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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Bliska przybrana 
mama   

„Spotkanie z Wami wzmacnia naszą wiarę i naszego ducha”. Papież Franciszek

PAPIEŻ FRANCISZEK 
DO MŁODZIEŻY

W WILNIE
„NIE BÓJCIE SIĘ POSTAWIĆ 

NA JEZUSA!”

22 I 23 WRZEŚNIA OJCIEC ŚWIĘTY PRZYBYŁ NA LITWĘ Z WIZYTĄ APOSTOLSKĄ, 
W RAMACH KTÓREJ ODWIEDZIŁ WILNO I KOWNO.

BISKUP RZYMU BYŁ BARDZO BLISKO – 169 KM OD GRODNA,
CZYLI NAWET BLIŻEJ NIŻ ZNAJDUJE SIĘ MIŃSK.

 ciąg dalszy na str. 3
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Pewnego poranka w jed-
nej z rzymskich parafi i jede-
nastoletni chłopczyk zapytał 
Jana Pawła II: „Ojcze Święty, 
dlaczego ciągle jeździsz po 
świecie?”. To dziecięce pyta-
nie zapewne wychodzi z za-
łożenia, że biskup Rzymu nie 
powinien zbyt często opusz-
czać Wieczne Miasto. A ponie-
waż zakres posługi papieża 
jest powszechny, uważa się, 
że Rzym jest tym miejscem, 
w którym należy podejmować 
problemy Kościoła powszech-
nego. Odpowiedź papieża 
była bardzo prosta: „Tak dużo 

jeżdżę, gdyż nie cały świat 
jest tutaj...”. 

Podróże apostolskie są 
bardzo potrzebne lokalnym 
Kościołom. Stwarzają wspa-
niałą okazję, by się przyj-
rzeć, czym żyje konkretna 
wspólnota i z jakimi boryka 
się problemami. Podczas ta-
kich wizyt istnieje też dobra 
sposobność, by upomnieć 
się o osoby pokrzywdzone, 
by apelować o budowa-
nie relacji międzyludzkich 
na fundamencie godności 
i praw człowieka. 

Za przykładem swoich 

poprzedników w świat wyru-
szył papież Franciszek. Pod 
koniec września br. odbył on 
swoją 25. zagraniczną podróż 
apostolską. Tym razem gości-
ły go Litwa, Łotwa i Estonia. 
Podczas wizyty w tych kra-
jach bałtyckich Ojciec Święty 
wielokrotnie zachęcał tłumy 
wiernych do wyjścia ze swo-
ich ograniczeń i udania się 
na „peryferie, gdzie zawsze 
można znaleźć Jezusa obec-
nego w życiu brata, który cier-
pi i jest odrzucony”. 

Przesłanie, które Fran-
ciszek pozostawił na Litwie, 

jest bardzo ważne i wymow-
ne, gdyż zostało skierowane 
do każdego. Powinniśmy się 
odważyć na stanięcie twarzą 
w twarz wobec innych. Mu-
simy też pamiętać, że trzeba 
zawsze przyjmować Jezusa: 
w Jego Słowie, w Eucharystii, 
w maluczkich. „Przyjąć Go, 
aby pojednał naszą pamięć 
i towarzyszył nam na dro-
gach życia, byśmy poświęca-
li je, służąc innym z radością, 
i przez to ukazywali,
że Jezus Chrystus jest jedy-
ną nadzieją” – powiedział
 Ojciec Święty. 

Drodzy Czytelnicy!
Niech spotkanie z papieżem Franciszkiem, które część z nas przeżyła realnie, przybywając tam 

z diecezji grodzieńskiej jako pielgrzymi, inni zaś za pomocą środków masowego przekazu, będzie 
kolejną okazją do zaproszenia Jezusa Chrystusa do naszego życia. Niech stanie się ono, w sposób 
szczególny dla ludzi młodych, fundamentem dla przyszłości, na którym warto budować dalsze życie. 
Towarzyszmy też nadal naszemu Ojcowi Świętemu żarliwą modlitwą i kochającym sercem w jego 
pielgrzymowaniu drogami świata!

