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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Uzależnienie  
od pornografii.  

Co robić?  

„Lud Boży chce widzieć w kapłanach duchowych przewodników”. Papież Franciszek
 ciąg dalszy na str. 8

Dar dla naszego 
Kościoła

27 CZERWCA W BAZYLICE KATEDRALNEJ ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO W GRODNIE
KSIĄDZ BISKUP GRODZIEŃSKI ALEKSANDER KASZKIEWICZ

WYŚWIĘCIŁ CZTERECH DIAKONÓW, Z KTÓRYCH TRZECH JEST ABSOLWENTAMI
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W GRODNIE, A JEDEN – ABSOLWENTEM

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO REDEMPTORYSTÓW W TUCHOWIE (POLSKA). 

Matko Boża, 
spotykaj!

TEGOROCZNE UROCZYSTOŚCI W TROKIELACH ODBYWAŁY 
SIĘ W NIEZWYKŁYM OTOCZENIU: NIE SŁYCHAĆ BYŁO RADOS-
NEGO ŚPIEWU I MODLITWY WSPÓLNEGO KROCZENIA PIEL-
GRZYMÓW. JEDNAK POMIMO TRUDNOŚCI SPOWODOWANYCH 
PANDEMIĄ, NIEKTÓRZY PIELGRZYMI PRZYBYLI NA COROCZ-
NY FEST INDYWIDUALNIE. DZIĘKI TEMU ŻE SIĘ ZDECYDOWA-
LI I ODWAŻYLI ŚWIĄTYNIA OŻYŁA. WIERNI MIELI NADZIEJĘ,  
ŻE WKRÓTCE WSZYSTKO WRÓCI DO NORMY.

Każdy z pielgrzymów wyruszył w drogę z własnymi intencjami. 
Pielgrzymka była dla nich okazją do rachunku sumienia oraz 
przemyślenia tego, co cieszy i niepokoi

 ciąg dalszy na str. 4
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Wszędzie, gdzie 
mogę, nawiedzam 
    [...] Kościół.   

Papież-pielgrzym – tak 
zwany za życia św. Jan Pa-
weł II. Liczne wizyty apo-
stolskie były znakiem roz-
poznawczym pontyfikatu 
Ojca Świętego. Łącznie od-
wiedził około 130 krajów 
i 900 miejscowości. Taką 
liczbę papieskich wyjaz-
dów poza Watykan można 
nazwać wymogiem czasu  
XX wieku, jakiego doświad-
czył już papież Jan XXIII, 
kontynuował papież Paweł 
VI i na który w pełni odpo-
wiedział papież Jan Paweł II.

Papież z wielkim szacun-
kiem traktował każdy zaką-
tek świata, który odwiedził. 
Całował ziemię w miejscu, 
do którego przybywał. Był 
to gest wielkiego szacunku 
i miłości do ludzi oraz histo-
rii kraju. Taki zwyczaj papież 
Jan Paweł II przestrzegał 
od dawna. W książce „Dar i 
tajemnica” wspominał: „Pa-
miętam, że w pewnym mo-
mencie, gdy przekraczałem 
granicę parafii w Niegowici, 
uklęknąłem i ucałowałem 
ziemię. Nauczyłem się tego 
gestu chyba od świętego 
Jana Marii Vianneya”.

Pielgrzymki Ojca Świę-
tego nie miały jednak 

c h a r a k t e r u 
wyłącznie sen-
tymentalnego 

ani formalnego. 
Przygotowując 

się do podróży, 
papież zapraszał 

do siebie przed-
stawicieli krajów,  

do których zmierzał i 
uważnie ich słuchał. Chciał 
jak najwięcej dowiedzieć 
się o miejscu, które plano-
wał odwiedzić oraz o sytua-
cji Kościoła w tym kraju.

Podczas podróży papież 
Jan Paweł II spotykał się  
z przedstawicielami władz 
lokalnych, w tym najwyż-
szego szczebla. W swoich 

przemówieniach poruszał 
ostre zagadnienia, mówiąc 
m.in. o wolności wyznania.

Papież śmiało odwie-
dzał kraje o napiętej sytua-
cji politycznej, aby podzielić 
się z ich mieszkańcami na-
dzieją, wyrazić swoją so-
lidarność i przyczynić się  

do dialogu między pań-
stwem a Kościołem. Tak 
było podczas pierwszej 
pielgrzymki papieża Jana 
Pawła II do Meksyku, gdzie 
panował zakaz publicznego 
noszenia sutanny, komuni-
stycznej Kuby i Polski. Spo-
tykając się z politykami tych 
państw, papież Jan Paweł II 
zawsze dawał przykład ot-
wartości na każdą osobę, 
zwłaszcza o odmiennych 
poglądach.

Charakterystyczną cechą  
pielgrzymek papieża były 
także spotkania z przed-
stawicielami religii nie-
chrześcijańskich i poszu-
kiwanie dróg do dialogu,  

do budowania jedności. 
Dużą rolę w tym odgrywa-
ły takie publiczne gesty, 
jak odwiedzanie świątyń 
dwóch światowych religii – 
judaizmu i muzułmaństwa. 
W dziejach papiestwa Jan 
Paweł II pierwszy (po św. 
Piotrze) przekroczył próg 

synagogi w Rzymie. Pod-
czas Pielgrzymki Jubileu-
szowej, w 2000 roku, mod-
lił się przed Ścianą Płaczu 
w Jerozolimie. Rok później 
oficjalnie odwiedził jeden  
z najważniejszych me-
czetów w Damaszku. Nie 
ujawniając w mediach,  
w 1979 roku podczas wizyty 
w Turcji był w Niebieskim 
Meczecie w Stambule.

Ojciec Święty spotykał 
się ze zwykłymi ludźmi,  
z młodzieżą, z chorymi i  
z osobami niepełnospraw-
nymi. Wizyty papieża w kra-
ju zawsze gromadziły dużą 
liczbę osób (nie tylko ka-
tolików). Jego serdeczność, 
szczerość i uwaga były skie-
rowane do każdej osoby,  
pomimo stanu i stanowiska. 
To przyciągało.

Jan Paweł II bardzo lubił 
wyjeżdżać poza Watykan  
z pragnieniem niesienia Do-
brej Nowiny do najdalszych 
zakątków świata. Widział 
w tym swoją ważną misję. 
Kardynał Stanisław Dziwisz, 
wieloletni sekretarz papie-
ża, podzielił się myślą Ojca 
Świętego, że obowiązkiem 
każdego papieża jest kon-
tynuowanie misji św. Pawła, 
„wielkiego podróżnika”.

Stałem się takim 
wędrującym paste-
rzem, wędrującym 
Papieżem, i w ten 

sposób pragnę 
służyć Kościołowi 

Powszechnemu  
i Kościołowi  

w różnych krajach 
świata, wśród 

różnych ludów  
i narodów, tak jak 

mnie na to stać.

Katarzyna Pawłowska

TO, CO TRWA NA WIEKI

Diecezja grodzieńska 
za ostatnie pół roku stra-
ciła czterech gorliwych 
kapłanów. Na ich miej-
sce przyszli nowi kapłani, 
którzy niedawno w naszej 
bazylice katedralnej przy-
jęli święcenia kapłańskie. 
Ich wybór wynika z pew-
ności, że nie ma szlachet-
niejszego zajęcia na zie-
mi jak służba kapłańska. 
Z pewnością są świadomi 
tego, że nikt nie może 
dać człowiekowi większej 

miłości, jak kapłan, dając 
ludziom Chrystusa, gło-
sząc Jego słowa, prowa-
dząc do Boga. 

To bardzo ważne, 
żeby dzisiejszy świat wi-
dział osoby, które ina-
czej myślą i inaczej żyją 
niż wszyscy inni, osoby, 
które mają Chrystusowy 
punkt widzenia. Ich obec-
ność wśród ludzi zmienia 
świat i ludzkie serca. Ka-
płani są nam niezbędni 
do zbawienia, gdyż za ich 

sprawą możemy pielęg-
nować swoją wiarę, wzra-
stać w niej i pozostawać 
w łączności z Panem Je-
zusem.

Dobry pasterz i doby 
kapłan musi pamiętać, 
że wszyscy, bez wyjąt-
ku, chrześcijanie mają 
być świadkami Chrystu-
sa. Ksiądz ze względu na 
swoją funkcję i święcenia 
powinien być profesjona-
listą, zawodowcem w tym 
co robi. Nie może on ani 

przez chwilę zapominać, 
że jest sługą Jezusa, a 
więc także sługą każdego 
człowieka. 

Dziś, w tych trudnych 
czasach dla wiary, kapła-
ni i świeccy są sobie na-
wzajem potrzebni. Warto 
liczyć na siebie nawza-
jem, wzmacniać się przez 
modlitwę, pamiętając, że: 
„żniwo wprawdzie wiel-
kie, ale robotników mało” 
(Łk 10, 2).

Drodzy Czytelnicy!
Świat potrzebuje świętych i dobrych kapłanów! Dlatego módlmy się o liczne powołania w Koś-

ciele. Módlmy się za nowych kapłanów, aby potrafili uczyć się od starszych księży mądrze iść przez 
życie i być dla innych „solą ziemi i światłem świata”. 

Ks. Jerzy Martinowicz

Czy nam się podoba czy nie, świat cały czas się zmienia. Wygląda zupełnie 
inaczej niż 20, 40, 50 lat temu. Na naszych oczach zmieniają się pokolenia 
ludzi. Przychodzi nowe, młode, a starsze odchodzi po nagrodę do Boga. 

SŁOWO REDAKTORA

  
Mt 13, 1-9

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad 
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, 
że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 
I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: 
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły 
na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły 
na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet 
powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce 
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. 
Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i 
zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon 
wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny,  
a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!”.

BYĆ ZIEMIĄ ŻYZNĄ  
Pan Jezus, przemawiając do swoich słuchaczy, odwoływał 

się do znanych im obrazów. Cóż może być bardziej zrozu-
miałego dla ludzi, w których świecie uprawa roli była czymś 
tak powszednim jak kromka chleba, niż opowieść o zasiewie 
i żniwach? Pomimo tego nie zawsze byli oni w stanie zrozu-
mieć naukę Zbawiciela. 

Przypowieść, opowiedziana przez Jezusa ówczesnym 
mieszkańcom, wymagała wyjaśnienia. Także i my go po-
trzebujemy. Aby stać się żyzną glebą, nie wystarczy bowiem 
słyszeć, trzeba wysłuchać skierowane do nas słowa i wpro-
wadzić je w czyn. Często zdarza się nam szukać odpowiedzi 
na to, jakim rodzajem gleby jesteśmy: drogą, ziemią skalistą, 
czy też może ziemią, która wymaga wyplewienia z niej bar-
dzo wielu jeszcze chwastów? Choć pytanie takie nie jest bez-
zasadne, to wydaje się, że każdy z nas może zidentyfikować 
się z każdym z wymienionych punktów. Najtrudniej jest nam 
odnaleźć w sobie ziemię żyzną, ponieważ nie zawsze potra-
fimy dochować wierności nie tylko Jezusowi, lecz także swo-
im słowom. Choć dziś jesteśmy wierni, to musimy uważać, 
abyśmy tej wierności Jemu dochowali także i jutro. „Niech 
przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”  
(1 Kor 10, 12) – poucza nas św. Paweł.

Być ziemią żyzną oznacza bowiem być świętym. A do 
świętości doprowadzić może nas jedynie sam Bóg, o włas-
nych siłach uświęcić się nie zdołamy. Prośmy Pana Boga  
o łaskę świętości dla nas samych i naszych bliskich.

Czy potrafię dochować wierności Bogu?
Jak wygląda moje życie i do czego je można

porównać?

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ks. Jerzy Martinowicz

Mt 13, 24-30

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który 
posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie 
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu 
między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i 
wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie 
posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął 
się na niej chwast?». Odpowiedział im: «Nieprzyjazny 
człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz 
więc, żebyśmy poszli i zebrali go?». A on im odrzekł: 
„Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem  
z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; 
a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw 
chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę 
zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

PRZECIWSTAWIĆ SIĘ ZŁU     
W swojej przypowieści Chrystus Pan uświadamia nam, 

że Królestwo Boże już nadeszło. Ustawicznie się ono rozwi-
ja i dojrzewa. Właśnie dzisiaj żyjemy w okresie wzrastania 
Królestwa Bożego, który jest czasem Kościoła.

