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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

 ciąg dalszy na str. 3

OD ROKU NA BIAŁORUSI TRWA PEREGRYNACJA KOPII FIGURY ŚW. MI-
CHAŁA ARCHANIOŁA Z WŁOSKIEGO SANKTUARIUM LEŻĄCEGO W PAŚMIE 
GÓRSKIM GARGANO. ZNAJDUJE SIĘ TAM JEDYNA NA ŚWIECIE ŚWIĄTY-
NIA POŚWIĘCONA NIE RĘKĄ CZŁOWIEKA, LECZ ANIOŁA. UCZYNIŁ TO SAM  
ŚW. MICHAŁ PODCZAS SWOICH OBJAWIEŃ W MONTE SANT’ANGELO. KOPIA 
FIGURY ZAWITAŁA JUŻ DO PARAFII NASZEJ DIECEZJI, TAKICH JAK SMORGO-
NIE, NOWOGRÓDEK, MAKAROWCE I IN. 

PEREGRYNACJA FIGURY
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: 

WITAJĄC ORĘDOWNIKA
BIAŁORUSKIEGO NARODU 
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jerzy Martinowicz 

Wszechmocny pragnie 
nas mieć w swej opiece, 
byśmy byli szczęśliwi. 
Nie ma w tym innego in-
teresu, po prostu On wie 
najlepiej, co jest dla ludzi 
dobre. Sam jest Miłością 
i wszystko, co czyni, sta-
je się miłością. Jednak 
istnieje też nieprzyjaciel, 
który nienawidzi Stwór-
cy i tego wszystkiego, co 
Bóg kocha, a w sposób 
szczególny człowieka, 
gdyż Wszechmocny go 
bardzo umiłował. Jest to 
diabeł. 

Między nim a Bo-
giem toczy się walka du-
chowa, a jej „terenem”, 
„obiektem” stają się lu-

dzie. Słyszymy wtedy  
w duszy dwa głosy: je-
den pochodzi od Pana, 
który zaprasza do świę-
tości, a drugi od szatana, 
który próbuje nas zrazić  
do Stwórcy, przedsta-
wić Go w niekorzyst-
nym świetle. Zły czyni 
to wszystko, by człowiek 
odwrócił się od Niebie-
skiego Ojca. Zamiast 
Boga miłosiernego pró-
buje namalować wize-
runek Władcy, który tyl-
ko zakazuje, zniewala, 
zazdrości życia. Właśnie  
w ten sposób zwiódł kie-
dyś Ewę w raju, właśnie 
w ten sposób dziś próbu-
je zwieść każdego z nas. 

Diabeł wygrywa wal-
kę duchową, jeśli czło-
wiek stwierdza: Nie po-
trzebuję Boga, chcę być 
sam. Bóg odnosi zwycię-
stwo, jeśli człowiek wy-
znaje: Chcę Boga, moje 
życie składam w Jego 
ręce, bo bez Niego nie 
wyobrażam swojego ist-
nienia. 

Ludzie ufający sobie 
nawzajem czują pewność. 
Ta relacja wzmacnia ich 
życie. Pokój między mę-
żem i żoną, bratem i sio-
strą, rodzicami i dziećmi, 
przyjaciółmi unosi, doda-
je sił, pozwala wesprzeć 
się na drugiej osobie. 
Podobnie jest z Bogiem  

– powinniśmy zachowy-
wać z Nim pokój, by od-
nieść zwycięstwo w wal-
ce duchowej.

W jednym ze swych 
listów św. Paweł napi-
sał: „Dostąpiwszy więc 
usprawiedliwienia przez 
wiarę, zachowajmy pokój 
z Bogiem przez Pana na-
szego Jezusa Chrystusa”  
(Rz 5, 1). I to jest cel na-
szego życia – zachować 
pokój z Bogiem, ponie-
waż pozwala wygrać wal-
kę duchową! Stanowi on 
właściwą więź ze Stwo-
rzycielem, pełną miłości, 
otwartości, zrozumienia, 
bezpieczeństwa. 

Wygrać walkę 

Drodzy Czytelnicy!

Pamiętajmy, że walki duchowe wygrywa się czujnością i pokorą serca, jednak zawsze z pomocą 
łaski Bożej. Niech więc duch wiary i głębokie życie wewnętrzne będą naszą tarczą ochronną przeciw 
zasadzkom złego. Czuwajmy i módlmy się, abyśmy nie ulegli pokusie, bo duch wprawdzie ochoczy, 
ale ciało słabe (por. Mt 26, 41). 

Ks. Jerzy Martinowicz

Celem istnienia każdego z nas jest spocząć w rękach Stwórcy. Gdy jeste-
śmy w Bogu, osiągamy pokój serca, spełnienie pragnień. Dopiero wtedy tak 
naprawdę możemy cieszyć się pełnią życia. 

SŁOWO REDAKTORA

Ks. Jerzy Martinowicz 

Kościół realizuje misję uświęcania poprzez świętą 
liturgię, która polega na sprawowaniu kapłańskiego 
urzędu Pana Jezusa. Dobrze przeżyta Msza św. jest 
źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W niej 
głosi się i celebruje misterium Chrystusa, o istocie 
którego wierni powołani są świadczyć w świecie. 

Zagadnieniem, którym zajmuje się Komisja  
ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramen-
talnego jest szeroko rozumiana liturgia Kościoła,  
w sposób szczególny lokalnego – grodzieńskiego. 
Podczas swoich obrad członkowie komisji skupia-
ją uwagę na ukształtowanej liturgii w parafiach, 
sprawowanych sakramentach i sakramentaliach. Ich 
celem jest uwrażliwienie wiernych na to, że każdą 
celebrację trzeba starannie przygotować zgodnie 
z księgami liturgicznymi. Zadanie to należy przede 
wszystkim do duszpasterzy i parafialnego zespołu li-
turgicznego. 

Drugim tematem podejmowanym podczas prac 
komisji jest duszpasterstwo grup liturgicznych,  
do których należą m.in. zakrystianie, organiści, lekto-

rzy, a także ministranci. Na szczególną uwagę zasłu-
guje muzyka liturgiczna, jej jakość oraz zaangażowa-
nie wiernych w śpiew. Członkowie komisji zaznaczają, 
że wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniu 
liturgii powinny być systematycznie formowane li-
turgicznie i moralnie. Wiernym należy spełniać swe 
funkcje w sposób ustalony przez Kościół. 

Zadaniem komisji jest również wypracowanie 
jednolitych postaw i gestów w czasie sprawowania 
Eucharystii, uwzględniając przy tym tradycję dawnej 
archidiecezji wileńskiej i pobożność miejscowego 
ludu. Podkreśla się też znaczenie analizy zwyczajów  
i tradycji liturgicznych kultywowanych w diecezji, aby 
je ocenić i odważnie wyznaczyć drogę do konieczne-
go ujednolicenia praktyki liturgicznej.

Módlmy się za nasz lokalny Kościół, za tych, którzy 
go tworzą, aby poprzez regularną katechizację, oso-
bisty wysiłek oraz regularny udział w liturgii, szcze-
gólnie młode pokolenie potrafiło zachowywać wraż-
liwość do rzeczy świętych. 

Komisja ds. Duszpasterstwa
Liturgicznego i Życia  Sakramentalnego

 
Łk 16, 19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek 
bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 
ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami 
ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, 
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.  
I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij 
Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził 
mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham 
odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, 
a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd  
do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się  
do nas». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 
mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby 
i oni nie przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: 
«Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!». «Nie, ojcze 
Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych 
poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych 
powstał, nie uwierzą»”.

KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI 
Dobra materialne są oddane na służbę człowiekowi. Jednak 

niestety często to człowiek staje się sługą i niewolnikiem mamony. 
Żądza posiadania odbiera zdolność dostrzegania potrzeb bliźnich  
i zabiegania o prawdziwe dobra, jakimi są dary duchowe.

Każdy z nas nosi w sercu ukrytą tęsknotę za Ojcem, który ma 
moc zaspokoić wszelkie pragnienia. Bogactwa ziemskie nie nasycają 
duszy, ale pomagają zaradzić biedzie. Jeżeli wszystko, co posiadamy, 
postrzegamy jako dary Boże, potrafimy się tym dzielić z radością.  
W innym przypadku, chcąc żyć beztrosko i „szczęśliwie”, dążymy  
do tego za wszelką cenę, a rzeczywistość duchowa i troska o zba-
wienie tracą znaczenie. Zapatrzeni wyłącznie we własne sprawy 
jesteśmy narażeni na popadnięcie w egoizm i niezauważenie znaj-
dujących się wśród nas „Łazarzy” dotkniętych może nie tyle głodem 
fizycznym, ile raczej głodem miłości, okrytych „wrzodami” nieludz-
kiego traktowania i obojętności.  

Warto od czasu do czasu zrobić sobie rachunek sumienia w kwe-
stii najważniejszego z przykazań – miłości Boga i bliźniego. Uwraż-
liwi nas to na Słowo Boże i ochroni przed chciwością. Dbajmy też  
o duchowy słuch, by serce nie stało się twarde jak pancerz, przez 
który nic nie będzie w stanie się przedostać. I pamiętajmy, że za-
daniem chrześcijanina jest walka o wiarę i życie wieczne. Podjęta 
z zapałem przynosi radość, gdyż Pan Bóg lubi zaskakiwać i w swej 
hojności zsyła liczne łaski, przekraczając  najśmielsze oczekiwania.

Czy Bóg w hierarchii moich wartości jest
najważniejszy?

Jak traktuję innego człowieka, którego Pan
stawia obok mnie?

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 17, 5-10
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: 

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 
morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby 
wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie 
mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie 
mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, 
aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, 
gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

POMNAŻANIE WIARY 
Zbawienie nie jest możliwe bez wiary, więc powinniśmy  

o nią nieustannie prosić. Przykład takiej modlitwy odnajduje-
my w podanym fragmencie Ewangelii. Apostołowie zwrócili się  
do Chrystusa: „Przymnóż nam wiary”. Widząc cuda, które czy-
nił, słuchając Jego słów, a nade wszystko, przypatrując się Jego 
zjednoczeniu z Ojcem na modlitwie, czuli, że własnymi siłami nie 
są w stanie pojąć Bożych tajemnic ani wypełnić powołania, któ-
rym zostali obdarowani. „Panie, przymnóż nam wiary” to jedna  
z najprostszych, a zarazem najważniejszych modlitw Kościoła. 

Tymczasem wielu chrześcijan, prosząc Boga o zdrowie czy po-
myślne załatwienie trudnych spraw, zapomina o wierze, traktując 
ją jako coś oczywistego, raz zdobytego na wieki. A przecież ten dar, 
otrzymany na chrzcie św., trzeba nieustannie pomnażać. Gdybyśmy 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, przenosiłaby ona góry, czyli czyni-
łaby to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. 

