i śpiew 
podczas pielgrzymki są bardzo 
ważne, dlatego nie wolno zapo-
mnieć modlitewnika, różańca oraz 
śpiewnika z repertuarem pieśni 
(najczęściej każda z pielgrzymek 
ma własny).

Warto spakować do torby 
bawełniane skarpetki, koszulki 
zakrywające ramiona, przewiew-
ne spodnie lub długie spódnice.  
Pamiętajmy, że najlepszym rozwią-
zaniem jest odzież w jasnych kolo-
rach, ponieważ nie przyciągają tak 
bardzo słońca. Warto wybrać stroje 
luźne, by nie krępowały ruchów. 
Mimo że pielgrzymki odbywają się 
latem, warto zabrać ze sobą kilka 
cieplejszych rzeczy. 

APTECZKA
ORAZ

PODSTAWOWE 
KOSMETYKI

Bardzo ważna jest ochrona gło-
wy przed upalnym słońcem. Każdy 
może wybrać coś dla siebie: czapka, 
kapelusz, chustka... Na postoju na-
krycie głowy można zwilżyć wodą, by  
w ten sposób przynajmniej na chwilę 
się ochłodzić. Warto mieć przy sobie 
dodatkową chustę, by osłonić kark.

Potrzebne będą także kubek, 
miska i łyżka (najlepiej wykonane  
z surowca, który się nie potłucze).

Pielgrzymi zakładają buty tre-
kingowe, buty typowo sportowe  
do biegania lub sandały. Stopa musi 
być chroniona przed uderzaniem  
o twardą nawierzchnię drogi – w in-
nym przypadku grozi odbicie stopy. 
Ważne by zabrać ze sobą obuwie 
sprawdzone i rozchodzone. Dobrą 
praktyką jest zakładanie dwóch par 
skarpetek, jedna para przylegająca 
do stopy – cienkie skarpetki ba-
wełniane, oddychające. Druga para 
nieco grubsze, na przykład wełniane. 

Jest niezawodny w przy-
padku nagłych deszczy. Płaszcz 
jest lepszy od kurtki, ponieważ 
można pod nim schować także 
plecak. Szybciej też schnie. 

Śpiwór przyda się na noc-
legach w szkołach czy domach 
kultury. Warto zabrać ze sobą  
niewielką karimatę, by wygod-
niej było odpoczywać w trakcie 
postoju. Czasami w zależności 
typu pielgrzymki warto mieć  
ze sobą także namiot.

W apteczce powinny się zna-
leźć podstawowe leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe, plastry, 
bandaże elastyczne, węgiel leczni-
czy. Jeśli osoba jest na coś uczulo-
na lub na co dzień przyjmuje leki, 
powinna zabrać je ze sobą.

W drodze przydają się chu-
steczki higieniczne oraz chustecz-
ki nawilżone, żel antybakteryjny. 
Podczas upałów warto pamiętać  
o stosowaniu kremu z filtrem, by 
zapobiec poparzeniom skóry.

Może się przydać paszport,  
a także wszelkie dokumenty 
związane z przebytą chorobą lub 
problemami zdrowotnymi. Gdyby 
się cokolwiek stało, pomogłyby  
one szybciej załatwić wszelkie  
formalności.

Pielgrzymka to w dużej mie-
rze czas na zawarcie nowych 
znajomości, rozmowy, żarty, 
śpiew. To nie tylko trud drogi, 
lecz także wspaniała okazja, by 
zarażać innych dobrym humo-
rem, szczerą radością świad- 
cząc, że się jest umiłowanym 
dzieckiem Bożym.

 

Kinga Krasicka

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 
DO PRZYJŚCIA  

NA ŚWIAT DZIECKA
Kobieta, która dowiedziała się, że spo-

dziewa się dziecka, jest pełna radości i 
wzruszenia. Mogą ją niepokoić pytania: 
„Czy zostanę dobrą mamą?”, „Co powinnam 
ofiarować swemu niemowlęciu, by wycho-
wać je na szlachetnego człowieka?”. Od-
czuwać swego rodzaju zakłopotanie z tego 
powodu jest zupełnie normalne – przecież 
to taka odpowiedzialność!

http://code-industry.net/
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WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

  

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

NOWA ŚWIĄTYNIA W LUBCZY 
W uroczytość świętych apostołów Piotra i Pawła w Lubczy biskup gro-

dzieński Aleksander Kaszkiewicz, któremu towarzyszył biskup piński An-
toni Dziemianko, poświęcił kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (dekanat Nowogródek).