Musimy jednak pamiętać o ostrzeżeniu Pana Jezusa, że 
na świecie wciąż trwa szatański zasiew chwastu – zła. Do-
konuje się on wówczas, gdy nasze sumienie zasypia. Dlate-
go Jezus zachęca nas do czujności i rozwagi. Nie możemy 
pozwolić, aby w nasze serca przeniknęły nasiona zła, które 
zagłuszą złocistą pszenicę – owoc świętego życia. Trzeba 
uczynić wszystko, aby do nas odnosiły się słowa Chrystusa: 
„Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca” 
(Mt 13, 43). Dostąpimy tej radości, jeżeli będziemy budo-
wać swoje życie na fundamencie Bożych prawd i przykazań. 

Mądry i rozważny gospodarz z przypowieści nie pozwala 
sługom wyrwać chwastu, aby nie uszkodzić pszenicy. Sym-
bolizuje on miłosierną i wyczekującą na nasze nawrócenie 
postawę Boga. Jak troskliwy ojciec z sercem pełnym nadziei 
nie potępia, ale oczekuje na nasz powrót. Bóg jest Miłością 
– pisze św. Jan; i ta prawda o Wszechmogącym powinna być 
dla nas najważniejsza.

Czy moje postawy i czyny pozwalają ze spokojem 
oczekiwać momentu Sądu Bożego?

Czy staram się współpracować z łaską
samego Boga?

Świat potrzebuje 
kapłanów 

Jan Paweł II
 i podróże apostolskie

“ ” 

“ 

” 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Często idziemy 
do Boga jedynie  
w  c h w i l a c h , 
gdy potrzebuje-
my, żeby prosić 
o  pomoc .  Lecz 
Wszechmogący 

widzi dalej i zaprasza nas, 
abyśmy poszli dalej, do szu-
kania nie tylko Jego darów, 
ale i Jego samego, będącego 
Panem wszystkich darów; 
do powierzenia Jemu nie 
tylko problemów, ale i po-
wierzenia też życia. W ten 
sposób może wreszcie dać 
nam największą łaskę, jaką 
jest oddanie swego życia.

Tak, najważniejszą rze-
czą w życiu jest uczynienie 
z życia daru. Dotyczy to 
wszystkich: rodziców wzglę-
dem swoich dzieci i dzieci 
wobec rodziców w podeszłym 
wieku. Przychodzi mi tu na 
myśl sytuacja wielu osób 
starszych, pozostawionych 
samymi sobie przez rodzinę, 
tak jakby byli – wybaczcie, że 
tak powiem – odpadami. Jest 
to dramat naszych czasów: 
samotność osób starszych, a 
życie dzieci, wnuków nie sta-
je się darem dla starszych. 
Uczynienie z życia daru tych, 
którzy żyją w małżeństwie i 
tych którzy są konsekrowa-
nymi; jest istotne gdziekol-
wiek, zarówno w domu, jak 
i w pracy, a także dotyczy 
wszystkich osób wokół nas. 
Bóg pragnie, abyśmy wzra-
stali w darze: tylko w ten 
sposób staniemy się wielcy.

Fragment przemówienia 
przed modlitwą „Anioł Pański”

 w Watykanie, 29.09.2020

Papież Franciszek

Tegoroczne uro-
czystości odpu-
stowe w Trokie-
lach przeżywamy 
w  n iezwyk łych 
okolicznościach, 
w trudnych wa-

runkach pandemii, która 
napełnia smutkiem i lękiem 
serca ludzi na całym świe-
cie. Nie ma dziś tu tysięcy 
pielgrzymów, którzy co roku 
przybywają na spotkanie  
z Matką Bożą z różnych stron 
naszej diecezji. Nie ma gości 
z innych diecezji i z zagrani-
cy. Nie ma rzeszy kapłanów, 
sióstr zakonnych, radosnej, 
rozśpiewanej młodzieży...  
W tym roku nasze sank-
tuarium wydaje się smut-
ne i opustoszałe. A jednak 
chciałbym, aby do każdego  
z nas tu obecnych, a także  
do tych wszystkich, którzy 
łączą się z nami duchowo, 
dotarło dziś z tego świętego 
miejsca przesłanie nadziei. 
Dlatego na zakończenie 
chciałbym przytoczyć ury-
wek z kazania Ojca Świętego 
Franciszka, które wygłosił  
w ubiegłym roku w święto 
Nawiedzenia: „Matka Boża 
wie, co to wchodzenie, zna 
nasze drogi pod górę: jest 
nam siostrą w pielgrzymo-
waniu.  Doświadczona w 
trudzie, wie, jak nas ująć 
za rękę na wybojach, gdy 
znajdujemy się przed naj-
bardziej stromymi zakrętami 
życia. […] Maryja raduje się, 
ponieważ niesie Emmanuela, 
Boga z nami”.

Fragment kazania
wygłoszonego podczas

Mszy Świętej w Trokielach, 
02.07.2020

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Pionierzy miłości, lub jak zapoczątkować  
kult miejscowych bohaterów

KOLEBKA
ZAMIŁOWANIA

Rok temu ksiądz biskup 
grodzieński Aleksander Kasz-
kiewicz pobłogosławił nową 
wspólnotę wiernych, którą 
zawierzył wstawiennictwu 
rodaczki, zasłużonej przed 
Panem. Terytorium parafii 
obejmuje 2 osiedla miejskie 
Grodna-Łosośna i Baranowicze 
oraz wieś Tarusicze. Są to dość 
duże osiedla, które stale się 
rozszerzają.

„Gdy już wiedziałem, że z 
woli księdza biskupa Aleksandra 
Kaszkiewicza zostanę probosz-
czem nowoutworzonej wspólno-
ty parafialnej, od razu przyszła 
mi myśl, aby obrać za patronkę 
parafii bł. Mariannę Biernacką – 
mówi ks. Jerzy Martinowicz. – 
Wybór ten jest uzasadniony tym, 
że parafia jest blisko tego miej-
sca, gdzie w lipcu 1943 roku bło-
gosławiona została rozstrzelana 
przez hitlerowców. Zwyczajna 
kobieta, która zupełnie niczym 
się nie wyróżniała wśród innych 
osób. Była jak wiele innych ko-
biet zatroskana o swoją rodzinę, 
oddana Bogu i Kościołowi... Dla-
tego uważam, że tym bardziej 
powinna być nam bliska i droga. 

Pragniemy wpatrywać się w jej 
postać, wielbiąc Pana Boga za 
świętość objawiającą się w zwy-
czajnych i prostych ludziach”. 

Coraz więcej kobiet, 
zwłaszcza wdów, teściowych 
i synowych, zwraca się do  
bł. Marianny jako swojej pa-
tronki i orędowniczki. Proszą 
ją o pomoc przed Bogiem 
również małżeństwa pragnące 
potomstwa. „Zauważyłem, że 
już kilka kobiet zamówiło Msze 
św. w intencji swoich synowych 
– opowiada ks. Jerzy. – Dlate-
go moim wielkim pragnieniem 
jest, aby nowa świątynia, która 
wierzę kiedyś mimo wszystko 
powstanie w mieście nad Nie-
mnem, stała się prawdziwą 
szkołą bł. Marianny, by każdy 
mógł zaczerpnąć w niej ducha 
pokory i skromności. Tego w 
sposób szczególny potrzebuje 
współczesny człowiek, który bar-
dzo często wpada w pychę i goni 
za tym, co jest jedynie atrakcyjne 
i modne”. 

Parafianka Helena Omiel- 
janczyk dodaje, że ma silne 

pragnienie poznania życia  
bł. Marianny, aby bliżej poznać 
jej tożsamość i odkryć tajemni-
cę miłości. „W biografii błogo-
sławionej najbardziej imponu-
jące jest to, że poświęciła życie 
nie za syna, również skazanego 
na rozstrzelanie, lecz za syno-
wą. Zwracając uwagę na zwykłe 
ludzkie relacje, rozumiesz: syn 
dla matki jest zawsze najwięk-
szym skarbem. Jednak ta kobie-
ta znalazła siłę do trudnego, lecz 
uzasadnionego wyboru: oddała 
życie za ciężarną dziewczynę,  
w rzeczywistości – obcą dla niej” 
– dzieli się swoimi myślami 
Pani Helena.

Proboszcz parafii ma na-
dzieję, że postać bł. Marianny 
Biernackiej pozwoli wiernym 
inaczej spojrzeć na teściowe, 
a dla nich samych stanie się 
zachętą do budowania pokoju 
oraz zgody w rodzinie. Ma sil-
ne pragnienie, aby świątynia 
na wzór błogosławionej, któ-
ra swoją modlitwą upraszała 
łaski dla męża, dzieci, zięcia 
i synowej oraz wnuków, sta-
ła się szczególnym miejscem 
modlitwy za rodziny, w spo-
sób szczególny za te, które 
przeżywają trudności i ludzkie 

dramaty. 
Nowo utworzona parafia 

jest pierwszą w historii diecezji 
grodzieńskiej,a z pewnością i 
w świecie, która została na-
zwana imieniem bł. Marianny 
Biernackiej. Odtąd jej misją 
jest ujawnianie piękna osoby 

błogosławionej i kierowanie 
działań na to, aby nasz kraj 
otrzymał kolejną świętą. 

NAJPIERW – ŻYWY 
KOŚCIÓŁ, A POTEM –
ŚWIĄTYNIA Z CEGŁY
Wierni z parafii bł. Marian-

ny Biernackiej nie mają jeszcze 
własnego miejsca na spotkania 
na Mszę św. Zbierają się raz  
w tygodniu na niedzielnej Eu-
charystii w kościele w Adamo-
wiczach (dekanat Sopoćkinie). 
Tam również odbywają się 
wielkie uroczystości.

Wszystkie procedury, doty-
czące przydziału ziemi, zostały 
rozpoczęte w styczniu tego 
roku. Istnieją jednak pewne 
przeszkody, które jeszcze nie 
pozwalają na jego uzyskanie. 
Lecz parafianie są przekonani, 
że istniejące problemy tylko 
dowodzą: gdzie powinna być 
chwała Boża, tam i trudności 
są większe. Mają nadzieję, że 
z pomocą Pana Boga i przy 
wsparciu władz lokalnych bę-
dzie pozytywnie rozwiązany 
ten problem.

„Podczas gdy nie mamy 
własnego kawałku ziemi, nasza 
działalność jest ograniczona. 
Chcemy jak najszybciej mieć 
przynajmniej tymczasową ka-
plicę, w której będzie koncentro-
wać się życie parafii. Ludzie mu-
szą mieć stały dostęp do swojego 
duszpasterza. Ja osobiście bar-
dzo chcę więcej czasu poświęcić 
moim parafianom, rozpocząć 
pracę z dziećmi i młodzieżą, 
stworzyć grupy modlitewne” – 
dzieli się ks. Jerzy.

Tymczasem małymi kroka-

mi buduje się wspólnota wie-
rzących, w której ludzie mogą 
wzajemnie wzmacniać się w 
wierze. „Nawet spotkania raz 
w tygodniu wśród znajomych o 
podobnych poglądach odciągają  
od codzienności i kierują ku 
wzniosłości – mówi Pani Helena.  

– Mi też się podoba, że ksiądz 
proboszcz zawsze stara się z 
nami komunikować. Utworzył 
grupę w Viber, i teraz często sły-
chać dźwięk powiadomień: albo 
gratulacje, albo ogłoszenia. Miło 
jest czuć więź z duszpasterzem i 
widzieć jego zainteresowanie... 
Mój syn jest ministrantem. Czę-
sto zdarza się mu służyć do Mszy 
samemu. I ksiądz proboszcz za-
wsze znajdzie słowa wsparcia. 
Na Triduum Paschalne przy oł-
tarzu byli tylko ks. Jerzy i mój 
Paweł. A ksiądz powiedział mu 
później: «Ty pierwszy raz byłeś 
sam, i ja pierwszy raz byłem 
sam w tak ważnym momencie. 
Jednak razem świetnie się spisa-
liśmy!». Są to małe rzeczy, lecz 
tak naprawdę budują relacje”.

