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Okazja spojrzeć w niebo

W dniu 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

na stronie  3

Jezuita o. Wiktor Żuk o ignacjańskich ćwiczeniach 
duchowych i alternatywach dla nich.
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Uroczystość odpustowa
w sanktuarium

w Trokielach

W dniach 10-11 lipca odbyły się uroczystości  
ku czci Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin.

„Rekolekcje nie są jedyną 
drogą do pogłębienia

życia duchowego,
ale warto zachęcać”
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 Siostry wręczają jubileuszowe pierniki biskupom

SZUKAJĄ 
BOGA W 

PROSTYCH 
RZECZACH

Zgromadzenie Sióstr 
Karmelitanek Dzieciąt-
ka Jezus przeżywa obec-
nie rok jubileuszowy 
– 100 lat temu zostało 
powołane do istnienia 
ich zgromadzenie, które 
od 30 lat jest już obecne 
także na Białorusi. 

W dniu 26 lipca Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Anny i  
św. Joachima, rodziców Najświętszej Maryi Panny, otaczając ich osoby  
w tym dniu szczególnym wyróżnieniem. Szacunek dla starszego poko-
lenia i chęć słuchania go są znane od czasów biblijnych. „Nie odsuwaj  
od siebie opowiadania starców, albowiem i oni nauczyli się go od swoich ojców; 
od nich i ty nauczysz się rozumu, by w czasie potrzeby dać odpowiedź” (Syr 8, 9) – 
mówi Pismo Święte. Czy jednak wykonaliśmy to polecenie? 

STAROŚĆ? RADOŚĆ! STAROŚĆ? RADOŚĆ! 

 Seniorzy są nie tylko przykładem zachowania wiary, ale mogą
„ustawić wysoką poprzeczkę” w każdej dziedzinie życia społecznego
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W szukaniu odpowiedzi na 
te pytania, nasuwają się nam 
od razu wątpliwości, że niby 
Maryja miała przecież ła-
twiej, ponieważ była wybrana 
przez Boga i obdarzona przez 
Niego szczególnymi łaskami 
i darami. Jednak nie możemy 
zapominać, że i my możemy 
dostąpić łaski nieba. Bo prze-
cież całe nasze życie zmierza 
do tego, aby do nieba dojść.

Każdy człowiek ma ja-
kieś plany. Są plany ważne, 
życiowe: założyć rodzinę, 
zbudować dom czy nawet 
świątynię, rozwijać karie-
rę czy założyć swoją firmę. 
To wszystko jest potrzebne, 
ale przede wszystkim ma to 

nam pomóc, a nie przeszko-
dzić w naszej życiowej drodze  
do nieba. Cóż z tego, że zdo-
będziemy sławę, majątek czy 
szacunek i autorytet wśród 
ludzi, jeżeli stracimy to, co 
najważniejsze?

Niebo jest jak miasto po-
łożone na wysokiej górze,  
do którego nie można po pro-
stu wjechać, ale trzeba się 
wspinać. Ci, którzy są zbyt 
leniwi, aby się wdrapywać, 
mogą go nie zdobyć, podob-
nie jak ludzie źli, którzy nie 

chcą go szukać. Jeśli jesteśmy 
obojętni wobec nieba w tym 
życiu, to będzie nam trudno 
zbliżyć się do niego w mo-
mencie śmierci. Tam trzeba 
iść niestrudzenie.

Przykład tego ukazała 
nam Maryja. Ona swoją wę-
drówkę do nieba rozpoczęła 
w momencie zwiastowania 
w Nazarecie. Wyraziła wte-
dy zgodę na to, aby zostać 
Matką Zbawiciela. To mówi 
nam o bezgranicznej ufności 
i posłuszeństwie Maryi wo-
bec przychodzącego do Niej 
Boga. Bogurodzica później 
w swoim życiu jeszcze wie-
le razy potwierdzała swoją 
ufność przed Wszechmo-

gącym, co zaprowadziło ją 
także pod krzyż na Golgotę. 
I mimo cierpień Syna, nigdy 
nie straciła ufności, dlatego 
zasłużyła, aby zostać wzięta 
do nieba. 

A jak jest z naszą ufnoś-
cią? Zwłaszcza wtedy, gdy 
wydaje się nam, że Bóg nas 
nie słucha: ponieważ choroba 
postępuje, rodzina się rozbi-
ja, plany życiowe nie wycho-
dzą, albo umiera ktoś bliski... 
Tak łatwo wtedy zwątpić 
i zawrócić z prawidłowej  

drogi. Jednak zwątpienie i 
brak wiary nie są rozwiąza-
niem problemu. Taka jest 
już ta życiowa droga do nie-
ba – kręta i trudna, wiele  
w niej zakrętów i momentów, 
w których nie wiemy, którędy 
mamy iść. 

Marianna Popiełuszko, 
matka bł. Jerzego Popiełusz-
ki, była kiedyś pytana przez 
dziennikarkę o to, jak wy-
trzymała te wszystkie cier-
pienia, których przyniosło jej 

życie, a przy tym wszystkim 
nigdy się nie załamała. Mat-
ka błogosławionego kapła-
na wtedy odpowiedziała: „A 
to pani chce wejść do nieba 
bez krzyża? Tak się przecież  
nie da”.

Pomimo tak wielu prze-
ciwności i trudności, i tych 
niespokojnych czasów, także 
i my, żyjący w takich, a nie 
innych warunkach, może-
my iść do nieba. Ponieważ 
w naszą wędrówkę wpisany 
jest krzyż. Pomocą w drodze 
do nieba jest ufność w Bogu. 
Jeśli będą trudności, ona jest 
pomocą do pokonania na-
szych słabości.

Niech więc Matka Boża, 
którą w połowie sierpnia 

czcimy jako Wniebowzię-
tą będzie dla nas wszystkich 
wzorem w codziennych wy-
borach, pokazując, jak iść  
w stronę nieba przez całe na-
sze życie tutaj na ziemi.

                            Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

4 sierpnia
Wspomnienie św. Jana Ma-

rii Vianneya, Prezbitera. 
Św. Jan Vianney urodził się  

w Dardilly koło Lyonu (Francja)  
w 1786 roku. Był proboszczem w 
Ars w diecezji Belley. Odrodził pa-
rafię przez swoją miłość do para-
fian, modlitwę i umartwione życie. 
Tłumy ludzi ściągały do niego, by 
się wyspowiadać lub zasięgnąć 
rady. Wyczerpany nadludzką pra-
cą i umartwieniami, zmarł w Ars  
4 sierpnia 1859 roku. 

6 sierpnia 
Święto Przemienienia Pań-

skiego.      
Święto to zwane jest także epi-

fanią lub teofanią. Liturgia tego 
dnia wspomina opisane w ewan-
geliach wydarzenie, przez które 
Chrystus objawił swoje bóstwo. 
Przemienienie Jezusa miało umoc-
nić wiarę Apostołów oraz przy-
gotować ich na przeżycie męki i 
śmierci Jezusa.   

14 sierpnia 
Święto św. Maksymiliana 

Marii Kolbego, Prezbitera i Mę-
czennika, Patrona Diecezji Gro-
dzieńskiej.       

Maksymilian Maria Kolbe uro-
dził się w Zduńskiej Woli (Polska) 
w 1894 roku. Wstąpił do zako-
nu franciszkanów i w 1918 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie.  
W 1941 roku został przez Niemców 
osadzony w obozie koncentracyj-
nym w Oświęcimiu. Dobrowolnie 
przyjął śmierć w bunkrze głodo-
wym zamiast innego więźnia. Zgi-
nął 14 sierpnia 1941 roku, dobity 
zastrzykiem.      

1 września
82. rocznica wybuchu dru-

giej wojny światowej. 
Polecajmy Panu Bogu w modli-

twie wszystkich poległych i módlmy 
się o pokój na świecie, a szczegól-
nie w naszym kraju. W tym też dniu 
przypada Światowy Dzień Modlitw 
o ochronę stworzenia, który ma  
na celu zachęcić do głębokiego 
nawrócenia duchowego i refleksji  
w kontekście kryzysu ekologicznego.  

4 września
Wspomnienie bł. Marii Stel-

li i jej 10 towarzyszek, męczen-
niczek z Nowogródka.  

Zakonnice ze Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Na-
zaretu zostały rozstrzelane w Ba-
torowskim Lesie 1 sierpnia 1943 
roku. Oddały one swoje życie, by 
ratować 120 osób, przeważnie oj-
ców rodzin, i ks. Aleksandra Zien-
kiewicza. 

8 września
Święto Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny.   
To święto przypomina, że Mary-

ja była zwykłym człowiekiem. Choć 
zachowana od zepsucia grzechu, 
przez całe życie posiadała wolną 
wolę, nie była do niczego zdeter-
minowana. Dopiero Jej zaufanie, 
posłuszeństwo i pełna zawierzenia 
odpowiedź na Boży głos sprawiły, 
że „błogosławią Ją wszystkie poko-
lenia” (por. Łk 1, 48).

Po raz pierwszy w tym roku obchodzimy Światowy Dzień Dziadków oraz Osób 
Starszych, który został ustanowiony z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka.

„Naród, który nie troszczy się o dziadków i nie traktuje ich dobrze, jest narodem 
nie mającym przyszłości!” (Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania  
z ludźmi starszymi. Plac św. Piotra, 28 września 2014 roku). 

Niewiele trzeba, aby dać odczuć osobom starszym, często schorowanym, że są 
dla nas nadal ważni i kochani. Wystarczy tylko odrobina cierpliwości, delikatno-
ści, poświęcenia, uwagi. To nic, że będziemy słyszeć po raz setny tę samą historię 
opowiedzianą tymi samymi słowami. 

Trzeba odwiedzać osoby starsze, rodziców, dzwonić do nich, gdy mieszkają 
daleko. Nie pozwólmy na to, aby nasi najbliżsi ostatnie lata na ziemi przeżywali  
w poczuciu krzywdy. Niech wdzięczność i miłość do nich pomagają nam znajdować 
chwile, które moglibyśmy podarować tylko im! 