Uroczyste wydarzenie rozpoczęło się wejściem do parku przed Lub-
czańskim Zamkiem. W tym historycznym miejscu z udziałem proboszcza 
nowogródzkiej parafii św. Michała Archanioła i duszpasterza lubczańskiego 
ks. Jerzego Żegaryna został odsłonięty znak pamiątkowy, do którego ka- 
płan włożył świadectwo „Na pamiątkę dla następnych pokoleń”.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz nawiedził kościół pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i św. Andrzeja Boboli w Minojtach (dekanat 
Lida) z okazji 90. rocznicy poświęcenia świątyni. Hierarcha podziękował 
proboszczowi ks. Andrzejowi Radziewiczowi za pełnioną posługę duszpa-
sterską, a parafianom za świadectwo wiary. 

Jubileusz 150-lecia od momentu poświęcenia obchodziła świątynia pa-
rafialna pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Hoży (dekanat Grodno- 
Wschód). Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za wszystkich budowniczych 
kościoła, duszpasterzy i wiernych przewodniczył bp Aleksander Kaszkie-
wicz. Hierarcha zachęcił obecnych do dalszego napełniania świątyni na-
dzieją właściwą Ewangelii, by wychodząc z niej iść i za przykładem patro-
nów parafii głosić Jezusa wszędzie tam, gdzie ich skieruje Pan Bóg. 

Pod koniec czerwca do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Bud-
sławskiej z diecezji grodzieńskiej wyruszyły trzy piesze pielgrzymki: z Lidy, 
Smorgoń i Gudogajów. Jako pierwsi rozpoczęli swą drogę do Maryi pątnicy 
z Lidy. W ciągu dziewięciu dni pieszej wędrówki pokonali 250 kilometrów. 
Jubileuszową 20. salezjańską pielgrzymkę młodzieżową, która wyruszyła ze 
Smorgoń, cechowały tradycyjne wieczory ewangelizacyjne dla lokalnych 
mieszkańców, podczas których młodzi wierni dzielili się świadectwem wia-
ry w sposób szczególny z osobami przyjmującymi ich na nocleg. W piel-
grzymce z Gudogajów udział wzięli wierni różnych pokoleń. Najstarszy pąt-
nik miał 72 lata, a najmłodszy zaledwie dwa. Trasa pielgrzymki wyróżniała 
się nietypowymi szlakami – droga prowadziła przez las, łąki, a pewną jej 
część uczestnicy musieli przebyć, płynąc kajakami przez rzekę. 

• Bp Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył procesji Bożego Ciała  
w Nowogródku, a bp Józef Staniewski w parafii Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Lidzie. • Elżbieta Bogusz z Grodna wzięła udział w XI Międzynaro-
dowym Forum Młodych w Ciampino (Włochy), poświęconym podsumowaniu 
wyników Synodu Biskupów 2018 roku na temat młodzieży. • W 25. roczni-
cę święceń kapłańskich proboszcz parafii w Sołach i dziekan smorgoński  
ks. Leonard Stankowski otrzymał godność kanonika honorowego Gro-
dzieńskiej Kapituły Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
i św. Kazimierza. • Odsłonięcie zegara na wieży kościelnej odbyło się pod-
czas uroczystości odpustowych w Iwiu. • Salezjanin Jerzy Paszkowiec złożył 
w Smorgoniach wieczyste śluby zakonne. • Wierni z Krzemienicy (dekanat 
Wołkowysk) pomodlili się za śp. ks. Stanisława Pietrasza w 25. rocznicę jego 
odejścia do wieczności. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń
13-14 lipca

Uroczystości w sanktuarium 
Matki Bożej Szkaplerznej

w Gudogajach.

16 lipca
Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z góry Karmel. 

20 lipca 
Uroczystości w Naumo- 
wiczach upamiętniające 

rocznicę męczeńskiej 
śmierci bł. Marianny 

Biernackiej, kapłanów  
oraz mieszkańców  
Grodna i okolic. 

22 lipca
Święto św. Marii 

Magdaleny.

23 lipca
Święto

św. Brygidy Szwedzkiej, 
patronki Europy.

25 lipca 
Święto św. Jakuba Apostoła.

26 lipca
Wspomnienie świętych 

Joachima i Anny,  
rodziców Matki Bożej.

Dzień wdzięczności ludziom 
w podeszłym wieku

i dziadkom.

