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I Synod Diecezji 
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Rodzina szkołą 
świętości 

„Wszyscy są powołani do znalezienia w rodzinie spełnienia miłości”. Papież Franciszek
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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

ODPOCZĄĆ W BOGU
MAMY JUŻ ZA SOBĄ LATO.
TĘ PORĘ ROKU NAZYWA SIĘ TEŻ NIERAZ
„MAŁYM ŻYCIEM”,
GDYŻ JEST WYPEŁNIONA 
NAJRÓŻNIEJSZYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI,
WYDARZENIAMI, ZNAJOMOŚCIAMI. 
Z POWODU TEJ INTENSYWNOŚCI
CZASAMI MOŻNA SIĘ ZGUBIĆ
I NIESPODZIEWANIE UŚWIADOMIĆ,
ŻE NIE UDAŁO SIĘ W KOŃCU
RZECZYWIŚCIE ODPOCZĄĆ:
W GŁOWIE TYSIĄCE
TRUDNYCH PRZEMYŚLEŃ,
A W SERCU BRAK LEKKOŚCI. 
JAKO CHRZEŚCIJANIE POWINNIŚMY
PAMIĘTAĆ, ŻE ZAWSZE MAMY  
MOŻLIWOŚĆ ODNOWIENIA SIŁ W BOGU.
KOŚCIÓŁ W SWOJĄ KOLEJ PROPONUJE
LICZNE WARIANTY NA SPĘDZENIE
CZASU WOLNEGO W LECIE.
CZY KATALOG OD NIEBIOS  
MOŻE NIE BYĆ ATRAKCYJNY?

 ciąg dalszy na str. 4
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jerzy Martinowicz 

Nowy rok szkolny  
i katechetyczny to nowe 
szanse, nowe możliwości, 
nowe doświadczenia, to 
okazja do podjęcia pracy 
nad sobą. Trudno reali-
zować te cele, nie doko-
nując zmian w sobie sa-
mym. Warto więc nie bać 
się stawiać przed sobą 
coraz to nowe zadania  
i wymagania. 

Żyjemy w czasach,  
w których dominuje tzw. 
„wychowanie bezstreso-
we”. Jego założenia nie 
mają w sobie nic złego, 
wprost przeciwnie, są 
bardzo sensowne: lepiej 
jest z dziećmi rozmawiać, 
niż na nie krzyczeć; tłuma- 
czyć, niż bezdyskusyjnie 
zakazywać; uświadamiać, 

że kara cielesna nie jest 
najlepszym rozwiąza-
niem. Nie chodzi jed-
nak o pozwalanie dzie-
ciom na wszystko, lecz  
o to, by pomóc im do-
strzec granice. Aby móc 
to uczynić, rodzice po-
winni najpierw określić 
dla samych siebie, co jest 
właściwe, a co nie. Ktoś, 
kto nie wymaga od sie-
bie, nie potrafi stawiać 
zdrowych wymagań in-
nym. Ktoś, kto nie umie 
jasno określić granic 
między dobrem a złem  
w swoim życiu, nie na-
uczy syna lub córki, jak 
wybierać najcenniejsze.

Wymagania wobec 
dzieci w zależności od 
ich wieku znacznie się 

różnią. Jednak zawsze 
musi się znajdować dla 
każdego czas i cierpli-
wość. Jeśli tego braku-
je, najłatwiej jest uciec 
się do postawy: „zrób to, 
bo ja tak mówię” albo 
„idź do swojego pokoju 
i nie zawracaj mi gło-
wy”. Niestety, dla wielu 
znaczenie ma tylko to, 
by dzieci „były grzeczne”, 
co w praktyce oznacza 
jedynie, „by nie przeszka-
dzały” lub „by nikt się  
na nie nie skarżył”. 

Czasami chodzi też 
o podejście, „by dziecko 
było zadowolone”, „niech 
przynajmniej ono ma to, 
czego ja w swoim dzie-
ciństwie nie miałem”. 
Maluch ma wtedy sporo –  

przede wszystkim rzeczy 
materialnych. Sporo! Ale 
nie ma tego, co jest naj-
ważniejsze – uwagi swo-
ich rodziców, ich miłości 
i jasnych wskazań, jak 
dokonywać dobrych wy-
borów w swoim życiu.

„Musicie od siebie 
wymagać, choćby inni 
od was nie wymaga-
li” – mówił św. Jan Pa- 
weł II. Te słowa często sta-
ją się wyrzutem sumienia 
dla dorosłych, a przede 
wszystkim dla rodziców- 
chrześcijan. Są pośred-
nio wołaniem o to, byśmy 
nie pozostawiali dzieci  
i młodzieży samym sobie, 
abyśmy im towarzyszyli, 
troszczyli się o ich wy-
chowanie religijne.

Stawiajmy
wymagania 

Drodzy Czytelnicy!

Dziękujmy Bogu za rodziców, którzy potrafią wytłumaczyć dzieciom, co jest dobre, a co jest złe. 
Dziękujmy za rodziców, którzy stawiają swym pociechom wymagania i z cierpliwością pokazują 
właściwą drogę. Dziękujmy za rodziców, którzy miłość do dzieci rozumieją nie jako spełnianie ich 
zachcianek, lecz jako krzewienie prawdziwych wartości. Oby takich rodziców było jak najwięcej!

Ks. Jerzy Martinowicz

Dobiegły już końca tegoroczne wakacje. Odpocząwszy, możemy ze zwięk-
szoną energią powrócić do pozostawionych zadań.  

SŁOWO REDAKTORA

 
Łk 15, 1-10

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy 
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze  
i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i  
jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie 
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie 
za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością 
na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów  
i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która 
mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa 
będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 
dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, 
nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?  
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak 
samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych  
z powodu jednego grzesznika, który się nawraca”.

OTWORZYĆ SIĘ
NA BOŻE MIŁOSIERDZIE       

Ewangelia obfituje w przykłady pokazujące, że bez względu 
na to, jak „narozrabialiśmy” w życiu, Bóg zawsze jest gotowy, by 
rzucić nam, jak niedoszłym topielcom na głębokiej wodzie, koło 
ratunkowe. Ze słów Jezusa skierowanych do grzeszników zawsze 
przebija myśl o przebaczeniu opartym na miłości. 

Niebieski Ojciec cieszy się z nawrócenia człowieka, jak pa-
sterz, który odszukał tę jedną zagubioną owcę, kobieta, która 
odnalazła drachmę, czy miłosierny ojciec, do którego po długiej 
tułaczce powrócił syn… Oblicze Pana nie jest zakryte, dostępne 
wyłącznie dla grupy wybranych. Bóg jest bezgranicznie miło-
sierny dla każdego! 

W życiu nieraz doświadczamy zranień i upadków, stając się 
ofiarami zła i grzechu, któremu ulegli inni ludzie. Zdarza się też, 
że to my jesteśmy tymi, którzy krzywdzą. Bez względu na to,  
po której stronie się znaleźliśmy – czy jesteśmy tą zagubioną 
owcą, czy też jedną ze stada, która pozostała wierna Pasterzowi –  
otwórzmy nasze serca na Boże miłosierdzie. 

 Czy potrafię otworzyć się na miłosierdzie Boga?

W jakich sytuacjach Boże miłosierdzie
jest moim kołem ratunkowym?

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 16, 1-13
Jezus powiedział do uczniów: „Pewien bogaty człowiek 

miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego 
majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: «Cóż to 
słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie 
będziesz mógł zarządzać». Na to rządca rzekł sam do siebie: 
«Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać 
nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby 
mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty  
od zarządzania». Przywołał więc do siebie każdego z dłużników 
swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu 
panu?». Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: 
«Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt». 
Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?». Ten odrzekł: 
«Sto korców pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie  
i napisz: osiemdziesiąt». Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, 
że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi 
są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie 
światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto 
was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest 
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej 
sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 
Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście 
się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli  
w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, 
to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom 
służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.  
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

ZASTANOWIĆ SIĘ 
NAD PRZYSZŁOŚCIĄ  

W przytoczonym fragmencie Ewangelii Chrystus podkreśla 
zapobiegliwość rządcy, który dowiedział się, że za chwilę straci 
pracę za to, że nieuczciwie spełniał swe obowiązki. Zaniepoko-
jony własną przyszłością wpada na chytry pomysł – postąpić  
według zasady „ręka rękę myje”. 

Może nas zaskoczyć Jezusowa pochwała uczynku chytrego 
bohatera. Jednak Zbawiciel nie usprawiedliwia oszustwa, nie 
zachęca nas do robienia „brudnych” interesów. Zapobiegliwość 
nieuczciwego człowieka zasługuje na pozytywną ocenę, gdyż 
została wywołana troską o przyszłość. Poprzez ukazanie mą-
drości synów tego świata Chrystus przestrzega przed życiem  
bez myślenia o przyszłości. 

Warto pamiętać, że najniebezpieczniejszym zagrożeniem 
jutra nie jest głód, zniszczone środowisko czy zagłada atomowa, 
lecz – jak naucza Jezus – wieczne zatracenie. 

Czy troszczę się o zbawienie swojej duszy? 

Jakie podejmuję działania w teraźniejszości,
aby moja wieczność była szczęśliwa?

Ks. Jerzy Martinowicz 

Kościół głosi Słowo Boże, aby Dobra Nowina o Zba-
wieniu rozszerzała się na wszystkie strony świata; 
sprawuje sakramenty, aby żywy Jezus przenikał ludz-
ką codzienność; podejmuje posługę miłości (caritas)  
i świadectwo życia chrześcijańskiego, aby otaczać troską 
zwłaszcza tych, „którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Podsta-
wowym zadaniem, bez względu na czasy i okoliczności, 
jest otwieranie człowieka na osobiste spotkanie z Chry-
stusem, który jest „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” 
(Hbr 13, 8). Kościół realizuje tę misję poprzez zorganizo-
waną zbawczą działalność, zwaną duszpasterstwem. Jego 
cel polega na skutecznym prowadzeniu ludzi żyjących „tu 
i teraz” do spotkania z Bogiem w wierze, nadziei i miłości. 

Członkowie Komisji Synodalnej ds. Duszpasterstwa 
Ogólnego i Specjalistycznego uznają aktualność wypra-
cowanego przez wieki modelu Kościoła. Z uwagą traktują 
wyzwania i znaki czasu, które od dawna służą pogłębie-
niu wiary ludzi w Trójcę Przenajświętszą, ich ubogaceniu 
duchowemu i uświęcaniu, a także budowaniu prawdzi-
wie ewangelicznej wspólnoty chrześcijańskiej. 

Wiernym, którzy pragną ubogacać swoje życie reli-
gijne w inny sposób, niż to proponuje duszpasterstwo 
ogólne, Kościół oferuje różne formy duszpasterstwa spe-
cjalistycznego, zwanego nadzwyczajnym. Dostosowuje 
się je do poziomu intelektualnego i duchowego osób 
zainteresowanych, uwzględniając zarazem ich wiek, wy-
kształcenie oraz wykonywany zawód. Obecnie w diecezji 
grodzieńskiej funkcjonują następujące duszpasterstwa 
specjalistyczne: akademickie, duszpasterstwo nauczy-
cieli i wychowawców, młodzieży, dzieci, skautingu, służ-
by liturgicznej ołtarza, służby zdrowia, sportu, więźniów, 

kolejarzy, rodzin, głuchoniemych, ludzi uzależnionych  
i trzeźwości, pielgrzymek. 