Ks. Jerzy Martinowicz

Sobór Watykański II wniósł nieoceniony wkład w wewnętrzną odnowę Kościoła. Między 
innymi zmienił się po nim status Ojca Świętego, który wcześniej był uważany za „więźnia 
Watykanu”. Od tamtej chwili biskupi Rzymu ruszyli w świat, odbywając swoje podróże apo-
stolskie do rozmaitych krajów. 

SŁOWO REDAKTORA

Mk 10, 2-12
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić 

na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?”. 
Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy 
i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na za-
twardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz 
na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i 
kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy 
się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie 
są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego 
niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze 
pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze 
inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

ŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA 
Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa jest szczegól-

nie trudna do przyjęcia dla ludzi XXI wieku, gdyż w dzisiejszym 
świecie zapomniano o znaczeniu rodziny. Wiele osób kryty-
kuje Kościół, zarzucając mu, że nie idzie z duchem czasu i nie 
rozumie współczesnych problemów. Planowo i konsekwentnie 
podważa i wyśmiewa takie wartości, jak prawdziwa miłość, wier-
ność, poświęcenie, czystość, świętość małżeństwa... 

Młodzi ludzie zakładający rodzinę zapominają, że miłość 
i szczęście się buduje, a nie bierze na kredyt. Nie dokładają żad-
nych starań, tylko czekają, że samo przyjdzie im do rąk. A gdy 
tak się nie dzieje, od razu chcą się wycofać z zawartego związku, 
tłumacząc, że się po prostu nie udało, nie było wykonalne.

A przecież zbudowanie dobrego i szczęśliwego małżeństwa 
jest możliwe! Świadczy o tym przykład wielu wspaniałych rodzin 
mieszkających po całym świecie. Jak głosi brazylijskie przysło-
wie: „W dobrym małżeństwie spotykają się niebo i ziemia”. 

Powinniśmy się wszyscy gorliwie modlić o mocne i szczęś-
liwe rodziny. Ich wierność i miłość są niezwykle silnym świade-
ctwem dla błądzącego świata. 

 
 

Co czynię, aby nie dopuścić do kryzysu
czy rozbicia swego małżeństwa? 

W jaki sposób pomagam małżeństwom,
które przeżywają kryzys?

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ks. Jerzy Martinowicz

Mk 10, 17-27

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien 
człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: 
„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? 
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: 
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 
nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: 
„Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł 
mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, 
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa 
i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: 
„Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa 
Bożego”. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus 
powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa 
Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu 
wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili 
i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?”. 
Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, 
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

UMIEJĘTNE KORZYSTANIE
Z BOGACTW 

Chrystus przypomina nam, że do bycia prawdziwym 
chrześcijaninem nie wystarczy tylko zachowywać Boże przy-
kazania: nie zabijać, nie kraść, nie cudzołożyć, nie kłamać... 
Wierny wyznawca Zbawiciela musi wymagać od siebie jeszcze 
więcej. Powinien naśladować Jezusa i budować na ziemi za-
początkowane przez Niego Królestwo. 

Do tego chrześcijanin potrzebuje dobrego serca, które 
jest otwarte na bliźnich. Bogactwa natomiast są niebezpiecz-
ne, ponieważ nieraz zajmują miejsce należne samemu Bogu, 
stając się przeszkodą na drodze do zbawienia. Gromadzenie 
ziemskich skarbów trwale zamyka serce człowieka na potrze-
by innych, często czyni ludzi bezdusznymi egoistami, którzy 
żyją tylko dla siebie. Jednak jak to ktoś trafnie ujął, „Niebo 
zdobywa się za pieniądze, które ofi arowaliśmy innym”. 

 
Czy dobrze korzystam z dóbr,
którymi obdarzył mnie Bóg? 

Czy potrafi ę dzielić się z ludźmi 
biedniejszymi ode mnie?