Aktualności 

     ciąg dalszy ze str. 1

 Ks. Jerzy Martinowicz 

Przeżywając każdego roku uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny kierujemy 
swój wzrok w stronę nieba, do którego z ciałem i 
duszą została wzięta Matka Boża. Jest to również 
dobra okazja, by zastanowić się nad tym, czy dla ludzi 
żyjących w XXI wieku niebo w ogóle jest możliwe.  
Czy my mamy szansę na pójście do nieba? 

Czcząc Maryję Wniebowziętą nie tylko podziwiaj-
my Jej wyniesienie i to, czego Bóg w Niej dokonał, 
ale też zatęsknijmy za tym, by zamieszkać wraz  
z Nią w królestwie Jej Syna, a także obudźmy w so-
bie szczere pragnienie zrobienia wszystkiego co  
z naszej strony możliwe, aby znaleźć się w niebie.
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OKAZJA
SPOJRZEĆ
W NIEBO

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny obchodzimy 15 sierpnia. 
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 AKTUALNOŚCI

Papież odwiedzi Słowację
„Papież przyjeżdża umocnić 

naszą wiarę osłabioną przez seku-
laryzację, materializm i indywidu-
alizm” – tak rzecznik episkopatu 
Słowacji skomentował decyzję 
Franciszka o wizycie w tym kra-
ju, która będzie miała miejsce  
we wrześniu.

Ks. Kramara poinformował, że 
papież odwiedzi Bratysławę i Ko-
szyce – stolice dwóch metropolii 
łacińskich, a także Preszów – sie-
dzibę greckokatolickiej metropolii. 
Szczególnym wydarzeniem będzie 
udział Franciszka w narodowej 
pielgrzymce do sanktuarium ma-
ryjnego w Szasztinie, które odwie-
dził kiedyś Jan Paweł II.

 

Papież mianował
relatora generalnego 

Synodu Biskupów
Ojciec Święty mianował relato-

ra generalnego XVI Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów. Został nim kardynał 
Jean-Claude Hollerich, arcybiskup 
Luksemburga.

62-letni kardynał będzie koor-
dynował dyskusje i opracowywał 
dokumenty, które zostaną zapro-
ponowane do rozpatrzenia przez 
uczestników forum biskupiego. 
Oprócz kierownictwa duszpa-
sterskiego archidiecezji luksem-
burskiej hierarcha jest przewod-
niczącym Komisji Episkopatów 
Wspólnoty Europejskiej.

Ogrody Watykańskie: 
nowa mozaika

poświęcona patronce 
Kolumbii

Kardynał Giuseppe Bertello, 
prezydent Gubernatoratu Pań-
stwa Watykańskiego, poświęcił  
w Watykańskich Ogrodach mozai-
kę z wizerunkiem Matki Bożej Ró-
żańcowej z Chiquinquirá, patronki 
Kolumbii. W ten sposób obcho-
dzono rocznicę koronacji obrazu, 
czczonej także w wielu innych 
częściach Ameryki Łacińskiej.

W uroczystości wziął udział 
Jorge Mario Eastman Robledo, 
ambasador Kolumbii przy Stolicy 
Apostolskiej oraz przedstawiciele 
dominikanów z prowincji San Luis 
Bertrán w Kolumbii. „Znak Matki 
Bożej zaprasza nas do ciężkiej pra-
cy na rzecz dobrobytu i sprawied-
liwości społecznej, których brakuje 
w naszym kraju” – podkreślili za-
konnicy.

W Ogrodach Watykańskich 
znajdują się obrazy Matki Bożej  
z wielu krajów i sanktuariów.

Intencje modlitewne
na sierpień 

powszechna 
Módlmy się za Kościół, aby 

otrzymał od Ducha Świętego łaskę 
i siłę do reformowania się w świet-
le Ewangelii.

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogosła-

wił pracodawców i pracowników 
oraz zachował ich przed utratą 
pracy. 

Intencje modlitewne
na wrzesień
powszechna 

Módlmy się, abyśmy wszyscy 
dokonywali odważnych wyborów 
na rzecz stylu życia powściągli-
wego i ekologicznie zrównoważo-
nego, ciesząc się z ludzi młodych, 
którzy się w to zdecydowanie an-
gażują.

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogo-

sławił dzieci i młodzież w nowym 
roku szkolnym, akademickim i ka-
techetycznym. 

 Radio Watykańskie

Angelina Marciszewska

     ciąg dalszy ze str. 1

NA MARGINESIE 
SPOŁECZEŃSTWA

W ostatnim czasie rozwój 
techniczny posunął się daleko 
do przodu, niby odrzucając tych, 
którzy nie nadążają za postę-
pem. Dziś trzyletnie dziecko bę-
dzie o wiele lepsze w obsłudze 
gadżetów niż starsza osoba. Jed-
nocześnie młode twarze zwykle 
patrzą na nas z ekranów smart-
fonów i telewizorów, a jeśli akto-
rzy w wieku wpadną w reklamę, 
wszystkie oznaki ich starzenia się 
są starannie maskowane. Oso-
by starsze mają znacznie mniej 
możliwości edukacyjnych i zawo-
dowych niż osoby młodsze. A gdy 
Europa Zachodnia, przynajmniej, 
może pochwalić się tym, że eme-
ryci mają wystarczające środki 
na zorganizowanie godnego wy-
poczynku – wśród tamtejszych 
dziadków turystyka jest bardzo 
popularna – to w naszym kraju 
osoba starsza jest nawet w tym 
ograniczona. Świadczenia eme-
rytalne zaspokajają tylko podsta-
wowe potrzeby i nie mogą pomóc 
w urozmaiceniu wolnego czasu, 
którego emeryci mają dużo.

Wracając jednak do kwestii 
dyskryminacji osób starszych  
w sferze edukacyjnej i zawodo-
wej, należy zauważyć, że nie jest 
ona lokalna, ale wszechobecna. 
Według najnowszych szacunków 
Organizacji Narodów Zjedno-
czonych co drugi mieszkaniec 
planety ma w różnym stopniu 
negatywny stosunek na wiek i 
starzenie się. Uprzedzenia, które 

istnieją w społeczeństwie wobec 
osób starszych, prowadzą do ich 
izolacji. Nic dziwnego, że XXI 
wiek upłynął pod znakiem poja-
wienia się specjalnego terminu 
– ageizmu. Przejawia się w goto-
wości do odpowiedniego postrze-
gania i współpracy tylko z oso-
bami, które spełniają określone 
wcześniej kryterium wieku. Tak 
więc współczesne podstawy do-
tyczące dojrzałych osób są wprost 
sprzeczne z prawdą biblijną: „Jak 
starcom przystoi mądrość, tak 
tym, co mają poważanie – myśl 
i rada” (Syr 25, 5).

„WALCZYŁABYM,
NAWET GDYBY MNIE 

WYRZUCANO”
Zofia Maksymik ma 67 lat.  

Kobieta zręcznie radzi sobie z sa-
mochodem, łatwo zdobywa auto-
rytet w nowej wspólnocie (poma-
ga jej wieloletnie doświadczenie 
na stanowisku kierowniczym), a 
w tym roku ma kolejne osiągnię-
cie. Jest absolwentką.

Pani Zofia ukończyła Koledż 
Teologiczny im. św. Kazimierza 
w Grodnie i jest obecnie dyplo-
mowanym specjalistą w zakresie 
podstaw wiary katolickiej. Jak 
przyznaje sama emerytka, nauka 
nie była łatwa. Dodaje jednak, że 
nie było jej trudniej niż młodym 
studentom. 

„Urodziłam się w rodzinie 
prawosławnej w czasach sowie-
ckiego ateizmu. Praktyk wiary 
prawie nie miałam. Jednak, gdy 
wychodziłam za mąż, rodzice 
pana młodego postawili waru-
nek: abym nauczyła się niezbęd-
nych modlitw i żebyśmy wzięli 
ślub kościelny. Tak więc zrobili-
śmy” – opowiada pani Zofia.

Kobieta nie zanurzyła się  
w wierze katolickiej, tylko spora-
dycznie odwiedzała kościół. Sta-
rałam się trzymać pewnych pod-
staw, ale nie spotkałam Żywego 
Boga. Mimo słabej aktywności 
religijnej pani Zofia mówi, że za-
wsze odczuwała jakieś nadprzy-
rodzone wsparcie w trudnych 
sytuacjach życiowych: „Dopiero 
teraz zdaję sobie sprawę, że było 
to działanie Bożej łaski, Bożej 
Opatrzności”. 

Zmiana w życiu ducho-
wym nastąpiła, gdy w codzien-
nym życiu kobiety pojawiły się  

kłopoty. Po 20 latach małżeństwa 
jej synowa zakochała się w dru-
gim mężczyźnie i opuściła syna 
Zofii, co prawie złamało rodzinę. 
„Stało się to 10 lat temu. Aby 
znaleźć ukojenie, zaczęłam regu-
larnie chodzić do kościoła. Ciągle 
jednak doświadczałam braków 
w znajomości podstaw wia-
ry, liturgii, Pisma Świętego. Po 
przejściu na emeryturę od razu 
pojawił się wolny czas. Zajmo-
wanie go ogrodem warzywnym, 
a nawet małą przedsiębiorczoś-
cią – trochę sprzedawałam wa-
rzywa na rynku – nie wystarcza-
ło mi. Dlatego, gdy usłyszałam 
o kursach teologicznych od razu 
postanowiłam zostać studentką” 
– zauważa emerytka. 

„Wśród studentów byłam 

najstarsza. Czułam się nieswojo. 
Nawet mnie nie lubili: często ro-
biłam młodym uwagi, ponieważ 
chcieli pogadać między sobą, a ja 
chciałam uważnie wysłuchać wy-
kładu, wszystko zapisać. Ale sy-
tuacja szybko się zmieniła. Przy-
puszczam, że wszyscy zrozumieli, 

że również jestem studentem ta-
kim jak oni. Musiałam tylko tro-
chę więcej czytać, słuchać. Nie 
ma znaczenia, czy jesteś młody 
czy stary – każdy potrzebuje wy-
siłku, aby coś osiągnąć. Dlatego 
jesteśmy na równych prawach” – 
mówi pani Zofia.