Intencje
różańcowe

Lipiec
O oddalenie zgorszenia  

od dzieci i młodzieży oraz  
o wzrost troski rodzicielskiej 

o religijne wychowanie 
młodego pokolenia. 

O obfite owoce duchowe  
I 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 
Naświetla wydarzenia  

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

JEDNYM WERSEM

WIZYTY BISKUPIE 

UROCZYSTOŚCI W NAUMOWICZACH 
Msza św. w miejscu męczeńskiej śmierci bł. Marianny 

Biernackiej, kapłanów oraz mieszkańców Grodna i Lipska, 
rozstrzelanych przez hitlerowców w 1943 roku,  

zostanie odprawiona 20 lipca o godz. 19.00. 

Do miejsca straceń ofiar II wojny światowej z Grodna  
wyruszy piesza pielgrzymka pod hasłem „Powołani  

do wiary i świadczenia o Chrystusie”. Zbiórka pątników  
o 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej (francisz-
kański), gdzie się odbędzie wspólna modlitwa, adoracja 

Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo.  

Informacje szczegółowe pod numerem:
(8 029) 286-31-78 – ks. kanonik Antoni Gremza.

PIESZA PIELGRZYMKA
GRODNO – NOWOGRÓDEK

Pielgrzymka do miejsca rozstrzelania bł. s. Marii Stelli  
i jej 10 towarzyszek, męczennic z Nowogródka,  

odbędzie się 25-31 lipca pod hasłem
„Bóg szuka człowieka w tobie” (Mt 5, 1-9).

Trasa:
Grodno – Jeziory – Ostryna – Szczuczyn – Żołudek – 

 Bielica – Brzozówka – Nowogródek. 

Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki odbędzie się  
w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  

(pobrygidzki) 25 lipca o 9.00. Eucharystia w miejscu  
rozstrzelania błogosławionych sióstr w Lesie

Batorowskim pod Nowogródkiem zostanie odprawiona
31 lipca o godz. 18.00.

Kierownik duchowy pielgrzymki –
ks. Genadiusz Kucharewicz CSMA.

Zapisy i informacje szczegółowe pod numerem:  
(8 029) 882-60-88 – s. Filotea CSFN.

Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów odbędzie się  
23 lipca o 20.00 w grodzieńskim kościele pobrygidzkim.

PIESZA PIELGRZYMKA GRODNO – ROŚ
Pielgrzymka do sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego 

odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia pod hasłem  
„Rodzina: dar i zobowiązanie, nadzieja ludzkości”.

Pątnicy tradycyjnie wyruszą z kościoła pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Grodno-Południowy). 

Msza św. na rozpoczęcie zostanie odprawiona o godz. 7.00. 

Zgłoszenia do udziału w pielgrzymce są przyjmowane  
codziennie w kościele Grodno-Południowy lub pod numerem: 

(8 029) 784-05-72 – ks. Jerzy Martinowicz.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 31 lipca o godz. 20.00
w kościele, z którego wyrusza pielgrzymka.

PIESZA PIELGRZYMKA
BIAŁYSTOK – GRODNO – WILNO 
XXVII Pielgrzymka Ekumeniczna wyruszy  

do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej  
16 sierpnia pod hasłem „W mocy Ducha”. 

Do Grodna wierni przybędą 18 sierpnia.  
Tu do nich dołączą lokalni mieszkańcy. 

Zapisać się w pielgrzymkę można bezpośrednio w dniu jej 
wyjścia z Grodna, 19 sierpnia, przede Mszą św. o godz. 7.00 
lub po niej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

(pobernardyński). Osoby, które nie mają wizy, powinny 
skontaktować się z koordynatorem pielgrzymki  

ze strony białoruskiej ks. Pawłem Bezlapowiczem  
w terminie 20 lipca – 1 sierpnia, dzwoniąc pod numer:

(8 029) 266-77-03. 

Pątnicy pokonają ogólnie około 300 kilometrów,  
nawiedzając w drodze katolickie i prawosławne świątynie.

Do punktu końcowego dotrą 24 sierpnia.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ZAPRASZA  
W PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORIE

Podróż do miejsca szczególnego kultu Matki Bożej
odbędzie się w dniach 19-25 sierpnia.

W trakcie pielgrzymki uczestnicy zwiedzą Budapeszt –  
stolicę Węgier, miasto o długiej tradycji katolickiej posia-
dające piękne starożytne świątynie. Oprócz Medjugorie 
pątnicy zawitają do średniowiecznych miast Mostaru  

i Dubrownika (Bośnia i Hercegowina), a także  
antycznego Splitu (Chorwacjа).