Komisja zaznacza, że duszpasterstwo specjalistyczne 
nie może mieć absolutnego priorytetu i stanowić celu  
w samym sobie. Powinno raczej pomagać duszpasterstwu 
ogólnemu i uzupełniać często niedostrzegane dobra du-
chowe, aby w ten sposób głębiej zakorzeniać wszystkich 
wiernych we wspólnocie Kościoła, ubogacając go w jesz-
cze większym stopniu wielobarwnością i różnorodnością 
form życia chrześcijańskiego. 

Komisja zauważa, że najważniejszym miejscem dzia-
łalności duszpasterskiej jest parafia kierowana przez 
proboszcza. Wszyscy członkowie lokalnego Kościoła po-
winni aktywnie włączać się do realizacji przedsięwzięć 
dla dobra wspólnoty. Współpraca ta ma ważne znaczenie 
dla życia duchowego i organizacyjnego całej parafii. 

Komisja synodalna zwraca uwagę również na sanktu-
aria, które istnieją na terenie diecezji. Podkreśla, że dusz-
pasterze sprawujący pieczę nad nimi muszą troszczyć się 
o to, aby przybywający pielgrzymi mogli słuchać Słowa 
Bożego, przystępować do sakramentu pokuty, uczestni-
czyć we Mszy św. oraz pogłębiać swoją wiedzę religijną. 
Kustosz sanktuarium powinien, w miarę możliwości, za-
troszczyć się o odpowiednie pomieszczenia umożliwia-
jące pielgrzymom odpoczynek, spożycie posiłku, a także 
nocleg. 

Módlmy się, aby Duch Święty rozjaśniał umysły i ser-
ca zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, by mieli w so-
bie niegasnący zapał do rozwijania wspólnoty Kościoła  
na chwałę Bożą.

Komisja ds. Duszpasterstwa
Ogólnego i Specjalistycznego
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ŚWIĘCI JOACHIM  
I ANNA – RODZICE 

NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY

Tradycja chrześci-
jańska opisuje rodziców 
Maryi jako małżeństwo 
dyskretne, ciche. Joachim 
i Anna byli bogobojni, 
utrzymywali bliską relację 
z Wszechmogącym. Swój 
majątek dzielili na trzy 
części: jedną przeznaczali 
na  utrzymanie świątyni, 
drugą ofiarowywali lu-
dziom potrzebującym oraz 
pielgrzymom, trzecią zaś 
zachowywali dla siebie.

Wychowywali Maryję 
w łasce, którą była ob-
darzona przez Boga. Po-
nieważ babcia i dziadek 

Chrystusa uczestniczyli  
w tajemnicy Wcielenia, 
dziś wszyscy dziadkowie 
są powierzani ich opiece. 

ŚW. ELŻBIETA – MATKA 
ŚW. JANA CHRZCICIELA

Elżbieta i jej mąż Za-
chariasz „byli sprawiedli-
wi wobec Boga i postępo-
wali nienagannie według 
wszystkich przykazań  
i przepisów Pańskich. 
Nie mieli jednak dzie-
cka, ponieważ Elżbieta 
była niepłodna; oboje zaś 
byli posunięci w latach” 
(Łk 1, 6). W ówczesnym 
społeczeństwie brak po-
tomstwa odbierano jako 
karę Bożą za popełnione 
grzechy. Mogło to również 
służyć powodem do roz-
wodu. Jednak Zachariasz 
nie oddalił swej żony. 
Stwórca zaś wysłuchał ich 
modlitwę, dając im syna –  
Jana Chrzciciela. „Będzie 

bowiem wielki w oczach 
Pana i już w łonie matki 
napełniony będzie Du-
chem Świętym” (Łk 1, 15). 

ŚW. HELENA – MATKA 
ŚW. KONSTANTYNA I 

WIELKIEGO
Helena nawróciła się 

na chrześcijaństwo naj-
prawdopodobniej wraz 
z synem, Konstantynem, 
lub trochę wcześniej.  
Po zajęciu tronu w Rzy- 
mie Konstanty sprowa-
dził matkę do Wieczne-
go Miasta, gdzie gorliwie 
działała na rzecz ludzi 
ubogich i chorych. Czę-
sto odwiedzała liczne 
świątynie. Właśnie jej za-
wdzięczamy odnalezienie 

większości relikwii zwią-
zanych z życiem Jezusa, 
m.in. drzewo z krzyża,  
a także odnowienie miejsc 
świętych w Jerozolimie. 
Imperator wziął chrześ-
cijan pod swoją opiekę, 
dzięki czemu udało mu 
się wzmocnić wspólnotę 
wiernych. 

Szczególną czcią  
św. Konstantyna i jego 
matkę otaczają Kościoły 
wschodnie. 

ŚW. KONSTANTYN I 
WIELKI – OJCIEC  
ŚW. KONSTANCJI
Konstancja była córką 

Konstantyna I z „drugie-
go łoża”. Gdy poważnie 
zachorowała, udała się 
na modlitwę nad grób 
św. Agnieszki. Zmorzo-
na snem, usłyszała głos: 
„Wierz w Jezusa Chrystusa, 
a będziesz uzdrowiona”. 
Gdy się ocknęła, poczuła, 

że jest całkowicie zdrowa 
i nawróciła się na chrześ-
cijaństwo. 

ŚW. MONIKA – MATKA 
ŚW. AUGUSTYNA

Monika nawróciła 
swego męża Patrycjusza, 
który był poganinem, ła-
godnością i spokojem. Gdy 
najstarszy syn, Augustyn, 
wyparł się wiary i uciekł  
do Italii, wyruszyła w ślad 
za nim, modląc się gor-
liwie o jego nawrócenie. 
Bóg usłyszał jej prośbę –  
pod wpływem kazań  
św. Ambrożego, biskupa 

Mediolanu, Augustyn od-
zyskał wiarę. Odtąd Moni-
ka była dla syna pomocą, 

a z czasem stała się też 
uczennicą przyszłego ojca 
Kościoła. 

ŚW. CELINA – MATKA 
ŚW. REMIGIUSZA
Pustelnik z lasu prze-

powiedział Celinie, tłuma-
cząc jej senne widzenie, 
że urodzi chłopca, który  

odegra ważną rolę dla 
świata: „Pan ogląda zie-
mię z wysokości nieba, 
aby wszystkie narody gło-
siły jego potęgę i by królo-
wie mieli honor mu służyć. 
Celina będzie matką syna, 
którego nazwie Remigiusz, 
a ja powierzę mu misję 
uwolnienia mojego ludu”. 
Niedługo później kobie-
ta  wydała na świat syna, 
Remigiusza. Gdy został  
arcybiskupem Reims, 
ochrzcił króla Chlodwiga 
wraz z 3 tysiącami jego  
żołnierzy. 

ŚW. SYLWIA – MATKA 
ŚW. GRZEGORZA  

WIELKIEGO
Sylwia była znana  

z wielkiej pobożności oraz 
z tego, że swoim dzie-
ciom dała wspaniałe wy-
kształcenie religijne. Jej 
syn Grzegorz w 590 roku 
został wybrany na papie-
ża. Obok św. Augustyna,  
św. Ambrożego i św. Hiero-
nima jest jednym z ojców 
Kościoła zachodniego. 

ŚW. ELŻBIETA  
WĘGIERSKA – MATKA 

BŁ. GERTRUD
 Z ALTENBERGU

Elżbieta była córką 
Andrzeja II, króla Węgier, 
słynącego wielką poboż-
nością i poczuciem spra-
wiedliwości. Porzuciła 
dostatnie życie, by zostać 
tercjarką franciszkań-
ską. Poświęciła się pracy  
na rzecz ubogich. 

Miała troje dzieci. 
Najmłodsza córka – Ger-
truda – zgodnie ze ślu-
bem poczynionym przez 

matkę jeszcze w stanie 
błogosławionym została 
powierzona klasztorowi 

w Altenbergu. W wieku 
9 lat stała się świadkiem 
procesu kanonizacyjne-
go swojej własnej matki. 
Podobnie jak Elżbieta po-
święciła swe życie służbie 
potrzebującym, przyczy-
niając się zarazem do bu-
dowy szpitala i hospicjum. 
Tak jak matka, Gertruda 

miała dar godzenia ludzi.

ŚW. BRYGIDA SZWEDZ-
KA – MATKA ŚW. KATA-

RZYNY SZWEDZKIEJ
Brygida miała ośmioro 

dzieci. Czytała im Biblię  
i żywoty świętych. Zbu-
dowała dom przeznaczo-
ny na potrzeby biednych  
i chorych. Wraz z córką Ka-
tarzyną odwiedzały licz-
ne kościoły i groby mę-
czenników, wielokrotnie 
pielgrzymowały do Ziemi 
Świętej. Prowadziły życie 
ubogie i pełne umartwień. 

Katarzyna jest uwa-
żana za świętą, choć ni-
gdy nie została oficjalnie 
przez Kościół kanonizo-
wana, ponieważ jej proces 
nie udało się zakończyć  
z powodu reformacji.

ŚWIĘCI LUDWIK
I ZELIA MARTIN –  

RODZICE ŚW. TERESY 
Z LISIEUX

Ludwik i Zelia Mar-
tin byli gorliwymi kato-
likami. Codziennie rano 
uczestniczyli we Mszy św. 
Pościli, modlili się, uroczy-
ście obchodzili niedziele, 
odwiedzali osoby starsze, 
potrzebujące, chore, umie-
rające. Po raz pierwszy  
w historii Kościoła kano-
nizowano małżeństwo 
jako jedną całość, w ten 
sposób podkreślając świę-
tość rodziny. 

Ich najmłodsza córka 
Teresa za przykładem dwu 
starszych sióstr wstąpi-
ła do Karmelu w Lisieux. 
Nieraz odwoływała się 
do wspomnień z życia ro-
dzinnego. Mówiła: „Dobry 

Bóg dał mi ojca i matkę 
bardziej godnych nieba 
niż ziemi”. Na wzór swoich 

rodziców dążyła do świę-
tości nie przez dokony-
wanie dzieł wielkich, lecz 
poprzez codzienność, tę 
najbardziej zwyczajną. 

Opracował
ks. Jerzy Martinowicz 

J e z u s  n i e 
z a p r a s z a  n a s  
do abstrakcyjnej 
miłości, eterycz-
nej czy teoretycz-
nej, zredagowanej  

na biurkach, do przemówień. 
Droga, którą nam proponuje 
jest tą, którą On sam przebył 
jako pierwszy, droga która 
sprawiła, że umiłował tych, 
którzy go zdradzali, niespra-
wiedliwie Go osądzili, tych, 
którzy go zabili. […] Jest to 
nakaz, który ma na celu czyn-
ną, bezinteresowną i nadzwy-
czajną życzliwość wobec tych, 
którzy nas skrzywdzili. 

Poprzez tę zachętę Je-
zus chce na zawsze położyć 
kres powszechnej praktyce –  
zarówno wczoraj jak i dziś –  
bycia chrześcijanami i za-
razem życia według prawa 
odwetu. Nie można myśleć  
o przyszłości, budować pań-
stwa, społeczeństwa opar- 
tego  na „sprawiedl iwo-
ści” przemocy. Nie mogę 
podążać za Jezusem, je-
śli system, który promuję  
i którym żyję, to „oko za oko, 
ząb za ząb”.