Wiara jest niewidoczna. Nie można jej dotknąć. Nie ma też 
duchowego amperomierza, który pokazałby jej natężenie. Wiarę 
poznaje się po owocach. Nie powinniśmy się ani jej wstydzić, ani 
o niej zapominać. Porządkuje myślenie, wprowadza w życie pokój. 
Współczesna cywilizacja, która traci świadomość tego, czym jest  
i dokąd zmierza, w sposób szczególny potrzebuje wiary jak lekarstwa 
na swoją obojętność i egoizm. 

Ile mam w sobie dobra, wiary i miłości?
Czy moja wiara jest żywa?
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Każdy z nas 
jest misją w świe-
cie, ponieważ jest 
owocem Bożej mi-
łości. Nawet gdy-
by ojciec i matka 

zdradzili miłość kłamstwami, 
nienawiścią i niewiernością, 
Bóg nigdy nie wycofuje się  
z daru życia, od zawsze prze-
znaczając każde ze swoich 
dzieci do swego życia Boskiego 
i wiecznego (por. Ef 1, 3-6).

To życie jest nam przeka-
zane w chrzcie św., który daje 
wiarę w Jezusa, Zwycięzcę 
grzechu i śmierci, odradza na 
obraz i podobieństwo Boga  
i włącza w ciało Chrystusa, 
którym jest Kościół. W tym 
sensie chrzest jest napraw-
dę konieczny do zbawienia, 
ponieważ zapewnia, że w 
domu Ojca jesteśmy synami 
i córkami, zawsze i wszędzie,  
a nigdy sierotami, obcymi 
czy niewolnikami. To, co  
u chrześcijanina jest rzeczywi-
stością sakramentalną, której 
spełnieniem jest Euchary-
stia, jest zawsze powołaniem 
i przeznaczeniem każdego 
mężczyzny i każdej kobiety  
w oczekiwaniu na nawrócenie  
i zbawienie. Chrzest jest bo-
wiem wypełnioną obietnicą 
Boskiego daru, który czyni 
człowieka synem w Synu. Je-
steśmy dziećmi naszych ro-
dziców naturalnych, ale w 
chrzcie otrzymujemy pierwotne 
ojcostwo i prawdziwe macie-
rzyństwo: nie może mieć Boga  
za Ojca, kto nie ma Kościoła 
za Matkę (por. św. Cyprian, De 
catholicae unitate Ecclesiae: 
PL 4, 503 A). Tak więc w ojco-
stwie Boga i macierzyństwie 
Kościoła zakorzeniona jest na-
sza misja, ponieważ w chrzcie 
zawarte jest posłanie wyra-
żone przez Jezusa w nakazie 
paschalnym: jak Mnie posłał 
Ojciec, tak i ja was posyłam 
pełnych Ducha Świętego dla 
pojednania świata (por. J 20, 
19-23; Mt 28, 16-20).

Także i dzisiaj Kościół 
nadal potrzebuje mężczyzn  
i kobiet, którzy na mocy chrztu 
szczodrze odpowiedzą na we-
zwanie do opuszczenia swoich 
domów, rodzin, ojczyzny, ję-
zyka, Kościoła lokalnego. Są 
posłani do pogan, do świata 
jeszcze nie przekształcone-
go przez sakramenty Jezusa 
Chrystusa i Jego świętego 
Kościoła. Głosząc Słowo Boże, 
dając świadectwo Ewange-
lii i celebrując życie Ducha 
Świętego, wzywają do na-
wrócenia, chrzczą i ofiarowu-
ją chrześcijańskie zbawienie  
w poszanowaniu osobistej 
wolności każdego, w dialogu 
z kulturami i religiami ludów, 
do których są posłani. Missio 
ad gentes, zawsze dla Kościoła 
niezbędna, przyczynia się za-
tem w sposób fundamentalny 
do stałego procesu nawrócenia 
wszystkich chrześcijan.

Fragment orędzia
na Nadzwyczajny Miesiąc 

Misyjny 2019

Papież Franciszek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

– Ks. Igorze, proszę przy-
bliżyć postać św. Michała Ar-
chanioła. Czym jest bliska wier-
nym?

– Św. Michał swoim imie-
niem głosi Bożą moc i chwałę. 
Imię „Michał” w tłumaczeniu  
z języka hebrajskiego oznacza 
„Któż jak Bóg”. Według trady-
cji chrześcijańskiej św. Michał 
Archanioł jest pierwszym  
i najpotężniejszym wśród 
aniołów. Uważa się go za stró-
ża tronu Bożego. Jak świadczy 
opowieść biblijna, św. Michał 
wystąpił przeciwko zbunto-
wanemu Lucyferowi i odniósł 
zwycięstwo. Pomaga ludziom 
w walce ze złem. W liturgii  

św. Michała nazywa się też 
aniołem pokoju. Często kie-
ruje się do niego prośby  
o wyprowadzenie dusz  
z czyśćca.

„Książę wojska niebie-
skiego” od dawna sprawuje 
opiekę nad ziemiami Biało-
rusi. Jego wizerunek znajdu-
je się na starożytnym herbie 
Nowogródka – pierwszej 
stolicy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, naszego histo-
rycznego kraju. Dziś św. Mi-
chał Archanioł jest głównym 
opiekunem Konferencji Kato-
lickich Biskupów na Białorusi 
i całego Kościoła lokalnego. 
Można stwierdzić, że jest  
dla nas najbliższym patronem 
z wojska niebieskiego. 

– Co było głównym powo-
dem do organizowania pere-
grynacji na Białorusi?

– Wszystko się zaczęło 
od chęci rozwijania kultu św. 
Michała Archanioła w parafii 
ku jego czci we wsi Bogda-
nowo (archidiecezja mińsko-
-mohylewska – uw. red.), gdzie 
posługiwałem przez siedem 
lat. Kościół tam kilkakrotnie 
ulegał zniszczeniu – zły czy-
nił wszystko, co tylko było 
możliwe, by wykorzenić wia-
rę lokalnych mieszkańców. 
Jednak dzięki orędownictwu 
potężnego patrona, świą-
tynia zawsze się odradzała. 
Czyż nie jest to cud? Posta-
nowiłem więc umieścić na 
fasadzie kościoła dużą figurę 

św. Michała Archanioła, aby 
wznosiła się nad bogdanow-
ską ziemią, zachęcając ludzi 
do pogłębiania swej wiary.

Wkrótce z Bożej woli 
poznałem Włocha, pocho-
dzącego z miasta Monte 
Sant’Angelo, gdzie znajduje 
się najstarsze sanktuarium 
św. Michała na świecie. Opo-
wiedział mi o licznych obja-
wieniach archanioła w górach 
Gargano oraz peregrynacji 
jego figury w różnych krajach. 
Potem czekała na mnie inna 
miła niespodzianka: jeden  
z kolegów zaproponował 
sprezentować kopię figu-
ry z sanktuarium w Monte 

Sant’Angelo i pomóc z prze-
wiezieniem jej na Białoruś. 
8 maja 2018 roku, w kolejną 
rocznicę objawień św. Mi-
chała Archanioła, wzięliśmy 
udział we Mszy św. w jaskini 
góry Gargano i poświęciliśmy 
kopię figury. Później prywat-
nym samolotem transpor-
towaliśmy ją na Białoruś. 
Oczywiście, stwierdziłem, 
że przed „zamieszkaniem”  
w Bogdanowie, figura powin-
na odwiedzić wszystkie para-
fie naszego kraju.

– Z Księdza spostrzeżeń, 
jak wierni przeżywają peregry-
nację?

– Ludzie z dużym entuzja-
zmem przyjmują figurę. Wśród 
wiernych czuje się mocną od-
nowę religijną. Każda wizyta 
do parafii się odróżnia, ma  
w sobie coś nowego. Zapał 
parafian i kapłanów inspiruje 
mnie do nowych pomysłów. 
Tak na przykład w tym roku 
29 września planuję pole-
cieć helikopterem z Iwieńca  
na Górę Anielską (Święto-Mi-
chajłowską) pod Nieświeżem, 
gdzie znajdował się kościół 
pw. św. Michała oraz klasztor 
ojców jezuitów.

– Jak się odbywa peregry-
nacja?

– Zwykle proboszcz zapra-
sza do swojej parafii, po czym 
uzgadniamy datę. Staram się 
dostarczać jak najmniej kło-
potów organizacyjnych: trosz-
czę się o transport i ulokowa-
nie figury w świątyni.

Z reguły peregrynacja 
rozpoczyna się we wtorek  
– dzień anielski – i kończy się 

po tygodniu. Wierni otrzymu-
ją specjalnie przygotowany 
modlitewnik „Któż jak Bóg”,  
w którym znajdują się wszyst-
kie modlitwy przez orędowni-
ctwo św. Michała Archanioła. 
Wspólnie wypraszamy u Boga 
potrzebne łaski. Co dnia lu-
dzie gromadzą się na Mszy 
św., celebrowanej w różnych 
intencjach. Czasami odbywa 
się modlitwa różańcowa przed 
rozpoczęciem liturgii, czasami 
adoracja Najświętszego Sa-
kramentu po Mszy św.

– Jeden z celów peregryna-
cji – modlitwa za Białoruś. O co 
prosicie dla naszego kraju?

– Idąc drogą do zbawie-
nia, czujemy potrzebę dziele-

nia się tą radością z bliskimi. 
Życzymy dobra wszystkim,  
z kim złączył nas los na stwo-
rzonej przez Boga ziemi. Mod-
limy się za Kościół na Biało-
rusi, za kierowników państwa, 
za zmarłych, którzy tu kiedyś 
mieszkali, oraz za to wszyst-
ko, co posiadamy. Prosimy, by 
Pan strzegł nas od grzechu, 
by Duch Święty zstąpił na tę 
ziemię i ją odnowił, by św. 
Michał Archanioł zachował ją  
w pokoju. 

– W czym tkwi istota pere-
grynacji figury archanioła?

– Trudno jest żyć w świe-
cie, w którym szaleje dia-
beł, bez orędownictwa św. 
Michała Archanioła, wodza 
zastępów niebieskich. Rozpo-
cząwszy kiedyś bitwę ze smo-
kiem, do dnia dzisiejszego 
prowadzi on walkę ze złem. 
Podczas wizyt jego figury  
w parafii wielu może poznać 
lub na nowo odkryć dla siebie 
nie tylko postać księcia woj-
ska niebieskiego, lecz także 
potęgę modlitewnej jedności 
z aniołami. Każdy z nas po-
trzebuje ich obrony.

Jednak najważniejsze  
z tego, co pragnę przekazać 
ludziom, jest przedwieczne 
przesłanie św. Michała: „Któż 
jak Bóg”. Będziemy kroczyli 
błędnymi drogami życia, do-
póki nie zrozumiemy, że jeste-
śmy stworzeniami Pana i nikt 
nie może Mu dorównać. 