Ksiądz proboszcz parafii 
dodaje: „Chciałbym, aby to była 
żywa wspólnota, gdzie każdy 
będzie zauważony i zaangażo-
wany. A patrząc na dzisiejszych 
swoich parafian, którzy w każdą 
niedzielę gromadzą się na Eu-
charystii (a jest ich prawie 100 
osób), widzę, że oni też tego 
pragną. Pragną mieć duszpa-
sterza i własną świątynię, gdzie 
wspólnie będziemy wzrastać  
w wierze, we wzajemnej miłości, 
budować prawdziwą wspólnotę  
i stawać się świadkami Chrystu-
sa w świecie”.

HISTORIA ZACZYNA SIĘ
OD MAŁYCH RZECZY
W krótkim czasie istnienia 

parafii zostało ochrzczonych 
już 5 dzieci. Wkrótce odbę-
dzie się kolejne ważne wyda-
rzenie – pierwszy ślub. Życie 
wiernych stopniowo zostaje  

nasycone i bardzo ważnymi 
wydarzeniami.

„Uważam, że największym 
wydarzeniem dla naszej młodej 
wspólnoty była wizyta księdza 
biskupa pomocniczego diecezji 
Józefa Staniewskiego. Hierarcha 
w II Niedzielę Wielkiego Postu 

nawiedził naszą niedzielną Eu-
charystię i jej przewodniczył. 
Ksiądz biskup Józef w tym dniu 
modlił się za młodą parafię, aby-
śmy z Bożą pomocą osiągnęli 
zadany cel – budowę świątyni. 
Wizyta wikariusza generalnego 
diecezji dodała nam potrzebnej 
odwagi i pewności, że obraliśmy 
prawidłowy kierunek” – mówi 
ks. Jerzy.

Kolejnym bardzo ważnym 
i symbolicznym dla parafii 
wydarzeniem była pierwsza 
uroczystość odpustowa w dniu 
wspomnienia liturgicznego  
bł. Marianny, które przypada 
12 czerwca. W tym dniu odbyła 
się Msza św. w miejscu, gdzie 
błogosławiona została roz-
strzelana wraz z mieszkańcami 
Grodna i Lipska. „Podczas tego 
święta czuliśmy się jak jedna 
rodzina. Być może dlatego, że 
razem staraliśmy się zorgani-
zować tą uroczystość – każdy 
starał się dołączyć, przynajmniej 
przynieść kwiaty do dekoracji. 
Być może dlatego, że w szcze-
gólny sposób odczuwaliśmy bli-
skość bł. Marianny i jej niewyob-
rażalny wyraz troski” – dodaje 
Pani Helena.

W naumowickim lesie na 
fortach, które stały się nie-
mym świadkiem dramatycz-
nych wydarzeń z 1943 roku, 
parafianie dziękowali Panu 
Bogu za odwagę i heroizm 
poprzednich pokoleń, które w 
obronie krzyża, wiary i tego co 
Boże i święte oddali swe życie.  
Prosili również bł. Mariannę 
o pomoc w rozstrzygnięciu 
wszystkich momentów organi-
zacyjnych z otrzymaniem placu 
pod budowę kościoła. „To była 
piękna modlitwa, na której zgro-
madzili się członkowie naszej 
parafii, którym zależy na przy-
szłości Kościoła – zaznacza ks. 
Jerzy. – Jestem przekonany, że  
bł. Marianna wspiera od samego 
początku naszą wspólnotę para-
fialną. Zawsze gdy powstają ja-
kieś problemy, by dalej stawiać 
kolejne kroki, jeżdżę na forty, 
gdzie została rozstrzelana nasza 
patronka. I wtedy i sercu sobie 
mówię: Marianna, jeśli chcesz, 
żeby była nowa świątynia de-
dykowana tobie, to się postaraj 
otrzymać potrzebne pozwolenie 
czy jakiś oczekiwany dokument. 
I rzeczywiście błogosławiona 
pomaga! Wtedy, gdy czekaliśmy 
na państwową rejestrację naszej 
parafii, kilkakrotnie jeździłem do 
Naumowicz. Prosiłem Marian-
nę o wsparcie. I nie zawiodła! 
Rejestracja państwowa parafii 
została podpisana 1 listopada 
w uroczystość Wszystkich Świę-
tych! Odczytuję to jako dowód 
na to, że święci i błogosławieni 
nam rzeczywiście pomagają,  
że są blisko nas”.

Angelina Marciszewska

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo-
je oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Te słowa są za-
równo przerażające, jak i zachwycające. Przerażają tym, że 
patrząc w głąb naszych serc, rozumiemy: być może nigdy 
nie będziemy w stanie przybliżyć się do idealnej miłości. 
Zachwycają jednak prawdą, że wśród nas są osoby zdolne 
do poświęcenia się.

Nie ma potrzeby, aby sięgać daleko – ani krajów zamor-
skich, ani średniowiecza, by znaleźć tych, którzy do końca 
przestrzegali przymierza miłości Chrystusa. Jedna z takich 
bohaterskich postaci żyła obok nas w ubiegłym stuleciu.  
Bł. Marianna Biernacka była wśród mieszkańców Grodna 
i Lipska, których rozstrzelano podczas II wojny światowej. 
Oddała swoje życie za ciężarną synową, błagając niemie-
ckiego żołnierza, by wziął ją zamiast synowej.

Razem w modlitwie na pierwszej odpustowej uroczystości

Parafia jest na razie mała,  
ale aktywna

„Narodziny” nowego członka 
wspólnoty parafialnej

http://code-industry.net/
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 � W Watykanie ogłoszono 
Dyrektorium Ogólne o Kate-
chizacji przygotowany przez 
Papieską Radę ds. Nowej 
Ewangelizacji. Składa się 
z 3 części i 12 rozdziałów. 
Osobny rozdział poświęcony 
jest refleksji nad rolą kultury 
cyfrowej. W szczególności 
zwraca się uwagę na naukę i 
technologię. Specjalne miej-
sce w dokumencie poświę-
cono kwestii bioetyki. Nowe 
Dyrektorium Ogólne o Ka-
techizacji zostało „spadko-
biercą” „Ogólnej Instrukcji 
Katechetycznej” z 1971 roku 
i „Dyrektorium Ogólnego  
o Katechizacji” z 1997 roku.

 � Biuro Informacji Finan-
sowej złożyło sprawozdanie 
za 2019 rok. Zawiera prze-
gląd działalności struktu-
ry finansowej i statystykę.  
Z dokumentu wynika, że  
w ubiegłym roku Biuro otrzy-
mało 64 doniesienia o podej-
rzanej działalności finanso-
wej. Większość przypadków 
potencjalnych przestępstw 
dotyczyła „podmiotów za-
granicznych” lub działań 
podlegających jurysdykcji 
innych krajów lub związa-
nych z nimi. W trakcie ana-
lizy watykańskich struktur 
finansowych potwierdzono 
średnio-niski poziom ryzyka 
w zakresie otrzymania pie-
niędzy i niski poziom finan-
sowania terroryzmu.

 � Biskupi USA wystąpili 
przeciwko przywróceniu kary 
śmierci. „Jest to sprzeczne 
z  Ewangel ią” – czytamy  
w specjalnym oświadczeniu 
podpisanym przez księdza 
prałata Paula Coakley’a, 
arcybiskupa Oklahomy City 
i przewodniczącego Komisji 
Sprawiedliwości i Rozwoju 
Człowieka na Konferencji 
Biskupów USA. Hierarcha 
zauważył ,  że  z  inic jaty-
wy papieża Franciszka w 
2018 roku dokonano zmian  
w Katechizmie Kościoła Ka-
tolickiego, zgodnie z którymi 
kara śmierci została uznana 
za niedopuszczalną. Według 
arcybiskupa „nie oznacza 
to łagodności wobec prze-
stępców, lecz poszanowanie 
godności ludzkiego życia”.

 � Ekwador – to kolejny 
kraj, do którego wysłano 
papieską pomoc w walce z 
pandemią koronawirusa. 
Wcześniej specjalistyczny 
sprzęt trafił do szpitali w 
Lecce we Włoszech, w Su-
czawie w Rumunii i w Ma-
drycie w Hiszpanii. Papież 
Franciszek przekazał także 
10 respiratorów dla Syrii i 
3 dla szpitala św. Józefa w 
Jerozolimie. Sprzęt diagno-
styczny skierowany jest do 
szpitali w Gazie i w Betlejem.

 � T r z e c h  e m e r y t o w a -
nych przywódców wspólnot 
chrześcijańskich w Ziemi 
Świętej wezwali do zakoń-
czenia konfliktu izraelsko- 
palestyńskiego. Ze strony 
Kościoła Katolickiego apel 
podpisał patriarcha-emeryt 
Michael Szabo, w imieniu 
Kościoła anglikańskiego – 
biskup-emeryt Riah Abu 
El-Assal, ze strony Kościoła 
Luterańskiego – biskup- 
emeryt Munib Younan. Hie-
rarchowie wzywają do po-
jednania opartego na równej 
godności i równych prawach 
wszystkich osób i narodów. 
„Pokój w Ziemi Świętej jest 
możliwy od wielu lat. Prob-
lem polega na tym, że decy-
zja ONZ i wszystkich krajów 
nie jest wykonywana” – za-
uważają autorzy ekumenicz-
nego apelu.

vaticannews.va

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

Dar dla naszego 
Kościoła

Mottem swojej posługi 
kapłańskiej wybrałem frag-
ment (Іz 6,8): „I usłyszałem 
głos Pana mówiącego: «Kogo 
mam posłać? Kto by Nam 
poszedł?» Odpowiedziałem: 
«Oto ja, poślij mnie!»”. Te 
słowa zmieściłem na prymi-
cyjnym obrazku. 

Moim zdaniem jedną z 
głównych misji każdego ka-
płana – jest służba Bogu i 
ludziom. I ta służba musi 
być wykonywana z miłością. 
Każdy kapłan powinien dą-
żyć do świętości, aby poprzez 
swój przykład zaprowadzić 

drugą osobę do Boga. Ważną 
sprawą kapłana jest przebu-
dzenie człowieka do przyję-
cia łaski wiary i oczywiście 
pomóc człowiekowi w jego 
duchowym rozwoju. 

Moje główne postano-
wienie – to być dobrym ka-
płanem i dążyć do świętości. 
Nieustannie pogłębiać swo-
ją wiedzę i poznawać Pana 
Boga, aby móc przekazać 
Słowo Boże innym ludziom. 
Będę się starał dobrze wy-
pełnić powierzoną mi misję, 
którą przyjąłem wraz z przy-
jęciem święceń kapłańskich.

Jestem bardzo wdzięcz-
ny swemu proboszczowi  
ks. kanonikowi Włodzimie-
rzowi Hulajowi і kapłanom, 
posługującym w rodzinnej 
parafii oraz wszystkim księ-
żom i siostrom zakonnym, 
których Boża Opatrzność 
postawiła na drodze mojego 
życia. Siostrom szczególnie 
jestem wdzięczny za modli-
twę, którą nieustannie mnie 
obdarowują. Jestem rów-
nież wdzięczny tym ludziom, 
którzy się za mnie modlili i 
modlą.

Specjalnie dla ”Słowo Życia” nowoprezbiterzy opowiedzieli o tym, jakie 
motto wybrali do swojej posługi kapłańskiej, jakie są główne misje kapłana  
i pasterza, a także o tym, czy mają jakieś osobiste cele.

Ks. Andrzej Strukiel     
urodził się 19 listopada
1993 roku. Pochodzi
z parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Lidzie.

„Synu, jeżeli masz za-
miar służyć Panu, przygotuj 
swą duszę na doświadczenie! 
Zachowaj spokój serca i bądź 
cierpliwy, a nie trać równo-
wagi w czasie utrapienia!” 
(Syr 2, 1-2). Kiedyś w Kole 
Biblijnym w seminarium je-
den kleryk zaproponował do 
refleksji te słowa w aspekcie 
kapłaństwa. Te słowa mocno 
utkwiły w moim sercu, więc 
umieściłem je na prymicyj-
nym obrazku.