„Jak chcecie, żeby ludzie 
wam czynili, podobnie wy 
im czyńcie!” (Łk 6, 31) – co 
oznacza miłować się nawza-
jem, pomagać i pożyczać, nie 
oczekując niczego w zamian. 
[…] Chodzi o postawę, która 
nie jest postawą ludzi słabych, 
ale silnych, postawą mężczyzn 
i kobiet, którzy odkrywają, że 
by czuć się ważnym nie jest 
konieczne znęcanie się, poni-
żanie lub uciskanie – wręcz 
przeciwnie. Taka postawa jest 
proroczą siłą, której nauczył 
nas sam Jezus Chrystus, […] 
wskazując, że właściwą drogą 
jest służba.

Fragment homilii  
podczas Mszy św. w Maputo 

(Mozambik), 06.09.2019

Papież Franciszek

NA DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

Czcigodni Bra-
cia Kapłani i Oj-
cowie Zakonni, 
wielebne Osoby 
K o n s e k r o w a n e  
i drodzy Kateche-
ci Świeccy! Kie-

ruję do Was słowa uznania 
i wdzięczności za gorliwość  
i zaangażowanie, z którymi 
realizujecie na co dzień misję 
katechizacji młodego pokole-
nia. Jest to zadanie o szczegól-
nym znaczeniu, wymagające  
od katechety nie tylko wiel-
kiego wysiłku intelektual-
nego, zdolności twórczych i 
pedagogicznych, lecz przede 
wszystkim żywej wiary, głębo-
kiego życia modlitwy, prawdzi-
wej i bezinteresownej miłości  
do katechizowanych oraz tro-
ski o ich dobro duchowe...

Kochane Dzieci i Droga 
Młodzieży! Życzę Wam, aby-
ście z jeszcze większym zapa-
łem i przekonaniem uczęsz-
czali na lekcje religii. Niech 
poznawanie Jezusa Chrystusa 
i Jego zbawczej nauki będzie 
prawdziwą potrzebą serca,  
a zarazem największą radoś-
cią. […] Niech ziarno wiary 
zasiane w Waszych młodych 
sercach na katechezie, wyda-
je jak najwspanialsze plony  
przez całe życie.

Fragment Listu Pasterskiego  
na nowy rok szkolny i  

katechetyczny 2019-2020

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Rodzina szkołą 
świętości

Pierwszą szkołą świętości jest chrześcijańska rodzina. Stanowi ona 
najważniejsze miejsce kształtowania charakteru i świadomości człowie-
ka. Jako pierwsza uczy właściwego odniesienia do wiary – więzy jedności 
i miłości łączące jej członków inspirują do poszukiwania i otwierania się  
na Boga. 

Wielu córek i synów zostało ogłoszonych świętymi właśnie dzięki trzy-
maniu się wartości przekazanych przez wiernych Stwórcy rodziców. Poprzez 
wyniesienie ich na ołtarze Kościół ukazuje wyznawcom Chrystusa przykład 
do naśladowania, a także przypomina, że za wstawiennictwem świętych  
i błogosławionych można otrzymać pomoc i łaskę od Wszechmogącego.

Niech przytoczone 10 historii staną się kolejnym dowodem na to, że  
rodzina to pierwsza szkoła świętości.

Świętość jest czymś całkowicie 
zwyczajnym, ponieważ polega na miłości 

Boga i ludzi. „Wszyscy w Kościele, 
niezależnie od tego, czy należą  

do hierarchii, czy są przedmiotem  
tej funkcji pasterskiej, powołani są  

do świętości” (Lumen Gentium, 40).

Rodzina, uczestnicząc w miłosnym przymierzu Jezusa i Kościoła, 
otrzymała od Pana posłannictwo, by stać się społecznością świętą. 
Spełnia to polecenie, jeśli przez wzajemną miłość swoich członków 

staje się niejako domowym sanktuarium Kościoła,
jeśli cała rodzina włącza się w kult liturgiczny,  

świadcząc o miłosierdziu i sprawiedliwości. 

http://code-industry.net/
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 � Papież Franciszek prze-
kazał pozdrowienie orga-
nizatorom i uczestnikom  
XXV Międzynarodowego 
Kongresu Duchowości Pra- 
wosławnej na temat „Powo-
łani do życia w Chrystusie”. 
Zgodnie z tradycją forum od-
bywa się we włoskim klasztorze  
w Bose. Jest to jedyne miejsce, 
gdzie gromadzą się przed-
stawiciele prawie wszystkich 
Kościołów prawosławnych.  
W specjalnym telegramie Oj-
ciec Święty zachęcił wiernych 
do pogłębiania skarbów du-
chowych, które jednoczą ka-
tolików i prawosławnych, aby 
być przekonującymi świadka-
mi Ewangelii i obdarzać ludz-
kość nadzieją w poszukiwaniu 
prawdziwych odpowiedzi.

 � Portugalscy  b iskupi 
skrytykowali próby wdroże-
nia przez polityków ideologii 
gender. Obecnie, zgodnie 
z prawem, publiczne i pry-
watne placówki oświatowe 
mają obowiązek wprowadze-
nia do programów szkolnych 
zagadnień związanych z tą 
ideologią. Według nowych 
przepisów każdy uczeń może 
korzystać z szatni i toalet 
takiej płci, z którą się on lub 
ona utożsamia. Hierarchowie 
stwierdzili, że jest to „rewo-
lucja antropologiczna”. Nowe 
prawo stoi w sprzeczności  
z ustawą zasadniczą, w której 
mówi się, że „państwo nie 
może narzucić w nauczaniu 
szkolnym określonej religii, 
doktryny lub ideologii”.

 � We Francji jest przygoto-
wywane prawo o zapłodnieniu 
„in vitro bez ojca” przezna-
czone dla par lesbijskich. Ma 
trafić do Zgromadzenia Naro-
dowego pod koniec września. 
W styczniu przyszłego roku  
pojawi się w senacie, aby mógł 
je zatwierdzić prezydent. Co 
ciekawe, we francuskim społe-
czeństwie nie ma społecznego 
przyzwolenia na takie zmiany. 
Według przeprowadzonych 
w lutym badań, sprzeciwia 
się temu 82% Francuzów. 
Organizacje rodzinne zapo-
wiedziały już uliczne prote-
sty. Pierwsza demonstracja  
w Paryżu została zaplanowa- 
na na 6 października. 

 � Caritas Archidiecezji Po-
znańskiej (Polska) przeznaczy 
środki od sponsorów na bu-
dowę hospicjum dla dzieci  
na Litwie. Z powodu nieule-
czalnych chorób każdego roku 
w tym kraju umiera 120 dzieci. 
Pierwsza tego typu placówka 
na Litwie została otwarta  
w 2012 roku. Do dziś hospi-
cjum przyjęło ponad 3 tys. cho-
rych. Obecnie otacza opieką 
blisko 250 pacjentów rocznie.  
Działa też hospicjum domowe.

 � Przed 140 laty miesz-
kańcy wioski Knock (Irlandia) 
stali się świadkami objawie-
nia: przez dwie godziny mogli 
oglądać na ścianie kościoła 
wizerunki Maryji, jej Oblu-
bieńca Józefa, Jana Chrzci-
ciela oraz Baranka na ołtarzu  
i aniołów. Niedawno Kościół 
po raz pierwszy oficjalnie 
uznał cudowne uzdrowienie, 
które się odbyło w tym miej-
scu. W ostatnim czasie władze 
duchowne dużo się trosz-
czą o ożywienie pielgrzymek  
do sanktuarium, widząc w nim 
nadzieję na odrodzenie wiary. 
Co roku przybywa tu około  
1,5 mln wiernych.

vaticannews.va; niedziela.pl; 
gosc.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

W dzisiejszym numerze „Słowa Życia” o swoim 
udanym odpoczynku opowiadają ci, którzy sko-
rzystali z propozycji parafii.

ODPOCZĄĆ
W BOGU

Jerzy Pierżyński
16 lat
parafia Ducha Świętego w Grodnie

Podczas wakacji miałem szczęście wziąć udział w „Mladifeście” – chrześcijańskim festiwalu, odbywającym się  
w Medjugorie, miejscowości położonej w górach w Bośni i Hercegowinie. Jest to miejsce objawień Maryi, 
co roku gromadzące miliony pielgrzymów. O feście dowiedziałem się od mamy i siostry, które były tam rok 
temu. Po powrocie nie dało się je poznać: zmieniły się, jak gdyby promieniowały światłem. Więc tym latem 
postanowiłem pojechać też ja.

Spodobało się to, że nikt nie zmuszał do realizowania przygotowanego programu. Organizatorzy proponowali 
tylko pewien plan i radzili się go trzymać, by owocniej przeżyć ten czas. Rano razem ze wszystkimi modliłem się  
na różańcu, a wieczorem słuchałem konferencji i uczestniczyłem we Mszy św. W ciągu dnia miałem czas wolny, któ-
ry spędzałem według własnego uznania. Choć nie jestem zbyt koleżeński, atmosfera zachęcała do komunikacji –  
i dziś wśród moich znajomych jest sporo obcokrajowców! Usłyszałem też wiele świadectw, niektóre wzruszyły 
mnie do łez. 

Jednak najbardziej przejmujące są własne wrażenia. Gdy po raz pierwszy wszedłem na górę objawień i podszed-
łem do figury Matki Bożej, by się pomodlić za swoją rodzinę, w sposób szczególny za brata, by dostał się na studia  
do Akademii przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podeszła do mnie nieznajoma kobieta i zapewniła: „Ciesz 
się, twoje prośby zostały wysłuchane”. Po powrocie do domu dowiedziałem się, że brat został przyjęty do akademii. 

Choć wcześniej powiedziano mu, że ma za mało punktów z egzaminów, trafił na listę rezerwową i szansa  
na studia jest mizerna.

„Mladifest” pomógł mi zrozumieć, że Maryja jest otwarta na każdego. Podróż do Medjugorie sta-
ła się dla mnie też odzwierciedleniem prawdziwego odpoczynku z Bogiem – wzrastania w wierze i  
obserwowania, podziwiania piękna, które stworzył Ojciec Niebieski.

Olga Waśko
17 lat
parafia świętych Piotra i Pawła w Różance

Co roku liczba chętnych do wzięcia udziału w „Wakacjach z Bogiem” w Szczuczynie się zwiększa. Tym latem 
przyjmowaliśmy aż 650 chłopców i dziewcząt z miejscowej parafii i niektórych innych białoruskich miasteczek! 
Byłam wolontariuszką, jednak mogę stwierdzić, że pomocnicy są również uczestnikami. Wolontariusze odpowia- 
dają za organizację czasu wolnego, ale wraz z młodszymi wyznawcami Chrystusa modlą się i bawią.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy rozmową z Bogiem, po czym rozważaliśmy nad głównym tematem obozu – ośmiu 
błogosławieństwami Jezusa Chrystusa. Przybliżaliśmy dzieciom naukę Zbawiciela poprzez przedstawienia teatralne, 
piosenki i tańce, by było im łatwiej przyswajać zdobywaną wiedzę. Codziennie czekały na nas inne rozrywki: tram-
poliny, zawody sportowe, kwest… Na zakończenie dnia tworzyliśmy koło: modliliśmy się za sąsiada po prawej i 
lewej stronie, we wszystkich potrzebnych intencjach. Potem się rozchodziliśmy, na pożegnanie otrzymując słodki 
poczęstunek.