Angelina Marciszewska

Modlitwa do św. Michała Archanioła 
Św. Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom 

zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, 
śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Du-
cha Świętego.

W Tobie, św. Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do 
niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy za-
mętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Niech przez 
Ciebie Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze 
głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. 

Św. Michale Archaniele, obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wy-
jednaj nam Jego miłosierdzie. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które 
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Dopomóż, abyśmy 
przez wieczność całą pozostali wierni twemu wezwaniu „Któż jak Bóg!”. Amen

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła: 
witając orędownika białoruskiego narodu 

We wspomnienie liturgiczne św. Michała Archanioła ks. Igor Łaszuk, orga-
nizator peregrynacji, opowiada o istocie pielgrzymowania figury archanioła 
oraz o tym, w jaki sposób dzięki Opatrzności Bożej drobna inicjatywa zmieniła 
się w sprawę na dużą skalę.
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 � Papież Franciszek mia-
nował biskupem pomocniczym 
diecezji kijowsko-żytomierskiej 
na Ukrainie ks. Aleksandra 
Jazłowieckiego. Do tego cza-
su ksiądz posługiwał jako 
kanclerz i moderator kurii 
diecezjalnej. Młody kapłan 
(40 lat) będzie jednym z pię-
ciu najmłodszych biskupów 
katolickich na świecie. Jest 
tylko o trzy miesiące starszy 
od najmłodszego hierarchy  
– biskupa ukraińskiego Koś-
cioła greko-katolickiego Piotra 
Łaza. Ciekawe, że wszyscy 
ci hierarchowie posługują  
na Ukrainie.

 � Delegacja Stolicy Apo-
stolskiej wystąpiła z prze-
mówieniem na końcowym 
posiedzeniu 27. Forum Eko-
nomiczno-Ekologicznego 
odbywającym się w Pradze 
(Czechy). Wśród  tematów po-
ruszonych na spotkaniu przed-
stawiciele Watykanu wyróżnili 
znaczenie pytania dotyczącego 
otaczającego środowiska oraz 
należytego kierownictwa bez-
pieczeństwem regionalnym. 
Podkreślono, że wiele prob-
lemów ekologicznych, szcze-
gólnie w Europie, może zostać 
rozwiązanych wyłącznie pod 
warunkiem bliskiej współpra-
cy międzynarodowej. Stolica 
Apostolska uważa, że dobremu 
i sprawiedliwemu wzrostowi 
ekonomicznemu przeszkadza 
brak należytego państwowego i 
korporacyjnego kierownictwa.

 � Episkopat Hiszpanii wy-
dał dokument pt. „Moja dusza 
pragnie Boga, Boga żywe-
go. Orientacje doktrynalne 
na temat modlitwy chrześci-
jańskiej”, celem którego jest 
ukazanie „natury i bogactwa 
modlitwy oraz doświadczenia 
duchowego zakorzenionego w 
Objawieniu i Tradycji chrześ-
cijańskiej”. Biskupi przestrze-
gają w nim przed orientalnymi 
technikami i metodami medy-
tacyjnymi, które mają korzenie 
w innych tradycjach religijnych 
i często prowadzą do „opusz-
czenia wiary katolickiej”. Kon-
kretnie zwracają uwagę na 
metodologię buddyzmu zen.

 � W 2021 roku Kościół na 
Filipinach będzie świętował 
500-lecie chrześcijaństwa. 
Prezydent Rodrigo Duterte 
jest przeciwny obchodom. 
Argumentuje swoją postawę 
tym, że Magellan „przyniósł 
krzyż i armatę”. Z kolei wi-
ceprzewodniczący Katolickiej 
Konferencji Biskupów Filipin 
bp Pablo David stwierdził, że 
wiara chrześcijańska, którą 
próbowali wykorzystać kon-
kwistadorzy, zainspirowała 
mieszkańców kraju „do marze-
nia o wolności i demokracji”. 
„To ona ostatecznie zmotywo-
wała ich do obrony podstawo-
wej godności ludzkiej Indian 
i pragnienia położenia kresu 
tyranii i kolonialnym rządom” 
– wytłumaczył hierarcha. 

 � Akademia Małżeństw  
i Rodzin w Katowicach (Pol-
ska) opracowała grafikę  
o znaczeniu ślubu kościel-
nego dla trwałości związku 
małżeńskiego. Według przed-
stawionych danych  50% par 
żyjących w małżeństwie cywil-
nym się rozwodzi. Tak samo 
dzieje się z jedną trzecią par 
biorących ślub kościelny, lecz 
nie praktykujących dalej życia 
religijnego. Ci, którzy wspólnie 
uczestniczą w niedzielnych 
Mszach św. rozchodzą się  
w jednym na 50 przypadków. 
Najrzadziej rozwody dotykają 
par, które codziennie uczest-
niczą w Eucharystii i razem się 
modlą – 1:1429.

vaticannews.va; credo.pro; 
wiara.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

POCZĄTKI 
Kościół w Dojlidkach 

wzniesiono w 1809 roku 
jako filialny parafii Soły (do 
tego czasu owe ziemie były 
podzielone między solską 
i gudogajską parafią). Po-
wstałą parafię przez dłuższy 
czas nazywano Daukszyską, 
zgodnie z nazwą lokalnego 
majątku, dopóki Daukszyszki 
nie złączyły się z sąsiednimi 
wioskami Wagisy i Dojlidki. 

Wiemy, że do 1859 roku 
przy kościele posługiwał 
ks. Justyn-Korwin Sakowicz 
(pochowany przy świątyni). 
Właśnie dzięki jego stara-
niom w Trokielach, gdzie 
bije cudowne źródło, wybu-
dowano drewnianą kaplicę 

św. Jakuba. Do dziś w lipcu 
organizuje się tam fest ku 
czci świętego.

W 1917 roku kościół 
w Daukszyszkach został 
spalony przez niemieckich 
okupantów. Wierni zaczęli 
gromadzić się na modlitwie 
w kaplicy na cmentarzu.  
W miejscu zniszczonej świą-
tyni postanowiono wybudo-
wać nową, w stylu zakopiań-
skim.

Przybyli mistrzowie  
z Wilna. Do pomocy zgłosili 
się też lokalni mieszkańcy. 
Wierni ofiarowali prywatne 
środki, zaciągnęli długoter-
minową pożyczkę. Drewno 
wożono końmi spod Dorży 
leżącej niedaleko Iwia. Kilka 
lat niestrudzonej i oddanej 
pracy – i powstała świąty-
nia. Wraz z nią wzniesiono 
plebanię, dom dla organisty, 
budynki gospodarcze.

Poświęcenie kościoła 
odbyło się 13 października 
1929 roku. Obrzędu dokonał 
arcybiskup wileński Romu-
ald Jałbrzykowski. Świad-
kowie wspominają, że aby 
uroczyście powitać ważnego 
gościa ówczesny wicesołtys 
Bolesław Siergiej pożyczył  
w Wilnie mundur kawale-
rzysty. Organizowano wartę 
honorową składającą się 
z czterech mężczyzn. Na 
koniach, z szablami, towa-
rzyszyli arcybiskupowi ja-
dącemu do Daukszyszek sa-
mochodem.

CZARNE PLAMY
Do 1949 roku parafia  

liczyła około 2 tysięcy osób. 

Właśnie w tym czasie posłu-
giwał w niej ks. Aleksander 
Pieślak. Gdy poważnie za-
chorował i nie mógł się po-
ruszać samodzielnie, wierni 
przynosili go do kościoła na 
krześle. Gdy zmarł, pocho-
wano go przy świątyni, która 
potem została zamknięta.

Lokalne władze prze-
kształciły kościół w magazyn 
na zboże. Niektóre obrazy ze 
świątyni wierni przekazali 
do parafii w Sołach i Ostro-
wcu, inne zabrali do swoich 
domów. Krzyż misyjny został 
wykarczowany. Przedmioty  
z metalu wywieziono do zło-
mu. Figurki z szopki oddano 
do zabawy dzieciom.. .

Źle się to skończyło  
dla osób, które uczestniczyły 
w barbarzyńskiej profanacji. 
Ktoś odszedł od zmysłów, 
inny stracił dzieci, u ko-
goś spłonął dom, wściekły 

się hodowane zwierzęta… 
Przewodniczący kołchozu 
wyjechał, a zrozpaczony se-
kretarz organizacji partyj-
nej przyszedł pod kościół i 
uklęknął na miejscu, gdzie 
stał krzyż misyjny. Zaczął 
się modlić i przepraszać za 
popełnione grzechy. Pewnie 
z kilometr czołgał się na ko-
lanach do cmentarza, gdzie 
ludzie przenieśli krzyż. Do-
piero po tym wszystkim jego 
rodzina dostąpiła ulgi. 

WALKA O ŚWIĄTYNIĘ
W 1982 roku w kościele 

uczyniono warsztat. W tam-
tym czasie z Sołów do pracy 
stawił się Walerian Lisowski. 
Dwie jego maszyny umiesz-
czono w miejscu ołtarza 
głównego i z boku świątyni, 
gdzie znajdował się kon-
fesjonał. Później już jako 
młody kapłan przypomniał 
o tym podczas prymicyjnej 
Mszy św., którą celebrował 
w dojlidzkim kościele: „Jakiś 
czas temu pracowałem tu  
na maszynach, a dziś stoję 
jako ksiądz”.

W 1988 roku lokalne 
władze postanowiły prze-
kształcić budynek świąty-
ni w halę sportową. Krzyż 

z jej wieży został zrzucony, 
prezbiterium odcięte. Po-
tem miejscowi wierni i du-
chowieństwo z sąsiednich 
parafii dokładali licznych 
starań, by odzyskać kościół. 
Mimo wielkiego sprzeciwu 
ze strony władzy radzieckiej, 
w 1989 roku na wpół znisz-
czona świątynia została 
zwrócona wiernym.

29 listopada tegoż roku 
po 40-letniej przerwie od-
była się Msza św., którą ce-
lebrował dziekan dekanatu 

ostrowieckiego ks. prałat 
Alojzy Tomkowicz wraz 
z kapłanami z Polski. Od 
września 1990 roku Msze 
św. zaczęto odprawiać regu-
larnie: w niedziele i święta 
(dotąd wierni gromadzili się  
na modlitwie w ubogim do-
mku lokalnej mieszkanki 
Genowefy Bursztynowicz). 
W tym samym czasie rozpo-
częto odnowienie kościoła  
i miejscowej wspólnoty 
wiernych.

ODRODZENIE PARAFII
20 kwietnia 1991 roku 

kościół został na nowo po-
święcony przez arcybisku-
pa Tadeusza Kondrusiewi-
cza. Na uroczystości był też 
obecny mianowany przez 
papieża Jana Pawła II biskup 
Aleksander Kaszkiewicz.