Papież pielgrzym   

Nazywany „dobrym papieżem Janem”, „Janem Uśmiechnię-
tym” i „Janem Pokornym”. W pamięci wiernych pozostał jako 
człowiek o wielkim duchu, pełen żywej wiary i miłości do bliź-
niego. W jego serdecznym i życzliwym wyrazie twarzy widzia-
no odbicie dobroci samego Boga. Jest między innymi patronem 
ruchu ekumenicznego. 

DOSTOSOWAŁ KOŚCIÓŁ DO WSPÓŁCZESNYCH CZASÓW  
Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881 ro-

ku we Włoszech w biednej rodzinie chłopskiej. Jego matka była 
osobą bardzo wierzącą. Urodziła 11 dzieci, z których Angelo 
przyszedł na świat jako czwarty. 

Mając 12 lat, wstąpił do niższego seminarium duchowne-
go w Bergamo, które było wówczas jednym z najbardziej pre-
stiżowych miejsc kształcenia przyszłych księży. Po otrzymaniu 
stypendium za dobre wyniki, rozpoczął naukę w Papieskim 
Seminarium Rzymskim. W 1902 roku przerwał studia na rok, 
by odbyć służbę wojskową. Po jej zakończeniu obronił doktorat 
z teologii i przyjął święcenia kapłańskie. 

Jako młodemu księdzu powierzono mu funkcję sekretarza 
biskupa Bergamo, Giacomo Radiniego Tedeschi. W tym czasie 
wykładał też w seminarium, redagował biuletyn „Życie diece-
zjalne”, współpracował z innym lokalnym pismem katolickim, 
a także był duszpasterzem Akcji Katolickiej. Spisywał swoje 
notatki, które później zostały wydane pod tytułem „Dziennik 
duszy”. Inspirowała go postawa świętych: Karola Boromeusza, 
Franciszka Salezego i Grzegorza Barbarigo.

W 1925 roku otrzymał święcenia biskupie. Jako swoje ha-
sło obrał słowa „Obedientia et Pax” („Posłuszeństwo i pokój”). 
W latach późniejszych pełnił funkcję kolejno: apostolskiego 
delegata w Bułgarii, w Turcji i Grecji oraz nuncjusza apostol-
skiego w Paryżu. 

W 1953 roku Angelo Roncalli został mianowany kardyna-
łem i patriarchą Wenecji. W 1958 roku, po śmierci Piusa XII, 
podczas trzydniowego konklawe został wybrany na papieża 
i przyjął imię Jan XXIII. Przez kolejne cztery lata czynił przy-
gotowania do Soboru Watykańskiego II. Sobór ten zainicjował 
nowy sposób obecności Kościoła w świecie, wezwał do odnowy 
życia. Dał także impuls do pojednania z Kościołami chrześci-
jańskimi oraz dialogu z innymi religiami.

Jan XXIII zmarł po ciężkiej chorobie 3 czerwca 1963 roku. 
Beatyfi kowany 3 września 2000 roku przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II, kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku przez papieża 
Franciszka.   

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD ŚW. JANA XXIII?  
Święty pozostawił ludziom przesłanie, by potrafi li szukać 

zawsze tego, co powinno ich łączyć, nie dzielić. Poszukiwać 
tego, co wspólne, aby iść dalej, aby móc zmierzyć się z ewentu-
alnymi różnicami i szukać dróg do doskonalszej jedności, która 
pozwala rozwiązać wszelkie problemy współczesnego człowie-
ka i stawić im czoła.    

CIEKAWE!
Po raz pierwszy w dziejach Kościoła Jan XXIII jako Oj-

ciec Święty przyjął na audiencji arcybiskupa anglikańskiego 
Geoffrey´a Fishera z Canterbury. Był też pierwszym papieżem, 
który złożył prezydentowi Włoch wizytę w Kwirynale. Dzięki 
jego staraniom Kościół katolicki uczestniczył w roli obserwa-
tora w zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów obradującej 
w Delhi w 1961 roku. 