Po obserwacji chłopców i dziewcząt, mogę stwierdzić, że „Wakacje z Bogiem” to prawdziwe 
święto. Dzieci i młodzież ze szczerą ciekawością dążą do poznawania Ojca Niebieskiego i cie-
szą się z aktywnego odpoczynku. Dla mnie jest to możliwość, by na pewną chwilę zapomnieć  
o codziennych sprawach, spędzić czas z przyjemnością i korzyścią, okazja do przypomnienia so- 
bie najważniejszych rzeczy w życiu, a także do radosnego wychwalania Boga. 

Wioletta Giedo
17 lat
parafia Wniebowzięcia NMP 
i św. Jozafata Kuncewicza w Sopoćkiniach

Od sióstr serafitek z Sopoćkiń dowiedziałam się o możliwości wzięcia udziału w rekolekcjach „Łaski pełna”  
poświęconych Maryi, które odbywały się w Polsce. Przyjechało nas 14 uczestniczek. Składowa duchowa reko- 
lekcji była bardzo mocna. Co rano wraz z siostrami odmawiałyśmy piękną modlitwę na Brewiarzu. W ciągu dnia 
słuchałyśmy konferencji i rozważałyśmy na temat powołania, życia i cech charakteru Maryi. Gromadziłyśmy się  
na Mszy św., adoracji, starałyśmy się zrozumieć uczucia Matki Bożej, biorąc udział w nabożeństwie Drogi Krzy- 
żowej. Ten intensywny program siostry urozmaicały ciekawymi zabawami i wędrówkami, które zachwycały pięknem 
krajobrazów.

Po co są mi potrzebne ćwiczenia duchowe? Wyciągam z nich życiowo ważne wnioski. Podczas ubiegłorocznych 
rekolekcji wakacyjnych nauczyłam się nie bać bycia sobą, nie zważając na to, kto i co mnie otacza. Tym razem  
po powrocie do domu obrałam inne hasło: „Żyję tu i teraz”. Jest to bardzo aktualne, ponieważ bardzo mnie martwi 

moja przyszłość. Dziś rozumiem: trzeba w całości zaufać Bogu, a wtedy On pokieruje. 
Lato to bardzo gorący, obfity czas, więc nieraz czujesz potrzebę po prostu trwania w ci-

szy. Rekolekcje są wspaniałą możliwością na spotkanie duszy z Bogiem, szukanie odpowiedzi  
na niepokojące pytania, przygotowanie się i odświeżenie sił przed nowym rokiem szkolnym czy  
też pracą.

Stanisław Gasparewicz
50 lat
parafia Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Pod koniec lata w Nowogródku odbywały się dwudniowe rekolekcje dla mężczyzn. Dla mnie  ważne było zna-
lezienie się w męskim gronie o podobnych poglądach, by mieć możliwość dzielenia się doświadczeniem wiary. 
Podczas rekolekcji wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy św., słuchaliśmy konferencji, zwiedzaliśmy ciekawe miejsca. 
Rozważaliśmy o budowie Kościoła domowego, analizowaliśmy przykłady, jakimi mamy być chrześcijanami w swym 
otoczeniu.  Wiadomo, wiele rzeczy udało się otrzymać od siebie nawzajem, a zarazem od kapłana. Ksiądz przy- 
bliżył uczestnikom tajemnicę Eucharystii. Zrozumieliśmy, że jest ona niezgłębionym źródłem do poznawania.  
Jezus w chlebie to obrona przed złem, skarbnica mocy do radzenia sobie z codziennymi kłopotami.

Na pewien czas mieliśmy możliwość oddać Bogu wszystkie swe troski w domu i w pracy pewni,
że wszystko będzie dobrze. I tego spotkania nam wystarczyło, by odpocząć duszą i ciałem, a także 
odnowić zapał. 

Przygotowała
Angelina Marciszewska
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Własnoręcznie zrobiona 
poświęcona piłka

Lionel Messi otrzymał nie-
zwykły prezent ze Stolicy 
Apostolskiej.
Piłkarz dostał piłkę wy-

konaną przez chłopca z Mo-
zambiku. Papież Franciszek 
poświęcił ją w Watykanie.  
Z tej okazji Ojciec Święty 
wspomniał, że sam w dzieciń-
stwie grał ze szmatą.

Messi został wyróżniony 
za to, że jest przedstawicie-
lem „wartości piłkarskich  
w najczystszym stanie”: 
współpracy w drużynie, so-
lidarności i wytrwałym po-
konywaniu trudności. Za-
decydowali tak uczniowie 
szkół „Scholas Occurrentes” 
założonych przez papieża 
Franciszka. 

25 lat w drodze
Ubiegłym latem 95-letnia 
Włoszka Emma Moro-
sini porzuciła rodzinne 
Castiglione delle Stiviere 
i wyruszyła w samotną 
pielgrzymkę na Jasną Górę 
(Polska).
„Od dnia, kiedy zostałam 

cudownie uzdrowiona, posta-
nowiłam, że będę wędrować 
do świętych miejsc chrześ-
cijaństwa. Więc od 70. roku 
życia, co roku przez trzy mie-
siące kroczę w pielgrzymce –  
opowiada pani Emma. –  
Pierwszym sanktuarium, które 
odwiedziłam, było Lourdes. 
Potem Fatima. Dziś kolej na 
Częstochowę. Pomyślałam, że 
ostatnie owoce mojego życia 
chcę przynieść Matce Bożej: 
modlitwę o pokój na świecie, 
za kapłanów i za młodzież. 
To są najważniejsze intencje, 
które możemy zawierzyć tylko 
Maryi”.

W trakcie podróży do jasno-
górskiego sanktuarium kobieta 
pokonała około tysiąca kilo-
metrów. Jej znaki rozpoznaw-
cze to pomarańczowa kamizel-
ka, kij, kapelusz i różaniec. Ma 
przy sobie też nieduży wózek,  
w którym trzyma wszelkie rze-
czy niezbędne w pielgrzymce.

Skandal!
Uczestników forum przed-
synodalnego „błogosławił” 
szaman.
W kolumbijskiej Bogocie 

odbyło się trzecie z kolei forum 
przygotowawcze do Synodu 
Amazońskiego. Zaproszono 
na nie szamana, który przed 
rozpoczęciem obrad „błogo-
sławił” uczestników zgodnie 
z pogańskimi rytuałami.

Publicyści zwracają uwagę, 
że tzw. Instrumentum laboris, 
dokument przygotowawczy 
do zgromadzenia, cechuje 
się zbyt dużą pobłażliwoś-
cią względem tradycyjnej 
pogańskiej kultury Ameryki 
Łacińskiej. Może to świadczyć  
o chęci organizatorów Syno-
du, by przemycać do codzien-
ności Kościoła katolickie-
go w tym regionie motywów 
panteistycznych czy zgoła 
szamańskich.

– Ks. Pawle, czym się 
wyróżnia Poradnia Katoli-
cka? Jakie są główne cele  
i zadania tej placówki?

– Najważniejsze jest 
to „katolicka”. Dlaczego? 
Bowiem ogromnie się 
różni z poradnią, która 
tego wyrazu w nazwie nie 
posiada. Podam bardzo 
prosty przykład z własne-
go doświadczenia. Przy-
chodzi do mnie małżeń-
stwo z problemami. Mają 
za sobą 20 lat wspólnego 
życia, trójkę dzieci. Psy-
cholog w poradni pań-
stwowej zalecił im się 
rozejść albo znaleźć so-
bie kochanków. Są to lu-
dzie wierzący, więc byli w 
szoku, gdy to usłyszeli. W 
poradni katolickiej nigdy 
nie otrzyma się podobnej 
rady! W naszej placów-
ce pracują ludzie, którzy 
dbają o życie duchowe. 
Widzimy więc, że podej-
ście do okazywanej po-
mocy znajduje się na zu- 
pełnie innym poziomie. 
Nasz cel – pomóc czło-
wiekowi radą opartą  
na wartościach religij-
nych, a także profesjonal-
ną terapią. 

– O poradni przyzwycza-
iliśmy się myśleć jako o in- 
stytucji służącej małżon-
kom lub narzeczonym. Czy 
osoba, która nie założyła 
rodziny lub jest w stosun-
kowo młodym wieku i ma 
problem, z którym nie po-
trafi poradzić samodziel-
nie, może uzyskać pomoc?

– Poradnia w Grod-
nie działa od 1997 roku 
i do tej pory jest jedną  
z najlepszych katolickich 
instytucji w tej dziedzi-
nie w Kościele na Biało-
rusi. Od tego roku chce-
my rozszerzyć jej zasięg, 
więc jesteśmy otwarci  
na wszystkich, niezależ-
nie od wieku czy wyzna-
nia. W przyszłości planu-
jemy prowadzić terapię 
w różnych kierunkach,  
na przykład pracę z oso-
bami uzależnionymi. 

– Do pracy w porad-
nictwie zatrudnia się za-
zwyczaj ludzi o dużych 
walorach moralnych, odpo-
wiedniej wiedzy, doświad-
czeniu życiowym. Jakie 
cechy posiadają specjali-
ści, którzy służą pomocą  
w grodzieńskiej poradni?

– Pracują u nas kom-
petentni, wierzący, wy-
kazujący się wyczuciem 
psychologicznym spe-
cjaliści. Są gotowi po-
święcać się dla każdego, 
kto poszukuje wsparcia 
i rady. Dążą do tego, by 
spełniać swe zadanie 
jak najlepiej. Ze względu 
na rodzaje problemów, 
wyróżniamy kilka szcze-
gółowych kierunków: 
pomoc psychologiczna  
i psychiatryczna, pomoc 
w uzależnieniach oraz 
pomoc prawna. Osobiście 
dla mnie w poradnictwie 
zawsze się sprawdza for-
muła: Wiara + dobra po-
rada = cud. 

– Proszę opowiedzieć 
o terapii w poradni. Jak 
się odbywa spotkanie? Od 
czego zależy  powodzenie? 

– Poradnictwo jest 
sztuką pomagania innym 
bez sprawiania im bólu –  
aby mogli odczytać  
i rozwiązać skompliko-
wane problemy włas-
nego życia. Powodzenie 
natomiast zależy od obu 
stron: od specjalisty oraz 
od pacjenta. 

Pamiętam, jak wróci-
łem ze studiów z Lubli-
na i rozpocząłem pracę  
w poradni. Miałem bardzo 
dużo pacjentów. Więk-
szość z nich pewnie my-
ślała następująco: „Skoro 
to jest ksiądz, i w dodat-
ku psycholog, na pewno  
od razu, już na pierwszym 
spotkaniu, nam pomoże”. 
Zwykle przychodzili po wi- 
zytach u innych specjali-
stów, po kuracji medycz-
nej, spodziewając się  
na mnie jak na „zbawcę”. 
Większość osób wierzyła 
w cud bez własnego za-
angażowania, bez współ-
pracy ze specjalistą, nie 
rozumiejąc, że jeśli czło-
wiek nie jest otwarty  
na przyjęcie pomocy, 
zmiany na lepsze na pew-
no nie nastąpią. 

– Z jakimi problemami 
najczęściej zwracają się  
do pracowników poradni? 