Uważam, że pasterz po-
winien dbać o wiernych. 
Posługując Bogu i bliźnie-
mu, powinien okazywać 
miłość, człowieczeństwo,  

nieobojętność. Myślę, że 
każdy kapłan, którego ręce 
w dniu święceń zostały na-
maszczone świętym olejem, 
powinien być blisko człowie-
ka. Do tej bliskości w sposób 
szczególny zachęca obecny 
Ojciec Święty Franciszek, 
który podkreśla, że ksiądz nie 
musi być „Supermanem” i nie 
może „flirtować” ze świato-
wym życiem. „Pasterz musi 
pachnieć owcami, a nie dro-
gimi perfumami”. Do najważ-
niejszych obowiązków ka-
płana należy „ubogim nieść 
dobrą nowinę, więźniom gło-
sić wolność, a niewidomym 
przejrzenie; uciśnionych  

obdarzać wolnością i obwo-
ływać rok łaski od Pana”. 
Poza tym, trzeba „opatrywać 
rany serc złamanych i pocie-
szać zasmuconych”.

Jeśli chodzi o cele, chciał-
bym jak najdłużej zatrzymać 
odczucia, które teraz przeży-
wam. Przystąpić do ołtarza 
Pana Boga – to wielka ra-
dość. Chcę dzielić się tą ra-
dością, żyć w niej i świadczyć 
o niej.

Jestem bardzo wdzięczny 
mojemu proboszczowi, ks. 
kanonikowi Włodzimierzo-
wi Hulajowi. Dla mnie jest 
dobrym przykładem księdza 
i silnym wsparciem na tej 

drodze. Głęboko w sercu za-
chowałem również przykład 
życia, wiary i kapłaństwa 
świętej pamięci ks. profeso-
ra Tadeusza Wyszyńskiego, 
którego miałem szczęście 
spotkać podczas formacji se-
minaryjnej.

Jestem wdzięczny rodzi-
nie, mamie i babci. Chciałbym 
wyróżnić mojego rodzonego 
brata Ernesta, który nieco 
wyprzedził mnie w drodze 
do kapłaństwa. Jednak nasze 
ścieżki życiowe są bardzo bli-
skie i splecione. Z całego ser-
ca dziękuję wszystkim, którzy 
się za mnie modlą.

Ks. Tomasz Mikołajczyk  
urodził się 1 kwietnia
1996 roku. Pochodzi
z parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Lidzie.

„Co do mnie, nie daj 
Boże, bym się miał chlubić 
z czego innego, jak tylko z 
krzyża Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, dzięki któremu 
świat stał się ukrzyżowany 
dla mnie, a ja dla świata”  
(Ga 6, 14). To właśnie te słowa 
świętego Pawła znalazły od-
powiedź w moim sercu, zanim 
ostatecznie zdecydowałem 
wybrać drogę kapłaństwa i po 
raz pierwszy przekroczyłem 
próg Seminarium Duchow-
nego. Przypuszczam, że one, 
w większości przypadków, w 
jakiś tajemniczy sposób towa-
rzyszą mi i odkrywają tożsa-
mość kapłana, jego powołanie 
i misję na świecie.

Z jednej strony czuję, jak 
bardzo nie dorastam do reali-
zacji tych słów w codziennym 
życiu, a z drugiej – zauważam,  

jak pomagają one nie stracić 
pierwotnego zapału naśla-
dowania Chrystusa. Jedną 
z głównych misji kapłana, 
moim zdaniem, jest chęć zjed-
noczenia Serca Bożego z ser-
cem człowieka. Jest to moż-
liwe tylko wtedy, gdy kapłan 
pozwala Wszechmogącemu 
działać przez niego: poucza-
jąc, przebaczając, pociesza-
jąc, poświęcając się i na nowo 
ustanawiając więzi miłości 
między Bogiem a człowiekiem.

Prawdopodobnie każdy, 
kto przyjmuje święcenia ka-
płańskie, na początku swojej 
podróży stawia sobie pew-
ne zadania, którym chce być 
wierny. Uważam, że priory-
tetem powinna być modlitwa 
i osobista relacja z Bogiem, 
ponieważ tylko dzięki temu 
kapłan jest w stanie dzielić się 

swoim powołaniem z innymi. 
A także wierność obietnicom 
i obowiązkom wynikającym 
z istoty święceń kapłańskich. 
I, oczywiście, uświadomienie 
sobie, jak duży i bezcenny dar 
został niezasłużenie mi dany, 
aby zawsze być wdzięcznym 
za zaufanie, którym Bóg mnie 
obdarzył.

Trudno jest zapamiętać 
wszystkich ludzi, którym je-
stem szczególnie wdzięczny za 
wsparcie i przykład na drodze 
do kapłaństwa, ponieważ każ-
dy z nich w jakiś sposób wpły-
nął na moją duchową forma-
cję. Jednak, przede wszystkim, 
wspomnę moich rodziców. 
Dzięki naśladowaniu wzorca 
ich życia, stopniowo kształ-
towałem pewną wizję tego 
świata, tych wiecznych war-
tości, które są teraz swoistym 

punktem odniesienia w życiu. 
A także, oczywiście, ci kapła-
ni, których spotkałem po raz 
pierwszy i którzy pozostawili 
niezapomniany ślad w moim 
sercu. Nie mogę nie wspo-
mnieć o. Witolda Żelwetro, 
którego oddanie i miłość do 
jego posługi zawsze popycha-
ły mnie do podejmowania na-
jodważniejszych i najbardziej 
odpowiedzialnych decyzji.

Myślę, że każda osoba, 
którą spotkałem na swojej 
drodze, ma ogromny związek 
ze wszystkim, co dzieje się 
teraz w moim życiu. Dlatego 
niezmiernie jestem wdzięczny 
wszystkim, którzy w jakiś spo-
sób okazali zainteresowanie i  
nie byli obojętni wobec mojej 
przyszłości.

Ks. Eugeniusz Amosionok 
urodził się 8 marca
1987 roku. Pochodzi
z parafii św. Andrzeja
Apostoła w Słonimiu.

„Tak bowiem Bóg umi-
łował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał ży-
cie wieczne” (J 3, 16). Ten 
fragment uważany jest za 
najbardziej znany werset 
w Biblii, a czasami nazy-
wany „Ewangelią w piguł-
ce”. Mówi o najważniejszej 
prawdzie – o wielkiej Mi-
łości Boga do człowieka, 
która jest darem. Miłość 
ta wypełniła się na krzy-
żu jako nasze Odkupienie. 
Doświadczam tej wielkiej 
Miłości i chcę Ją głosić w 
swoim życiu kapłańskim, 
dlatego umieściłem te 
słowa na swoim obrazku  

prymicyjnym. 
Moja wizja kapłaństwa 

i posługi duszpasterskiej 
wypływa z Konstytucji 
Zgromadzenia Najświęt-
szego Odkupiciela, do któ-
rego należę. Według niej 
ojcowie redemptoryści jako 
słudzy Ewangelii, wiedzeni 
przez Ducha Świętego, w 
szczególny sposób zosta-
ją włączeni w misję Chry-
stusa. Powinni być blisko 
ludzi, szczególnie ubogich 
i opuszczonych, nieść im 
Dobrą Nowinę i sprawować 
dla nich sakramenty świę-
te, przede wszystkim Eu-
charystię oraz Sakrament 
Pokuty i Pojednania. 

Przyjmując święcenia  

kapłańskie zrobiłem kon-
kretne postanowienia, 
swoiste zawarcie umowy 
między mną a Panem Bo-
giem. Są one bardzo osobi-
ste, związane z modlitwą, 
z częstszym przebywaniem 
przed Najświętszym Sakra-
mentem, a także z większą 
czcią Matki Bożej.

Teraz gdy już jestem 
kapłanem, chciałbym wy-
razić słowa wdzięczności 
tym wszystkim, którzy po-
magali mi w drodze do oł-
tarza. Przede wszystkim 
jestem wdzięczny rodzicom, 
za wychowanie i wsparcie. 
Również jestem wdzięczny 
wielu kapłanom i siostrom 
zakonnym. Świadectwo ich 

życia pomogło mi zdecydo-
wać się na drogę kapłań-
stwa i dojść do święceń. 
Wśród osób duchownych i 
zakonnych, pragnę szcze-
gólnie wyróżnić mojego 
rodzonego brata, Dmitrija, 
również kapłana redemp-
torystę. Towarzyszył mi 
na tej drodze i wspierał na 
wszystkie możliwe sposoby. 
Wiem, że parafianie z Po-
rzecza, Nowej Rudy i moi 
znajomi wspierają mnie 
modlitwą. Wszystkim im 
jestem bardzo wdzięczny  
i w zamian ogarniam ich 
swoją modlitwą.

O. Maksym Łabkow CSsR 
urodził się 2 sierpnia
1988 roku. Pochodzi z parafii 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Porzeczu
(dekanat Grodno-Wschód).

Dziękujemy Bogu za nowych kapłanów! Życzymy im, aby swoim życiem przekonywali ludzi o pięknie tajemnicy Ewangelii 
i byli dowodem, że blask Dobrej Nowiny jest silniejszy niż ciemność zła. Niech w życiu na pierwszym miejscu zawsze będzie 
Chrystus, ponieważ tylko z Nim jesteśmy w stanie zmienić świat na lepsze.

Ks. Jerzy Martinowicz
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Czas słoneczny
W Soligorsku na terenie 
kościoła św. Franciszka  
w pobliżu bramy zamon-
towano zegar słoneczny.
Tworzył go i przeprowadzał 

wszystkie niezbędne obliczenia 
proboszcz parafii o. Sobiesław 
Tomala OFM wraz z wiernymi. 
W środku zegara umieszczony 
jest gnomon, od którego pada 
cień. Ten cień pokazuje czas. 
Nałożony na zegar łaciński  
napis brzmi: „Ten cień prze-
chodzi, jak nasze życie na 
ziemi”. Kolejny napis to motto 
Zakonu Braci Mniejszych: 
„Pokój i dobro”. Na wstędze 
znajdują się również współ-
rzędne Soligorska, herb mia-
sta i herb zakonu francisz-
kanów.

Jak zauważył proboszcz pa-
rafii, w planach jest stworzenie 
zegara ściennego i równiko-
wego.

Niechciany sąsiad
W Pakistanie  zginął 
chrześcijanin zaatako-
wany za zakup domu w 
dzielnicy w Peszawarze 
zamieszkałej przez więk-
szość muzułmańską.
Mężczyzna zmarł po pięciu 

operacjach, w wyniku ran 
odniesionych po ataku, do któ-
rego doszło ze strony agresyw-
nych sąsiadów uważających 
chrześcijan za niepożądanych 
w zdominowanej przez nich 
dzielnicy miasta. Uznali to 
za niegodne. Najpierw gro-
zili oni rodzinie, nakazując 
opuszczenie domu w ciągu 
doby. Następnie zaatakowali  
za pomocą broni palnej.

Dokonany аtak jest naj-
gorszą formą dyskryminacji i 
prześladowania skierowaną 
przeciwko mniejszościom reli-
gijnym w tym państwie.

1 lipca, do 1969 roku, był 
szczególnym dniem świętowa-
nia Najdroższej Krwi Zbawiciela. 
Uroczystość ta była ustanowio-
na w 1849 roku przez papieża 
Piusa IX. W 1933 Papież Pius 
XI podniósł je do rangi świąt 
pierwszej klasy na pamiątkę 
dziewiętnastu wieków, jakie 
upłynęły od momentu przelania 
Najświętszej Krwi za ludzkość. 
W 1960 roku papież Jan XXIII 
ogłosił list apostolski „Inde a 
Primis” o rozszerzaniu nabo-
żeństwa ku czci Przenajdroż-
szej Krwi Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa, jako nieograniczone-
go źródła duchowych owoców 
i lekarstwa przeciw złu nękają-
cemu ludzkość. Była to zachęta 
wiernych, aby przez cały lipiec 
otoczyć szczególną czcią Krew 
Chrystusa i rozważać tajemni-
cę o Jej niesłychanej obfitości i 
nieogarnionej wartości. Właśnie 
papież Jan XXIII zatwierdził li-
tanię do Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa.