Sporą pomoc w rekon-
strukcji świątyni wyświad-
czył lokalny kołchoz: ofero-
wał pewną kwotę pieniężną 
oraz drużynę pracowniczą. 
Z solskiego kościoła przy-
wieziono i zrekonstruowano 
obraz Matki Bożej. Nama-
lowano nowe ikony, stacje. 
Pobudowano ołtarz główny 
Opieki Najświętszej Maryi 
Panny, boczne – św. Teresy  

i św. Józefa. Z Woroneża przy-
wieziono dwa nowe dzwony 
o wadze 500 i 300 kg. 

Do 1999 roku jako pro-
boszczowie posługiwali  
o. Bernard Radzik i o. Kazi-
mierz Morawski z Zakonu 
Karmelitów Bosych, którzy 
sprawowali opiekę również 
nad gudogajską i solską pa-
rafią. Tych kapłanów wierni 
mocno pokochali. Przyszli 
do ludzi w bardzo trudnych 
czasach. Stali się tymi, któ-
rzy przygarnęli do siebie, 

pocieszyli i pokazali, że 
wierni nie są sami: zarów-
no w chwilach radości, jak 
i chwilach smutku. W 1999 
roku proboszczem został  
ks. Leonard Stankowski.

CZAS ROZKWITU
19 listopada 2002 roku 

biskup grodzieński Aleksan-
der Kaszkiewicz dekretem 
ustanowił parafię Dojlidki. 
Oficjalnie dołączono do niej 
Stację Oszmiana z pobliski-
mi wioskami. Na proboszcza 
mianowano ks. Olega Szpie-
nia. Po długim czasie wśród 
wiernych znów zamieszkał 
ksiądz. To wydarzenie bez-
granicznie ich ucieszyło. 

W 2003 roku przy koś-
ciele postawiono figurę 
Matki Bożej Opieki. W kolej-
nym roku nabyto i poświę-
cono figurę św. Antoniego. 
Kult tego świętego zajmuje 
szczególne miejsce w pa-
rafii. Co roku w czerwcu,  
a także w każdy wtorek wier-
ni wspólnie zwracają się  
za jego wstawiennictwem 
do Boga z prośbami i po-
dziękowaniami. 

W latach 2006-2011 koś-
ciół odnowiono od zewnątrz 
i w środku. W październiku 
2009 roku w parafii odby-
ły się misje święte, które 
przeprowadzili byli probosz-
czowie o. Bernard Radzik  
i o. Kazimierz Morawski na 
czele z biskupem Aleksan-
drem Kaszkiewiczem. Przy 
świątyni ustanowiono krzyż 
misyjny.

W 2017 roku z Polski 
zostały przywiezione re-
likwie bł. Michała Sopoćki, 
naszego rodaka. W tym roku  
w ostatnią niedzielę wrześ-
nia na Stacji Oszmiana zo-
stanie poświęcona kaplica 
Miłosierdzia Bożego i bł. Mi-
chała Sopoćki. Tu, na teryto-
rium Białorusi, po raz pierw-
szy powstanie świątynia  
ku czci błogosławionego.  
A więc mamy kolejną okazję 
do radości.

Za wszelkie dary, którymi 
Bóg nadziela naszą parafię 
Opieki Najświętszej Maryi 
Panny, my, wierni, z serca Mu 
dziękujemy. Chwała Panu! 
Pokornie prosimy Najwyż-
szego o błogosławieństwo 
i potrzebne łaski na dalsze 
lata.

Przewodniczący komitetu
kościelnego Kazimierz 

Woronowicz

Z historii
dojlidzkiego kościoła

W tym roku nasza parafia
Opieki Najświętszej Maryi Panny

w Dojlidkach (dekanat Ostrowiec) obchodzi 
sporo jubileuszy. 210 lat temu

został zbudowany kościół, pochłonięty 
przez pożar podczas I wojny światowej. 

Minęło 90 lat od jego ponownego
wzniesienia i poświęcenia

oraz 30 lat od chwili zwrócenia świątyni 
katolikom po odbiorze jej przez

władze świeckie. Do tego proboszcz 
parafii ks. Oleg Szpień świętuje

20. rocznicę święceń kapłańskich.
Tyle okazji do radości!  

Na wpół zniszczony kościół, 1988 rok

Kościół odbudowany po pożarze, 1929 rok

Współczesny wygląd zewnętrzny świątyni w Dojlidkach
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–Ks. Cezary, czym jest 
stwierdzenie nieważności 
małżeństwa?

– Zgodnie z wykład-
nią Kościoła katolickiego 
nie można mówić o „roz-
wodzie kościelnym”, czy  
o rozwiązaniu mał-
żeństwa przez rozwód.  
W świetle prawa kano-
nicznego dopuszcza się 
stwierdzenie nieważno-
ści małżeństwa kościel-
nego. Polega na określe-
niu, że związek nie został 
ważnie zawarty. 

– Jak wygląda proces 
o orzeczenie nieważności 
sakramentu małżeństwa?

– Proces rozpoczyna 
się od napisania skargi 
powodowej, w której na-
leży podać dane osobo-
we (własne i współmał-
żonka), a także opisać 
całą sytuację. Trzeba po-
informować o tym, kiedy 
się strony poznały, jak 
przebiegała przedślubna 
znajomość, o przyczy-
nach zawarcia i rozpadu 
małżeństwa. Do skargi 
powodowej powinno się 
dołączyć adresy co naj-
mniej dwóch świadków, 
którzy mogą potwierdzić 
tezy postawione w skar-
dze. Przynosi się również 
świadectwo ślubu (nie 
pamiątkę!). W tej spra-
wie trzeba się skierować  
do parafii, gdzie zosta-
ło zawarte małżeństwo,  
i poprosić księdza  
o wydanie świadectwa  
na potrzeby sądu koś-
cielnego. Gdy wszystkie 
dokumenty zostały poda-
ne do kancelarii sądowej, 
nadaje się bieg sprawie. 

Kolejnym krokiem 
jest skierowanie skargi  
do obrońcy węzła mał-
żeńskiego, który ma 
wydać wstępną opinię, 
czy sprawa nadaje się  
do prowadzenia. W razie 
odpowiedzi pozytywnej 
decyduje się o jej try-
bie – przyspieszonym 
czy zwykłym. Potem pi-
szemy zawiadomienie 
dla strony pozwanej, 
w której zadajemy kil-
ka ważnych pytań, m.in. 
dlaczego według tej 
osoby małżeństwo się 
rozpadło, czy zgadza się 
z tytułem sprawy. Na od-
powiedź czekamy dwa-
-trzy tygodnie. Z reguły 
pozwani odpisują. Chy-
ba że list został wysłany  
na adres białoruski,  
a osoba mieszka za gra-
nicą, rodzina zaś nie 
przekazuje tej informacji  

albo przekazuje, lecz 
człowiek stwierdza, że 
nie chce brać udziału  
w procesie. 

Później wzywamy 
strony na przesłuchanie. 
Każdy przychodzi sam 
i jest słuchany osobno. 
Potem przesłuchujemy 
świadków. Po zgroma-
dzeniu materiałów do-
wodowych (zeznania 
strony powodowej, ze-
znania strony pozwa-
nej, zeznania świadków 
z jednej lub obu stron) 
osoba przewodnicząca 
procesowi zapoznaje się 
z zebranym materiałem 
dowodowym. 

Czasami zachodzi 
konieczność spotkania 
uczestników procesu 
z biegłym: psychiatrą, 
psychologiem, gineko-
logiem, seksuologiem 
w celu pełnego wyjaś-
nienia sprawy. Jeżeli 
nie ma takiej potrzeby, 
strony mogą się zapo-
znać z aktami, czy się 
ze wszystkim zgadzają.  
Na tym etapie jeszcze 
mają prawo zgłaszać ja-
kiekolwiek znaczące do-
wody. Po publikacji akt 
kieruje się ją do obroń-
cy węzła małżeńskiego. 
Warto zaznaczyć, że wę-
zeł małżeński cieszy się 
przychylnością prawa, 
czyli dopóki oficjalnie 
nie uzna małżeństwa  
za nieważne, jest ono 
ważne. 

Swoje postanowienie 
odnośnie procesu orze-
ka trzech sędziów. Na-
stępnie wydaje się wyrok  
w imię Trójcy Świętej,  
w którym uzasadnia się, 
dlaczego małżeństwo zo-
stało zawarte ważnie lub 
nieważnie. Proces pro-
wadzą następujące oso-
by: przewodniczący try-
bunału, dwóch sędziów, 
obrońca węzła małżeń-
skiego oraz notariusz, 
bez podpisu którego akta 
i wyrok sądu są nieważ-
ne.

– Czy zdarza się, że 
wnoszący o orzeczenie 
nieważności nie poda-
je winy pozwanego, lecz 
mówi, że to on był niedoj-
rzały do ślubu?

– Tak. Wychodzi to  
z reguły w trakcie prze-
słuchania, gdyż w skar-
dze strona powodowa 
tego nie akcentuje. Czło-
wiek zaczyna mówić coś 
w rodzaju: „Proszę księ-
dza, gdy brałem ślub, 
miałem ledwie 20 lat  

i byłem bardzo niedoj-
rzały, nie nadawałem się 
do małżeństwa. Teraz 
zupełnie inaczej patrzę  
na życie”.

– Do sądu występują 
przeważnie ludzie mło-
dzi?

– Wiek tych osób jest 
różny, jednak najczęś-
ciej zwracają się do nas 
osoby, które zawarły ślub 
kilka lat temu. Przycho-
dzą do nas także ludzie 
w średnim wieku. Po 20 
albo i więcej latach mał-
żeństwa. 

Zdarza się, że ka-
płan w trakcie odwie-
dzin duszpasterskich 
pyta gospodarzy żyją-
cych ze sobą w związku 
nieformalnym bądź cy-
wilnym, czy mają jakąś 
przeszkodę do zawar-
cia małżeństwa, i słyszy  
w odpowiedzi, że jeden  
z nich wcześniej był w 
innym małżeństwie. Wte-
dy duchowny kieruje ich  
do sądu kościelnego, 
radząc rozpocząć 
proces o orzeczenie 
nieważności mał-
żeństwa. Warto pod-
kreślić, że nie ma 
żadnych ograni-
czeń czasowych 
w występowa-
niu o unie-
w a ż n i e n i e 
m a ł ż e ń -
s t w a . 
Moż-
n a 
t o 

uczynić nawet po wie-
lu latach rozpadu mał-
żeństwa. Zdecydowana 
większość ludzi składa-
jących wnioski o unie-
ważnienie małżeństwa 
kieruje się swoim do-
brem duchowym. Ży-
jąc bez ślubu, nie mogą 
przystępować do Komu-
nii św. nawet w tych naj-
ważniejszych chwilach, 
jak na przykład chrzest 
własnego dziecka.

– Jak długo toczy się 

proces o unieważnienie 
małżeństwa?