– Pierwszym moim 
pacjentem w poradni 
rodzinnej był człowiek  
z diagnozą paranoja. . .  

A więc o pomoc zwracają 
się ci, którzy rzeczywiście 
jej potrzebują. Wiele osób 
ma trudności w rodzinie, 
jest uzależnionych od al- 
koholu, coraz częściej 
słyszymy o problemach 
z wychowaniem dzieci. 
Ważne są dwa aspekty: 
przyjść do nas w porę  
i przełamać stereotyp, 
który panuje na Białorusi, 
że do psychologa zwra-
cają się tylko chorzy psy-
chicznie. Każdy powinien 
dbać o swoje zdrowie 
psychiczne tak, jak dbamy 
o stan fizyczny.

– Jakie trudności na-
potykał Ksiądz w ciągu lat 
posługi w poradni?

– Jednym z najczęst-
szych problemów jest to, 
że pacjenci przychodzą 
do nas za późno, gdyż 
próbują wszystkiego: za-
czynając od „babki”, która 
wróży im na kartach, koń-
cząc szpitalem psychia-
trycznym, gdzie otrzymu-
ją tak poważną dawkę 
leków, że przestają być  
do siebie podobni. 

– Czy ludzie, którzy 
utrzymują dłuższy kontakt 
z poradnią, dają świade-
ctwo o zmianach, jakie za-
szły w ich życiu?

– Pamiętam, był jakiś 
czas, że spora liczba pa-
cjentów nie przychodziła 
już na drugie spotkanie. 
Nie mogłem zrozumieć, 
dlaczego. Myślałem, że 
może jestem słabym spe-
cjalistą. . . Jednak później 

zrozumiałem, że nawet 
te proste rzeczy, które 
tłumaczę na pierwszym 
spotkaniu, są dla niektó-
rych za trudne lub pa-
cjenci po prostu nie chcą 
nic zmieniać, więc wsty-
dzą się przychodzić po raz 
drugi. Jednak znam też 
sporą grupę osób, którym 
pomogliśmy, a które teraz 
polecają nas swoim zna-
jomym i przyjaciołom. 

– Gdzie można znaleźć 
informacje szczegółowe  
o dyżurach doradców po-
radni?

– Teraz dyżury będą 
się odbywały przy koście-
le pobrygidzkim w Cen-
trum Informacyjno-Tury-
stycznym naszej diecezji 
pod adresem: ul. K. Mar-
ksa 27. Aby umówić się  
na spotkanie z doradcą, 
trzeba zadzwonić pod nu-
mer: (8 029) 230-50-80. 

Informacje szczegó-
łowe będą umieszczane 
na naszej stronie inter-
netowej, a także na Fa-
cebooku. Chciałbym też 
dodać, że w każdy ostatni 
czwartek miesiąca o go-
dzinie 20.00 prowadzimy 
spotkania przedmałżeń-
skie dla wszystkich na-
rzeczonych. W przyszłości 
planujemy organizować 
różnorodne kursy oraz 
spotkania edukacyjne.  
Zapraszam wszystkich 
chętnych do współpracy!

Kinga Krasicka

Od ponad 20 lat w Grodnie funkcjonuje Poradnia Katolicka. Jej działalność jest ukierunkowana na świadczenie 
pomocy osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Specjaliści okazują wspar-
cie, m.in. w nawiązaniu lub pogłębieniu komunikacji między małżonkami, w rozstrzygnięciu trudnych spraw zwią-
zanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. W jaki sposób ludzie zaangażowani w poradnictwo służą podpowiedzią  
w kwestiach życia? Dlaczego w wielu sytuacjach poradnia jest miejscem pierwszej konsultacji? Na te oraz inne  
pytania odpowiada ks. Paweł Sołobuda, który duchowo opiekuje się poradnią.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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W rozważaniach o formach 
modlitwy nie da się pominąć 
modlitewną lekturę Pisma 
Świętego. Zgodnie z tym, co zo-
stało powiedziane na początku 
Biblii, Bóg za pomocą Słowa 
stworzył wszystko. To samo 
powtarza Jan Ewangelista, na-
zywając Słowem Syna Bożego.

Słowo zawarte w Starym  
i Nowym Testamencie staje się 
osiągalne również dla nas. Pa-
pież Benedykt XVI w adhorta-
cji „Verbum Domini” zaznacza: 
„Słowo Boże leży u podstaw 
każdej prawdziwej duchowo-
ści”. To stwierdzenie zaprasza 
nas, by popatrzeć na własny 
stosunek do modlitwy Słowem 
Bożym. Czy moje życie ducho-
we stoi na trwałym fundamen-
cie? Może rozważania biblijne 
wydają mi się niekonieczną 
ozdobą, „wyszukaniem” dostęp-
nym wyłącznie dla wybranych?

Jak twierdził św. Ambroży, 
„jeśli człowiek z wiarą bierze 
do rąk Pismo Święte i czyta 
je, znów spaceruje z Bogiem  
w raju”. Czy wystarczy  
do tego tylko otworzyć Biblię?  
Na pierwszy rzut oka – tak, lecz 
mówiąc dokładniej: „z wiarą”, 
na której polega wielowieko-
wa tradycja Kościoła. Samo 
przygotowanie i proces modli-
tewnego czytania różni się od 
zwykłej lektury, jeśli człowiek 
ma zamiar dowiedzieć się  
o wydarzeniach i postaciach  
z Pisma Świętego. 

Wśród różnych metod 
lektury Słowa Bożego w du-

chu wiary najbardziej znany 
to lectio divina. Aby pokrótce 
przypomnieć podstawowe eta-
py tej modlitwy, odwołamy się  
do wyżej wspomnianej adhor-
tacji papieża Benedykta XVI. 
„Rozpoczyna się ona [lectio di-
vina] czytaniem (lectio)   tekstu, 
które rodzi pragnienie auten-
tycznego poznania jego tre-
ści: co mówi tekst biblijny sam  
w  sobie? Bez tego etapu ist-
nieje ryzyko, że tekst stanie 
się tylko pretekstem, by nigdy 
nie wyjść poza własne myśli. 
Następuje później rozważanie 
(meditatio), w którym stawia-
my sobie  pytanie: co mówi 
tekst biblijny nam? Tutaj każdy 
osobiście, ale także wspólnota 
powinna  otworzyć się na nie  
i z nim skonfrontować, po-
nieważ nie chodzi o rozwa-
żanie słów wypowiedzianych  
w przeszłości, ale w chwili 
obecnej. Dochodzi się następ-
nie do etapu modlitwy (ora-
tio), która zakłada pytanie:  
co my mówimy Panu w odpowie-
dzi na Jego Słowo? Modlitwa 
jako prośba, wstawiennictwo, 
dziękczynienie i oddawanie 
chwały jest pierwszym  spo-
sobem, przez który Słowo nas 
zmienia. Wreszcie lectio divi-
na kończy się kontemplacją 
(contemplatio), podczas której 
przyjmujemy – jako dar Boga 
– Jego spojrzenie przy ocenie 
rzeczywistości i zapytujemy 
się: jakiego nawrócenia umysłu, 
serca i życia domaga się od nas 
Pan? [...] Słowo Boże jawi się 

tutaj jako kryterium rozezna-
nia: jest ono «żywe, skuteczne 
i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż  
do rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku, zdolne osą-
dzić pragnienia i myśli serca»  
(Hbr 4, 12). Warto też przypo-
mnieć, że lectio divina w swojej 
dynamice nie kończy się, dopó-
ki nie doprowadzi do działania 
(actio), sprawiającego, że życie 
wierzącego staje się darem  
dla innych w miłości” (Verbum 
Domini, 87).

Trzeba tu też powiedzieć  
o otwartości serca na działanie 
Ducha Świętego. Ta modlitwa 
w szczególny sposób wymaga 
wcześniej wyznaczonego czasu 
i wewnętrznej hojności, aby się 
odpowiednio przygotować. Wy-
ciszyć serce… Uświadomić, że 
Bóg na mnie czeka… Wzbudzić 
intencję, „pragnienie prawdzi-
wego poznania”… Przeczytać 
Słowo powoli, kilkakrotnie… 
Pozostać z nim w ciszy, zasta-
nowić się, zadać sobie pytania...

Każdy element lectio di-
vina jest nieprzypadkowy  
i wartościowy. Jak pisze papież 
Benedykt XVI, w rozważa-
niu powinniśmy się otworzyć  
na tekst i „utożsamić się z nim, 
ponieważ ma się na uwadze 
rozważanie nad słowami, wy-
powiedzianymi nie w przeszło-
ści, lecz w tej chwili”. Właśnie 
teraz, gdy się modlę, Słowo 
Boże jest „żywe i skuteczne”. 
Nie 2-3 tysiące lat temu, lecz  
w tej chwili. Innymi słowy, 

modlitewne poznanie Pisma 
Świętego pozwala aktualizo-
wać jego treść w swoim dzisiaj, 
co też wpływa na nasze życie. 
Rozważając nad wybranym 
fragmentem, zadajemy sobie 
pytanie: a jak jest ze mną? Jakie 
skutki ma prawda, którą odkry-
wa Bóg, konkretnie dla mnie? 
W jaki sposób oświetla prze-
szłość i pomaga lepiej ją zrozu-
mieć? Co mówi o przyszłości?

Nie pozostawać obserwa-
torami wydarzeń, nie oglądać 
filmu, nie przywoływać w pa-
mięci faktów historycznych, nie 
czytać jak dramat o porywają-
cej akcji, ponieważ jest tego za 
mało – rozważanie modlitewne 
sięga znacznie dalej. Jesteśmy 
zaproszeni do wniesienia do 
sceny biblijnej własnego życia, 
uczuć, swej niepowtarzalności, 
nie zależnie od tego, jaka jest. 
Możemy sobie pozwolić na zo-
stanie cząstką sceny ewange-
licznej. „Historia biblijna doty-
ka tajemnicy mojej osoby, moja 
tajemnica zaś wpływa na histo-
rię” (o. John Veltri SJ). Można po-
wiedzieć, że tekst „wyciąga do 
mnie rękę”. W ten sposób do-
sięga mnie Mojżesz, ogłaszając 
przykazania Dekalogu, czasa-
mi zwracając się wprost, po 
imieniu. W ten sposób prorok 
Izajasz opowiada mi o winnicy 
swego Przyjaciela, nawołując 
do nawrócenia. W ten sposób 
„nowy” król Egiptu głowi się 
nad planem ucisku narodu wy-
branego, „Mojego pierworod-
nego”, jak ostrzega go Bóg. Tym 

dzieckiem, nad którym czuwa 
Pan, jest każdy z nas. Tu i te-
raz Zmartwychwstały Chrystus 
kroczy obok, choć miasta i wsie, 
do których się udajemy, już nie 
noszą nazwy Emaus.

Podobny odbiór i współ-
działanie ze Słowem daje moż-
liwość przemienić swoje życie, 
budzi przynajmniej pragnienie 
stania się lepszym, pozwala 
wzrastać duchowo i spotykać 
się z Bogiem w realnym życiu, 
a nie w swoich iluzjach.