Z UST ŚWIĘTEGO
„Jedna dobra matka jest tyle warta co stu nauczycieli”.   
WSPOMNIENIE LITURGICZNE
Kościół wspomina św. Jana XXIII 11 października, w roczni-

cę zwołania Soboru Watykańskiego II. 

Ks. Jerzy Martinowicz

W ikonografii
św. Jan XXIII jest przedstawiany

w stroju papieża. 

Św. Jan XXIII: 
patron

nuncjuszy 
apostolskich  

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


3№18
7 paździenika 2018

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Postawa ucz-
niów Jezusa jest 
bardzo ludzka, 
dość powszech-
na i możemy ją 
spotkać we wspól-
notach chrześci-

jańskich wszystkich czasów, 
prawdopodobnie także w nas 
samych. W dobrej wierze, 
wręcz z gorliwością chcieli-
byśmy chronić autentyczno-
ści pewnego doświadczenia, 
zwłaszcza charyzmatycznego, 
zabezpieczając założyciela lub 
przywódcę przed fałszywymi 
naśladowcami. 

Ale jednocześnie pojawia 
się jakby obawa o „konku-
rencję”, że ktoś może wykraść 
nowych zwolenników, a zatem 
nie potrafi my docenić dobra, 
które czynią inni; nie jest 
w porządku, bo „nie jest spo-
śród naszych”...

Jezus wzywa nas, byśmy 
nie myśleli już w kategoriach 
przyjaciel-wróg, my-oni, we-
wnątrz-poza, moje-twoje, ale 
wznieśli się ponad to wszystko 
i otworzyli swoje serca, by 
móc rozpoznać Jego obec-
ność i działanie Boga również 
w środowiskach nietypowych 
i nieprzewidywalnych, w oso-
bach, które nie należą do na-
szego kręgu. Chodzi o to, aby 
zwracać uwagę bardziej na au-
tentyczność dobra, piękna i 
prawdy, niż na nazwę i pocho-
dzenie tych, którzy to czynią.  
Zamiast osądzać innych, mu-
simy zastanowić się nad sobą 
i bez kompromisów odrzucić 
to wszystko, co może zgorszyć 
osoby słabsze w wierze. 

Fragment przemówienia 
przed modlitwą „Anioł Pański”

w Watykanie, 30.09.2018

Papież Franciszek

J e z u s  j e s t 
dziś wśród nas 
i przebywa z nami. 
Dziękujemy Mu za 
tajemnicę Eucha-
rystii, za dar na-
szej z Nim wspól-

noty, za rodziców i bliskich, 
za pamięć modlitewną dziad-
ków i babć. Dziękujemy za ro-
dzinny kraj, za atmosferę miłości 
i zgody, wyrozumiałości i pomo-
cy sobie nawzajem...

Wędrując przez życie, może 
nieraz nie byliśmy świadomi 
obecności Jezusa. Jednak właś-
nie Jego obecność – żywa i wier-
na, obecność, którą się odczuwa 
w Bożym Słowie i Eucharystii, 
obecność we wspólnocie osób 
wierzących, odkupionych Krwią 
Chrystusa, jest niezniszczalnym 
źródłem ludzkiej mocy.

Jezus jest obok w chwilach 
radosnych i okresach próby. 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: 
jeśli kto posłyszy Mój głos 
i drzwi otworzy, wejdę do niego” 
(Ap 3, 20) – mówi Zbawca. Ci, 
którzy się otwarli na Chrystu-
sa również powinni wiedzieć, 
że wielu odrzuca Go i drwi 
z Niego. Jednak jeśli budując 
dom waszego życia, spotkacie 
tych, którzy gardzą Ewangelią, 
nie traćcie chęci. Nasza wiara 
w Jezusa musi często przeciw-
stawiać się niewierze innych, 
by się zahartować i być mocną 
wiarą na zawsze.