– Cała procedura  
– od momentu przyjęcia  
skargi i do wyroku – po-
winna trwać rok, jed-
nak na praktyce może 
się wydłużyć do półtora 
roku. Do niedawna wy-
rok pozytywny trzeba 
było kierować do dru-
giej instancji, by swoim 
dekretem potwierdziła, 
że proces został prze-
prowadzony prawidłowo, 
a wyrok jest ważny. Jed-
nak papież Franciszek 
zmienił prawo małżeń-
skie, więc dziś wyrok  
z pierwszej instancji nie 
musi być automatycznie 
potwierdzany przez dru-
gą. Po ogłoszeniu wyro-
ku stronom daje się 15 
dni na apelację, która 
musi zostać uzasadniona,  
na przykład, że sąd nie 
przesłuchał podanego 
świadka, nie wziął pod 
uwagę opinii biegłego 
i in. Apelacje podane  
w Grodnie są rozpatrywa-

ne w mińskim sądzie koś-
cielnym, a jeśli podob-
na historia ma miejsce  
w Mińsku, sprawą zajmu-
je się sąd grodzieński.

– Sąd kościelny  
w Grodnie jest kompe-
tentny, aby rozpatrywać 
wszystkie sprawy o orze-
czenie nieważności mał-
żeństwa?

– Wcześniej prawo 
stanowiło, że proces po-
winien być prowadzony 
na terytorium diecezji, 

w której zostało zawar-
te małżeństwo. Obecnie 
jest o wiele łatwiej: moż-
na się zwrócić do sądu 
tam, gdzie się mieszka. 
Osoba ma prawo pójść 
do miejscowej kancelarii 
sądowej i zgłosić, że chce 
prowadzić sprawę.

– Czy to prawda, że 
obecnie obserwuje się 
zwiększenie zapotrzebo-
wania na usługi uzyskania 
orzeczenia o nieważności 
związku małżeńskiego?

– Rzeczywiście, ob-
serwujemy wzrost skarg 
powodowych, które do 
nas wpływają. Być może 
wiąże się to z tym, że 
dzisiaj jest bardzo dużo 
ludzi, którzy zawierając 
sakrament małżeństwa, 
nie są dojrzali ani emo-
cjonalnie, ani psychicz-
nie, ani religijnie. Stąd 
tak dużo rozwodów.

Niestety, we współ-
czesnym świecie panuje 
mentalność rozwodowa. 
Nawet wiedząc o niero-

zerwalności sakramentu 
małżeństwa, pary nieraz 
myślą: jak coś będzie 
nie tak, to się mogę roz-
wieść. Ludzie nie potrafią  
poradzić z problemami, 
nie chcą normalnie ze 
sobą rozmawiać, wspól-
nie przezwyciężać sytu-
acje kryzysowe. Aby wal-
czyć, trzeba rzeczywiście 
kochać, mieć siły i moty-
wację. Tego współczes-
nemu człowiekowi czę-
sto brakuje.

Kinga Krasicka

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

„Polska
pod krzyżem”

Taką nazwę nosiło spot-
kanie ewangelizacyjne, 
centralne wydarzenie 
którego miało miejsce  
na górze Święty Krzyż. 
Wierni zgromadzili się 
razem, by modlić się  
w intencji przezwyciężenia 
kryzysu wiary w Kościele.
W trakcie uroczystości  

na uczestników czekała nie-
spodzianka – odtworzenie 
nagrania homilii Jana Paw- 
ła II wygłoszonej 7 czerwca 
1991 roku dokładnie w tym sa-
mym miejscu. Na zakończenie 
Mszy św., której przewodniczył 
biskup wrocławski Wiesław 
Mering, zostały poświęcone 
przyniesione przez wiernych 
krzyże.

Modlitwa w ramach ak-
cji została zorganizowana  
w ponad 800 miejscach w całej 
Polsce, a także w Australii, 
Kanadzie, Irlandii, Anglii, 
USA, Belgii, Holandii, Austrii, 
Kazachstanie. Do organizato-
rów dotarło również zgłoszenie  
z Jerozolimy i Medjugorie. 

Z Białorusi do Afryki
Przełożony kustodii Braci 
Mniejszych Kapucynów 
Białorusi br. Oleg Szenda 
zrealizował wizytę do ar-
chidiecezji Libreville (Ga-
bon, Afryka Środkowa). 
Spotkanie stało się możliwe 

dzięki zaproszeniu arcybisku-
pa librevilleskiego Basile Mvé 
Engone SDB. W trakcie wizyty 
omówiono cechy wyróżniające 
gaboński Kościół, jego po-
trzeby, a także rozmaite drogi 
współpracy. 

Kapucyni posługują w Ga-
bonie przez niecałe 20 lat.  
W ciągu tego czasu zakonnicy 
rozwinęli tam aktywne dusz-
pasterstwo. Między innymi 
troszczą się o chorych, dbają  
o narodowe sanktuarium Matki 
Bożej Gabońskiej.

Brutalne zabójstwo
W Portugalii znaleziono 
ciało 62-letniej s. Antónii 
Pinho, należącej do Zgro-
madzenia Służebnic Maryi 
Posługujących Chorym.
Po niedzielnej Eucharystii 

misjonarka została poproszo-
na przez narkomana o podwie-
zienie go do domu i udzielenie 
mu tam pomocy medycznej. 
Będąc pielęgniarką, zakonnica 
z wielkim oddaniem służyła 
chorym i potrzebującym. Jak 
ustalili śledczy, złoczyńca 
najpierw ją zabił, a następnie 
zgwałcił.

S. Antónia Pinho należała 
do zgromadzenia przez 40 
lat. Konferencja Instytutów 
Zakonnych Portugalii podkre-
śliła, że była „prawdziwą apo-
stołką na peryferiach wśród 
najbardziej potrzebujących,  
a oddając swe życie do końca 
pozostała świadkiem Chry-
stusa, który przelał swoją 
krew za odkupienie grzechów 
ludzkości”.

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” – wypowia-
da kapłan w trakcie ślubu. A jednak co roku do sądów kościel-
nych trafia wiele skarg powodowych o orzeczenie nieważno-
ści sakramentu małżeństwa. Czy aby stało się ono możliwe, 
muszą wyrazić zgodę obie strony? Co się stanie, jeśli jeden z 
małżonków nie będzie pojawiał się na rozprawach? Na te oraz 
inne pytania odpowiada ks. kan. Cezary Mich, oficjał Sądu 
Kościelnego Diecezji Grodzieńskiej.

Unieważnienie
ślubu kościelnego

w praktyce

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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W księdze Dziejów Apo-
stolskich została przytoczona 
pouczająca historia, któ-
ra klarownie pokazuje na-
turę wróżbiarstwa. Chodzi  
o wędrówkę misyjną aposto-
ła Pawła do miasta Filippii. 
Towarzyszył mu ewangelista 
Łukasz, który to prowadzi 
narrację: „Kiedy szliśmy na 
miejsce modlitwy, zabiegła 
nam drogę jakaś niewol-
nica, opętana przez ducha 
wieszczego. Przynosiła ona 
duży dochód swym panom”  
(Dz 16, 16). W tym frag-
mencie wyraźnie się mówi, 
że opętanie może przejawiać 
się również w pociągającej 
formie, poprzez przepowied-
nie, czyli proroctwa. „Ona to, 
biegnąc za Pawłem i za nami, 
wołała: «Ci ludzie są sługami 
Boga Najwyższego, oni wam 
głoszą drogę zbawienia». 
Czyniła to przez wiele dni”  
(Dz 16, 17-18). Jak zareago-
wał apostoł? „Paweł, mając 
dość tego, odwrócił się i po-
wiedział do ducha: «Rozkazu-
ję ci w imię Jezusa Chrystusa, 
abyś z niej wyszedł». I w tejże 
chwili wyszedł” (Dz 16, 18). 

Z tekstu Pisma Świętego 
wynika więc, że przepowiednie 
mogą pochodzić od demonów. 
Ważne jest zrozumieć, że  
w odróżnieniu od aniołów 
zły duch nie zna prawdziwej 
przyszłości człowieka. Przed 
aniołami może odsłonić ją 
Bóg, demony natomiast nie 
mają dostępu do światła Du-
cha Świętego. Oznacza to, że 
diabeł nie potrafi w sposób 
realny przepowiadać i pro-
rokować. Jednak z natury 
posiada bardziej wrażliwą 
intuicję, wspaniale zna ludzką 
psychologię, umie wyciągać 
logiczne wnioski. Więc nie 
tyle przewiduje, ile analizuje 
możliwą przyszłość człowieka, 
zawiadamia wieszcza, a on 
przekazuje otrzymane infor-
macje oponentowi. Oprócz 
tego mogą przepowiadać to, 
na co będą w przyszłości miały 
swój ciemny wpływ.

Zwracanie się do astrolo-
gów, wróżbitów, chiromantów 
itp. wiąże się z rozpowszech-
nionym błędnym sądem, 
że przyszłość to napisana 
wcześniej, gotowa historia. 
Postrzega się ją jako tekst, 
włożony do koperty, którą 
nie potrafi otworzyć zwykły 
człowiek, jednak treść której 
można odczytać za pomocą 
tajemniczej wiedzy: jak gdyby 
uchylić rąbka koperty i po-
patrzeć, co się tam znajduje. 
W rzeczywistości zaś obraz 
istnienia wygląda zupełnie 
inaczej – przyszłość pisze się 
przez codzienne życie.

Człowiek otrzymał wol-
ną wolę. A jeśli jest wolny  
w swoim działaniu, nie może 
zaistnieć niezmiennie prze-
powiedziane jutro. Wiadomo, 
Bóg uchyla pewnych zakątków 
przyszłości, ale nie wiąże się 
to z tym, że przygotował dla 
konkretnej osoby nieodwra-
calny los, tylko z tym, że jest 
Najwyższy i Najmądrzejszy, 
a przed Jego wszechwidzącym 
spojrzeniem odkrywają się 
głębie naszych serc, nasze 
swobodne decyzje i pragnie-
nia. Innymi słowy, Stwórca 
ma dla każdego plan, ale real-
ny los składa się z osobistych 
relacji osoby z Opatrznością 
Bożą. I to wszystko kształtuje 
dalszą drogę życiową czło-
wieka. 

 
S. Anna Mizowiec SJE

Według waladarka.by

Czy można zwra-
cać się do wiesz-
czów?

OCHRONA
PRZED ZŁEM 

„Dajcie mi armię ludzi 
odmawiających różaniec, a 
zwyciężę świat” – powie-
dział kiedyś bł. Pius VII, 
podkreślając potęgę tej 
modlitwy. Moc Różańca nie 
jest abstrakcyjna, lecz cał-
kowicie realna. Tak na przy-
kład Franciszek – jeden ze 
świadków objawień Matki 
Bożej w Fatimie (Portuga-
lia), został zbawiony właś-
nie za sprawą tej modli-
twy. Maryja, zapytana przez 
chłopca, czy pójdzie on do 
Nieba, odparła: „Musisz od-
mówić wiele Różańców”. 
Pastuszek był posłuszny  

Królowej świata i regularnie 
się modlił. Różaniec może 
rozwiązać każdy problem. 
Jak mówiła sługa Boża s. Łu-
cja, drugi świadek objawień 
w Fatimie: „Nie ma trudno-
ści, która nie zostałaby wy-
jaśniona przez tę modlitwę”. 