Jednak podczas modlitwy 
może się też zdarzyć, że mimo 
chęci i wysiłku powstaje uczu-
cie braku jakiegokolwiek skut-
ku. Właśnie w takich chwilach 
możemy wyraźnie uświadomić 
sobie: modlitwa jest Bożym 
darem. Nawet w roztargnieniu  
i smutku ważne jest pozostać  
w dialogu ze Stwórcą, prosić Go 
o pokazanie przyczyn tego sta-
nu, z pokorą przyjmując wszyst-
ko, co odkrywa, w tym też Jego 
milczenie. W istocie, Pan okazu-
je swój wpływ na naszą duszę 
na nieosiągalnych dla ludzkich 
uczuć głębinach. Czasami po-
trzeba wyłącznie cierpliwości 
i dziecięcego zaufania do Jego 
nieustannej pracy nad nami  
i światem.

Słowo Boże, usłyszane dziś, 
przewiduje aktywną odpo-
wiedź – actio. Co oznacza przez 
całe życie „stawać się darem 
dla innych w miłości”? Poroz-
ważamy nad tym pytaniem na-
stępnym razem.

Teresa Klimowicz

WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Trzeba koniecznie po-
dzielić te dwa wymienione 
zagadnienia: poświęcenie 
życia Bogu a ofiarowanie 
cierpienia za innych ludzi. Po-
święcenie życia Bogu to droga 
podążania za ewangelicz-
nymi radami czystości, ubó-
stwa i posłuszeństwa, sposób 
doskonałego naśladowania 
Zbawiciela w Jego czynach  
(w Koście le  jest  obecne  
w różnych formach życia 
zakonnego). „Rady ewan-
geliczne, w ich wielości, są 
proponowane wszystkim ucz-
niom Chrystusa. Doskonałość 
miłości, do której są powoła-
ni wszyscy wierni, nakłada  
na tych, którzy w sposób wol-
ny przyjmują wezwanie do ży-
cia konsekrowanego, obowią-
zek praktykowania czystości  
w bezżenności dla Królestwa, 
obowiązek ubóstwa i po-
słuszeństwa. [...] Stan życia 
konsekrowanego ukazuje się 
zatem jako jeden ze sposobów 
przeżywania «bardziej we-
wnętrznej» konsekracji, która 
opiera się na chrzcie i polega 
na całkowitym oddaniu się 
Bogu. W życiu konsekrowa-
nym wierni, za natchnieniem 
Ducha Świętego, decydują 
się w sposób doskonalszy iść 
za Chrystusem, poświęcić się 
umiłowanemu nade wszystko 
Bogu oraz, dążąc do dosko-
nałej miłości w służbie Króle-
stwa, głosić w Kościele chwałę 
świata, który ma przyjść, 
oraz  być  jego znakiem”  
(KKK, 915-916).

„Przez stan konsekra-
cji Bogu Kościół objawia 
Chrystusa i pokazuje, w jak 
przedziwny sposób działa  
w nim Duch Święty. Zadaniem 
składających profesję rad 
ewangelicznych jest przede 
wszystkim życie swoją kon-
sekracją. Ponieważ jednak 
«na mocy samej konsekracji 
poświęcają się na służbę Koś-
ciołowi, powinni w sposób 
właściwy ich instytutowi mieć 
szczególny udział w działal-
ności misyjnej»” (KKK, 931). 

Oprócz tej osobistej drogi 
każdy chrześcijanin dzięki 
sakramentowi chrztu jest 
poświęcony Bogu. „Stając się 
członkiem Kościoła, ochrzczo-
ny «nie należy już do sa-
mego siebie» (1 Kor 6, 19), 
ale do Tego, który za nas 
umarł i zmartwychwstał”  
(KKK, 1269). „Ten, kto wie-
rzy w Chrystusa, staje się 
synem Bożym. To przybrane 
synostwo przemienia go, po-
zwalając mu iść za przykła-
dem Chrystusa; uzdalnia go  
do prawego działania i do czy-
nienia dobra. W zjednoczeniu 
ze swym Zbawicielem uczeń 
osiąga doskonałość miłości –  
świętość” (KKK, 1709).

Co się tyczy cierpienia 
za innego człowieka, moż-
na to rozumieć wyłącznie  
w kontekście modlitwy. Samo 
znoszenie bólu fizycznego czy 
moralnego za bliźniego nie 
posiada żadnej treści ducho-
wej. Tradycja chrześcijańska 
proponuje w tym wypadku 
modlitwę wstawienniczą. Ten, 
kto się modli, „ma na oku nie 
tylko swoje własne sprawy, 
ale też i drugich” (Flp 2, 4). 
Forma może być dowolna: 
zarówno zwykła modlitwa  
w intencji pewnej osoby, jak 
i inne praktyki duchowe,  
na przykład post, udział w piel-
grzymce, charytatywność itd.

 
O. Dymitr Czarnel CSsR

Według catholicnews.by

W czym tkwi sens 
ofiarowywania 
Bogu swojego życia 
i cierpień za innego 
człowieka?

Modlitwa
Słowem
Bożym

Z Bogiem
przez codzienność

10 ciekawych faktów o Biblii
Biblia napisana prawie dwa tysiące lat temu pozostaje najpopularniejszym wydaniem wszystkich czasów.

Proszę sobie wyobrazić, że jest drukowana nieustannie!
Proponujemy uwadze czytelników listę ciekawostek o Piśmie Świętym.

W ciągu roku ludzie nabywają około 100 milionów egzemplarzy 
Biblii. Najdrożjsze edycje kosztują miliony (!) dolarów. Mimo to 
Pismo Święte jest najtańszą książką na świecie. Żadne wydanie 
nie ma tylu bezpłatnych egzemplarzy.

Podczas I wojny światowej każdy żołnierz brytyjski powinien był 
mieć przy sobie Biblię. Wielu czytało ją w okopach, szczególnie 
umierający. Dzięki Pismu Świętemu mężczyzna imieniem George 
Vinoll pozostał przy życiu. Kula trafiła w księgę, którą nosił pod 
ubraniem. Zatrzymała się właśnie na wersetach: „Tak mówi Pan: 
«Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia 
przyjdę ci z pomocą»” (Iz 49, 8). Mężczyzna przeżył wojnę i po-
święcił się działalności misyjnej. 

Pierwsza Biblia w języku białoruskim została 
wydana przez Franciszka Skarynę ponad 
500 lat temu. Ukazała się więc wcześniej niż  
egzemplarze w języku angielskim i francuskim. 
Dziś księgi Pisma Świętego są przetłumaczone  
na ponad 3 tysiące języków.

Przy dworze królewskim Karola I w 1631 roku ukazała się Biblia, 
która zasłynęła z powodu popełnionego podczas druku błędu. 
W jednym z przykazań opuszczono partykułę „nie”, więc wyszło 
„cudzołóż” zamiast „nie cudzołóż”. Z powodu tego błędu Biblia 
otrzymała nazwę „Biblia grzeszników”, „Zła Biblia”, „Biblia cu-
dzołożników”. Król zarządził, by cały nakład został konfiskowany 
i zniszczony, jednak kilka egzemplarzy się zachowało.

Wydanie Biblii było na Księżycu. W 1971 ro- 
ku Pismo Święte zabrała ze sobą załoga  
statku „Apollon-14”. Wszystkie jego 1245 
stron zostały sporządzone metodą mikrodru-
ku na kartach o płaszczyźnie 4,1 cm². 

Około 500 strof w Piśmie Świętym 
jest poświęconych modlitwie, ponad 
2 tysiące – pieniądzom i bogactwu. 

Słowa „Nie bój się” i inne ich formy 
pojawiają się na kartach Biblii 365 
razy, co zgadza się z liczbą dni w roku. 

Biblia nadrukowana przez Johannesa Guten-
berga w latach 50. XV wieku ma ponad tysiąc 
stron. Na każdej z nich znajdują się dwie ko- 
lumny składające się z 42 wersów. Z tego po- 
wodu w literaturze naukowej Biblię Guten- 
berga często oznacza się jako „B 42”. Jest 
uważana za wzór jakości.

W średniowieczu popularność zyskała „Biblia dla anal-
fabetów” („Biblia pauperum”). Składała się z obrazków 
z krótkimi podpisami. Uważa się, że te wydania odegrały 
kolosalną rolę w chrześcijańskiej oświacie Europejczyków.

W Biblii znajduje się 2800 imion własnych 
należących do około 15 tysięcy osób. Naj-
częściej spotyka się imię Jezusa Chrystusa. 
Wymienia się też około 160 nazw zwierząt i 
120 nazw roślin. 

I wszystko to dotyczy księgi, która najprawdopodobniej znajduje się i w Twojej bibliotece domowej. 
Przygotowała Angelina Pokaczajło
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Kalendarz
wydarzeń
18 września
Wspomnienie  

św. Stanisława Kostki, 
zakonnika.

19-21 września
Kwartalne dni modlitw

za dzieci, młodzież, 
nauczycieli 

i wychowawców. 

21 września
Święto św. Mateusza 

Apostoła. 

23 września
Wspomnienie św. Ojca Pio

z Pietrelciny, prezbitera
i zakonnika.

27 września
Wspomnienie

św. Wincentego a Paulo, 
prezbitera.

28 września
Wspomnienie św. Wacława, 

męczennika. 

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

  W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

DIECEZJALNE SPOTKANIE KATECHETÓW

Wraz z nowym rokiem szkolnym dla uczniów rozpoczęły się lekcje religii.  
W wielu parafiach organizuje się też spotkania dla młodzieży studiującej i pracu-
jącej. Prowadzą je kapłani, siostry zakonne i katecheci świeccy. 

U progu nowego roku szkolnego i katechetycznego w sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyło się spot-
kanie dla katechetów, którzy posługują na terenie diecezji grodzieńskiej. Obecni 
wysłuchali konferencji na temat „Wpływ internetu na młodzież i dzieci”,  wy-
głoszoną przez ks. Jerzego Żegaryna, proboszcza parafii św. Michała Archanioła  
w Nowogródku. Kapłan zwrócił uwagę na skutki niekontrolowanego dostępu 
dzieci do internetu oraz problem zależności młodego pokolenia od gadżetów.

Kulminacją spotkania stała się Msza św., którą celebrował biskup grodzień-
ski Aleksander Kaszkiewicz w intencji osób zajmujących się katechizacją w die-
cezji. Hierarcha zachęcał katechetów, na których, zgodnie z jego zdaniem, „Koś-
ciół patrzy z nadzieją”, by aktywnie służyli w swoich wspólnotach parafialnych,  
w sposób szczególny idąc do wszystkich tych, którzy pragną Bożej prawdy. Bi-
skup dodał, że aby przekazywać Słowo Boże swym wychowankom, najpierw trze-
ba zdobywać i pogłębiać własną wiedzę na modlitwie, Eucharystii, przez udział  
w rekolekcjach i dniach skupienia. Spotkanie stało się dla uczestników okazją, by 
nabrać sił duchowych, potrzebnych do prowadzenia dzieci i młodzieży do Boga –  
Źródła wszelkiego dobra.

W tym czasie w parafiach wierni pomodlili się w intencji wszystkich rozpo-
czynających nowy rok szkolny i katechetyczny. Zgodnie z tradycją kapłani po-
święcili artykuły szkolne oraz indeksy studenckie.

 

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie powrócili klerycy, aby 
kontynuować pogłębianie swej wiedzy i wiary. W czasie wakacji alumni brali 
udział w pieszych pielgrzymkach, posługiwali wśród dzieci, młodzieży, pomagali 
w prowadzeniu duszpasterstwa w wielu parafiach. 