Emerytka dodaje, że potem 
koledzy z roku pomagali jej na-
wet w pracy dyplomowej. Pani 
Zofia nie umiała dobrze korzystać  
z komputera, więc całą pracę pi-
sała ręcznie. A dziewczyny wy-
drukowały ją w wersji elektro-
nicznej. 

„Chcę podkreślić, że w god-
nym postrzeganiu, czy to studen-
ta w wieku, czy to pracownika 
w wieku, kierownictwo odgry-
wa ważną rolę. Jestem bardzo 
wdzięczna o. Andrzejowi Szczu-
pałowi СSsR, zastępcy dyrektora 
ds. naukowych, który naprowa-
dził mnie do właściwego wyboru 
tematu pracy dyplomowej. Przez 
pewien czas pracowałam w No-
wej Rudzie, gdzie ojciec ma pa-
rafię. I powiedział wprost: mó-
wiłem, że znasz problem wioski i 
lokalnego zespołu, warto do tego 
się odwołać. I zaczęłam pisać  
o wpływie alkoholizmu na życie 
moralne rodziny” – opowiada 
kobieta.

Emerytka podjęła się pisania 
pracy jako sumienna studentka: 
studiowała temat rodziny, roz-
ważając Pismo Święte, korzystała  
z biblioteki seminaryjnej, czerpa-
ła informacje z internetu i prosiła 
o komentarz narkologa. 

„Miło też, że chwalił mnie 
dyrektor koledżu ks. Jerzy 
Martinowicz. Wiesz, to doda-
ło odwagi i zmusiło do dopa-
sowania się. Ogólnie dziękuję 
wszystkim nauczycielom za ich 
taktowność,cierpliwość i uprzej-
mość” – dodaje kobieta.

Jako absolwentka pani Zo-
fia przyznaje, że teraz bar-
dzo chce dzielić się zdobytą 
wiedzą, ponieważ z własnego  

doświadczenia przekonała się,  
że rozwój życia duchowego po-
zwala poczuć się szczęśliwym, 
ułatwia podejście do problemów, 
w tym niuansów zdrowia w pode-
szłym wieku.

„Głównym wnioskiem jest 
to, że można się uczyć w każ-
dym wieku. Zauważyłam, że gdy 
studiowałam w koledżu, zaczę-
łam lepiej wyglądać! Napraw-
dę! Wszyscy moi znajomi w tym 
samym wieku zestarzeli się, a ja 
rozkwitłam!” – dodaje z uśmie-
chem emerytka. 

A tym, którzy chcą rozpocząć 
nową przygodę w podeszłym 
wieku, pani Zofia radzi, aby się 
nie bać i w pełni wykorzystać 
ten ogrom czasu emerytalnego, 
ponieważ wszystko jest możliwe  
z Bogiem.

STAROŚĆ
JAKO SZANSA 

NA WZBOGACENIE ŻYCIA
Przejście na emeryturę po-

zwala w końcu zająć się czymś, 
na co brakowało czasu z po-
wodu napiętego harmonogra-
mu. Może to jakieś porzucone  
hobby, chęć spróbowania czegoś 
nowego lub po prostu kontynuo-
wania pracy, ale w innej dziedzi-
nie – mniej płatnej, ale bliższej 
sercu. Oczywiście jest to moż-
liwe, jeśli w państwie, w społe-
czeństwie stworzono odpowied-
nie warunki. 

W Grodnie społeczeństwo 
zatroszczyło się o osoby star-
sze, a od dziesięciu lat w mieście 
działa Uniwersytet Złotego Wie-
ku, którego celem jest poprawa 
jakości życia emerytów. W ob-
rębie Uniwersytetu osoba może 
nauczyć się języka obcego, na-
uczyć się rysować lub korzystać 
z komputera. Może zgłosić się na 
ochotnika do różnych projektów 
społecznych, udowadniając, że 
seniorzy nie są ciężarem, lecz 
użytecznym zasobem dla spo-
łeczeństwa. Może podróżować 
po Białorusi i krajach sąsiednich 
lub lepiej dbać o zdrowie poprzez 
opanowanie tańca, gimnastyki 
lub innych rodzajów aktywno-
ści fizycznej. I oczywiście jest to 
okazja do znalezienia nowych 
przyjaciół i podobnie myślących 
ludzi!

STAROŚĆ?STAROŚĆ?
RADOŚĆ! RADOŚĆ!   

Podeszły wiek nie jest powodem, aby zapomnieć o wzajemnej uwadze. 
Ponadto w dojrzałym wieku można odkryć na nowo wzajemną miłość. 
Być może nie będzie żarliwa, ale niezawodna, ponieważ sprawdzona 
przez czas.
Anna i Tadeusz Żuk z Lidy podczas odnowienia przyrzeczeń małżeńskich 
w Trokielach. W tym roku para świętowała 59 lat małżeństwa

Pani Zofia w środku

Dokumenty na studia 
można składać do koń-
ca sierpnia. Wszystkie 
szczegóły pod numerami 
telefonów: (8 029) 887-
71-05, (8 0152) 61-05-24. 
Studia są bezpłatne.

Pełna lista ofert Uni-
wersytetu Złotego Wieku 
znajduje się na stronie 
uzv.by lub można uzy-
skać informację telefo-
nicznie: (8 0152) 62-01-
81, (8 029) 292-01-81.
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– Ile lat na Białorusi odby-
wają się już rekolekcje igna-
cjańskie? Jak to się zaczęło?

– Od 1990 roku jezuici pro-
wadzili rekolekcje dla Sióstr 
Misjonarek Świętej Rodziny  
w Baranowiczach. Przyjeżdżali 
tam ojcowie z Polski, a później 
z Rosji. Początkowo były to 
ćwiczenia duchowe tylko dla 
sióstr. Gdzieś w 2000 roku za-
częto oferować uczestnictwo 
również osobom świeckim.

W 2015 roku księża gro-
dzieńscy zaprosili o. Józefa 

Augustyna do Nowogródka. 
Prowadził wówczas rekolek-
cje, w których uczestniczyły 
zarówno osoby duchowe, jak 
i świeckie. Od tego czasu ist-
nieje szeroka i stała oferta dla 
tych ostatnich. Na dziś, jeśli 
policzyć wszystkich, którzy 
biorą udział w ćwiczeniach  
w ciągu roku, osób świeckich 
będzie już więcej.

– W jakich miastach i z 
jaką częstotliwością odbywają 
się rekolekcje ignacjańskie?

– Corocznie jedna seria 
ćwiczeń w Nowogródku i Bara-
nowiczach. W Baranowiczach 
czasami są ćwiczenia tylko  
dla sióstr, czasem także dla 
świeckich. Kilka lat w Barano-
wiczach organizowano jeszcze 
rekolekcje zimą. Oznacza to, 
że 3-4 rundy ćwiczeń w ciągu 
roku są.

– Czy trudno jest zebrać 
grupę? Nie brakuje chętnych?

– W tym roku było bardzo 
dużo chętnych. Początkowo  

w Nowogródku chcieliśmy od-
być tylko jedną turę, ale teraz 
jest potrzeba i na drugą. Jed-
nak tak naprawdę nie zawsze 
tak było. Wygląda na to, że  
w tym roku z powodu pande-
mii ludzie po prostu nie mieli 
rekolekcji i zatęsknili.

– Dlaczego ludzie wybiera-
ją właśnie ćwiczenia duchowe 
u jezuitów? Czy marka sama 
siebie buduje?

– Myślę, że wiele osób 
dzieli się własnymi doświad-
czeniami. Początkowo kapłani 
i zakonnice polecali rekolekcje 
tym, którzy byli na nie gotowi, 
wyjaśniając, o co chodzi. Je-
śli ludzie mają jakiś duchowy 
głód, to przyjeżdżają.

– Kim są ci świeccy, którzy 
przychodzą do Was na ćwi-
czenia? Aktywni katolicy czy 
nieznani w swoich parafiach 
ludzie prowadzący głębokie 
życie duchowe?

– Zazwyczaj są to ludzie, 
którzy prowadzą wystarcza-
jąco głębokie życie ducho-
we i są jednocześnie aktywni  
w swojej parafii. Wielu uczęsz-
czało do jednej z katechetycz-
nych uczelni. Prawdopodobnie 
są to ci, którzy szukają czegoś 
głębszego w swoim życiu.

– Planujecie zrobić więcej 
serii ćwiczeń, jakieś nowe for-
maty? Widziałem, że wypró-
bowaliście opcję online.

– Opcja online była wymu-
szona, ponieważ w zeszłym 
roku nie byliśmy w stanie zor-
ganizować rekolekcji w Nowo-
gródku. Jednak w rzeczywisto-
ści nie zawiodła. Wiele osób 
mogło wypróbować ducho-
wość ignacjańską w zaciszu 
własnego domu.

W tym roku współpraco-
wałem z grupą opiekunów, 
ponieważ żaden z moich 
współbraci nie był w stanie 
dołączyć. Poprosiłem jednego 

W tym roku pielgrzymi  
w sanktuarium w 
szczególny sposób 

dziękowali za 30 lat istnienia 
diecezji grodzieńskiej i za jej 
pierwszego biskupa Aleksandra 
Kaszkiewicza, który w tym roku 
obchodzi również 30. rocznicę 
przyjęcia sakry biskupiej.

W związku z pandemią 
koronawirusa nie było zorga-
nizowanych grup pielgrzym-
kowych, jak to zwykle miało 

miejsce, ale wiele osób przy-
było indywidualnie: z Woro-
nowa, Iwia, Lidy i innych miej-
scowości.

W ramach tegorocznych 
uroczystości biskup grodzień-
ski Aleksander Kaszkiewicz 
poświęcił aleję maryjną na 
placu przykościelnym, na któ-
rej umieszczono 15 kopii uni-
kalnych obrazów Matki Bożej 
z różnych miejsc Grodzień-
szczyzny.

Na zakończenie uroczysto-
ści Eucharystii przewodniczył 
nuncjusz apostolski na Biało-
rusi abp Ante Jozić. Dla przed-
stawiciela papieża Franciszka 
w naszym kraju była to pierw-
sza okazja do bliższego przyj-
rzenia się wiernym i rodzinom 
diecezji grodzieńskiej, którzy 
przed liturgią odnowili przy-
rzeczenia małżeńskie.  