O tym, że Różaniec jest 
nie tylko tarczą, lecz tak-
że wsparciem w walce ze 
złym duchem, zapewniał 
sam diabeł. Podczas egzor-
cyzmów odprawianych nad 
niemiecką dziewczynką An-
neliese Michel pytany przez 
kapłana o to, czego najbar-
dziej się boi, z trudem wy-
krztusił: „Różańca, ponieważ 
jest potężną bronią przeciw  

szatanowi i wszystkim 
demonom”. Przymuszony  
do odpowiadania na pyta-
nia w imię Boga zły mówił 
wprost, że różaniec go pa-
rzy, przygniata. Gdy w trak-
cie jednego z egzorcyzmów 
kapłan położył różaniec na 
opętanym, usłyszał przera-
żający wrzask: „Zdejmij to, 
zdejmij, nie widzisz, że to 
mnie przygniata? Wychodzą 
ze mnie wnętrzności!”.

Za swoją broń Różaniec 
uważał św. o. Pio z Pietrelci-
ny. Pewnego wieczora, uda-
jąc się na spoczynek, popro-
sił on współbrata: „Podaj 
mi, proszę, broń z kiesze-
ni mojego habitu”. Nieco 

skonsternowany mężczyzna 
posłusznie przetrząsnął 
kieszeń. „Ojcze, nie ma tam 
żadnej broni. Tylko róża-
niec” – wyjaśnił. „A różaniec 
to niby nie broń?” – odparł 
święty.

Podobnych świadectw 
można odnaleźć tysiące,  
a każde z nich dowodzi, że 
Różaniec to najpotężniejsza 
broń przeciwko siłom zła. 
„Używaj jej pewnie, a za-
skoczą cię skutki” – mawiał  
św. Josemaria Escriva. 

WIELKIE WYZWANIE 
DUCHOWE 

Różaniec rozwija w 
sercu cierpliwość, pokorę  

i miło-
s i e rdz i e . 
Za jego 
p o m o c ą 
w a l c z y -
my z ego-
i z m e m  
i namięt-
nośc iami . 
Jest modli-
twą dojrzałą  
i pełną, po-
nieważ polega 
na wielbieniu 
Boga za pośred-
nictwem Maryi,  
a jednocześnie na głę-
bokim rozważaniu życia 
Chrystusa. Jego istotą jest 
medytacja, prowadząca  
do zjednoczenia ze Stwór-
cą. To poważne wyzwanie 
duchowe!

Bezcenny wkład w roz-
wój modlitwy różańcowej 
wnieśli mnisi praktykujący 
pustelnicze życie ascetów. 
Wypełniała ona cały ich 
dzień. Jednak nie oznaczało 
to, że wystrzegali się pracy. 
Każde podjęte zadanie wią-
zało się z ofiarą składaną 
Bogu. Im większy trud, tym 
gorętsza modlitwa.

Współczesny człowiek 
nie potrafi trwać w ciszy 
przez dłuższy czas. Z tego 
powodu modlitwa medy-
tacyjna sprawia mu duży 
kłopot. Nieraz, atakowa-
ny przez tysiące bodźców, 
pochłonięty codziennymi 
obowiązkami i problemami, 
szybko się rozprasza i mę-
czy. Jednak choć modlitwa 
różańcowa zapewne nieraz 
wyda nam się trudna, mo-
notonna i nudna, nie mo-
żemy się poddawać i z niej 
rezygnować mimo mnóstwa 
pojawiających się na to po-
wodów. Warto pamiętać, że 
choć przeciwnik jest mocny, 
jednak po naszej stronie 
stoi znacznie potężniejszy 

Sprzymierzeniec. 
Przykład świętych do-

wodzi, że nie ma prostszej 
drogi do zbawienia niż Ró-
żaniec. Niech więc ta moż-
liwość będzie dostępna dla 
każdego, ponieważ dzięki 

niej otrzymujemy ochronę 
przed zakusami diabła i je-
steśmy gotowi stawić czoła 
wszelkim trudom życia.

Różańcowa 
broń z Nieba

Różaniec jest często nazywany bronią pozwalającą zwyciężać demony  
i przeciwstawiać się grzechom. Postrzega się go też jako szansę na zbawienie, 
gdyż bardzo skutecznie pomaga wybłagać dla duszy życie wieczne. W historii 
wielu świętych i błogosławionych odgrywał bardzo ważną rolę, mimo że jest 
to modlitwa niezwykle trudna.

W wielu objawieniach
      Matka Boża zalecała modlitwę różańcową.
          W Fatimie w sposób szczególny
                podkreślała jej znaczenie jako
                                   środka potrzebnego
                                       do nawrócenia świata.

Korzyści, które możemy uzyskać, odmawiając 
Różaniec z rozważaniem tajemnic: 

- oczyszcza duszę z grzechów;
- pozwala zwyciężać nieprzyjaciół;
- ułatwia praktykowanie cnót;
- wznosi niepostrzeżenie ku doskonałemu poznaniu
   Jezusa Chrystusa;
- rozpala miłość do Zbawiciela;
- uzdalnia do spłacania długów wobec Boga
   i ludzi;
- wyjednuje wszelkiego rodzaju łaski od Wszechmocnego.

Dobrą radą na to, w jaki sposób najlepiej od-
mawiać Różaniec są słowa św. Franciszka Saleze-
go: „Ujmij koronkę za krzyżyk, a ucałowawszy go, 
uczyń nim na sobie znak krzyża i staw się w obec-
ności Bożej, mówiąc Wierzę. Na dużym paciorku 
poprosisz Boga o łaskę pobożnego odmówienia 
modlitwy, na trzech mniejszych tęż samą prośbę 
zaniesiesz do Najświętszej Panny, pozdrawiając 
Ją jako Córkę Ojca Przedwiecznego, Matkę Syna 
Bożego, Oblubienicę Ducha Świętego. Następnie 
odmówisz pięć dziesiątków, rozważając tajemnice 
radosne, bolesne lub chwalebne, albo też możesz 
zastanowić się nad innym pobożnym przedmio-
tem, jakim cię Bóg natchnie”.

Z okazji 100. rocznicy opublikowania przez papieża Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum 
illud – dokumentu mającego rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego – Oj-
ciec Święty Franciszek ogłosił październik bieżącego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jako 
motto przewodnie zostały obrane słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Misje to temat, który dotyczy wszystkich wiernych. Każdy z nas powinien rozbudzić w sercu 
pragnienie głoszenia Ewangelii oraz przekształcenia swojej wspólnoty w rzeczywistość misyjną 
i ewangelizacyjną, pamiętając, że misje są „umiłowaniem Jezusa, a jednocześnie miłością do Jego 
ludu”.

Owa przemiana ma się dokonać poprzez...
• osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – dzięki Eucharystii,
   lekturze Słowa Bożego, modlitwie osobistej i wspólnotowej,
• czerpanie ze świadectwa świętych misjonarzy, którzy ponieśli śmierć męczeńską,
• pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej
   dotyczącej misji ad gentes, 
• realizację miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes
   oraz chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Mamy świadczyć o tym, że Bóg jest dobry, przede wszystkim własnym postępowaniem. Od tego 
zaczyna się każda mała i wielka misja. Warto pamiętać, że bycie misjonarzem oznacza troskę o bliź-
niego oraz obdarzanie ludzi nadzieją.

Ks. Jerzy Martinowicz 

MODLITWA
NA NADZWYCZAJNY
MIESIĄC MISYJNY

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Je-
zus Chrystus, po zmartwychwstaniu powie-
rzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały 
świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. 
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zo-
staliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez 
dary Twojego Ducha Świętego udziel nam 
łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi 
świadkami Ewangelii, aby misja powierzona 
Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zreali-
zowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne 
sposoby niesienia światu życia i światła. 
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie na-
rody mogły spotkać się ze zbawczą miłością 
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

PAŹDZIERNIK 2019  
– NADZWYCZAJNY
MIESIĄC MISYJNY

Ks. Jerzy Martinowicz 
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Kalendarz
wydarzeń
30 września
Wspomnienie  

św. Hieronima, prezbitera
i doktora Kościoła.

1-31 października
Nadzwyczajny Miesiąc 

Misyjny ogłoszony przez 
papieża Franciszka. 

1 października
Wspomnienie

św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus.

Rozpoczęcie nabożeństwa 
październikowego.

Zachęcamy do modlitwy 
różańcowej we 

wspólnotach parafialnych
i rodzinach.

2 października
Wspomnienie świętych 

Aniołów Stróżów.

4 października
Wspomnienie  

św. Franciszka z Asyżu.
Dzień Imienin Ojca 

Świętego Franciszka.

5 października
Wspomnienie św. Faustyny 

Kowalskiej. 

6 października 
Krajowy dzień modlitw  

za profesorów, nauczycieli, 
wychowawców  
i katechetów. 

7 października
Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej. 

 

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

   W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

PIELGRZYMKA NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
I KATECHETYCZNEGO 

Tradycyjnie w trzecią niedzielę września dzieci i młodzież, nauczyciele i wychowaw-
cy, wykładowcy i katecheci wyruszyli do Kopciówki (dekanat Grodno-Zachód), by u progu 
nowego roku szkolnego i katechetycznego powierzyć się macierzyńskiej opiece Najświęt-
szej Maryi Panny. 

W tym roku Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Cierpliwie Słucha-
jącej, na Wzgórzu Nadziei przewodniczył biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef 
Staniewski. Zwracając się do wszystkich obecnych, hierarcha zaznaczył, że każdy uczeń 
powinien nie tylko liczyć na Bożą wszechmoc, lecz także się starać samodzielnie zdoby-
wać wiedzę. Podkreślił znaczenie katechezy, która nie kończy się I Komunią św. Biskup 
przypomniał również o wielkiej odpowiedzialności za Kościół, leżącej na młodym pokole-
niu, opierającej się na dzieleniu wiarą i przykładem życia. 

Na zakończenie uroczystości hierarcha poświęcił artykuły szkolne i udzielił obecnym 
pasterskiego błogosławieństwa. Potem odbyły się prezentacja grup parafialnych oraz 
koncert zespołu duszpasterstwa studentów i starszej młodzieży „OPEN”.

 

Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Grodnie odbyły się rekolekcje dla kleryków. Podczas Mszy św. na ich zakończenie  
ks. bp Józef Staniewski udzielił posługi lektoratu alumnowi czwartego roku Witalemu 
Gurecowi. Od tej chwili seminarzysta będzie głosił życiodajną moc Pisma Świętego z am-
bony podczas celebracji Eucharystii.