• Fest Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych odbył się w starożytnej kaplicy 
we wsi Wygolanienty (dekanat Smorgonie). • Duszpasterstwo „OPEN” organi-
zowało rekolekcje na kajakach. • Członkowie Legionu Maryi diecezji grodzień-
skiej wzięli udział w rekolekcjach w Baranowiczach (diecezja pińska). • Młodzież 
z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie odpoczęła w polskich Tatrach. 
• Dziewczęta z Sopoćkiń wzięły udział w rekolekcjach, organizowanych przez 
siostry serafitki w Kalwarii Zebrzydowskiej (Polska). • Rekolekcje dla mężczyzn 
odbyły się w Nowogródku. • Spotkanie pielgrzymów rowerowych miało miej-
sce w Trokielach (dekanat Raduń). • Uczestnicy warsztatów międzynarodowych 
„Białoruś – Litwa” zwiedzili świątynie rejonu woronowskiego. • Alumn Wiktor 
Ruszlewicz z Wawierki (dekanat Lida) złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu 
Regularnych Kanoników Laterańskich. • W Smorgoniach przy parafii św. Michała 
Archanioła otwarto plac sportowy. • Młodzież z białoruskich parafii, w których 
posługują księża michalici, spotkała się w Szydłowicach (dekanat Wołkowysk).  
• Uczestnicy międzynarodowej ekspedycji naukowej „Droga do świątyń” odwie-
dzili parafię Trójcy Przenajświętszej w Rosi (dekanat Wołkowysk).

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe

Wrzesień
O rozwój dzieł apostolskich 

i grup modlitewnych  
w naszej diecezji. 

O obfite owoce duchowe  
I Synodu Diecezjalnego. 

„Głos Ewangelii” 
Rozważania

nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym 

Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia 

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

 
Wiadomości z Watykanu 

w języku białoruskim
Transmisja radiowa  

ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie 
22.10 na 98,1 FM –  

w Grodnie, Wołkowysku, 
Szczuczynie,  

Lidzie, Mostach i obok tych 
miast; na 99,2 FM –  

w Brześciu i obok niego.  
W każdą niedzielę  

o godzinie 8.55 
na falach Pierwszego 

Krajowego Programu Radia 
Białoruskiego oraz 

w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy 
diecezji grodzieńskiej 

grodnensis.by 
Naświetla wydarzenia  

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

JEDNYM WERSEM

17 września 1963 r. – ks. prałat Ignacy Olszański, prob. Żołudek; 
17 września 2003 r. – ks. Antoni Jusiel, prob. Graużyszki;
19 września 1939 r. – ks. Antoni Twarowski, prob. Juraciszki;
21 września 1978 r. – ks. Kazimierz Radziszewski, prob. Indura;
23 września 1996 r. – ks. prałat Antoni Bańkowski, prob. Osowo;
24 września 1939 r. – ks. Jan Kryński, prob. Zelwa;
25 września 1933 r. – ks. Jan Korwelis, prob. Dworzec.

Modlitwa
Słowem
Bożym

OGŁASZA SIĘ REKRUTACJĘ
NA KURSY ŻYCIA RODZINNEGO

Po ukończeniu kursów absolwenci  
będą mogli pomagać przy parafii podczas  

przygotowania par małżeńskich do sakramentu  
małżeństwa, a także w poradni rodzinnej.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w ciągu trzech lat 
przy parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie 

(osiedle Dziewiatówka).

Aby dostać się na kursy,
trzeba złożyć następujące dokumenty:

• własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie
   z uzasadnieniem swej decyzji;
• własnoręcznie napisany życiorys;
• list rekomendacyjny od proboszcza;
• 2 zdjęcia (3х4 cm);
• ksero dyplomu o ukończeniu instytucji edukacyjnej;
• ksero paszportu (str. 31-33).

Zapisać się na Kursy Życia Rodzinnego mogą  
wszyscy chętni, zainteresowani dobrem rodziny.
Zapisy trwają do 10 października pod numerem: 

(8 029) 588-42-73 – Irena Mieleszko.

PIELGRZYMKA LOURDES – TURYN
Pielgrzymka autokarowa potrwa 10 dni.
Wyjazd zaplanowano na 4 października. 

Wycieczkę religijną organizuje parafia w Wołkowysku.
Program zawiera zwiedzanie licznych miast Europy

i świątyń, m.in. sanktuarium w Lourdes i katedry 
Notre-Dame de Paris we Francji, włoskiej katedry, 

gdzie jest przechowywany Całun Turyński, oraz  
miejsc związanych z życiem św. Bernadetty

i św. Jana Marii Vianneya.

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

św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

ZOSTANIE POŚWIĘCONA PIERWSZA  
NA BIAŁORUSI ŚWIĄTYNIA

KU CZCI BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI
Znajduje się na terytorium parafii Opieki Matki Bożej 

w Dojlidkach (dekanat Ostrowiec).
Poświęcenie kościoła odbędzie się w miasteczku 

Stancja Oszmiana 28 września o godz. 12.00.  
Uroczystemu wydarzeniu będzie przewodniczył  

biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Wierni wraz z proboszczem ks. Olegiem Szpieniem 
szczerze zapraszają wszystkich dobroczyńców 

 i ludzi dobrej woli zostać świadkami  
tego znaczącego wydarzenia.

IV FESTIWAL PIEŚNI MARYJNYCH
„MATER DEI” ODBĘDZIE SIĘ

W BARANOWICZACH
Do udziału są zaproszeni chóry, zespoły, soliści,  

dorośli i dzieci, śpiewające rodziny.
Warunki udziału:

• przygotować dwa utwory (w tym jeden koniecznie  
w języku białoruskim) a cappella lub z towarzysze-
niem jednego instrumentu muzycznego;
• umieć wykonać utwory „Serdeczna Matko” oraz „Ты за 
сабою нас вядзеш”, które zostaną zaśpiewane przez 
wszystkich uczestników na rozpoczęcie i zakończenie 
festiwalu.

Ankietę uczestnika trzeba wysłać do 30 września
pod adres: m. Baranowicze, ul. T. Szewczenki 6 

 lub mater.dei@tlen.pl.

Konkurs odbędzie się w sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej pod adresem: m. Baranowicze,  

pr. Sowiecki 18. Rozpoczęcie o 11.00.

Informacje pod numerem:
(8 029) 227-38-84 – br. Korneliusz Konsek SVK.

REKOLEKCJE DLA MAŁŻONKÓW 
MODLĄCYCH SIĘ O DAR POTOMSTWA 

ODBĘDĄ SIĘ W ROSI
Ćwiczenia duchowe będą miały miejsce w domu

rekolekcyjnym w dniach 11-13 października.
Aby wziąć udział w spotkaniu, trzeba się zarejestrować, 

telefonując pod numer: (8 029) 886-31-28.
W tej sprawie można dzwonić od poniedziałku do piątku 

w godzinach 11.00-12.00, 20.00-21.00.

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


8 №16
15 września 2019

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;  Jerzy Ławysz; tel: (80152) 75-64-38; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. 
 Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня»,  ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafistów 4; nr zam. 3549 nakład: 4145; 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
Czcigodnemu  

Księdzu Anatolowi
Zacharzewskiemu

z okazji Imienin z całe-
go serca życzymy moc-
nego zdrowia, pogody 

ducha, sił i wytrwałości 
w pełnieniu niełatwej 
posługi, a także opieki 
Matki Bożej i świętego 
Patrona na każdy dzień 

życia oraz obfitych  
łask Bożych.
Z pamięcią w modlitwie

członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

z Michaliszek

Czcigodnemu
Księdzu Witalemu 

Wnorowskiemu
z okazji Imienin życzy-
my mocnego zdrowia, 
radości, pokoju, wy-
trwałości w posłudze 

duszpasterskiej na 
każdy dzień. Niech Cię 
zawsze otaczają pro-
mienie Miłosierdzia 
Bożego, Jego łaska, 
opieka Najświętszej 

Maryi Panny i  
świętego Patrona.

Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie

członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

z Odelska

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi 

Wincentemu  
Lisowskiemu

z okazji Imienin skła-
damy wiązankę naj-

piękniejszych życzeń: 
mocnego zdrowia, 

szczęścia, pomyślności, 
życzliwych ludzi obok, 

opieki Matki Bożej. 
Niech Wszechmogący 
codziennie dodaje sił, 

optymizmu i  
nadziei na lepsze.  

Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie

członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

z Lidy

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Chańko

z okazji Imienin  
przesyłamy wiązankę 

 najpiękniejszych 
życzeń. Niech Twoja 

droga kapłańska będzie 
szczęśliwa i błogosła-

wiona, a obok będą 
tylko życzliwi ludzie. 
Niech pokój i radość 

goszczą w Twoim sercu, 
a uśmiech nigdy nie 

schodzi z twarzy. Ży-
czymy dużo zdrowia, sił 

i wytrwałości, a także 
mocnej wiary,  

nadziei i miłości.
Z pamięcią w modlitwie

członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca

z Mostów

Czcigodnym  
Księżom Witalemu

Cybulskiemu, Arturowi
Wołczkiewiczowi i 
Jerzemu Jodzikowi

z okazji Urodzin z serca 
życzymy mocnego 

zdrowia, pogody ducha, 
błogosławieństwa Boże-
go i ludzkiej życzliwo-
ści. Niech Duch Święty 

pomaga w pełnieniu 
posługi duszpasterskiej  

i obdarza swoimi darami, 
a Maryja Panna wspiera 

zawsze i wszędzie.  

Niech każdy dzień  
służby na rzecz Boga  

i ludzi przynosi radość  
i zadowolenie. W mod-

litwie prosimy Pana, 
aby błogosławił Wam  

w każdej sprawie.
Z wdzięcznością i szacunkiem 

wierni z parafii św. Jana  
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu
Ojcu Edwardowi

Petelczycowi
z okazji Urodzin  

z całego serca życzymy 
mocnego zdrowia, 

wszelkich łask Bożych 
i samych radosnych 

chwil w życiu.  
Dziękujemy za to,  

że jesteś obok  
w każdej potrzebie. 

Niech Jezus, którego 
każdego dnia trzymasz 

w swoich dłoniach,  
błogosławi na drodze  

kapłaństwa, a Matka Boża 
ogarnia macierzyńską 

miłością i opieką. 
Z wdzięcznością i modlitwą 

wierni i Franciszkański Zakon 
Świeckich z parafii Najświęt-
szego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnym Ojcu 
Proboszczowi Walere-
mu Szejgierewiczowi, 
Księdzu Jerzemu Że-
garynowi, Kapłanom 
oraz Wszystkim tym, 
którzy towarzyszyli 
figurze św. Michała 

Archanioła w drodze 
do naszej świątyni,

pragniemy złożyć wy-
razy wdzięczności za 

organizację uroczysto-
ści. Dziękujemy za skie-

rowane do nas Słowo 
Boże, za świadectwa. 

Z nadzieją oczekujemy 
na dobre owoce z tego 
spotkania, a zarazem 
ufamy, że św. Michał 

Archanioł będzie 
bronił nas i nasz kraj 

od złego. Niech Matka 
Boża wyprasza dla Was 
potrzebne łaski, a Anioł 

Stróż zawsze będzie 
obok na niełatwej  

drodze posługi  
kapłańskiej.