W Trokielach odbyła się 
również prezentacja książ-
ki Stanisława Janczarskiego 
„Kościoły Białorusi. Diecezja 
grodzieńska”. Wydanie, w któ-
rym zamieszczone są zdjęcia 
z dziejów świątyń Grodzień-
szczyzny, składa się z dwóch 
tomów. Jest poświęcona 
30-leciu odrodzenia struktur 
Kościoła Katolickiego na Bia- 
łorusi.

W dniach 10-11 lipca w diecezjalnym sanktuarium  
w Trokielach (dekanat Raduń) pod hasłem „Maryjo, w To-
bie nasza nadzieja” odbyły się diecezjalne uroczystości  
ku czci Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin.

Z życia Kościoła 

 Kościół powszechny

USA. W Waszyngtonie rozpoczął się pierwszy mię-
dzynarodowy szczyt na temat wolności religijnej. W wy-
darzeniu uczestniczą najwyższe władze USA oraz przed-
stawiciele wszystkich religii obecnych w tym kraju, w tym 
amerykańskiego episkopatu. Celem spotkania jest podnie-
sienie świadomości znaczenia wolności religijnej na świe-
cie i zbudowanie szerokiej koalicji, która będzie tę wolność 
wspierała. W programie przewidziano wystąpienia na te-
mat ochrony uchodźców, wzrostu nacjonalizmu religijne-
go i wykorzystywania nowoczesnych technologii w prze-
śladowaniu religii.

KUBA. W kraju po niedzielnych demonstracjach docho-
dzi do aresztowań i represji. To cena za wyrażenie sprze-
ciwu wobec komunistycznej władzy. Wśród ofiar represji 
znaleźli się osoby duchowne i świeccy działacze katoliccy. 
Ks. Montes de Oca, odpowiedzialny za komunikację spo-
łeczną w diecezji Camagüey, podkreślił całkowicie poko-
jowy charakter demonstracji i brutalne represje władz. 
Obecnie ludzie Kościoła wiele czasu poświęcają na mod-
litwę, pocieszanie, towarzyszenie tak jak potrafią i mogą 
tym, którzy padają ofiarą prześladowań, pragnąc pokoju i 
pojednania dla wszystkich.

POLSKA. Symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż 
i ikona Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego – odwiedzą 
polskie diecezje w dniach 21 sierpnia – 1 września. Pol-
ska będzie jednym z niewielu krajów, w którym symbolika 
ŚDM będzie gościć w ramach przygotowania do forum mło-
dzieżowego, które odbędzie się w Lizbonie w 2023 roku. 
Pielgrzymka Krzyża i ikony Maryi przez polskie diecezje  
to owoc spotkania dyrektora Krajowego Biura Organizacyj-
nego ŚDM ks. Mariusza Wilka z Komitetem Organizacyj-
nym ŚDM w Lizbonie.

BRAZYLIA. 60 biskupów brazylijskich, posługujących 
w regionie Amazonii, zaprotestowało przeciwko projek-
towi nowej ustawy agrarnej. Zakłada ona uregulowanie 
prawnego statusu bezprawnie zajętych i wylesionych te-
renów w amazońskiej dżungli. Według projektu prawnego 
nielegalnie zajęte tereny, z wyniszczonymi lasami, należy 
sprywatyzować. Biskupi Amazonii uważają, że gdyby do-
szło do zmiany zasad prawnych odnośnie do sprywatyzo-
wania ziem należących do państwa, mogłoby to mieć bar-
dzo negatywny wpływ dla całego regionu. Senat przychylił 
się do prośby biskupów, a jego przewodniczący zapowie-
dział konsultacje społeczne w tej sprawie.

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

 Ks. Jerzy Martinowicz

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W SANKTUARIUM
W TROKIELACH

 Artem Tkaczuk

     ciąg dalszy ze str. 1
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Dziś rozmawiamy z ojcem Wiktorem Żukiem SJ o rozwoju rekolekcji jezui-
ckich na Białorusi. Poznamy, jak wszystko się zaczęło, jakie propozycje istnieją 
na dziś i jakie są plany na przyszłość. Mówimy również o duchowych ćwicze-
niach na Białorusi w ogóle oraz omawiamy osiągnięcia i problemy białoruskiego 
ruchu rekolekcyjnego.

„REKOLEKCJE NIE SĄ JEDYNĄ DROGĄ„REKOLEKCJE NIE SĄ JEDYNĄ DROGĄ
DO POGŁĘBIENIA ŻYCIA DUCHOWEGO,DO POGŁĘBIENIA ŻYCIA DUCHOWEGO,

ALE WARTO ZACHĘCAĆ”.ALE WARTO ZACHĘCAĆ”.
ROZMOWA Z JEZUITĄROZMOWA Z JEZUITĄ

O. Wiktor Żuk – jezuita pochodzący z Pińska,  
w Towarzystwie Jezusowym od 2003 roku. Bibli-
sta. Świecenia kapłańskie przyjął w 2014 roku. 
Studiował we Włoszech, Stanach Zjednoczo-
nych, Polsce i Rosji. W latach 2015-2019 pracował  
w Instytucie św. Tomasza w Moskwie. Od lipca 
2019 roku jest proboszczem parafii w Witebsku.je
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    Alena Majsiuk

 Сnota ekologiczna

księdza diecezjalnego, jedną 
zakonnicę i jedną osobę świe-
cką. Razem towarzyszyliśmy 
ludziom i było to wspaniałe 
doświadczenie, że rekolek-
cje ignacjańskie mogą dawać  
nie tylko jezuici, ale także od-
powiednio przygotowane oso-
by. Można powiedzieć, że jest 
to jakiś nowy format.

Ponadto niektórzy ludzie 
wiedzą, że zajmuję się biblio-
dramą (podejście w badaniu 
tekstów Biblii – uw. autora). 
We Włoszech, Niemczech, 
Polsce spotkać można do-
świadczenie łączenia tradycyj-
nych rekolekcji ignacjańskich 

z tą metodą. Dlatego teraz 
myślę o zorganizowaniu takiej 
propozycji pilotażowej.

– Stereotypowo rekolekcje 
ignacjańskie utożsamiane są z 
ciszą. Czy to trafna definicja?

– Cóż, to nie stereotyp, 

ale wymóg rekolekcji (śmieje 
się – uw. autora). Wyjaśniam 
uczestnikom, że po angielsku 
mówi się „ignatian retreat” – 
rekolekcje ignacjańskie, ale 
także „silent retreat” – reko-
lekcje w ciszy. Jest to charak-
terystyczna i niezbędna cecha 
ignacjańskich ćwiczeń ducho-
wych, ich kluczowy punkt.

– Wspomniał już Ojciec, że 
takie rekolekcje nie są odpo-
wiednie dla wszystkich. Komu 
nie poleca Ojciec przyjechać?

– Przede wszystkim tym, 
którzy nie mają poważnego 
doświadczenia w modlitwie. 
Modlitwy nie są oparte na 
modlitewniku, ale niezależne, 
za pomocą słowa Bożego. Jest 
to oczywiście bardzo warunko-
we ograniczenie. Oczywiście, 
jeśli ludzie mają jakieś po-
ważne zaburzenia psychiczne, 
to również mogą być niuanse. 
Jednak w rzeczywistości, jeśli 
dana osoba ma ochotę pogłę-
bić swoje życie modlitewne,  
to przy odpowiednim towarzy-
szeniu na te duchowe ćwicze-
nia wielu może przyjść.

– Być może osoba, która 
zastanawia się nad wyjazdem 
na rekolekcje ignacjańskie, 
powinna skonsultować się  
z księdzem z parafii czy zwy-
czajnie z osobą prowadzącą 
życie duchowe?

– Tak, to jedno z wymagań, 
jakie stawiamy uczestnikom. 
Prosimy o kontakt osoby du-
chownej, aby zadzwonić i po-
prosić o rekomendację na te-
mat tej osoby.

– Czy to możliwe, że re-
kolekcje nie są człowieko-
wi obiektywnie potrzebne? 
Oczywiście nie ma limitu  
w doskonaleniu się. Jednak, 

gdy prowadzi się modlitew-
ne życie chrześcijańskie, na-
prawdę żyje się Bogiem każ-
dego dnia…

– Rekolekcje, w tym igna-
cjańskie, nie są jedyną drogą 
do pogłębienia życia ducho-
wego. Dzięki Bogu w parafiach 
istnieją różne grupy modli-
tewne, istnieją możliwości po-
głębienia duchowości. Dlatego 
nie uważam, że rekolekcje są 
niezbędnym doświadczeniem.

Można jednak wiele czerpać 
z duchowości św. Ignacego.  
Na przykład, istnieje ważna 
zasada duchowości ignacjań-
skiej polegająca na szukaniu i 
znajdowaniu Boga we wszyst-
kim. Jest szczególnie odpo-
wiednia dla osób, które są bar-
dzo zajęte.

Uważam, że takie rekolek-
cje wyjazdowe są rodzajem 
bardziej intensywnego czasu 
komunii z Bogiem. A ducho-
wość ignacjańska ma na celu 
pomóc ludziom w ich aktyw-
nym codziennym życiu zna-
leźć wolę Bożą.

– U osób duchownych – 
zwłaszcza mnichów i zakonnic 
– rekolekcje są obowiązkiem. 
Nie dotyczy to jednak świe-
ckich w Kościele. Jak podejść 
do tego problemu we właści-
wy sposób i czy w ogóle jest to 
problem?

– Dla osób zakonnych taki 
obowiązek wynika z samego 
charakteru życia konsekro-
wanego. Takie intensywne 
okresy z Bogiem są po pro-
stu konieczne, aby utrzymać 
swoją duchową formę.