Informacje szczegółowe oraz zapisy pod numerem:
(8 029) 313-65-64 – ks. Oleg Dul, proboszcz parafii

św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

PIELGRZYMKI

15 lipca 1943 r. – ks. Kazimierz Szypiłło, wik. Grodno;
15 lipca 1943 r. – ks. Justyn Skokowski, kapelan ss. nazaretanek, Grodno;
15 lipca 1943 r. – ks. dr Józef Kozłowski, prob. Wołkowysk; 
15 lipca 1943 r. – ks. kan. Marek Burak, prob. Mścibowo;
16 lipca 1973 r. – ks. Adam Wojciechowski, prob. Gudogaje;
16 lipca 2006 r. – br. Bernard Bielenik OFMConv., Holszany-Grodno;
18 lipca 1946 r. – ks. kan. dr Albin Jaroszewicz, prob. Grodno;
23 lipca 1955 r. – ks. Józef Kowalczuk, prob. Indura;
24 lipca 1963 r. – ks. Franciszek Piotrowicz, prob. Niestaniszki;
26 lipca 1993 r. – ks. Stanisław Szoka SDB, duszp. Lida;
26 lipca  2009 r. – ks. prałat Marian Marguż, prof. WSD w Grodnie;
27 lipca 1932 r. – ks. Antoni Audycki, prob. Zaniewicze.

http://code-industry.net/
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Czcigodnej Siostrze 
Mariannie Stasiewicz 

z okazji zbliżających 
się Imienin składamy 

najserdeczniejsze  
życzenia. Niech zdro-

wie będzie mocne,  
siły niegasnące,  

a radość towarzyszy 
na co dzień. Niech Cię 

otaczają promienie  
Bożego miłosierdzia, 
moc Ducha Świętego 
i opieka Najświętszej 
Maryi Panny, a Jezus 

króluje w Twoim sercu 
i obdarza swoimi  

łaskami. 
Ze szczerą modlitwą  

Alicja i Witalij Woronowowie  
ze Smorgoń 

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Antoniemu  
Kozłowskiemu
z okazji Urodzin  

składamy najserdecz-
niejsze życzenia:  
zdrowia, radości,  

pokoju, łask Bożych  

i orędownictwem 
świętego Patrona. 

Wszechmocny obdarzył 
Księdza mądrością, 

cierpliwością, miłością 
i swoją opieką. Dzięku-
jemy za dobroć serca, 
życzliwość, modlitwę, 

pouczające kazania 
oraz za to, że jest 

Ksiądz z nami i dla nas.
Wierni z parafii

św. Judy Tadeusza
w Wiszniewie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Gaweckiemu

składamy słowa  
szczerej wdzięczności  

za zegar – nasz maleń-
ki Big Ban – poświęco-
ny w uroczystość świę-
tych apostołów Piotra i 

Pawła w Iwiu, oraz  
za wszelkie dobro, 

które Ksiądz czyni na 
rzecz parafii i parafian.

Nasze Iwie co dzień 
staje się ładniejsze,
Wieści o miasteczku  

są coraz głośniejsze.
Coraz tu cudowniej, 
mieścina pięknieje,
Za to Proboszczowi 

szczerze dziękujemy!
To Ksiądz Jan swą ręką 

historię iwiejską
Tworzy wciąż  
z oddaniem  

i otwartym sercem.
Ciągnący nad rzeką  

ten pogodny wieczór
Chwali Twoje czyny 

swoją śliczną pieśnią.
Dusza Twoja świeci 

nam słońca  
promieniem,

Zaspokaja ciepłem 
wnet wszelkie  

pragnienie.
Jesteś radcą dobrym, 

ojcem wszystkim nam,
Prowadzisz nas wiernie 

do Niebieskich Bram.
Poświęcony zegar 

niech na chwałę bije
Całej tej parafii,  

byśmy jedno byli.
Niech wzrastamy  
w wierze, bośmy  

Boże dzieci,

A Iwie się sławi  
w kraju i na świecie!