Parafianie z kościoła
pw. św. Franciszka z Asyżu

w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Radziukowi
z okazji Urodzin ser-

decznie życzymy obfi-
tych łask Bożych oraz 
samych szczęśliwych 
chwil. Życzymy rów-

nież, abyś niósł Dobrą 
Nowinę, szerzył radość, 
nadzieję i miłość, abyś 
był znakiem miłującej 

obecności Boga  
pośród Jego ludu.  

Szczęść Boże!
Z darem modlitwy wierni

z parafii św. Józefa w Grodnie 

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Aleksandrowi
Romanowskiemu 

z okazji Urodzin skła-
damy najserdeczniejsze 

życzenia. Słuchając  
i rozważając każde sło- 
wo przenikające do ser- 

ca i duszy, możemy  
z pewnością porównać 
Cię z dobrym Samary-

taninem, który z wielką 

miłością, pieszczotą 
i dobrocią pochylił 
się nad potrzebują-
cym człowiekiem. 

Uczysz nas dziękować 
za wielkie dary wiary 

oraz zwyczajne, proste 
rzeczy  codzienności. 

Niech każdy Twój dzień 
stanie się miłą przygo-
dą w drodze ku świę-
tości, a Duch Święty, 

który tak wyraźnie Cię 
dotyka, niech pisze 
piękną księgę Twej  

pracy na niwie Bożej.
Komitet Kościelny i wierni 

z parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP,

Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Sorele

z okazji Urodzin prze-
syłamy najserdeczniej-
sze życzenia: Bożego 

błogosławieństwa  
na każdy dzień życia  
i posługi kapłańskiej, 
opieki Najświętszej 
Maryi Panny, darów 
Ducha Świętego oraz 

obfitego plonu na niwie 
Pana. Niech zdrowie, 

radość i pokój nigdy Cię 
nie opuszczają, a obok 

będą tylko życzliwi 
ludzie. Szczęść Boże!

Łucja Łabecka i Stanisława 
Sidorowicz z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu 
Jackowi Markielowi
z okazji Urodzin prze-
syłamy serdeczne ży-

czenia. Niech w tym ra-
dosnym dniu Chrystus 
przytuli Cię do swego 
Najświętszego Serca 
i obdarzy błogosła-

wieństwem, zdrowiem 
i wszelkimi łaskami 

na długie lata. Zawsze 
pamiętamy o Tobie.

Byli parafianie
z Zelwy – rodziny Trubiej  

i Romańczuk z Grodna

Czcigodnemu
Księdzu Arturowi 
Wołczkiewiczowi

z okazji Urodzin skła-
damy serdeczne ży-
czenia: obfitych łask 
Bożych, darów Ducha 
Świętego, nieustannej 

opieki Matki Bożej,  
a także mocnego zdro-
wia, sił, niegasnącego 
zapału, życzliwych i 

dobrych ludzi na dro-
dze służenia Bogu  

i ludziom. Dziękujemy 
Ci za ofiarną pracę, 
cierpliwość i dobre 

serce, a Twoim rodzi-
com za inteligentnego, 

wyrozumiałego,  
dobrego syna.

Wdzięczni parafianie z kaplicy 
MB Ostrobramskiej

w Urciszkach

Czcigodnemu 
Księdzu Arturowi 
Wołczkiewiczowi

z okazji Urodzin  
z całego serca życzy-
my mocnego zdrowia 
na całe życie, pogody 
ducha, niekończących 
się sił na każdy dzień 

niełatwej posługi 
kapłańskiej. Życzymy 

także błogosławieństwa 
Bożego i opieki Matki 

 Bożej. Niech Duch 
Święty, Jezus Chrystus i 

wszyscy święci  
aniołowie Cię bronią. 
Niech miłosierdzie, 

dobroć i miłość do ludzi 
nieustannie będą z Tobą. 
Dziękujemy serdecznie 
za codzienną posługę  

w naszej parafii,  
a Twym rodzicom  

za szczerego i  
dobrego syna.
Z modlitwą i szacunkiem
wierni z parafii świętych

apostołów Piotra i Pawła
w Iwiu 

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi 

Witoldowi  
Łozowickiemu

z okazji Urodzin prze-
syłamy najserdeczniej-

sze życzenia. Niech 
w tym radosnym dniu 
Jezus Miłosierny przy-

tuli Cię do swojego 
Najświętszego Ser-

ca, obdarzy mocnym 
zdrowiem, błogosła-

wieństwem i wszelkimi 
łaskami na długie lata. 
Życzymy nieustannej 

opieki świętego Patrona 
i obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech Twoje 
życie będzie wypełnio-
ne światłem, radością 
i mocną niezachwianą 

wiarą, a wszystkie obra-
ne cele realizują się  

z Bożą pomocą.
Byli parafianie

ze wsi Gołowieńczyce

Czcigodnej Siostrze 
Marii Stasiewicz

z okazji Urodzin skła-
damy serdeczne życze-
nia: mocy zdrowia, bło-
gosławieństwa Bożego 
na każdy dzień, opieki 

Najświętszej Maryi 
Panny, niegasnącego 

zapału w posłudze, na-
tchnienia. Niech radość 
towarzyszy Ci każdego 

dnia, a Duch Święty 
oświetla drogę życia  

i pomaga dążyć  
za Chrystusem.

Z modlitwą wdzięczni Alicja
i Witalij Woronowowie

ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu 
Jackowi Markielowi

z okazji Imienin  
składamy moc najser-
deczniejszych życzeń: 

zdrowia, pogody ducha, 
cierpliwości, mocnej 

wiary, nadziei, a także 
życzliwości i szacunku 

od ludzi. Niech Bóg, 
który wskazał Ci drogę 
do kapłaństwa, pomaga 
w realizowaniu powo-
łania, głoszeniu Słowa 

Bożego i szerzeniu Jego 
Królestwa na ziemi.

Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Zelwy

Czcigodnemu Księdzu 
Prałatowi Witoldowi 

Łozowickiemu
z okazji Urodzin  

z całego serca życzymy 
mocnego zdrowia, po-
gody ducha, spełnienia 

wszystkich marzeń,  
a także wytrwałości 

oraz życzliwych ludzi 
obok. Niech dobry Bóg 

Ci błogosławi, Duch 
Święty obdarza bogac- 

twem duchowym,  

a każdy dzień posługi  
będzie wypełniony 
radością i pokojem.

Szczęść Boże!
Kółka Różańcowe, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca oraz parafianie
z Radunia

Czcigodnemu  
Księdzu Proboszczowi
Stanisławowi Pacynie

z okazji Imienin  
składamy moc najser-
deczniejszych życzeń: 

opieki Najświętszej 
Maryi Panny i świętego 
Patrona, obfitych łask 
Bożych i darów Ducha 
Świętego. Niech Twoja 
droga kapłańska będzie 
szczęśliwa i błogosła-
wiona, a serce zawsze 

cieszy się z plonów pra-
cy. Bądź kapłanem na 
wzór Jezusa Chrystusa 
i za przykładem swojej 
wiary nadal uświęcaj 
ludzi i dawaj świa- 
dectwo prawdzi- 

wego chrześcijanina.
Szczęść Boże!

Kółka Różańcowe,
członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca 
oraz parafianie

z Radunia

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Konopielce
 z okazji 16. rocznicy 
święceń kapłańskich 

życzymy mocnego zdro-
wia, radości i pomyślno-
ści w posłudze duszpa- 
sterskiej. Niech Jezus 

Chrystus we wszystkim 
Ci pomaga, Matka  

Boża otacza miłością  
i opieką, a Duch Święty 
udziela swych darów.

Wdzięczni parafianie
z Porozowa

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Żurawskiemu
 z okazji Imienin skła-

damy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Jezus 
Chrystus, nasz Zba-

wiciel, napełni Twoje 
serce pokojem, radością 

i nadzieją, pomoże  
w przezwyciężeniu 

trudności i stanie się 
źródłem świętości  

w dzisiejszym świe-
cie. Życzymy mocnego 

zdrowia, pogodnych dni 
oraz dobrych ludzi na 

drodze duszpasterskiej. 
Niech Matka Boża ota-
cza Cię swoją opieką,  

a święty Patron pomaga 
w każdej chwili życia.

Z pamięcią w modlitwie 
członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
ze Smorgoń

Czcigodnemu  Księdzu
Włodzimierzowi
Aksientiewowi
z okazji Urodzin  

składamy najserdecz-
niejsze życzenia:  

mocnego zdrowia,  
radości, długich lat 

życia oraz opieki Naj-
świętszej Maryi Panny. 
Niech promienie Miło-
sierdzia Bożego oświe-
cają drogę kapłańską, 
Duch Święty obsypuje  

wszelkimi darami,  
Bóg Ojciec nieustan- 

nie błogosławi, a  
Anioł Stróż ma  
w swej opiece  

zawsze i wszędzie.
Parafia Lack, wsie Jewłasze, 

Dołgaja, Bogdany

Czcigodnym 
Księżom Arturowi 
Wołczkiewiczowi 

i Witalemu
Cybulskiemu

z okazji Urodzin życzy-
my niezbędnych łask 
od Wszechmogącego, 

opieki Matki Bożej  
i świętych Patronów, 

darów Ducha Świętego, 
mądrości, czułości  

i natchnienia na każdy 
dzień życia. Niech  

droga, którą wybrali-
ście, będzie szczęśliwa  

i błogosławiona, a  
posługa kapłańska wy-

daje obfite owoce.
Szczęść Boże!
Legion Maryi, apostolat

„Margaretka” z parafii świę-
tych apostołów Piotra 

i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Michałowi
Steckiewiczowi

z okazji Imienin skła-
damy najserdeczniejsze 

życzenia: mocnego 
zdrowia, mądrości  

i cierpliwości. Niech 
dobry Bóg obdarza 

błogosławieństwem, a 
Michał Archanioł ma  

w swej szczególnej 
opiece. Dziękujemy  
za szczerość, życzli-

wość i ofiarną posługę 
kapłańską. Zawsze 
pamiętamy o Tobie  

w modlitwach.
Wierni z parafii

 św. Kazimierza, 
Pierwomajsk-Nieciecz

Czcigodnemu
Księdzu Witalemu 

Cybulskiemu
z okazji Urodzin życzy-
my mocnego zdrowia, 
niezachwianej wiary,  

sił i cierpliwości  
w posłudze duszpa-

sterskiej. Prosimy Pana 
Jezusa i Najświętszą 

Maryję Pannę, aby we 
wszystkim Ci pomagali. 

Szczęść Boże!
Z szacunkiem i modlitwą 

wierni z kościoła pw. świętych 
apostołów Piotra i Pawła  

w Iwiu

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy 

 przyjęli na nocleg, 
częstowali posiłkami, 
spotykali z ogromną 

życzliwością uczestników 
 tegorocznej pieszej 

pielgrzymki z Grodna 
do sanktuarium Pana 
Jezusa Frasobliwego  

w Rosi. W sposób 
szczególny dziękujemy 

 mieszkańcom wsi 
Staniewicze i Burniewa 

oraz ich okolic  
za gościnność i cudow-
ny klimat. Wyrazem na-

szej wdzięczności jest 
pamięć modlitewna. 

Pamiętamy o Was przed 
Bogiem i modlimy się, 

by Wszechmogący  
darzył Was potrzeb- 

nymi łaskami.
Z wdzięcznością

i wyrazami szacunku
uczestnicy XVIII Pieszej

Pielgrzymki Grodno – Roś
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