Uważam, że, oczywiście, 
należy zachęcać ludzi do an-
gażowania się w tego rodza-
ju inicjatywy. Zaproponować 
bardziej przystępne formy, 
np. możliwość przyjazdu 

na rekolekcje na weekend. 
Krótko mówiąc, poszukać, 
jak uczynić zanurzenie w du-
chowość bardziej dostępnym. 
Wydaje mi się, że teraz jest 
wiele takich ofert na Białoru-
si. Oczywiście lepiej nie zmu-
szać ich, ale zachęcać.

– Przyznam, że trochę 
wprawia mnie w zakłopota-
nie współczesna forma re-
kolekcji parafialnych. Przy-
jechał ksiądz, ludzie biernie 
słuchali, kilka dni chodzili 
do kościoła – i to wszystko. 
Czy są jakieś próby przenie-
sienia doświadczeń rekolek-
cji ignacjańskich na poziom 
„standardowych” parafial-
nych? Może, pomilczeć go-
dzinę po Mszy razem z całą 
parafią?

– Zgadzam się, istnieje 
potrzeba zmiany tego tra-
dycyjnego formatu. Wiem, 

że moi współbracia próbują 
zorganizować rekolekcje pa-
rafialne inaczej. Pozostawia-
ją część, która dotyczy całej 
parafii – kazania, możliwość 
spowiedzi – a jednocześnie 
wprowadzają coś nowego.  

Jeden jezuita na Syberii  
w swojej małej parafii zapro-
ponował pozostanie po Mszy 
świętej i próbę modlitwy  
w ciszy, modlitwy za pomo-
cą słowa Bożego – modlitwy 
osobistej, nie biernej.

Dlatego warto ekspery-
mentować. To oczywiście 
oznacza dodatkowy wysiłek 
dla organizatorów i rekolek-
cjonisty, jednak warto.

– Jak Ojciec myśli, gdzie 
będzie się poruszał ruch re-
kolekcyjny w ciągu najbliż-
szych kilku lat na Białorusi?

– Myślę, że różnych pro-
pozycji będzie coraz więcej: 
ignacjańskich, rodzinnych, 
charyzmatycznych rekolek-
cji. W rzeczywistości dobrze 
jest mieć wybór, a nawet 
zdrową konkurencję. Wraz 
z tym będzie rosła potrzeba 
poprawy jakości rekolekcji, 

aby dopasować się do po-
trzeb ludzi: nie tylko „spadać 
z nieba”, ale opierać się na 
tym, czym żyje współczesny 
człowiek, jakie ma pytania i 
jakie sytuacje napotyka na co 
dzień.

W tym roku jezuici obchodzą jubileusz – 500-le-
cie nawrócenia św. Ignacego Loyoli. Dobra okazja, 
aby zasubskrybować na Facebooku Towarzystwo 
Jezusowe na Białorusi.

facebook.com/jezuity.by

Aktualności, kazania i rozważania, duchowość 
ignacjańska, zapowiedzi rekolekcji w Baranowi-
czach i Nowogródku.

jezuity.by

Centrum duchowo-
ści ignacjańskiej sta-
nowią ćwiczenia du- 
chowe. Metoda zosta- 
ła opracowana przez 
św. Ignacego Loyola, 
założyciela zakonu je-
zuitów, w XVI wieku. 
Podstawą ćwiczeń du-
chowych jest medyta-
cja i kontemplacja. Re-
kolekcje odbywają się 
w całkowitej ciszy.

SIAĆ WOKÓŁ SIEBIE
RÓŻNOGATUNKOWE 

TRAWY I MĄDRZE
KOSIĆ TRAWĘ

Pola monokulturowe, lasy 
i trawniki stają się podatne na 
zmiany klimatyczne i nie są  
w stanie zadbać o siebie w dłuż-
szej perspektywie. Sadząc trawę 
w celu utworzenia trawnika, czło-
wiek skazuje się na pracę, która 
ostatecznie idzie mu na marne. 
Trawnik musi być zadbany i, żeby 
był piękny należy regularnie kosić 
zieloną masę. Nadmierne i częste 
koszenie zakłóca siedlisko owa-
dów, ptaków i małych zwierząt. 
W takim przypadku gleba jest za-
gęszczana, co prowadzi do utle-
niania, erozji i – w rezultacie –  
do pustynnienia terytorium, je-
śli nie jest nawożona. A nawo-
zy dostają się do wody, z której 
sam człowiek i korzysta. Ponadto  
w wyniku regularnego kosze-
nia kosarz zatruwa się spalinami  
benzyny.

Główną funkcją trawy jest 
zachowanie gleby przed wysu-
szeniem. Jest ona w stanie za-
trzymać wilgoć, tworząc mikrokli-
mat przestrzeni, w której nie ma  
upału ani zimna. Klimat staje się 
łagodniejszy, ponieważ roślin-
ność przyczynia się do płynnej 
zmiany temperatury i wilgotno-
ści. Organizm człowieka nie do-
świadcza nadmiernego wysiłku i 
pozostaje zdrowy.

Patrząc na naturalne łąki  
i brzegi lasów, widzimy trawę,  
w której rośliny, owady i inne 
żywe organizmy wspierają się na-
wzajem. W czasie upałów zielona 
masa pozostawia wystarczającą 
ilość wilgoci, aby zmniejszyć tem-
peraturę, a wszystkie żywe stwo-
rzenia wykorzystują ją na swoją 
korzyść.

Posadź różnogatunkowe tra- 
wy i pozostaw wszystko natural-
nemu wzrostowi, depcząc tyl-
ko miejsca swoich ścieżek. Jeśli 
gdzieś wymagane jest koszenie – 

zostaw co najmniej 3 centymetry 
trawy, będzie nadal rosła zdrowa 
i mocna.

CHRONIĆ DRZEWA
I KRZEWY

Jeszcze więcej zielonej masy 
zawierają nieobrzezane drzewa i 
krzewy. Podobnie jak trawa, za-
chowują naturalną wilgotność 
pod koronami, co pozwala utrzy-
mać przyjemną temperaturę. Dla-
tego chłód lasów i parków chroni 
wszystkie żywe stworzenia. Tam, 
gdzie skoszona jest trawa, wy-
cinane są krzewy i przycinane 
drzewa, człowiek nie może długo 
przebywać: pojawiają się nega-
tywne konsekwencje dla zdrowia.

Domy i drogi w miastach są 
jeszcze większym źródłem aku-
mulacji ciepła. Asfalt jest w stanie 
gromadzić ciepło i zatruwać or-
ganizmy wraz z oparami. Drzewa 
posadzone wzdłuż dróg i pozo-
stała trawa nie tylko powstrzy-
mują rozprzestrzenianie się  

niebezpiecznych substancji, ale 
także obniżają temperaturę po-
wietrza. W zacienionych drze-
wami domów można przeby-
wać przez długi czas bez szkody  
dla zdrowia.

Sadzić drzewa i krzewy, chro-
nić rozłożyste korony przed 
przycinaniem. Główną przyczy-
ną uszkodzonych drzew jest brak 
dostępu powietrza do korzeni. 
Są pokryte asfaltem lub płytkami 
chodnikowymi, a ludzie je dep-
czą, gdy nie chodzą po chodniku. 
Aby wyhodować drzewo, potrze-
ba wielu lat, a wyciąć go można  
w ciągu godziny.

ZACHOWAĆ
ZBIORNIKI WODNE

Drzewa nie mogą rosnąć bez 
wody, a woda w zbiornikach  
jest zachowana dzięki drzewom i 
krzakom wokół. Działania melio-
racyjne stanowią zagrożenie dla 
ludzi: rzeki wysychają, zwiększa 
się powierzchnia wiatru, wzrasta 
temperatura powietrza. Ekosy-
stem zapewnia wzajemne połą-
czenia wszystkich żywych istot. 
Usuwając jeden z jego składni-
ków, osoba niszczy równowagę, 
co prowadzi do pojawienia się 
nierentownych terytoriów. Z tego 

powodu znika woda, następu-
je pustynnienie, a różnice tem-
peratur rosną od gorącego lata  
do mroźnej zimy. Te różnice tem-
peratur zużywają ludzkie ciało.

Woda pitna znika, gdy bagna 
są osuszane, rzeki zamieniają się 
w kanały melioracyjne, jeziora –  
w kwitnące i zarastające nadmier-
nie organicznymi sadzonkami. 
Populacja planety ma już nie-
dobór czystej wody. Zniszczenie 
zbiorników wodnych następuje 
w ciągu miesiąca intensywnych 
prac, a odbudowa wymaga dzie-
sięcioleci. Czasami strata jest  
w ogóle nieodwracalna.

Intensywne zakopywanie 
jezior powoduje zniknięcie du-
żych zbiorników czystej wody. 
Stopniowo jeziora zarastają. Ale  
nie zamieniają się w bagna, lecz  
w pustynne miejsca. Ryby w 
takich warunkach nie żerują  
na substancjach niezbędnych  
dla zdrowia i są chore. Takie ryby 
są sprzedawane ludności, co z ko-
lei prowadzi do osłabienia ludzi.

Pozostaw naturalne stawy 
czyste, rzeki – we własnym ko-
rycie z roślinnością wzdłuż brze-
gów, bagna – z pierwotnymi pro-
cesami. Zmniejsz zużycie wody, 
nawet ze studni.

Na Białorusi nadeszły upalne dni. Jak zachować siebie i to, co jest dla nas ważne? Gdzie 
jest równowaga między „teraz” a „zrównoważonym rozwojem na przyszłość”? Dlaczego ko-
szenie trawy, wycinka drzew i intensywna gospodarka monokulturowa zabierają nam życie 
– przeczytaj w nowym materiale.

DBAŁOŚĆ  
O ŚRODOWISKO  
CHRONI CZŁOWIEKA 
PRZED UPAŁEM I INNYMI 
KATAKLIZMAMI
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 zadaj pytanie

Jak w kościele 
należy się

zachowywać 
przed krzyżem

i obrazami? 

Kościół jest domem Bo-
żym, w którym obec-
ny jest żywy i praw-

dziwy Bóg. Gdy wchodzimy  
do świątyni, powinniśmy prze-
de wszystkim przywitać się  
z Jezusem Chrystusem ukrytym 
pod postacią chleba w taber-
nakulum. Ponadto w świąty-
niach spotykamy inne symbole, 
które służą nam pomocą w roz-
wijaniu wiary i przypominają, 
w jaki sposób otrzymaliśmy 
zbawienie. Najważniejszym  
z nich jest krzyż – przypomnie-
nie, że na nim umarł Bóg!