Przy kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie odbył się II Diecezjalny Fe-
stiwal Piosenki Religijnej, który zgromadził artystów z wielu parafii diecezji. Na scenie 
wystąpili soliści, duety, a także zespoły dziecięco-młodzieżowe. Zwieńczeniem festiwa-
lu stała się Msza św., której przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. 
Hierarcha wyraził radość z tego, że nasza ziemia posiada tylu zdolnych artystów, którzy 
śpiewem chwalą Pana Boga. Podziękował również wszystkim organizatorom tego forum 
muzycznego za podjęty trud.

Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski nawiedził lidzką parafię 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na zakończenie 40-godzinnego 
nabożeństwa. Podczas celebracji Eucharystii hierarcha udzielił grupie wiernych sakra-
mentu dojrzałości chrześcijańskiej. Biskup wziął również udział w uroczystym błogo-
sławieństwie młodzieży i studentów na nowy rok akademicki w mińskiej archikatedrze  
pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny.

W uroczystość odpustową Podwyższenia Krzyża Świętego biskup pomocniczy archi-
diecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki nawiedził lidzką farę, gdzie przewodniczył 
uroczystej Mszy św. z udziałem licznie przybyłych kapłanów i wiernych.

• Spotkanie szefów skautingu odbyło się w Trokielach. • 25 osób dołączyło do gru-
py modlitewnej apostolskiego ruchu „Margaretka” w parafii Makarowce (dekanat Brzo-
stowica Wielka). • W parafii Gudogaje (dekanat Ostrowiec) przyjęto nowych członków 
liturgicznej służby ołtarza. • Ukazał się 10. jubileuszowy numer gazety „Katolicki No-
wogródek”. • Na pierwszy rok Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza dostało się 17 
osób. • W kościele w Mostach po raz pierwszy na Białorusi odbyły się rekolekcje dla 
młodzieży „Talitha Kum”. • S. Filotea Cichonowicz CSFN obchodziła 25. rocznicę życia 
zakonnego. • Ukazała się płyta grodzieńskiego chóru „Vox Domini” z parafii Najświętsze-
go Odkupiciela. • Spotkanie formacyjne dla księży diecezji grodzieńskiej od pierwszego 
do ósmego roku kapłaństwa odbyło się w domu rekolekcyjnym w Trokielach. • Przy 
parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku organizowano rekolekcje dla ojców kar-
melitów bosych. • W katedrze grodzieńskiej odbyła się Msza św. z okazji 70. Urodzin  
bpa Aleksandra Kaszkiewicza. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe
Październik

O dach nad głową  
dla bezdomnych i pracę  

dla bezrobotnych. 
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

       30 września 1957 r. – ks. Teofil Pryszmont, prob. Wasiliszki Stare; 
       30 września 1973 r. – ks. Piotr Niemycki, prob. Ostrowiec;
  1 października 1984 r. – ks. Kazimierz Walentynowicz,
                                              prob. Mścibowo;
  3 października 1968 r. – ks. Adolf Sokołowski, prob. Michaliszki;
  6 października 1996 r. – ks. Stanisław Rojek SchP, prob. Lida;
  6 października 2002 r. – ks. Antoni Somiło,
                                              prob. Hoża, Putryszki, Przywałka;
  7 października 1960 r. – br. Pantaleon Żebrowski SchP, Lida;
  7 października 1962 r. – ks. Władysław Krasowski, prob. Hołynka;
13 października 1992 r. – ks. Walenty Kublik SJ, duszp. Indura.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

WYDARZENIA KULTURALNE 

WIZYTY BISKUPIE 

ІХ DIECEZJALNE SPOTKANIE 
WYKŁADOWCÓW, NAUCZYCIELI

I WYCHOWAWCÓW ODBĘDZIE SIĘ
W TROKIELACH

Jest organizowane z okazji Dnia Nauczyciela,
który w tym roku przypada na 6 października. 

Program spotkania:
11.00 – powitanie i modlitwa ogólna;
11.15 – konferencja na temat „Wspólnota
             Kościoła – miejsce spotkania z Jezusem
             i innym człowiekiem”;
          – przerwa na kawę;
12.00 – wystawienie i adoracja Najświętszego
             Sakramentu;
13.00 – Msza św.;
14.00 – obiad;
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
          – praca w grupach na temat „Nauczyciel
             we wspólnocie Kościoła, parafii, szkole
             i rodzinie”;
          – przerwa na kawę;
16.30 – podsumowanie pracy w grupach
             i zakończenie spotkania wspólną modlitwą.

Biskup Grodzieński Aleksander Kaszkiewicz
zaprasza do sanktuarium Matki Bożej Królowej

Naszych Rodzin wszystkie osoby przyczyniające się 
do misji uczenia i wychowania.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu trzeba skierować 
do 3 października do odpowiedzialnego za spotkanie
ks. Antoniego Gremzy poprzez swoich proboszczów

lub osobiście pod jednym z numerów:
(8 029) 286-31-78, (8 029) 632-43-73.

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE ODBĘDĄ SIĘ 
W BARANOWICZACH

Ćwiczenia duchowe organizuje duszpasterstwo 
trzeźwościowe diecezji grodzieńskiej.

Spotkanie zaplanowano na 11-13 października.  
Będzie miało miejsce w domu ojców werbistów  

przy ul. T. Szewczenki 6.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie osoby 
nieobojętne na problem alkoholizmu i narkomanii  

na Białorusi.

Więcej informacji szczegółowych można uzyskać
pod numerami:

(8 033) 325-57-64, (8 029) 178-36-34 – Jerzy Gaponik.

W związku z prowadzonym procesem w Sądzie 
Kościelnym Diecezji Grodzieńskiej

Pan Wiktor Karpowicz,
s. Franciszka, który 22.08.1998 roku w kościele 

parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie 
zawarł związek małżeński

z Panią Iriną Jacenko
(z d. Gonczar), c. Iwana, jest proszony o zgłoszenie się 

do siedziby sądu kościelnego w Grodnie przy
ulicy K. Marksa 4 lub przez telefon 8015-2-75-64-37. 

Czytelnicy, którzy znają adres zamieszkania czy 
posiadają jakąkolwiek informację o miejscu pobytu 
Pana Wiktora Karpowicza, są proszeni o przekazanie 

tej informacji do Sądu Kościelnego. 

W GRODNIE SĄ ORGANIZOWANE 
SPOTKANIA FORMACYJNE BRACTWA 

SZKAPLERZNEGO
Odbędą się przy parafii Najświętszego Odkupiciela 
(Dziewiatówka) oraz Matki Bożej Ostrobramskiej 

(Augustówek) 2 i 30 listopada, 4 stycznia, 1 lutego,
7 marca, 4 kwietnia, 2 maja i 6 czerwca.

Ojcowie karmelici, którzy poprowadzą te spotkania, 
zachęcają do udziału osoby noszące święty szkaplerz 
Maryi z góry Karmel, a także tych, którzy interesują 

się duchowością karmelitańską i pragną naśladować 
cnoty Matki Bożej w swoim codziennym życiu. Są 

zaproszeni też chętni otrzymać szkaplerz z rąk ojców 
karmelitów – będą mieli taką możliwość podczas 

każdego spotkania.

Więcej informacji pod numerem:
(8 044) 589-68-98 – o. Aleksander Stoka OCD.

http://code-industry.net/
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
Księdzu Biskupowi

Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi

z okazji jubileuszu życzymy 
tego, co jest najważniejsze: 
Bożej miłości oraz ludzkiej 

życzliwości. Niech Bóg Miło-
sierny wynagrodzi Ekscelen-
cji za ofiarną pracę, błogo-
sławi każdy dzień posługi, 

a Matka Najświętsza otacza 
swoją troską i orędowni-
ctwem przez całe życie.

Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
z okazji Urodzin składamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
mocnego zdrowia, długich 
lat życia i niekończących 
się sił. Niech podejmo-
wany trud zmagania się 
z codziennością pozwoli 

dostrzec piękno i głębię ży-
cia. Niech na drodze, którą 
wskazał Pan, zawsze towa-
rzyszą Księdzu Biskupowi 
Jezus i Jego Najświętsza 

Matka, obdarowując błogo-
sławieństwem i potrzebny-
mi łaskami, a Duch Święty, 
którego światło Ekscelen-

cja nosi w sercu, będzie 
hojny na swe dary.

Z szacunkiem wierni i kapłani
z parafii Niepokalanego Poczę-

cia NMP w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu
Bogusławowi
Wójtowiczowi

z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia: dobrego 
zdrowia na długie lata życia 
oraz dużo sił. Niech Jezus 

obdarzy potrzebnymi łaska-
mi, a Matka Boża nieustan-

nie ma w swojej opiece. 
Szczęść Boże!

Z pamięcią w modlitwie człon-
kowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z Holszan

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi 

Steckiewiczowi
z okazji Imienin życzy-

my obfitych łask Bożych, 
radości, dużo sił, mocnego 

zdrowia, zapału i natchnie-
nia, życzliwych ludzi obok, 
opieki Matki Najświętszej. 
Niech serce będzie wypeł-

nione miłością, a promienie 
miłosierdzia rozjaśniają 

drogę życiową.
Z pamięcią w modlitwie człon-

kowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca  

z Berdówki i Pierwomajska

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi

Łastowskiemu
z okazji Imienin przesyłamy 

moc serdecznych życzeń: 
błogosławieństwa Jezusa 

Chrystusa, dobrego zdrowia 
na długie lata, niegasnącego 
zapału w pracy, wytrwało-
ści, pogody ducha, obfitych 
plonów na niwie Pańskiej 
oraz stałej opieki Matki 

Najświętszej.
Z pamięcią w modlitwie człon-

kowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca

z Kopciówki

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi

Łastowskiemu
z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

dobrych i życzliwych ludzi 
gotowych przyjść z po-

mocą. Niech Duch Święty 
rozjaśnia swym światłem 

Twą drogę kapłańską,  
a Maryja otula płaszczem 
swej matczynej miłości.

Z pamięcią w modlitwie
Andrzej Słonimiec oraz człon-

kowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca diecezji 

grodzieńskiej

Czcigodnemu
Księdzu Anatolowi
Zacharzewskiemu

z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech dobry Bóg od nie-
szczęść, trwóg i zła Cię 

zawsze broni,
A Pocieszyciel – Święty 
Duch – swym światłem  

Cię osłoni.
Niech Chrystus Pan wciąż 
w duszy cudów dokonywał 

będzie,
By owoc Twoich trudów 

widoczny był nam wszędzie.
Wierni z parafii św. Michała 
Archanioła w Michaliszkach

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Gricko

z okazji Urodzin przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia.