Nabożeństwo to ma swoje 
uzasadnienie w Słowie Bożym. 
Zapewne siódmy miesiąc roku 
był wybrany do tego wzniosłe-
go celu nieprzypadkowo. Liczba 
siedem symbolizuje doskonałe 
dzieło Boże. W Starym Testa-
mencie kapłan w świątyni do-
konywał przebłagania za siebie 
samego, za swój dom i za całe 
zgromadzenie Izraela poprzez 
pokropienie ołtarza krwią cielca 
i kozła siedem razy (por. Kpł 15, 
19). Podobnie Jezus Chrystus, 
najwyższy kapłan, składając 
przebłagalną ofiarę za grzechy 
Adama i całej ludzkości przelał 
swoją Krew siedmiokrotnie.

Pierwszy raz miało to miej-
sce na górze Oliwnej, gdy „Jego 
pot był niczym gęste krople 
krwi” (Łk 22, 44). W ogrodzie 
Eden Adam sprzeciwił się Bożej 
woli, oddał swoje prawo pa-
nowania na ziemi pod władzę 
szatana i ściągnął przekleństwo. 
„Przeklęta niech będzie ziemia 
z twego powodu: w trudzie bę-
dziesz zdobywał od niej poży-
wienie dla siebie po wszystkie 
dni twego życia. Cierń i oset 
będzie ci ona rodziła, a przecież 
pokarmem twym są płody roli. 
W pocie więc oblicza twego bę-
dziesz musiał zdobywać poży-
wienie” (Rdz 3, 17-19). W ogro-
dzie Getsemani, natomiast, Syn 
Boży poddał się woli Ojca Nie-
bieskiego nie zważając na wizję 
okrutnego cierpienia: „Ojcze, je-
śli chcesz, zabierz ode Mnie ten 
kielich! Jednak nie moja wola, 
lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 
22, 42) i swym krwawym potem 
odkupił to, co Adam utracił. 

Kolejny raz nasz Zbawiciel 
przelał Krew w domu arcyka-
płana Kajfasza, gdzie został 
targany, policzkowany, bity 
pięściami po twarzy, opluty, 
wyszydzony (por. Mk 14, 65) i 
gdzie wyrywano mu brodę (por. 
Iz 50, 14), by przez to cierpienie 
oczyścić wizerunek człowie-
ka ze wszelkiego zawstydze-
nia, poniżenia i obelgi, a także 
przywrócić ludzką godność. 
Następnie, Pan Jezus obficie się 
wykrwawił, gdy Jego ciało było 
bezlitośnie biczowane przy słu-
pie kaźni. „Tak nieludzko został 

oszpecony Jego wygląd i postać 
Jego była niepodobna do ludzi” 
(Iz 52, 14), by każdy z nas doznał 
fizycznego uzdrowienia ciała ze 
wszelkich chorób. Po raz czwar-
ty Krew polała się w pretorium 
przed Piłatem, gdy żołnierze za-
łożyli koronę cierniową na gło-
wę Syna Bożego, po to, byśmy 
doznali uzdrowienia umysłu. 
Po piąte, Krew z przebitych rąk 
miała obmyć i pobłogosławić 
pracę rąk naszych. Nogi, z kolei, 
zostały przebite, byśmy mogli 
chodzić w prawdzie i świetle 
Ewangelii, a ziemia, na której 
staną nasze nogi była oczysz-
czona, uświęcona i wyrwana z 
mocy szatana. 

Ostatni, siódmy raz, Krew 
i woda Zbawiciela wylała się 
do reszty, gdy Jego bok został 
przebity włócznią (por. J 19, 34), 
ku narodzeniu Kościoła, ducho-
wemu odrodzeniu człowieka 
i ocaleniu duszy. Podobnie jak 
Ewa została stworzona z boku 
Adama, jako jego niewiasta, tak 
i kościół Chrystusowy miał się 
wyłonić z otwartej rany boku 
Jezusa. Jednak, jeśli Ewa po-
dążyła za kłamstwem ducha 
nieczystego, to, wraz z Krwią i 
wodą Zbawiciela, Jego niewia-
sta otrzymała Ducha Świętego 
i czystego, by mogła usłuchać 
prawdy, nie błądzić w ciem-
nościach, nie poddawać się 
pokusom i dochować wierności 
swojemu Oblubieńcowi. Wysą-
czona do ostatniej kropli Krew 
Odkupiciela daje nam także 
nieograniczone zdroje miłości 
i miłosierdzia Bożego. Takim 
sposobem dokonane odkupie-
nie było całkowite i doskonałe. 
Dlatego nie ma na ziemi innej 
wartości większej od Krwi Je-
zusa Chrystusa. Ona oczyszcza, 
uświęca, usprawiedliwia, unie-
winnia, odnawia, uzdrawia, le-
czy rany duszy, łamie przekleń-
stwa i zniewolenia, chroni przed 
nieszczęściami, broni przed 
niszczącymi mocami ciemnoś-
ci i daje nam władzę nad nimi, 
wzmacnia naszą wolę, pokrze-
pia na drodze życiowej, wsta-
wia się za nami przed Bogiem, 
otwiera Niebo, gwarantuje Boże 
obietnice błogosławieństwa i 
zawsze jest po naszej stronie. 
Jej się należy najwyższy szacu-
nek i chwała ludu Bożego. 

W 1969 roku papież Paweł 
VI wprowadził zmiany do ka-
lendarza liturgicznego po So-
borze Watykańskim II, i obchód 
na cześć Krwi Pańskiej został w 
Kościele powszechnym złączo-
ny z uroczystością Najświętsze-
go Ciała Chrystusa, popularnie 
zwaną Bożym Ciałem. Obecnie 
stara tradycja zachowała się je-
dynie w sanktuariach Najświęt-
szej Krwi Pańskiej i zgromadze-
niach Księży Misjonarzy i Sióstr 
Adoratorek Krwi Chrystusa. Nie-
mniej jednak, każdy wierny, zna-
jąc Jej potężną moc, może, a na-
wet powinien, nadal podążać za 
nawołaniem papieża Jana XXIII 
i przez cały lipiec adorować i 
modlić się w sposób szczególny 
do Krwi Odkupiciela, wyprasza-
jąc odwrócenie złowrogich epi-
demii i błogosławieństwo dla 
ludzkości. 

Ludwiga Cydzik

Camino de Santiago  
zaprasza!

Droga św. Jakuba jest 
znowu dostępna dla piel-
grzymów.
Od 1 lipca jest ponownie 

otwarta katedra w Santiago 
de Compostela w północno-
-zachodniej Hiszpanii. W dal-
szym ciągu w świątyni oraz 
w schroniskach obowiązują 
szczególne zasady higieny, a 
pielgrzymi, którzy wybierają 
się na pątniczy szlak muszą 
wcześniej dowiedzieć się o sy-
tuacji epidemiologicznej.

Droga św. Jakuba, czyli Ca-
mino de Santiago, jest jednym 
z najważniejszych chrześci-
jańskich szlaków pielgrzym-
kowych, obok dróg do Rzymu i 
Jerozolimy. Wiedzie on od kra-
jów bałtyckich przez Polskę, 
Niemcy, Szwajcarię i Francję 
do grobu św. Apostoła Jakuba.

1 lipca 2020 r. w Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie w trakcie 
uroczystej liturgii ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa, kustosz Ziemi Świętej 
o. Francesco Patton OFM rozsypał na skale agonii płatki czerwonych róż 
jako symbol krwawego potu Zbawiciela

Jubileusz świątyni 
w Wiszniewie

28 czerwca wierni kościoła św. Judy Tadeusza w Wiszniewie (dekanat 
Smorgonie) obchodzili 200-lecie poświęcenia świątyni parafialnej. Zosta-
ła ona wzniesiona staraniem przodków jako świadectwo wiary i miłości  
do Chrystusa. Do dziś służy jako dom Boży na ziemi.

Data jubileuszu świą-
tyni, wznoszącej się na 
wiejskim wzgórzu, z pew-
nością nie jest zaznaczona 
na сzerwono w kalendarzu, 
lecz jest znamienna dla 
wszystkich mieszkańców 
miejscowości. Proboszcz 

parafii ks. Antoni Kozłowski, 
który służy w Wiszniewie od 
prawie 16 lat, mówi, że jeśli 
rozpatrywać kościół wyłącz-
nie jako budynek architek-
toniczny, to 2 wieki – nie 
jest aż tak dużo, ponieważ 
na terenie diecezji znajdują 
się bardziej starożytne świą-
tynie. Lecz jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że kościół  
w Wiszniewie jest przede 
wszystkim wspólnotą, to dla 
parafii taka rocznica jest do-
niosła i uroczysta.

„Korzenie wiary kato-
lickiej na naszej ziemi są 
bardzo głębokie i mocne” – 

mówi ks. Antoni. – Świadczy 
o tym fakt, że mimo wszyst-
kich prób, które spotkały 
miejscowych wiernych i dusz-
pasterzy, bramy piekielne nie 
były w stanie pokonać Kościo-
ła Bożego. Nawet w ponurych 
czasach prześladowań drzwi 
świątynie nie były zamknięte, 
a ludzie bronili swojej wiary i 
opiekowali się rodzimą para-
fią. Jak wierzący wieki temu, 
tak i my teraz bardzo się 
cieszymy, że w każdym dniu 
i w każdej godzinie, radości 
lub smutku możemy przyjść 
do kościoła i powierzyć 
wszystkie swoje sprawy Panu 
Bogu... Obecnie parafia liczy 
465 wiernych. Są to ofiarni, 
pracowici i skromni ludzie. 
Rozumieją, że nie trzeba li-
czyć na to, że sąsiad lub inna 
osoba zajmie się kościołem, 
więc każdy stara się pomóc  
w naprawie, w dekoracji świą-
tyni, na terytorium przykoś-
cielnym czy na plebanii”.

Proboszcz opowiada, że 
przygotowania do obcho-
dów 200-lecia poświęce-
nia świątyni rozpoczęły się 
wcześniej. Podczas wizyty 
duszpasterskiej każda rodzi-
na otrzymała w prezencie 
książkę o historii kościoła 
oraz wyjątkowy kalendarz, 
w którym miesiąc czerwiec 
został poświęcony parafii 
w Wiszniewie. Prowadzono 
przygotowania do bierz-
mowania, zaplanowano 
także ośmiodniowe misje. 
Ale, niestety, współczesne  

okoliczności nie pozwoliły 
na realizację wszystkich pla-
nów – niektóre plany zosta-
ły przeniesione na następny 
rok.

Obchodzono jubileusz 
poświęcenia kościoła we-
dług skróconego scenariu-
sza. Odbyła się uroczysta 
Msza św. z udziałem księ-
dza biskupa grodzieńskiego 
Aleksandra Kaszkiewicza, 
podczas której zaprezento-
wano fabularno-dokumen-
talną opowieść Anatolija 
Szczuczko „Świątyń milczą-
ce cienie”. Hierarcha po-
święcił również ustawioną 
przy kościele pamiątkową 
odznakę jubileuszową – 
sześciotonowy głaz z wyku-
tym na nim krzyżem. 

„Jubileusz 200-lecia był 
dla nas dobrą okazją, by 
przypomnieć sobie nie tylko 
historię kościoła, ale także 
wyrazić wdzięczność i modlić 
się w intencji parafian, do-
broczyńców, którzy przez te 
wszystkie lata wnieśli wielki 
wkład w rozwój parafii, a tak-
że za kapłanów, którzy budzi-
li i wzmacniali ludzkie serca. 
Wierzę, że każdego z nich Bóg 
hojnie wynagrodzi i mam na-
dzieję, że w kościele w Wisz-
niewie nadal będą brzmieć 
głosy wiernych, którzy śpie-
wają i modlą się ku chwale 
Pana Boga” – podsumowuje 
ks. Antoni.

Kinga Krasicka

Kamienny kościół pod 
wezwaniem św. Judy Ta-
deusza Apostoła w Wisz-
niewie został zbudowany 
w 1811 roku w stylu klasy-
cystycznym. W 1820 roku 
świątynię konsekrował  
ks. bp Tadeusz Kundycz, 
sufragan trocki. 

Kościół posiada status 
zabytku architektury. Wy-
różnia się tym, że w ołta-
rzu centralnym znajduje 
się największy na Białoru-
si obraz św. Józefa z Dzie-
ciątkiem Jezus autorstwa 
znanego białoruskiego 
malarza Jana Damela. 
W podziemiach kościo-
ła znajduje się krypto- 
grobowiec rodziny Suli-
strowskich, fundatorów  
świątyni.

Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęca odznakę  
pamiątkową z okazji 200-lecia poświęcenia  
kościoła pw. św. Judy Tadeusza Apostoła
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Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

Większość z nas wie  
na czym polega problem 
pornografii. Znane są rów-
nież konsekwencje uczest-
nictwa w niej. Lecz mało 
jest informacji o tym, jak 
pomóc osobie uzależnio-
nej od pornografii. 

Najpierw należy usta-
lić, czy przyczyna proble-
mu leży na płaszczyźnie 
zewnętrznej (np. łatwy 
dostęp do materiałów 
pornograficznych, brak 
pozytywnych wzorców 
zachowań seksualnych w 
otoczeniu, brak relacji w 
rodzinie) lub wewnętrz-
nej (np. pornografia staje 
się jedynym sposobem na 
stymulowanie uwalniania 
hormonów, takich jak en-
dorfiny i adrenalina oraz 
związane z nimi reakcje). 
Od tego będą zależały  

zalecenia, które otrzymuje 
osoba, która trafiła „w pu-
łapkę”.

Warto pamiętać, że każ-
dy z nas może pomóc uza-
leżnionej osobie chociażby 
przez aktywne towarzysze-
nie, które będzie się wyra-
żało w słuchaniu i wyra-
żeniu empatii. Nie trzeba 
osądzać człowieka, należy 
wskazać mu drogę wyjścia 
z nieprzyjemnej sytuacji i, 
jeśli to konieczne, towa-
rzyszyć w podejmowaniu 
konkretnych kroków w kie-
runku zmian.

Bardzo ważne jest, aby 
na wstępnym etapie prze-
kazać bliźniemu, że Bóg 
kocha ludzi uzależnio-
nych i chce im pomóc, lecz 
nienawidzi grzech, któ-
ry człowieka dręczy. Gdy 
osoba uzależniona uzna  

pornografię za grzech, to 
wtedy spotka Chrystusa, 
który jest Zbawicielem i 
ustanowi Go Panem swego 
życia. 

Znalezienie drogi wyj-
ścia z uzależnienia nie 
jest łatwe, i najczęściej su-
geruje się, aby rozpocząć 
od kontroli myśli. Należy 
otworzyć umysł na Bożą 
przemianę, nauczyć się nie 
dopuszczać wyobrażenia 
niemoralnego zachowa-
nia. Seksualne myślenie 
powinno dotyczyć tylko 
swojej żony (męża). Naj-
ważniejsze jest uświado-
mienie sobie, że wyjście 
z uzależnienia jest walką, 
lecz Bóg jest po stronie 
człowieka, by mu pomóc. 

Następnie należy spró-
bować unikać pokus i 
zapobiec im. Najlepszą  

opcją jest zapobieganie  
od wczesnych lat, gdy ro-
dzice modlą się za swoje 
dzieci, rozmawiają, dają 
odpowiednią edukację 
seksualną, wyznaczają 
jasne granice. Rodzice po-
winni wiedzieć z jakimi ko-
legami ich dzieci spędzają 
wolny czas. Ważne jest 
wystrzegać się kontaktów 
z tymi, których interesu-
je pornografia, trzymać 
się z daleka od wszelkich 
sugestywnych materia-
łów, aż do zablokowania 
pornograficznych stron 
internetowych. Zaleca 
się wybierać alternatyw-
ne zachowania i sposoby 
myślenia, które odciążą  
od stresu. 

Bardzo ważne jest by-
cie otwartym na Boga, 
wierzyć w Jego zbawczą 

moc. Trzeba uświadomić 
sobie, że uzależnienie  
od pornografii jest poważ-
nym problemem, i sam 
człowiek nie jest w sta-
nie go pokonać. Aby sobie  
z tym poradzić, należy szu-
kać pomocy u Stwórcy: za-
planować regularny czas 
na modlitwę i spowiedź, 
spróbować docenić też 
wagę postu.

Należy zauważyć, że 
seks nie jest czymś złym. 
Pan Bóg stworzył wszyst-
kie części naszego ciała 
jako dobre. Pornografia 
jest nadużyciem seksu-
alnym, o którym Biblia 
mówi jako „cudzołóstwo”, 
„nierząd”, „złe pożądanie”. 
Prawdą jest również to, że 
musimy „od wszelkiego 
rodzaju zła z dala się trzy-
mać” (por. 1 Tes 5, 22). 

Wśród 7 złych nawyków 
(wad), które tłumią i za-
ciemniają sumienie, a także 
otwierają człowieka na zło i 
sprawiają, że jest podatny 
na grzech z przyzwyczajenia, 
Katechizm Kościoła Katoli-
ckiego nazywa lenistwo. Jest 
to rodzaj trwałego stosunku 
do życia, niechęć do wykony-
wania wysiłków fizycznych, 
umysłowych lub duchowych. 
Mówiąc najprościej, czło-
wiek owładnięty lenistwem 
marnuje, a nawet zabija czas 
dany przez Boga.

Krótkotrwałe lub spon-
taniczne problemy w sferze 
relacji z Bogiem zdarzają 
się u wszystkich wierzących 
oraz przypominają o słabości 
ludzkiej natury i potrzebie 
pomocy Ducha Świętego. 
Czasami nic się nie chce. 
Nie od razu jest to lenistwo. 
Przyczyna może być inna: 
przeciążenie pracą, zmęcze-
nie lub osłabienie. Grzech 
zaczyna się, gdy wewnętrzne 
lub zewnętrzne zawiłości 
odciągają osobę od działa-
nia, które powinien wyko-
nać. Szczególnie ważne jest 
tutaj słowo „powinien”. Im 
ważniejszy jest obowiązek, 
którego dana osoba unika, 
tym większa jest jego wina. 
W ten sposób rozumiemy, że 
im poważniejszy obowiązek, 
tym większy jest grzech. 

Można zgrzeszyć  n ie 
tylko myślą,  słowem lub 
uczynkiem, lecz także zanie-
dbaniem. Pamiętamy słowa 
Jezusa o Ostatnim Sądzie 
(MT 25, 31-46), na którym 
ludzie, którzy stali po lewej 
stronie Syna Człowiecze-
go, usłyszeli zarzut, że nie 
spełnili tego, co powinni: 
nie nakarmili głodnych, nie 
dali pić spragnionym  itd. 
Szczególnym rodzajem leni-
stwa jest duchowe lenistwo, 
które w teologii nazywa się 
„acedia”. To greckie słowo 
oznacza „beztroskę, frustra-
cję, ociężałość, zmęczenie, 
smutek”. Początkowo acedia 
dotyczyła życia mnichów 
i pustelników jako forma 
pokusy. Szczególnym mo-
mentem ataków złego ducha 
było południe, gdy słońce 
było bezwzględnie gorące 
na pustyni, co powodowało 
zmęczenie ludzi oddanych 
modlitwie i wyrzeczeniu się. 
Właśnie dlatego acedia jest 
również nazywana demonem 
południa. Istotne są teksty  
o acedii Ewagriusza z Pontu, 
który zauważa, że modlitwa, 
która do tej pory przynosiła 
radość, nagle traci smak. To 
samo stwierdza Katechizm: 
„Znużenie lub lenistwo du-
chowe posuwa się do odrzu-
cenia radości pochodzącej 
od Boga i do odrazy wobec 
dobra Bożego” (KKK 2094).

Lenistwu towarzyszy ro-
dzaj smutku wynikającego 
„z niezdolności do wiary  
w wielkość naszego ludzkiego 
powołania, które otrzyma-
liśmy od Boga” („Patrzeć 
na Chrystusa. Ćwiczenie się  
w wierze, nadziei, miłości”, 
Joseph Ratzinger). Przyszły 
papież Benedykt XVI nazy-
wa taką postawę ”dziwną 
nienawiścią do własnej wiel-
kości” i radzi dążyć do tego, 
co jest prawdziwe i wielkie, 
aby zapobiec pogłębieniu  
w sobie wewnętrznego smut-
ku z powodu pustki.

O. Arkadiusz Kulacha OCD
Według catholicnews.by

Jak bardzo niszczy-
cielskie jest ducho-
we lenistwo?

JAK WYJŚĆ
Z UZALEŻNIENIA

OD PORNOGRAFII?

W poprzednim artykule skupiliśmy się na tym, że osoba, która sta-
ra się nie grzeszyć i jak najlepiej służyć Bogu, idzie „od dobrego do 
lepszego”, otrzymując pomoc dobrego ducha. Same reguły stanowią 
zatem pewną ścieżkę: zaczynamy ją iść poprzez nawrócenie i wraz z tą 
łaską otrzymujemy szczególny stan duszy, tak jak ciepły chleb na długą 
drogę. Ten stan św. Ignacy nazywa duchowym pocieszeniem. Używając 
słowa „pocieszenie” jako swoistego terminu, pochodzi on od znanych 
wszystkim doświadczeniom radości, bliskości, wzniosłego nastroju i 
dobroci. Jednak sprecyzowanie, że pocieszenie jest właśnie duchowe, 
zwraca uwagę na pochodzenie i cel tych wewnętrznych poruszeń.

Reguła 3. O pocieszeniu duchownym. Pocieszeniem nazywam 
[przeżycie], gdy w duszy powstaje pewne poruszenie wewnętrzne, 
dzięki któremu dusza rozpala się w miłości ku swemu Stwórcy i Panu, 
a wskutek tego nie może już kochać żadnej rzeczy stworzonej na ob-
liczu ziemi dla niej samej, lecz tylko w Stwórcy wszystkich rzeczy; po-
dobnie i wtedy [jest pocieszenie], gdy wylewa łzy, które ją skłaniają 
do miłości swego Pana, czy to na skutek żalu za swe grzechy, czy to 
współczując Męce Chrystusa, Pana naszego, czy to dla innych jakich 
racji, które są skierowane wprost do służby i chwały Jego. Wreszcie 
nazywam pocieszeniem wszelkie pomnożenie nadziei, wiary i miłości 
i wszelkiej radości wewnętrznej, która wzywa i pociąga do rzeczy nie-
bieskich i do właściwego dobra [i zbawienia] własnej duszy, dając jej 
odpocznienie i uspokojenie w Stwórcy i Panu swoim.

Najwidoczniej św. Ignacy postanowił podać nie krótką, wyczerpu-
jącą definicję, lecz ciąg przykładów: opisuje on wszelkiego rodzaju 
wewnętrzne przeżycia człowieka, ilustrujące istotę pocieszenia. Cho-
ciaż są one postrzegane przez nas jako rzeczywistość psychiczna, są 
jednak interpretowane przez pryzmat wiary i miłości Boga. Gdy Igna-
cy w autobiografii wspomina o wielkim pocieszeniu, jakie otrzymał, 
patrząc na gwiaździste niebo, to mówi także o wyraźnie duchowym 
doświadczeniu: wtedy odczułem silne pragnienie służenia Panu Bogu. 
Takie wewnętrzne poruszenie różni się od zawodowej fascynacji i cie-
kawości astronoma. „Pocieszenie w rozeznawaniu duchów jest zawsze 
spontanicznym wewnętrznym przeżyciem człowieka, które jest ducho-
wo interpretowane i ma duchowe konsekwencje” – pisze George A. 
Aschenbrenner SJ, słynny autor książek i kierownik duchowy. 

Duchowe pocieszenie nie zawsze oznacza szczęście, a duchowe 
spustoszenie (stan przeciwny, o którym będzie mowa w następnym 
artykule) nie zawsze oznacza smutek. Czasami doświadczanie smutku, 
samotności lub niepokoju – to moment powrotu do bliskości z Bo-
giem i innymi ludźmi. Szczery żal za krzywdę popełnioną bliźniemu  
w końcu prowadzi do radości, która towarzyszy pojednaniu. Satysfak-
cja i szczęście mogą być iluzją, a nawet formą samooszukiwania się, 
gdy te uczucia przykrywają problemy, które wymagają rozwiązania: 
konsekwencje po prostu nie chcemy zauważać. Łatwo jest, na przykład, 
wyczerpać się nadmierną pracą lub bezmyślną zabawą czy zgodzić się 
na zachowanie spokoju za wszelką cenę, aby uniknąć trudnej rozmowy 

z osobą, którą kochasz. Kluczowe pytanie brzmi: skąd pochodzi to po-
ruszenie i dokąd prowadzi?