Jeśli wiemy dokładnie, jak 
się zachować w odniesieniu  
do Najświętszego Sakramentu, 
istnieje niepewność co do krzy-
ża, szczególnie teraz, podczas 
pandemii COVID-19.

Krzyż jest największym 
symbolem miłości, ponieważ 
dokonało się na nim nasze 
Zbawienie. Zgodnie ze staro-
żytną tradycją chrześcijańską 
oddajemy cześć krzyżowi po-
przez ucałowanie. Istnieją jed-
nak inne formy uszanowania 
krzyża w kościele i przed koś-
ciołem. Można się ukłonić lub 
po prostu zatrzymać się i po-
patrzeć z wdzięcznością na ten 
znak zbawienia przez chociaż 
chwilę.

Oprócz krzyży w naszych 
kościołach znajdują się obra-
zy przedstawiające świętych, 
którzy podczas swojego życia 
na ziemi bardzo kochali Boga 
i poświęcili się Mu. Przycho-
dząc do świątyni, prosimy na-
szych opiekunów i ukochanych 
świętych, aby pomogli nam 
wyprosić u Boga niezbędne ła-
ski. W związku z tym powsta-
je pytanie, jaka powinna być 
postawa naszego ciała. Mogą 
być również różne, ale najbar-
dziej popularne jest klęczenie 
ze złożonymi rękoma, co wy-
raża zewnętrznie wolę i prag-
nienie człowieka oddania Bogu 
szacunku, a także proszenia  
w modlitwie o niezbędne łaski. 

 grodnensis.by

Każdy człowiek ma w so-
bie trochę nieśmiałości. 
Czasem bycie nieśmia-

łym jest nawet dobre, bowiem 
mówią, że nieśmiały najpierw 
pomyśli a potem powie, ale są 
takie sytuacje, gdy nieśmia-
łość staje się chorobą. Wtedy 

może bardzo utrudniać życie.
Człowiek nieśmiały jest 

zazwyczaj zamknięty w sobie, 
boi się nowych wyzwań, zna-
jomości, mało się uśmiecha, 
jest niezdecydowany. Naj-
częściej ma niską samoocenę, 
i nigdy nie stawia sobie wy-
sokich wymagań, ponieważ 
strach paraliżuje wszystko. 
Z boku wygląda to tak, że boi 
się wszystkiego i wszystkich: 
pocenie się zwiększa, podnosi 
się ciśnienie, powstają proble-
my ze snem i odżywianiem się 
itp. Taki człowiek nie może się 
odnaleźć w swoim otoczeniu, 
a dobrze mu jest, gdy zostaje 
sam na sam ze sobą. W takich 
sytuacjach warto zwrócić się 
do specjalistów, którzy by po-
mogli pokonać nieśmiałość. 
Warto też spróbować samemu 
coś z tym zrobić, gdyż posta-
wienie celu jest już pierwszym 

krokiem do zwycięstwa.  
Co więc zrobić, aby poko-

nać nieśmiałość? Podam kilka 
metod:

1. Spróbować wypra-
cować w sobie pewność sie-
bie poprzez wykonywanie 
różnych zadań. Na począt-
ku mogą być łatwe. Ważne 
jest, aby osoba je wykonała i 
poczuła satysfakcję ze swoich 
działań. Później warto przejść 
do coraz trudniejszych zadań. 
Można, na przykład, wybrać 
sobie trzy najważniejsze cele 
i spróbować je zrealizować  
w ciągu miesiąca.

2. Nauczyć się innych 
obdarzać komplementami i 
przyjmować je. Do tego ćwi-
czenia jest potrzebny dobry 
przyjaciel. Na kartce niech 
każdy napisze dobre cechy 
jeden drugiego, a później na 
głos wytłumaczy dlaczego 

wybrał właśnie je, zaczynając 
zdanie od słów: „To co mi się 
w tobie rzeczywiście podo-
ba to…”. Ważne, aby na liście 
było kilkanaście dobrych cech 
człowieka. W takim ćwiczeniu 
sprawdzamy co odczuwamy, 
gdy nas chwalą. Bardzo ważne 
jest przyjmowanie pochwały 
na swój temat i cieszenie się 
dobrymi słowami. 

3. Nauczyć się witać  
z innymi. Było by dobrze 
pierwszemu przywitać tych, 
których spotykamy każdego 
dnia w pracy lub gdziekol-
wiek jesteśmy. Możemy rów-
nież zapytać rozmówcę o jego 
zdrowie lub jak się miewa. 
Może nie każdy to zrozumie, 
ale znajdą się tacy, którzy też 
życzliwie nam odpowiedzą.  
A wtedy poczujemy dobrą at-
mosferę relacji międzyludz-
kich.

Szybko nieśmiałości nie 
da się pozbyć, jednak małymi 
krokami można iść naprzód, 
wypracowując swoje metody 
walki z tremą. Dzięki wyżej 
wymienionym metodom każdy 
może w domu próbować prze-
zwyciężyć nieśmiałość.

Człowiek wierzący powi-
nien też pamiętać o zaufaniu 
Bogu. Należy się oddać pod 
opiekę Ducha Świętego, któ-
ry będzie prowadził w trud-
nych chwilach życia. Ponie-
waż jak mówi św. Paweł w 
drugim Liście do Tymoteusza: 
„Albowiem nie dał nam Bóg 
ducha bojaźni, ale mocy i mi-
łości, i trzeźwego myślenia”  
(2 Tm 1, 7). Jeśli nieśmiałość 
przeszkadza ci żyć i cieszyć się 
życiem, spróbuj coś z nią zro-
bić, zawierzając swoje dobre 
pragnienia Duchowi Święte-
mu. 

 DOPOMÓC
 DOBRĄ RADĄ

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog

JAK POKONAĆ NIEŚMIAŁOŚĆ?

O charyzmacie sióstr 
karmelitanek, a także  
o swojej drodze do Kar-
melu opowiada s. Mag-
dalina Kułaj CSCII, która 
posługuje w Gudogaju i 
Smorgoniach. 

– Jaka była droga do po-
wstania Waszego zgromadze-
nia?

–  Zgromadzenie Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
zostało założone przez o. An- 
zelma Gądka w Sosnowcu  
w Polsce 31 grudnia 1921 roku. 
O. Anzelm poczuł w sercu Boże 
wezwanie, aby oprócz istnie-
jącego Zakonu Sióstr Kar-
melitanek Bosych, żyjących i 
modlących się, pracujących i 
służących Bogu w ścisłej klau-
zurze, założyć Zgromadzenie 
Sióstr Karmelitanek, które ży-
łyby regułą zakonu karmeli-
tańskiego, ale służyły, modliły 
się i pracowały wśród ludzi. 
Prawdopodobnie po modlitwie 
o. Anzelm zastanawiał się nad 
tym natchnieniem i próbował 
go zrealizować poprzez kon-
kretne działanie. 

Z propozycją założenia no-
wej gałęzi zakonu o. Anzelm 
zwrócił się do Janiny Kiero-
cińskiej, która czuła w sercu 
powołanie do życia zakonne-
go w charyzmacie karmeli-
tańskim. Janina zgodziła się,  
powierzając Bogu swoje życie, 

i wszystko się zaczęło. Złożyła 
śluby zakonne i otrzymała imię 
Teresa od św. Józefa. Wkrótce 
pojawiły się powołania do no-
wej wspólnoty. Siostry spotka-
ły się z wieloma trudnościami 
i próbami, ale Bóg zawsze był 
blisko.

O. Anzelm, nasz założy-
ciel, nazwał wspólnotę Zgro-
madzeniem Sióstr Karmelita-
nek Dzieciątka Jezus i zachęcał  
do naśladowania cnót Dzieciąt-
ka Jezus. Życie sióstr przypo-
minało życie Świętej Rodziny 

z Nazaretu – ubogie, proste i 
całkowicie powierzone Opatrz-
ności Bożej.

– Jakie priorytety dla 
członków zgromadzenia były 
wskazane przez założycieli?

– Nasi założyciele kierowa-
li nową wspólnotą sióstr tak, 
by przez całe życie oraz służbę 
Bogu i ludziom przyglądałyśmy 
się w szczególny sposób osobie 
Dzieciątka Jezus. Byśmy przy-
glądały się Jezusowi w żłóbku,  
Bogu, który stał się Człowie-
kiem, by podążać za Nim od 
stajni aż do Krzyża. Tak więc 
naszym wzorem i przykładem 

jest Bóg – Dzieciątko Jezus.
Główną patronką zgro-

madzenia założyciele wybrali  
św. Teresę od Dzieciątka Je-
zus, która miała szczególne 
nabożeństwo do Jego Osoby. 
To właśnie ta święta patronuje 
naszemu zgromadzeniu od 100 
lat.

Jako zadania w charyzmacie 
wspólnoty określono posługę 
ubogim i najbardziej potrze-
bującym, katechezę dla dzieci i 
młodzieży, pomoc w zakrystii, 
posługę organistki, wychowanie  

dzieci w przedszkolu, pracę  
z dziećmi niepełnosprawnymi 
oraz liczne prace domowe przy 
klasztorze.

– Jak długo siostry karme-
litanki posługują na Białorusi 
i w jakich miejscach?

–Siostry z naszej wspól-
noty pełnią swoją posługę na 
Białorusi od 1991 roku – w tym 
roku przypada 30 lat. Obec-
nie w kraju znajdują się trzy 
klasztory Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus: 
w diecezji pińskiej w Brześciu 
oraz w diecezji grodzieńskiej  
w Adamowiczach i Gudogaju.

– Jak wygląda obecnie 
sytuacja z powołaniami? Ile 
sióstr pochodzi z Białorusi?

– Na Białorusi posługuje 
jedenaście sióstr i wszystkie 
pochodzą stąd. Dwie siostry, 
które pochodzą z naszego kra-
ju, pełnią posługę w Polsce. 
Dlatego razem jest trzynaście 
sióstr z Białorusi.