Zdrowia mocnego życzymy,
Modlitwę ku Niebu

wznosimy,
By Bóg siłą ducha obdarzał

I cierpliwością wynagradzał,
A Matka Boża miłowała,

Płaszczem miłości otaczała.
Dzisiaj wielkie święto 

mamy,
Tobie wiersze układamy.

Chcemy przyznać się  
Ci szczerze:

Jesteś wzorem naszym
w wierze!

Radę dasz z każdym
zadaniem –

I z pozornie nierealnym.
Więc niech zawsze także 

będzie:
Ludzie Cię szanują

wszędzie,
Niebo będzie z Tobą stale,
A modlitwa skrzydła daje.
Wybacz grzesznym nam, 

prosimy,
Że czasami Cię krzywdzimy.

Niechaj za to dobry Bóg
Broni Cię od wszelkich 

trwóg!
Wierni ze wsi Chodziłonie

i Stare Podduby

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Rusłanowi Mazanowi

z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
mocnego zdrowia, długich 
lat życia, błogosławieństwa 
i miłosierdzia Bożego oraz 

wszelkich darów Ducha 
Świętego. Niech każdy 

dzień będzie słoneczny, 
radosny i szczęśliwy. Niech 

Matka Boża nieustannie 
się Tobą opiekuje i otula 

swoim płaszczem.
Wierni oraz Kółko Różańcowe 

św. Jana Nepomucena  
ze Staniewicz

Czcigodnej Pani
Leokadii Łastowskiej
z okazji 70. Urodzin skła-
damy najserdeczniejsze 

życzenia: radości, pokoju 
i wszelkiej pomyślności. 
Niech Chrystus uświęci 

ścieżki codziennego życia, 
napełni nadzieją, wiarą, 

miłością, obdarzy błogosła-
wieństwem, Duch Święty 
udziela wszelkich darów,  
a Matka Boża dodaje sił,  

by iść naprzód.
Członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca  
z parafii Kopciówka

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi

Łastowskiemu
z okazji Imienin składamy 

serdeczne życzenia: zdrowia 
na długie lata życia, owocnej 

pracy na niwie Pańskiej, 
nieustannej opieki świętego 
Patrona i Najświętszej Maryi 
Panny oraz obfitych darów 

Ducha Świętego. Niech 
smutek Cię omija, a życie 

płynie w radości.
Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

oraz Kółka Różańcowe z parafii 
Kopciówka

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi

Łastowskiemu
z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, mocy Bożej, ra-

dosnych dni, pogody ducha 
oraz życzliwych ludzi obok. 
Niech Matka Boża otula Cię 

swym płaszczem, a Duch 
Święty udziela swych darów. 
Dziękujemy za dobre serce, 
otwarte na ludzkie potrze-

by, oraz czas, który nam 
poświęcasz.

Wierni z parafii
Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu 
Arturowi Małafiejowi

z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia. Niech 
Ojciec Niebieski obdarza 
łaską zdrowia, Chrystus  

zawsze prowadzi swoimi 
drogami, a Duch Święty 

udziela obfitych darów. Dzię-
kujemy za troskę duszpaster-

ską o powierzony Ci lud.  
Do życzeń dołączamy modli-

twę, a Twą posługę powie-
rzamy w ręce Matki Bożej.

Wierni z parafii
Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu 
Rusłanowi Mazanowi

 z okazji Urodzin życzymy 
wszelkich łask Bożych, moc-
nego zdrowia, radości, mi-

łości i wiary. Niech Chrystus 
ma Ciebie w swojej opiece, 
Matka Najświętsza ogarnia 

troską, a Duch Święty obficie 
udziela potrzebnych darów. 

Szczęść Boże!
Rodziny Kochnowicz i Gajduk

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Rusłanowi Mazanowi

z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
Bożego błogosławieństwa 

na każdy dzień posługi 
kapłańskiej, opieki Matki 

Najświętszej, obfitych darów 
Ducha Świętego. Niech 
zdrowie, radość i pokój 

nigdy Cię nie opuszczają. 
Bóg zapłać!

Franciszkański Zakon Świe-
ckich z Ejsmontów Wielkich

Czcigodnemu Księdzu 
Rusłanowi Mazanowi

z okazji Urodzin przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia: 
wszelkich łask Bożych  

i nieustannej opieki Maryi 
Panny, mocnego zdrowia, 

radości na co dzień, pogody 
ducha. Niech dobry Bóg za-

wsze wysłuchuje Twe modli-
twy i pomaga w trudnych 
chwilach. Dziękujemy za 

niegasnący zapał w posłu-
dze kapłańskiej, za Twą 

ofiarną pracę na rzecz Boga  
i ludzi, codzienną troskę  
o parafian, uprzejmość, 

dobre słowa i czyny. 
Z pamięcią w modlitwie Komi-
tet Kościelny i wierni z parafii 

Ejsmonty Wielkie

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi

Łastowskiemu
z okazji Imienin życzymy 

obfitych łask Bożych, opieki 
Matki Najświętszej i święte-
go patrona. Niech zdrowie 

dopisuje, każdy dzień 
wypełnia radość,  

a posługa kapłańska  
będzie błogosławiona.

Wdzięczni wierni
z parafii św. Józefa w Grodnie

Drogiej Zofii
Kuranowskiej

z okazji 80. rocznicy Urodzin 
składamy moc najserdecz-
niejszych życzeń: mocnego 

zdrowia, pogody ducha, 
błogosławieństwa Bożego 
oraz opieki Najświętszej 

Maryi Panny.
Córki Lucyna i Janina

z rodzinami, siostrzenica
Teresa z rodziną

Szanownym
Państwu Annie

i Stanisławowi Cydzik
z okazji 50. rocznicy sakra-

mentu małżeństwa składam 
najserdeczniejsze życzenia: 
błogosławieństwa Bożego 

na każdy dzień życia, opieki 
Najświętszej Maryi Panny. 

Niech zdrowie, radość  
i pokój nigdy Was nie opusz-

czą, a bliscy zawsze o Was 
pamiętają. Szczęść Boże!

Antonina

Czcigodnemu
Księdzu Stanisła-
wowi Łabanowi
z powodu śmierci 

ojca składamy wyrazy 
szczerego żalu  

i współczucia. Jed-
noczymy się z Tobą 
w modlitwie o pokój 

wieczny dla zmarłego.
Byli parafianie

z Radunia

 Pamiętaj:  poproś rodziców, aby wytłumaczyli Ci tajemnice Różańca, i napisz intencje,
       w których będziesz się modlił co dnia przez cały październik. 

S. Weronika Bliźniuk FMA

Dziś pragnę podzielić się z Tobą historią, która przydarzyła się pewne-
mu mnichowi. Miał on zwyczaj codziennie przed południem odmawiać 50 

razy „Zdrowaś Maryjo”.
W pewnym mieście mieszkał leniuchowaty chłopiec. Miał wszelkie warunki do nauki, 

ale z braku chęci i zainteresowania mimo surowych zasad w szkole niczego się nie uczył. 
W głowie mu były same zabawy. Tym nie mniej miał cudowne przyzwyczajenie – od-

dawać cześć Bogarodzicy, co dnia splatając wieniec, aby włożyć go na figurę. Zdobiąc 
rzeźbę Matki Bożej, powtarzał: „Panno Maryjo, nie ma we mnie za dużo dobra, ale 

pozwól czynić przynajmniej to – splatać wieńce dla Ciebie”. 
Z biegiem czasu chłopak odczuł łaskę i pragnienie wstąpienia do zakonu. Tam 

żył jak inni zgodnie z regułą. Pewnego razu, przechodząc obok figury Najświęt-
szej Maryi Panny, przypomniał sobie o tak miłym, ale porzuconym przyzwy-

czajeniu. Będąc mnichem, nie miał możliwości co dnia szukać kwiatów i zieleni, 
by splatać wieńce. Tak go to zasmuciło, że nawet zaczął myśleć o porzuceniu klasztoru. 

Jednak stary zakonnik, któremu powierzył swoje zmartwienie, podpowiedział sposób, w 
który też można codziennie „splatać” wieńce dla Matki Bożej – dużo ładniejszy 

niż z kwiatów i zieleni. „Jeśli chcesz ucieszyć Maryję – radził starszy towa-
rzysz – splataj wieniec ze szlachetnych uczynków. Wkładaj w niego słowa 

wielbienia. Obiecaj Matce Bożej każdego dnia do końca życia odmawiać 
50 «Zdrowaś Maryjo». Uwierz, taki wieniec się jej spodoba bardziej niż 

Maryja zachęca
do modlitwy na różańcu

Witaj Maleńki Czytelniku! Niedługo rozpocznie się październik, który w Kościele jest miesiącem poświęconym modlitwie 
różańcowej. W tym czasie wierni gromadzą się razem, by wychwalać Matkę Bożą Różańcową i rozważać tajemnice Różańca św., 

opisujące ważne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi.
Czy wiedziałeś, że modlitwa różańcowa może zmienić świat, szczególnie jeśli ludzie odmawiają ją razem? Wielokrotnie wypowiedzia-

na z wiarą wpływała na losy narodów, zmieniała życie człowieka. Różaniec może działać cuda!

z lilii czy róż”. Młody zakonnik z radością przyjął tę propozycję.
Pewnego razu przełożony wysłał zakonnika w drogę, aby ten rozwiązał pewne sprawy zgro-
madzenia. W południe zatrzymał się na leśnej polanie i zeskoczył z konia, aby się pomodlić 
swoją codzienną modlitwą do Maryi. Nie wiedział, że dwóch rozbójników podążało za 
nim, aby go obrabować. Gdy zakonnik zaczął się modlić, złoczyńcy zobaczyli obok 
szlachetną Kobietę, która zbierała z jego ust róże. Potem splotła je w jeden cudowny 
wieniec, włożyła sobie na głowę i zniknęła.
Złodzieje bardzo chcieli się dowiedzieć, kim była ta wspaniała Kobieta. Wysko-
czyli z krzaków i zaczęli go rozpytywać. Jednak kapłan nie dostrzegł nikogo, więc 
nie mógł nic odpowiedzieć rabusiom. Nareszcie zrozumiał, że to był znak od Naj-
świętszej Maryi Panny. Pełen radości oddał chwałę Jej i Bogu, a potem wytłumaczył 
wszystko rozbójnikom. Opowiedział o łasce, którą otrzymał sam i która teraz powinna 
nawrócić ich.
I rzeczywiście złoczyńcy zastanowili się nad swoim życiem, wyznali grzechy i się 
nawrócili. Odprowadzili zakonnika do klasztoru i wkrótce sami zostali dobrymi i 
pobożnymi mnichami.
Drogi Maleńki Przyjacielu, ta historia uczy nas modlić się do Matki Bożej. 
Niech modlitwa różańcowa również dla Ciebie stanie się pięknym zwycza-
jem, aby być w łączności z Najświętszą Maryją Panną, która kocha, 
broni i zawsze pomaga.
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