Parafianie
z Iwia

Czcigodnemu
Księdzu Jerzemu
Bartoszewiczowi

z okazji Urodzin prze-
syłamy najserdeczniej-

sze życzenia. Niech 
Bóg obdarza łaskami  

i pokojem, nadal  
wspiera we wszystkich  

sprawach oraz  
w pełnieniu niełatwej 
posługi kapłańskiej, 

Duch Święty zsyła 
natchnienie, by duszpa-
sterzowanie przynosiło 
jak najobfitsze owoce,  

a Jezus Chrystus, które-
go codziennie trzymasz 
w swoich rękach, błogo-
sławi każdą chwilę ży-
cia. Życzymy, by zdro-
wie dopisywało, a obok 

zawsze byli życzliwi 
ludzie. Szczerze dzięku-
jemy za troskę, czułość i 
dobroć, za to, że uczysz 

kochać Boga i bliźniego, 
a także za oddaną pracę 

i modlitwę za nas.
Z szacunkiem i modlitwą  
apostolat „Margaretka”  

oraz parafianie z Żyrmun

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi 

Wincentemu
Lisowskiemu

z okazji Imienin  
składamy wiązankę 
 najpiękniejszych 

życzeń. Z całego serca 
życzymy Bożego błogo-
sławieństwa, wszelkich 
darów Ducha Świętego  

na każdy dzień, nie-
ustannej opieki Matki 
Najświętszej i świę-

tego Patrona, a także 
życzliwych ludzi obok. 
Niech zdrowie dopisuje 
przez długie lata, siły 

nie opuszczą, a radość, 
miłość i szczęście  
będą najlepszymi  

przyjaciółmi.
Wierni z parafii Niepokalane-

go Poczęcia NMP w Lidzie 

Pragniemy wyrazić 
słowa wdzięczności 

wszystkim Kapłanom 
i Siostrom zakonnym, 
którzy zorganizowali  

i towarzyszyli nam pod-
czas pieszej pielgrzymki 
z Lidy do sanktuarium 

Matki Bożej w Bud-
sławiu. Dziękujemy 

za Boże Słowo, które 
kierowaliście do nas, 
za sprawowanie litur-

gii, a przede wszystkim 
za Wasze autentyczne 

świadectwo, którym 
dzieliliście się z nami! 

Bóg zapłać z całego 
serca za Wasze po-

święcenie Panu Bogu, 
Kościołowi i ludziom, 

którzy każdego dnia są 
obok Was. Niech Matka 
Boża wyprasza u swo-
jego Syna potrzebne 

łaski dla Was, abyście 
mogli dalej nieść radość 

Ewangelii w świat! 
Z wdzięcznością i pamięcią

w modlitwie uczestnicy pieszej 
pielgrzymki Lida-Budsław

Pewna wdowa miała małego synka, którego moc-
no kochała. Chłopiec nazywał się Andrzej. Kobieta 
dużo czasu poświęcała jego wychowaniu, ponieważ 
w życiu człowieka jest to bardzo ważne i konieczne.

Od wczesnego dzieciństwa chłopiec wiedział, 
że trzeba pomagać nie tylko mamie, lecz także in-
nym ludziom: chorej babci, samotnemu mężczyźnie 
w podeszłym wieku, młodszym kolegom, sąsiadom, 
przyjaciołom. Dla kogoś przyniesie wody ze studni, 
dla kogoś skoczy do sklepu czy apteki, zreperuje za-
bawki… Wszyscy lubili Andrzeja, gdyż był uczciwy  
i dobry.

Jednak czasami, gdy nikt nie widział, chłopiec 
płakał, ponieważ jego tatuś umarł młodo. Kobieta, 
zauważając łzy na jego twarzy, próbowała pocieszyć 

syna na wszelkie sposoby. Pewnego razu powiedziała:
– Kochanie, nie masz taty, ale masz mnie. Nie-

które dzieci nie mają żadnego z rodziców i muszą 
mieszkać w sierocińcu. Więc nie grzesz przed Bo-
giem i przestań płakać. Oprócz rodzonego taty każ-
dy człowiek ma Ojca Niebieskiego. Wszystko widzi, 
wszystko słyszy, wszystko wie. Jest to nasz Bóg. 
Dał nam ziemię, zasiedlił ją ptakami i zwierzętami,  
po czym stworzył człowieka i wytłumaczył, jak po-
winien się on zachowywać: troszczyć się o przyrodę, 
kochać ludzi i każde stworzenie, nikogo nie krzyw-
dzić. I nie wylewać przesadnych łzy, lecz pomagać 
tym, komu jest trudniej.

Chłopiec uważnie słuchał mamy, lecz później za-
przeczył:

– Przecież Bóg ma tylko jednego Syna – Jezusa 
Chrystusa, który przyjął śmierć krzyżową i uratował 
nas od śmierci wiecznej!