– Bóg ma przeróżne pla-
ny na nasze życie. Jak Siostrze 
dał poznać, że chce dla Siostry 
właśnie takiej drogi?

– Jeszcze jako uczennica 
przeczytałam książkę „Dzie-
je jednej duszy” św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus i zdałam 
sobie sprawę, że Bóg wzywa 
mnie do Karmelu. Podziwiałam 
duchowość zakonu karmelitań-
skiego i od 17 lat nie przestaję 
jej podziwiać. W Karmelu Boga 
można znaleźć w prostych rze-
czach, a przede wszystkim we 
własnej duszy, jak mówi św. Jan 
od Krzyża

– Co powiedziałaby Siostra 
młodemu pokoleniu, które ma 
przed sobą różne drogi i musi 
wybrać tę jedną konkretną?

– Świat się zmienia, ale 
Bóg jest zawsze taki sam. On i 
dziś woła człowieka, zaprasza  
do szczególnego zjednoczenia 
z Nim w pełnym oddaniu Mu  
w klasztorze, aby ocalić swoją 
duszę i dusze braci pozosta-
jących w świecie. Warto dziś 
wierzyć w Pana Boga, ufać Mu 
i pamiętać, że jest On żywym 
Bogiem.

Wszechmogący każde-
mu daje osobiste powołanie:  
do kapłaństwa, do życia zakon-
nego, do małżeństwa, powoła-
nie do bycia lekarzem, nauczy-
cielem... Ale najważniejsze 
jest to, kimkolwiek jesteś, Bóg 
pragnie twojego szczęścia. 
Wybierz to, w czym będziesz 
szczęśliwy! A gdy otrzymasz 
szczęście – nieś go bliźniemu!

SZUKAJĄ BOGA W PROSTYCH RZECZACH

Siostra Magdalina Kułaj pierwsza z lewej strony

W setną rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
przypada również 75. rocznica odejścia do wieczności Współzałożycielki rodziny 
zakonnej, Sługi Bożej Teresy od św. Józefa, Janiny Kierocińskiej.

     ciąg dalszy ze str. 1

     Ks. Jerzy Martinowicz
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     Ks. Jerzy Martinowicz

1 sierpnia – XVIII Niedziela zwykła
J 6, 24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego ucz-
niów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli 
Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. W od-
powiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie 
nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który 
da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni 
zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?”. Jezus, 
odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, 
którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zo-
baczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak 
napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec 
mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który 
z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam za-
wsze ten chleb!”. Odpowiedział im Jezus: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Przyjąć Bożą miłość   
Chleb to jeden z największych darów, jaki dał nam Bóg. Każdy z nas codziennie 

zabiega o to, aby nie zabrakło go na naszym stole. Chleb jest nie tylko pokarmem, ale i 
znakiem dobroci i miłości, zwłaszcza gdy dzielimy się nim z innymi ludźmi. 

Tymczasem Jezus przypomina nam o tym, abyśmy troszczyli się o Chleb, który daje 
życie wieczne. Uczy nas, że głodu duchowego nie można zaspokoić w inny sposób, jak 
tylko przyjmując z wiarą i miłością Jego samego, który jest prawdziwym chlebem z nie-
ba. Ta rzeczywistość realizuje się właśnie podczas Mszy Świętej. A my, przyjmując Je-
zusa, stajemy się podobni do Niego – stajemy się dobrzy jak chleb dla innych.

Panie Jezu Chryste, proszę Cię, daj mi siebie. „Jezu, Hostio, przemień mnie w siebie” 
– jak mówiła św. s. Faustyna.

25 lipca – XVII Niedziela zwykła
J 6, 1-15

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł 
za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Je-
zus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto ży-
dowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą 
się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?”. A mówił 
to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu  
Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć tro-
chę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Nie-
go: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 
cóż to jest dla tak wielu?”. Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu 
tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu 
tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; 
podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do 
uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomka-
mi z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwa-
naście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten 
prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że 
mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Nie zmarnować łaski
Jezus pokazuje nam, jak bardzo bliski jest Mu człowiek. Cud rozmnożenia chleba, 

którego dokonuje, jest objawieniem Jego łaski wobec ludzi. Jego miłość nie ma granic. 
Fragment tej Ewangelii zachęca nas do zastanowienia się nad tym, czego Jezus dokonał 
dla nas, czym nas obdarzył i co wciąż nam daje. A daje On nam siebie. 

Hans Urs von Balthasar napisał, że Jezus działa jak beztroski Rozrzutnik, ale jed-
nocześnie nie pozwala, aby coś się zmarnowało. Każe zebrać resztki, aby uczniowie i 
Kościół mieli zasoby pokarmu dla wszystkich potrzebujących. Nie możemy zmarnować 
daru, który otrzymujemy od Boga. Nie możemy zmarnować dobra i miłości.

Panie Jezu Chryste, naucz mnie dzielić się z innymi tym, co od Ciebie otrzymuję.

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

SŁOWO – NARZĘDZIE 
TWORZENIA

Od samego początku hi-
storii wszechświata i czło-
wieka towarzyszy nam 
Słowo. Jest to niezwykłe 
narzędzie nacechowane po-
nadnaturalną mocą. „Przez 
słowo Pana powstały nie-
biosa i wszystkie ich zastę-
py przez tchnienie ust Jego. 
Bo On przemówił, a wszyst-
ko powstało; On rozkazał, a 
zaczęło istnieć” (Ps 33, 6. 9).  
Jedyne instrumenty, które 
Bóg wykorzystał w całym 
procesie tworzenia – to Sło-
wo połączone z tchnieniem 
Jego Ducha. Podczas ży-
cia na ziemi Jezus również 
używał Słowa do kreowania 
rzeczywistości. 

W liście do Tesaloniczan 
św. Paweł podkreśla, że Bi-
blia – to nie produkt ludz-
kiej mądrości, lecz żywy 
Stwórca przemawiający do 
nas. „Dlatego nieustannie 
dziękujemy Bogu, bo gdy 
przyjęliście Słowo Boże, 
usłyszane od nas, przyjęli-
ście je nie jako słowo ludz-
kie, ale – jak jest naprawdę 
– jako Słowo Boga, który 
działa w was wierzących” 
(1 Tes 2, 13). Gdy czytamy 
tą księgę, to samo Słowo i 
ten sam Duch wraz z całą 

ogromną twórczą mocą 
Wszechmogącego stają się 
nam dostępne. 

INSTRUKCJA
ŻYCIA

Producent samochodu 
zna wszystkie właściwo-
ści, wartości, mocne i słabe 
strony swojego produktu, 
dlatego podaje instrukcję, 
by klient dostosował się 
do niej i mógł maksymal-
nie efektownie i bezbłędnie 
eksploatować pojazd. Po-
dobnie Stwórca człowieka 
lepiej od nas samych zna 
tajniki naszej duszy. Podaje 
On więc wytyczne w swoim 
Słowie, byśmy się do nich 
dostosowali i maksymalnie 
najlepiej przeżyli swoje ży-
cie, spełniając to, do cze-
go zostaliśmy stworzeni.  
„Ze swej woli zrodził nas 
przez słowo prawdy, byśmy 
byli jakby pierwocinami 
Jego stworzeń” (Jk 1, 18).

Istnieje wielkie prawdo-
podobieństwo, że człowiek, 
który żyje według swoich 
zasad, stosuje błędny sy-
stem wartości nie zważając 

na nakazy „Producenta”, 
dokona wielu nieprawidło-
wości i w końcu się pogubi. 
Statek, który płynie według 
złej mapy, wcześniej lub 
później straci orientację  
w terenie, zagubi się i nigdy 
nie dotrze do zamierzonego 
celu. A co z naszym życiem? 
Ile błędów popełniamy? Czy 
płyniemy w poprawnym 
kierunku? Może nadszedł 
najwyższy czas, by przeczy-
tać instrukcję ruchu na dro-
dze życia? 

Słowo Boże jest prawdą, 
która oświeci twój szlak, 
drogowskazem w życio-
wej podróży, który pomo-
że bezpiecznie dotrzeć  
do celu szczęśliwej wiecz-
ności z Bogiem. Jednak, to 
Słowo zacznie działać i do-
konywać pełnego zamiaru 
dopiero wtedy, gdy otwo-
rzysz swe serce, przyjmiesz 
Go z wiarą i będziesz stoso-
wać go w życiu. Tylko wiara 
nadaje Słowu Bożemu efekt 
wykonawczy. Niewiara zaś 
blokuje działanie Boga. 
Nigdy nie stawiaj ogra-
niczeń co do możliwości,  

które Boże Słowo może mieć 
w twoim życiu. Nie wystar-
czy przeczytać instrukcję, 
należy ją stosować. Jezus 
rzekł: „Tak, błogosławie-
ni są raczej ci, którzy słu-
chają Słowa Bożego i [go] 
przestrzegają” (Łk 11, 28). 
„Zasiani na ziemię żyzną są 
ci, którzy słuchają Słowa, 
przyjmują je i wydają owoc: 
trzydziestokrotny, sześć-
dziesięciokrotny i stokrot-
ny” (Mk 4, 20). 

Nasienie Słowa Bożego 
jest wieczne i niezniszczal-
ne. Przyjęte z wiarą rodzi  
w naszym umyśle i sercu  
nowego człowieka, który  
nabiera wewnętrznego  
pragnienia kroczyć za Je-
zusem. Otwierając się na 
Ewangelię przeżywamy 
nowe narodzenie z woli 
Boga. Nasza stara natura, 
która była daleko od Boga, 
straci nad nami kontrolę. 
„Jesteście bowiem ponow-
nie do życia powołani nie 
z ginącego nasienia, ale  
z niezniszczalnego, dzięki 
słowu Boga, które jest żywe 
i trwa” (1 P 1, 23).