Papież Franciszek pisze: „Ponieważ szczęście jest paradoksalne i 
ofiarowuje nam najlepsze doświadczenia wówczas, kiedy akceptujemy 
tę tajemniczą logikę, która nie pochodzi z tego świata. Jak mówił św. 
Bonawentura odnosząc się do krzyża: «To jest nasza logika»” (Gaudete 
et exsultate, 174).

Co zatem zdaniem Ignacego pociesza nas naprawdę? Weźmy,  
na przykład, „wewnętrzne poruszenia, dzięki którym w duszy rozpala 
się miłość do Boga”. Użyty tu obraz ognia pokazuje, że długość i inten-
sywność stanu pocieszenia może być różna: chwila lub kilka miesięcy, 
całkowicie objęta płomieniem miłości do Boga lub delikatne uczucie 
drżenia, podobne do płomienia świecy – każda dusza w odpowiednim 
czasie dostaje coś wyjątkowego. Bóg dokładnie wie, w jaki sposób da-
wać dobre dary swoim dzieciom (por. Łk 11, 13).

Miłość sprawia, że jesteśmy w stanie postawić Boga na pierwszym 
miejscu i tylko w Nim kochać wszystko, co zostało stworzone: rzeczy, 
miejsca i ludzi. Można powiedzieć, że miłość do wszystkiego, co jest 
nam drogie na Ziemi, wchodzi w harmonię z tą „podstawową” miłością, 
która żywym ogniem zamieszkuje w sercu.

Następnie Ignacy zauważa, że pocieszenie ogarnia człowieka cał-
kowicie, więc to, co się doświadcza w sferze ducha, otrzymuje fizyczny 
przejaw we łzach „skłaniają do miłości swego Pana”. Łzy w ten sposób 
stają się schodkiem do jeszcze większej miłości, choć mogą być wy-
nikiem złożonego doświadczenia duchowego: rozważania nad męką 
Chrystusa, żal za swoje grzechy w świetle Miłosierdzia Bożego i miło-
ści. Ignacy pozostawia listę otwartą: „czy to dla innych jakich racji, któ-
re są skierowane wprost do służby i chwały Jego”. Dlatego jest miejsce 
i na łzy podziwu wobec dobrych rzeczy, i dla łez współczucia wobec 
nieszczęścia bliźniego.

Następną definicją duchowego pocieszenia jest „wszelkie pomno-
żenie” cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości. Są w duszy dzięki 
łasce chrztu, lecz właśnie osobiste poczucie, że ta duchowa podstawa 
jest wzmocniona, przynosi człowiekowi głęboką i prawdziwą radość. 
Święty Ignacy radzi, aby uświadamiać sobie tak często, jak to moż-
liwe przejawy duchowych doświadczeń, kierujących naszymi sercami  
w górę, „do rzeczy niebieskich”, aby zauważyć i przyjąć je jako cenne 
dary, pozwolić duszy, by się nimi nasyciła oraz znaleźć uspokojenie  
w swoim Stwórcy i Panu.

Tak więc, rozważając treść trzeciej reguły, kroczymy po ziemi 
świętej: jesteśmy w Bożej obecności. Niech wszechstronność i różno-
rodność osobistych doświadczeń tej obecności otworzą się dla nas  
w całym swoim bogactwie i potędze wśród zwyczajności codziennego 
życia.

Teresa Klimowicz

Rozeznawanie:
stan pocieszenia

Z Bogiem
przez codzienność
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ODPUST PARAFIALNY W TROKIELACH 
W sanktuarium diecezjalnym Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyła się 

doroczna uroczystość odpustowa Najświętszej Maryi Panny. To właśnie w tym dniu od najdawniejszych czasów 
wierni przybywają do miasteczka z pobliskich i odległych okolic, aby przed cudownym obrazem przedstawić Panu 
Bogu swoje prośby i podziękować Mu za niezliczone łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej.

Mimo epidemiologicznej sytuacji na świecie wielu pielgrzymów zebrało się na uroczystości parafialnej. Jed-
nak, w tym roku nie było zorganizowanych grup pieszych, licznych gości z diecezji, kraju i zagranicy. Wierni przy-
bywali do Trokiel rodzinami, niosąc na rękach dzieci. Niektórzy z najbliższych okolic przybyli w indywidualnej 
pieszej pielgrzymce, aby pokonać przynajmniej niewielki odcinek drogi, ale, jak sami zauważyli, „najważniejszą 
rzeczą jest intencja i wielkie pragnienie bycia blisko Matki”. Na fest przybyły m.in. pielgrzymki rowerowe z parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu i z parafii św. Jana Ewangelisty i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mińsku.

Uroczystość w parafii odbyła się skromnie, lecz jednocześnie bardzo pięknie. W sanktuarium panował praw-
dziwie modlitewny nastrój. Mszę św. odprawił ksiądz biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Obecni byli 
ksiądz biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski oraz kapłani, którzy przybyli do sanktuarium wraz ze swoimi 
parafianami.

Jest nadzieja, że czas epidemii wkrótce minie, a jeszcze w tym roku, nawet pod koniec lata, w sanktuarium 
odbędzie się uroczystość diecezjalna, która będzie w stanie zebrać na modlitwie jeszcze większą liczbę wiernych.

• Neoprezbiterzy celebrowali Msze św. prymicyjne w rodzinnych parafiach w Lidzie, Minojtach (dekanat Lida), 
Porzeczu (dekanat Grodno-Wschód) i Słonimiu. • Msza św. pogrzebowa ks. prałata Józefa Trubowicza odbyła się 
w grodzieńskim kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. • Akcja „Nowe życie w zamian za za-
krętki” odbyła się w parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie. • Członkowie klubu piłkarskiego „Niemen” w ramach 
zwiedzania zabytków odwiedzili kościół katedralny św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Kalendarz
wydarzeń

5 lipca
Wspomnienie

św. Bonawentury,
Biskupa i Doktora Kościoła.

16 lipca
Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z góry Karmel.

22 lipca
Święto św. Marii 

Magdaleny.
23 lipca

Święto św. Brygidy 
Szwedzkiej, patronki 

Europy.
25 lipca
Święto

św. Jakuba Apostoła.

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe

Lipiec
O rozwój pielgrzymek  

i sanktuariów 
diecezjalnych. W intencji 
kustoszów sanktuariów, 

organizatorów pielgrzymek 
i pielgrzymów.
O obfite owoce  

duchowe Synodu 
Diecezjalnego.

„Głos Ewangelii” 
Rozważania

nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym 

Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia 

w każdą niedzielę o godz. 
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,  
w Świsłoczy na 100.8 FM.
Wiadomości z Watykanu 

w języku białoruskim
Transmisja radiowa  

ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie 

22.10 na 98,1 FM  
– w Grodnie, Wołkowysku, 

Szczuczynie,  
Lidzie, Mostach i obok tych 

miast; na 99,2 FM  
– w Brześciu i obok niego.  

W każdą niedzielę  
o godzinie 8.55 

na falach Pierwszego 
Krajowego Programu Radia 

Białoruskiego oraz 
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.
Portal internetowy 

diecezji grodzieńskiej 
grodnensis.by 

Aktualne wiadomości, 
materiały fotograficzne  

i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu 

Kościoła katolickiego  
na Grodzieńszczyźnie. 

WIADOMOŚCI

 
 W modlitwie wspominamy

zmarłych duszpasterzy:

JEDNYM WERSEM

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

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

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

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

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

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

- egzamin z Katechizmu i wiedzy ogólnej o Kościele katolickim;      - rozmowa kwalifikacyjna.
Egzamin wstępny odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 11.00.

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

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

13 lipca 1943 r. – o. Dionizy Klimczak OFMConv.,
                               prob. Grodna; 
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.

26 czerwca odszedł do 
wieczności ks. prałat Józef 
Trubowicz. Droga jego życia 
trwała prawie 95 lat, z cze-
go 64 lata spędził w kapłań-
stwie. W tym czasie ksiądz 
Józef stał się duchowym prze-
wodnikiem dla wielu wier-
nych miasta Grodna. Znało go 
wiele pokoleń ludzi: jednych 
ochrzcił, innym asystował 
przy zawieraniu sakramental-
nego związku małżeńskiego, 
a dla innych był stałym spo-
wiednikiem... 

Jak zaznaczył podczas 
pogrzebu ksiądz biskup gro-
dzieński Aleksander Kaszkie-
wicz, serce ks. Józefa było po-
dobne do Serca Jezusowego 
– zawsze otwarte na potrzeby 
drugiego człowieka. „Mimo 
swego sędziwego wieku, ka-
płan potrafił znaleźć czas dla 
każdego. Potrafił wczuć się  

w życiową sytuację człowieka, 
który przychodził do niego po 
dobre słowo i radę” – mówił 
hierarcha. 

Ksiądz Józef miał szcze-
gólny dar przyciągania ludzi 
do siebie. Potrafił on innych 
zachwycić Bogiem i pięknem 
Kościoła. Kapłana kochali 
dzieci i młodzież, a szczegól-
nie osoby w podeszłym wieku.

Kapłan łatwo nawią-
zywał kontakt z chłopcami, 
którzy służyli przy ołtarzu. 
Próbowali naśladować księ-
dza patrząc na jego skromne 
i zwyczajne życie. Nic więc 
dziwnego, że ponad 10 byłych 
jego ministrantów przyjęło 
święcenia kapłańskie i dzisiaj 
posługują na niwie Bożej na 
Białorusi, a także na Łotwie, 
gdzie żył jakiś czas.

Ksiądz Prałat rzeczywi-
ście był skromnym człowie-

kiem. Żył w bardzo prostych 
warunkach. Nie otaczał się 
ani bogactwem, ani jakimś 
szczególnym komfortem. Po-
siadał jedynie to, co było mu 
konieczne do normalnego 
funkcjonowania. A reszta, jak 
sam niejednokrotnie powta-
rzał „nie jest konieczne do 
zbawienia”. 

Takie, jakie było całe jego 
życie – spokojne i całkiem od-
dane Panu Bogu, taka również 
była jego śmierć. Trzymając 
mocno gromniczną świecę w 
swoich dłoniach, spojrzał na 
duży krzyż wiszący w sypialni, 
zamknął oczy i spokojnie od-
szedł do Pana Boga. Spoczął 
przy grodzieńskiej świątyni 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, 
gdzie pełnił posługę przez 
ostatnie 20 lat.

Nam, współczesnym,  

kapłan pozostawił piękne 
świadectwo, że warto zawsze 
dążyć do doskonałości, że 
warto żyć z Bogiem. Tylko ta-
kie życie będzie miało sens i 
znaczenie. 

W swoim testamencie, 
który przeczytano po jego 
śmierci, ks. Józef zanoto-
wał proste słowa: „Dziękuję 
wszystkim, których spotkałem 
w moim życiu i przepraszam 
wszystkich, przed którymi 
zawiniłem. Proszę z całego 
serca o modlitwę w intencji 
mej duszy”. Niech wyrazem 
naszej wdzięczności wobec 
zmarłego kapłana będzie żar-
liwa modlitwa, aby Pan Bóg 
w swojej łaskawości spojrzał 
na niego, i powiedział: „Sługo 
dobry i wierny, wejdź do rado-
ści twego pana!”. 

Ks. Jerzy Martinowicz 

DIECEZJA POŻEGNAŁA
NAJSTARSZEGO KSIĘDZA NA BIAŁORUSI 

Śmierć człowieka zawsze jest wielkim ciosem dla najbliższego otoczenia. Gdy umiera kapłan, w żałobie jest wtedy 
pogrążona cała rodzina parafialna, dla której był prawdziwym ojcem. 

Ksiądz prałat Józef Trubowicz urodził się 6 stycznia 1926 roku  
na Witebszczyźnie we wsi Niewiaryszki w rodzinie Bolesława i Geno-
wefy Trubowiczów. Ojciec był szewcem, a matka gospodynią domową.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Rydze (Łotwa). Tam 
też otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Kazimierza Dul-
bińskiego. Znaczące wydarzenie miało miejsce 30 września 1956 roku.

Po święceniach przez 20 lat posługiwał na Łotwie: najpierw jako 
wikariusz w Lipawie, potem proboszczem w Kurmenie, a także w Kon-
kali i Erbergu.