Fragment homilii,
wygłoszonej podczas 

uroczystości 550-lecia 
założenia parafi i i 200-lecia 

kościoła pw. świętych
Kosmy i Damiana 

w Ostrowcu, 30.09.2018

Ks. bp Józef
Staniewski

ZOSTAĆ APOSTOŁEM, 
BY PRZEKAZAĆ

USŁYSZANE TREŚCI 
ŚWIATU

Z diecezji grodzień-
skiej na spotkanie 
z papieżem na Litwę 
wyruszyła liczna grupa 
pielgrzymów: biskupi 
lokalnego Kościoła Alek-
sander Kaszkiewicz i Jó-
zef Staniewski, młodzież 
z różnych parafii diecezji 
na czele z odpowiedzial-
nym za duszpasterstwo 
młodzieży ks. kanonikiem 
Antonim Gremzą, alumni 
Wyższego Seminarium 
Duchownego, a także ka-
płani i osoby zakonne.  

„Ojciec Święty jest 
bardzo ludzki, życzliwy 
i pogodny. Potrafi słuchać 
i tym podbija serca” – 
podzielił się wraże-
niami ze spotkania bi-
skup pomocniczy diece-
zji grodzieńskiej Józef 
Staniewski. Hierarcha 
nawet dał młodzieży 
z Grodzieńszczyzny, 
której udało się zoba-
czyć następcę św. Piotra 
na własne oczy, osobliwy 
nakaz: „Wszystko, co usły-
szeliście tu, powinniście 
też zanieść do innych. Nie 
tylko zaspokoić słowem 
duchowym pragnienie 
swojego serca, lecz tak-
że zostać apostołami, by 
przekazać usłyszane tre-

ści światu”. Biskup Józef 
zaznaczył, że uważa tę 
pielgrzymkę za „wykład 
z religii”, który trzeba za-
pamiętać na całe życie, 
a szczególnie wnioski 
z tego wykładu.

NIE POMYLIĆ
DROGI 

Z LABIRYNTEM

Podczas spotkania 
z litewską młodzieżą 
w Wilnie, gdzie prze-
bywały też poszczegól-
ne grupy pielgrzymów 
z Białorusi, Polski, Ukra-
iny, Rosji, papież pod-
niósł na duchu młodych 
ludzi, mówiąc: „Wiara 
w Chrystusa często wy-
maga wysiłku, by zdobyć 
się na «skok do nieświa-
domości», który zawsze 
budzi lęk. Jednak bądźcie 
odważni!”.

Franciszek zaznaczył, 
że życie to zawsze droga, 
na której człowiek szuka 
własnego kierunku, nie 
bojąc się skręcić, jeśli się 
pomyli. „Niebezpieczną 
rzeczą jest mylenie drogi 
z labiryntem: tym pustym 
kręceniem się w życiu 
w kółko, wokół siebie, bez 
podjęcia drogi, która pro-
wadzi naprzód. Nie bądź-
cie młodymi labiryntu, 
z którego trudno wyjść, 
lecz młodymi w drodze, 
którzy mają trwały punkt 
orientacyjny – Chrystusa – 
zachęcał Ojciec Święty. – 
Nie bójcie się postawić 
na Jezusa, przyjąć Jego 
sprawę, Ewangelię. On 
bowiem nigdy nie wyjdzie 
z łodzi naszego życia, za-
wsze będzie na rozstaju 

naszych dróg, nigdy nie 
przestanie nas odbudowy-
wać, nawet jeśli czasami 
staramy się siebie znisz-
czyć”.

Jak refren brzmiały 
słowa biskupa Rzymu 

na pożegnanie: „Wielu 
będzie chciało zająć wa-
sze serca, nękać pola wa-
szych dążeń chwastami, 
ale ostatecznie, jeśli od-
damy życie Panu, zawsze 
zwycięża dobra pszenica”.