LUSTRO
SUMIENIA

Gdy zostaniesz sam  
na sam ze Słowem Bożym 
i przystąpisz do czytania, 
bądź przygotowany, że Bi-
blia także zacznie czytać 
ciebie. Stanie się Ona lu-
strem twojego sumienia. 
Księga ta ma moc oświece-
nia ciemnych zakątków na-
szych myśli i duszy, a także 
wyciągania na powierzch-
ność wad, o których nawet 
nie domyślaliśmy się wcześ-
niej. Biblia bardzo precyzyj-
nie oświetli rzeczywistość i 
kierunek w którym się po-
ruszasz. „Słowo Boże bo-
wiem jest żywe i skuteczne, 
ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające  
aż do rozdzielenia duszy 
i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne rozsądzić myśli i 
zamiary serca. Żadne stwo-
rzenie nie ukryje się przed 
nim, przeciwnie, wszyst-
ko jest obnażone i odkryte 
przed oczami tego, które-
mu musimy zdać sprawę”  
(Hbr 4, 12-13). 

„Jak ulewa i śnieg
spadają z nieba i tam nie powra-

cają, [...] tak Słowo, które wycho-
dzi z ust moich, nie wraca  

do Mnie bezowocnie zanim 
wpierw nie dokona tego, co chcia-

łem, i nie spełni pomyślnie  
swego posłannictwa”. 

Iz 55, 10-11
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 Ludwiga Cydzik
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 Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
WIKTOROWI SUBIELOWI
z okazji imienin, 24. rocznicy święceń kapłańskich oraz otrzymania 
tytułu „kanonik” życzymy zdrowia, sił, wytrwałości, niezachwianej 
wiary i nadziei. Niech każdy dzień Twojego życia będzie szczęśli-
wy i błogosławiony, dobry Bóg obdarza obfitymi łaskami, Maryja  
Panna nieustannie się opiekuje, a patron święty niestrudzenie się 
modli za Ciebie przed tronem Bożym.

Komitet kościelny oraz wierni kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach

CZCIGODNEJ SIOSTRZE ANNIE SZYPOROWEJ
z okazji imienin życzymy, aby Pan Bóg obficie obdarzał Cię swoi-
mi łaskami, a Maryja Panna się opiekowała. Zdrowie niech będzie 
mocne, a radość i pokój wiernie towarzyszą Ci w życiu. 

Komitet kościelny oraz wierni kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI
WINCENTEMU LISOWSKIEMU
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, pokoju i wy-
trwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Cię zawsze otaczają 
promienie Miłosierdzia Bożego, Jego łaska, opieka Najświętszej 
Maryi Panny i świętego patrona. 

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz 
wierni parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lidzie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU WIKTOROWI CHAŃKO
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
życzliwych ludzi obok, opieki Matki Bożej. Niech Wszechmogący 
codziennie dodaje sił, optymizmu i nadziei na lepsze.

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Mostów

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI ZWIERZYŃSKIEMU 
okazji zbliżających się urodzin życzymy, aby zdrowie było mocne, 
życie – długie, siła – nieskończona, a radość – codzienna. Niech  
na drodze życia zawsze Ci towarzyszy Matka Najświętsza, Jezus 
obdarza błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami, Duch Święty 
będzie szczodry na swe dary, Anioł Stróż i patron święty czuwają  
w każdej chwili, a obok będą tylko życzliwi ludzie.

Apostolat „Margaretka” i parafianie z Wornian i Worony

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
WIKTOROWI SAWICKIEMU
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, mocnej wiary i nadziei, 
codziennej radości, opieki Najświętszej Maryi Panny i Pana Jezusa. 
Niech droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i błogosławiona,  
a serce się raduje z każdego przeżytego dnia.

Wierni kaplicy w Wincukach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU 
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, 
opieki Najświętszej Maryi Panny i spełnienia wszystkich marzeń. 
Niech Twa droga będzie szczęśliwa i błogosławiona, a patron  

święty pomaga w realizacji planów i zamiarów.
Wierni parafii Rohotna

CZCIGODNEMU KSIĘDZU WIKTOROWI CHAŃKO
z okazji imienin życzymy, aby zdrowie i energia towarzyszyły Ci 
jeszcze przez długie lata życia, dając satysfakcję z tego wszystkiego, 
co udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie jeszcze wielu no-
wych celów. Niech Maryja strzeże Twoją kapłańską wiarę. Prosimy 
w tym dniu o nieustannej odnowie Twojego kapłaństwa w Kościele 
poprzez Ducha Świętego, abyś życiem stale potwierdzał to auten-
tyczne znaczenie, które Twe osobiste powołanie kapłańskie posia-
da zarówno w Nim samym, jak też dla wszystkich ludzi. 

Przyjaciele 

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
CZESŁAWOWI PAWLUKIEWICZOWI
z okazji imienin życzymy, aby Pocieszyciel – Duch Prawdy – był  
z Tobą przez święte swoje dary. Niech będą z Tobą Jego mądrość 
i rozum, wiedza i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża, abyś 
umiał zawsze rozeznawać to, co od Boga pochodzi, a co pochodzi 
od „ducha świata”. Życzymy wytrwania i cierpliwości w pełnieniu 
posługi kapłańskiej, wszelkich darów Bożych, opieki Matki Naj-
świętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu.

Parafianie z Rosi

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU
z okazji imienin życzymy zdrowia, dużo sił, pogody ducha, radości 
na każdy dzień i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech 
Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, obok będą 
tylko życzliwi ludzie, a uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Z całego 
serca dziękujemy Ci za posługę w naszej parafii.

Wierni kościoła pw. św. Jerzego 
w Wornianach i kaplicy pw. św. Filomeny w Woronie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
CZESŁAWOWI PAWLUKIEWICZOWI
z okazji imienin życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, dużo 
sił w realizacji planów Bożych, wytrwałości w pokonaniu trudno-
ści. Niech Pan Ci błogosławi, Maryja Panna prowadzi szczęśliwy-
mi drogami, a Duch Święty przenika do głębi serca i daje radość,  
pocieszenie i dnie pełne Jego darów.

Pielgrzymi pieszej pielgrzymki Grodno-Roś

CZCIGODNEJ SIOSTRZE MARII STASIEWICZ
z okazji imienin życzę, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoi-
mi łaskami, mocnym zdrowiem, pokojem i mądrością, a Pan Jezus 
mocno trzymał za rękę i prowadził po wybranej drodze. Niech Naj-
świętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU DENISOWI SZMYGINOWI
z okazji zbliżającego się jubileuszu urodzin życzymy mocnego zdro-
wia, szczęścia, radości i nadziei na każdy dzień życia. Niech serce 

nie dozna trwogi i smutku, a służenie przynosi tylko radość. Niech 
Jezus napełnia Cię jeszcze większą wiarą, Matka Boża przytula Cię 
do siebie, a Duch Święty oświeca swym światłem każdy Twój dzień.

Komitet kościelny i parafianie kościoła
pw. Zwiastowania NMP we wsi Międzyrzecze

CZCIGODNEMU OJCU
ALEKSANDROWI MACHNACZOWI 
z okazji zbliżającego się jubileuszu życzymy mocnego zdrowia,  
wytrwałości i niegasnącego zapału w posłudze. Niech szczęście  
i radość będą Twoimi nieustannymi towarzyszami, a Najświętsza 
Maryja Panna ma Ciebie w swojej opiece. Dziękujemy za dobre sło-
wa, otwarte serce, modlitwę i Twoją obecność.

Rodzina Snopko, Lida-Industrialny

SZANOWNEMU PANU PREZESOWI
TADEUSZOWI ŻUKOWI
z okazji urodzin i imienin życzymy opieki Najświętszej Maryi Pan- 
ny i świętego patrona oraz obfitych łask Bożych. Niech Twoja droga 
życiowa będzie szczęśliwa, a serce cieszy się z plonów. Dziękujemy 
za szczerość, życzliwość, czyste serce, miły uśmiech i ofiarną pracę 
w naszym kościele.

Pracownicy katedry grodzieńskiej

CZCIGODNEMU OJCU PROBOSZCZOWI
ALEKSANDROWI MACHNACZOWI 
z okazji zbliżającego się jubileuszu życzymy mocnego zdrowia  
na długie lata życia i posługi kapłańskiej, szczerych i wiernych lu-
dzi obok, obfitych łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny  
na drodze służenia. Niech Twe serce i rozum nigdy nie ustaną  
głosić Ewangelię. Dziękujemy za ofiarną pracę, szczere słowa oraz 
troskę o świątynię i parafian.

Wierni parafii Lida-Industrialny

KOCHANI RODZICE 
ROMUALDZIE I HELENO ROŻKO! 
Już 50 lat kroczycie razem przez życie, zawsze będąc dla nas 
przykładem wzajemnej miłości i szacunku. Dziękujemy Wam  
za miłość, troskę, przekazaną wiarę i wychowanie. Życzymy dłu-
gich lat życia w zdrowiu i pokoju, błogosławieństwa Bożego i opieki 
Matki Najświętszej na dalsze lata. 

Córki Ania i Weronika, synowie Jan, Piotr i Wiktor z rodzinami

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
OLEGOWI ŻURAWSKIEMU 
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, co-
dziennej radości, wielu łask Bożych i ludzkiej życzliwości. Niech 
Jezus Chrystus we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża nieustannie 
czuwa, a Duch Święty obficie udziela swoich darów.

Byli parafianie z Dziatłowa

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

Zapraszamy uczniów klas 2-4.
Oprócz standardowego programu białoruskojęzycznej szkoły nasi uczniowie uczęszczają na roz-

budowany system zajęć pozalekcyjnych:
• język angielski;
• sztuka teatralna;
• podstawy ekologii;
• podstawy informatyki;
• chór.

Szkoła „Światło wiedzy” to wysokiej jakości edukacja w języku białoruskim. Tworzymy silną 
wspólnotę profesjonalistów, która pomaga dzieciom rozwijać ich talenty.

W szkole działa program przedłużonego dnia.

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWAPRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
„ŚWIATŁO WIEDZY” „ŚWIATŁO WIEDZY” 

(8 017) 343-99-17, (8 017) 242-53-99
dzwonić należy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.30.

Mińsk, ul. Serafimowicza 19. 
sviatlovedau@gmail.com

W związku z urlopem pracowników redakcji kolejny numer gazety „Słowo Życia” 
ukaże się 12 września.