– Dobrze mówisz – zgodziła się mama. – Jezus 
to Syn Boży, ale każdy z nas również jest Jego dzie-
ckiem.

– Czyli ja też jestem synem Bożym? – zdziwił się 
Andrzej.

– Oczywiście – odrzekła mama. – Pamiętaj więc, 
że powinieneś żyć godnie, zawsze być dobry i spra-
wiedliwy, by nie gniewać i nie krzywdzić naszego 
Ojca.

Po tej rozmowie z mamą Andrzejek poweselał  
i już więcej nie płakał. Niezależnie od tego, czym się 
zajmował, powtarzał sobie: „Jestem synem Bożym”.

***
Mijał czas, chłopiec dorastał. Jako nastolatek 

zaczął sam zarabiać pieniądze. Po lekcjach praco-
wał w warsztacie samochodowym, dużo się nauczył. 
Z mamą hodowali jagodny i wszelkie warzywa. Był 
życzliwy i przyjazny. Ratował od śmierci głodowej 
bezdomne koty i psy: przynosił je do mieszkania,  
leczył, znajdował dla nich dobrych właścicieli.

Pewnego razu kilku kolegów z klasy zapytało go 
drwiąco:

– Po co to robisz? Jaką masz z tego korzyść?
– Nie szukam korzyści, ale żal mi tych niebo-

raków porzuconych przez ludzi – odparł Andrzej. – 
Święty Franciszek też karmił ptaki i zwierzęta, na-
wet starego wilka uratował od śmierci.

– Ale ty nie jesteś świętym Franciszkiem – za-
przeczyli koledzy.

– Nie – zgodził się chłopak. – Ale idę jego śladami,  

ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.
Nastolatkowie zamilkli i zamyślili się nad tym, 

co powiedział.
***
Pewnego razu jakiś mężczyzna poprosił Andrze-

ja o pomoc w sprzedaniu krzewów malin, które wy-
kopał w lesie. Chłopiec się zgodził.

Zaczęli podchodzić do nich ludzie i się pytać, czy 
jest to dobra odmiana malin.

– Tak, dobra. Duże jagody – odpowiedział  
mężczyzna.

Andrzej zaś niespodziewanie wypalił:
– To leśny gatunek. Maliny leśne!
Ludzie zaczęli się rozchodzić.
– Cóżeś uczynił? – skrzyczał chłopca mężczyzna. –  

Zepsułeś mi całą sprawę!
– Ja kłamał nie będę. Sprawa pójdzie tak, jak 

Bóg da – stanowczo odrzekł Andrzej i głośno zawo- 
łał: – Kto potrzebuje malin leśnych, jagód leczni-
czych?

Ludzie dokoła zaczęli się przysłuchiwać, intere-
sować – i wkrótce został sprzedany ostatni krzew.

– Miałeś rację – nareszcie zgodził się mężczyzna. –  
Widocznie sam Bóg nam pomógł.

– Bóg zawsze pomaga tym, którzy Go kochają  
i szanują. A kłamać ani przed Bogiem, ani przed 
ludźmi nie warto – zapewnił Andrzej.

***
Podczas służby w wojsku chłopiec trafił do f lo-

ty morskiej. Pewnego razu przyszła straszna burza. 
Nieduży statek, na którym znajdował się Andrzej 
wraz z innymi żołnierzami, zaczął tonąć. Bił się  
o fale jak suchy patyk. Wszyscy byli bardzo przestra-
szeni i nie wiedzieli, co mają robić. Radiotelegrafista 
przekazywał sygnał „SOS” i prosił o pomoc.

– Pomódlmy się do Boga i Matki Bożej o urato-
wanie naszego życia – rzekł wtedy Andrzej.

Wszyscy – nawet ci, którzy wcześniej nie wierzy-
li w Boga lub drwili z chłopca – zaczęli powtarzać  
po nim modlitwy. Nie zdążyli skończyć, gdy obok 
ukazał się duży statek. Załoga została uratowana!

Po pewnym czasie Andrzej postanowił zostać, 
księdzem, ponieważ chciał nieść Słowo Boże lu-
dziom, by na świecie było mniej zła, kwitły do-
broć, pokój i miłość. Nareszcie odnalazł siebie –  
syn Boży!

Halina Zdanowicz, m. Wołkowysk

Boży syn

Z głębi serca
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