Na Białoruś przyjechał w 1977 roku. Posługiwał w grodzieńskiej 
parafii Matki Bożej Anielskiej. W latach 1988-1992 był prefektem 
Wyższego Seminarium Duchownego w Rydze. Następnie powrócił  
do Grodna i przez następne 7 lat pełnił funkcję proboszcza parafii 
katedralnej św. Franciszka Ksawerego.

W 1999 roku został skierowany do parafii w Kamionce (deka-
nat Szczuczyn), gdzie przez krótki czas pełnił obowiązki proboszcza.  
23 grudnia 1999 roku został rezydentem parafii Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w Grodnie, gdzie pozostał do śmierci.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


8 №14
12 lipca 2020

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo Życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz, założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka; rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku;

Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4;  tel: (80152) 75-64-38; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. Red. techniczny Jerzy Ławysz.
 Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня»,  ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafistów 4; nr zam. 2946; nakład: 3966; objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca

Należę do kategorii ludzi, dla których rok bez piel-
grzymki można uznać za przeżyty na próżno. Gdy oka-
zało się, że z powodu koronawirusa pielgrzymki zosta-
ły odwołane, byłam bardzo zmartwiona. Ale potem s. 
Marlena zaproponowała, żeby pojechać do Matki Bożej 
na rowerach. Szczerze mówiąc, na początku wahałam 
się, ponieważ rower – absolutnie nie jest moim środkiem 
transportu, zwłaszcza, że tylko niedawno nauczyłam się 
na nim jeździć. Lecz pragnienie pielgrzymowania było 
tak silne, że pokonało mój strach i zgodziłam się. Dołą-
czyła do nas także s. Wiktoria i dwie inne osoby świeckie.

Osobliwością tej pielgrzymki było to, że jeśli wcześ-
niej szłam, mając jasny program, w którym wszystko było 
rozpisane w najdrobniejszych szczegółach: modlitwa, pieś-
ni, obiad, noclegi – to teraz sami musieliśmy zadbać o trasę  
i o plan dnia. 

Ponieważ jechaliśmy rowerami, każdy sam decydował, co 
robić w drodze: słuchać piosenek, konferencji czy się modlić. Ja, 
na przykład, odmawiałam Różaniec. To były niesamowite doznania: 
dookoła rozległe pole, wysokie niebo, a ty jedziesz, przebierasz korali-
ki i wkraczasz w swoisty stan medytacji.

Gdy dotarliśmy do sanktuarium, byłam przepełniona emocjami. To była 
radość z tego, że pomimo swojej słabości udało mi się osiągnąć cel, a także to szczęś-

cie ze spotkania z Mat-
ką Bożą. Gdy wchodzisz  
z pielgrzymką do sanktu-
arium, na terenie którego 
gromadzą się setki ludzi, 
trochę trudno jest się sku-
pić, przeżyć w stu procen-
tach chwilę jedności z Ma-
ryją. W tym roku, można 
powiedzieć, miałam nie-
powtarzalną okazję cieszyć 
się indywidualną modlitwą 
przy cudownym obrazie, 
nagadać się do woli z Mat-
ką Bożą, opowiedzieć Jej  
o wszystkim, co leży mi  
na sercu.

Przez ostatnie kilka lat nie miałem okazji wziąć udziału 
w pielgrzymce, aby przejść nią od początku do końca. A takie 
pragnienie miałem w sercu. Postanowiłem więc pójść w tym 
roku, zwłaszcza, że pojawił się wolny czas. Z powodu trud-
nej sytuacji epidemiologicznej nie mogłem zabrać ze sobą 
innych chętnych, więc wyruszyłem sam.

Podczas podróży zastanawiałem się nad Ewangelią 
dnia, myślałem o życiu, modliłem się Różańcem i Koronką 
do Miłosierdzia Bożego. Gdy z powodu odcisków i rozcią-
żeń trudno było iść, a mózg koncentrował się na bólu, to aby 
zmienić swoją uwagę, słuchałem pieśni religijnych i konfe-

rencji.
Szedłem skrajem jezdni, więc ludzie patrzyli z samocho-

dów ze zdziwieniem. Niektórzy zwalniali prędkość, a jeden 
mężczyzna, który jechał przeciwnym pasem, zawrócił, podjechał 

i poprosił o błogosławieństwo i modlitwę za niego. Spotykałem lu-
dzi, którzy szli lub jechali na rowerze w swoich sprawach, lecz wi-

dząc mnie, wyrażali chęć przejść razem przez pewien odcinek drogi. 
Rozmawialiśmy, rozważaliśmy o Bogu i o życiu. Była to swego rodzaju 

ewangelizacja w drodze.
Zabrałem na pielgrzymkę tylko rzeczy osobiste. Żadnego jedzenia, nawet 

nie brałem zapas wody do picia. Podchodziłem w drodze do ludzi i prosiłem, by na-
brać wody ze studni. Niektórzy dawali kanapkę na drogę. Ktoś stawiał lody. Jedna babcia 

nawet nakarmiła obiadem. 
Szedłem z całkowitym spo-
kojem, wiedząc, że Bóg mnie 
prowadzi i nie opuści.

Zwykle każda piel-
grzymka ma swoje motto. 
Mojej towarzyszyły słowa 
„Zmian wymaga nasze ser-
ce”. Czasami włączałem pio-
senkę pod tym tytułem, aby 
kroki nabrały rytmu. A po-
tem zauważyłem, że to zda-
nie jest naprawdę mi bliskie: 
zmian wymaga moje serce, a 
także serca tych ludzi, któ-
rych spotkałem na swojej 
drodze.

Matko Boża, spotykaj!
S. Franciszka 

Fiedotowa 
CSSH

Ks. Andrzej 
Białobłocki

 ciąg dalszy ze str. 1

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi 

Zdzisławowi Pikule
z okazji 35. rocznicy 
święceń kapłańskich 

oraz urodzin przesyła-
my serdeczne życzenia: 

zdrowia, długich lat 
życia, radości, obfitych 
łask Jezusa Chrystusa, 

wszelkich darów Ducha 
Świętego i opieki Matki 
Najświętszej na każdy 
dzień posługi kapłań-

skiej. Szczęść Boże! 
Z wdzięcznością parafianie

z Dziatłowa

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi 

Bogusławowi 
Wójtowiczowi 

z okazji jubileuszu 60-le-
cia życzymy mocnego 
zdrowia, szczęścia i 

radości z pełnienia posługi 
kapłańskiej, aby Bóg 

Wszechmogący pomagał 
Ci w realizacji planów, a 

Matka Boża opiekowała się 
na drodze realizacji Two-
ich marzeń i zamiarów.

Parafianie z Holszan

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi 
Józefowi Hańczycowi

z okazji 10-lecia konsekra-
cji kościoła, 25. rocznicy 

święceń kapłańskich 
i 60. rocznicy urodzin 

życzymy miłości Bożej, 
duchowej radości, mądro-
ści, niewyczerpanych sił 
duchowych i fizycznych, 

obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech Bóg 

Wszechmogący pomnoży 
lata Twej posługi w na-

szej parafii i wynagrodzi 
za naszą świątynie,  

za rozwój duchowy wier-
nych, za każdy wysiłek, 
szczerość w modlitwie  
i pracy oraz za troskę  

o każdego z nas.
Z modlitwą wierni z parafii 

Świętej Rodziny w Lidzie

Czcigodnemu Księdzu 
Zenonowi Romejce

z okazji urodzin i imienin 
życzymy zdrowia, szczęś-
cia, niegasnącego zapału 
wiary, owocnej posługi 
na niwie Pana, miłości  
i szacunku od każdego  
z nas. Niech Bóg Miło-

sierny i Duch Święty do-
dają Ci sił i natchnienia, 
a Matka Boża codziennie 
obdarza dobrocią swego 

serca. Życzymy realizacji 
wszystkich planów i życz-

liwych ludzi na drodze 
kapłańskiej. Dziękuje-
my za ofiarną posługę i 
troskę o nas, oraz za to, 

że leczysz nasze dusze. 
Pamiętamy o Tobie  

w swoich modlitwach.
Koła Różańcowe i członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

Duszom Czyśćcowym  
z Ostryny

Czcigodnemu 
Księdzu Anatolowi 
Zacharzewskiemu

z okazji imienin składa-
my najpiękniejsze życze-

nia. Niech każdy Twój 
dzień będzie wypełniony 
pokojem, w oczach lśni 

szczęście, a z twarzy nie 
schodzi uśmiech. Życzy-
my mocnego zdrowia na 

długie lata w posłudze na 
rzecz Boga i ludzi.

Z modlitwą członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

Duszom Czyśćcowym  
z Michaliszek

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Antoniemu 
Kozłowskiemu 

z okazji urodzin życzy-
my mocnego zdrowia, 

pogody ducha, wytrwało-
ści, nieustannego zapału 
w posłudze kapłańskiej. 

Nisko się kłaniamy za 
miłość i troskę o parafian 

i świątynię, za uwagę 
do każdego, szczerość, 

dobroć i otwartość. Niech 

Bóg Miłosierny błogosła-
wi Twej mamie za szcze-

rego syna kapłana.
Wierni ze wsi Malinowa

Czcigodnemu 
Księdzu Witalemu 

Wnorowskiemu
z okazji imienin życzy-
my mocnego zdrowia, 

optymizmu, nadziei, sił 
do realizacji wszystkich 
planów i zamiarów oraz 

obfitych łask Bożych. 
Niech każdy dzień będzie 

wypełniony radością i 
pokojem, a posługa na 

rzecz Boga i ludzi przy-
nosi obfite owoce. 

Z modlitwą członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

Duszom Czyśćcowym  
z Odelska

Czcigodnemu 
Księdzu Genadiemu 

Kucharewiczowi
z okazji 45-lecia urodzin 
życzymy błogosławień-

stwa Bożego, nieustannej 
pomocy Matki Najświęt-
szej i opieki św. Michała 

Archanioła. Szczerze 
dziękujemy Ci za owocną 

posługę duszpasterską  
w naszej parafii.

Wierni z kościoła  
pw. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Izabelinie

Czcigodnej 
Siostrze Annie

z okazji imienin życzymy 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, darów Ducha 
Świętego, niegasnącego 
zapału w pełnieniu po-
sługi i obfitych owoców 

na niwie Bożej.
Komitet Kościelny

i wdzięczni wierni parafii
Traby

Czcigodnemu Księdzu 
Prałatowi Wincentemu 

Lisowskiemu
z okazji imienin przesy-
łamy najserdeczniejsze 

życzenia. Niech Twe 
życie będzie wypełnio-
ne światłem i miłością, 
Zbawiciel prowadzi Cię 

wspaniałą drogą kapłań-
ską, a obok będą tylko 
życzliwi ludzie. Życzy-
my mocnego zdrowia, 

nieustannej opieki Matki 
Najświętszej i błogosła-

wieństwa od Pana Jezusa.
Z modlitwą

członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy Duszom 

Czyśćcowym z Lidy

Czcigodnej Siostrze 
Marii Stasiewicz

z okazji imienin składam 
najserdeczniejsze życze-
nia. Niech Bóg Ci błogo-
sławi, obdarza zdrowiem, 

pomyślnością i siłą, Mat-
ka Boża niech panuje  
w Twoim sercu, a Pan 

Jezus kroczy z Tobą wy-
braną drogą i pomaga w 

trudnych chwilach życia.
Ze szczerą modlitwą Alicja 

Woronowa ze Smorgoń 

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Bartoszewiczowi 
z okazji urodzin składamy 
najpiękniejsze życzenia: 
błogosławieństwa Boże-
go, darów Ducha Święte-
go, opieki Matki Bożej, a 
także mocnego zdrowia i 

mądrości duszpasterskiej, 
dużo sił do pokonywania 
trudności, mocnej wiary, 

niegasnącej nadziej i 
prawdziwej miłości Bożej. 

Niech Jezus Chrystus 
oświeca swoją łaską Twą 

drogę życiową.  
Dziękujemy za dobre 

serce, życzliwość, 
modlitwę, cierpliwość 
do nas oraz za Słowo 

Boże, którym napełniasz 
nasze dusze. Zawsze 
pamiętamy o Tobie  

w modlitwach.
Apostolat „Margaretka
 i parafianie z kościoła 

pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego 

w Żyrmunach

Przygotowała Kinga Krasicka
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