PIELGRZYMI
O WRAŻENIACH 
ZE SPOTKANIA

Anna Karczewska, po-
dobnie jak jej koleżanka 
Helena Cybulka, przyby-
ła do Wilna wraz z gru-
pą pielgrzymów z Grod-
na, z katedralnej parafii 
św. Franciszka Ksawere-
go. „Bardzo mi się chciało 
spotkać z papieżem, usły-
szeć coś właśnie dla sie-
bie – mówi Anna. – Choć 

nigdy nie widziałam go 
na żywo, odniosłam wra-
żenie, że spotkałam się 
z bliską osobą. Nieustan-
nie śledzę wypowiedzi Ojca 
Świętego, które zawsze tra-
fi ają do serca. Bardzo się 

cieszę wraz z litewską 
młodzieżą i nawet tro-
chę zazdroszczę: papież 
przyjechał na spotka-
nie do niej! Nam też by 
się tak chciało!”. Helena 
z uśmiechem dodaje: 
„Grodno mogłoby również 
przyjąć Ojca Świętego. 
W ogóle, wybierając miej-
sce na pielgrzymkę papie-
ża do białoruskiej ziemi, 
uważam, że z Grodna i 
Budsławia nie można omi-
nąć w żadnym wypadku”. 

Oleg Bałancewicz 
do Wilna przybył z miń-
skiej parafii Matki Bożej 
Budsławskiej. W takim 
wyjeździe z katolicką 
młodzieżą uczestniczy 
po raz pierwszy w życiu. I 
od razu papież! „Wcześ-
niej widziałem Ojca Świę-
tego wyłącznie w telewizji. 
Fajnie, że w Wilnie zgro-
madziło się tylu młodych 
ludzi. Nasz proboszcz za-
wsze powtarza, że mło-
dzież jest fundamentem 
świata. Jestem pewien, że 
ci, którzy dziś się tu zna-
leźli, nigdy nie dopuszczą 
wojny” – dzieli się Oleg.

Dla mieszkanki Brześ-
cia Walerii Bojko, któ-
ra studiuje w Polsce, 
na takich spotkaniach 
bardzo ważny jest klimat. 
Dziewczyna się przyzna-
je: „Przed rozpoczęciem 
roku akademickiego prag-
nę się nasycić tą atmo-
sferą radości i modlitwy. 
Papież dla mnie jest jak 
prawdziwy prorok – mówi 
mądre rzeczy w zrozumia-
ły sposób”.

Wśród innych Biało-
rusinów na spotkaniu 
znalazła się też Kata-
rzyna Adamczyk z Miń-
ska, przedstawicielka 
Białorusi na Przedsyno-
dalnym Spotkaniu Mło-
dych w Watykanie. „Bra-
łam udział w omawianiu 

mentu przedsynodalnego, 
który opracowywaliśmy 
z młodzieżą z całego 
świata – opowiada Ka-
tarzyna. – Miałam na-
dzieję, że papież wy-
korzysta przynajmniej 
niektóre fragmenty tego 
tekstu w swym przemówie-
niu”. I rzeczywiście. Oj-
ciec Święty, zwracając się 
do litewskiej młodzieży 
kilkakrotnie odwoływał 
się do dokumentu przed-
synodalnego. Jako pierw-
si dowiedzieli się o tym 
dziennikarze: w centrum 
prasowym przemówienie 
papieża zostało przetłu-
maczone na 6 języków. 
W każdym z przekładów 
wyróżniono fragmenty, 
w których biskup Rzymu 
cytował przedsynodalny 
dokument młodych.

MILCZĄCE
I WYRAŹNE

ZAPROSZENIE 
NA BIAŁORUŚ

W katedrze świętych 
Piotra i Pawła w Kownie 
Franciszek spotkał się 
z osobami duchownymi 
i konsekrowanymi, wśród 
których byłi przedsta-
wiciele z diecezji gro-
dzieńskiej. W spotkaniu 
wzięli też udział alum-
ni Wyższego Semina-
rium Duchownego. Pa-
pież zachęcał obecnych 
do bycia skupionymi 
na Bogu i wiernymi Jego 
miłości, do nieustannego 
dążenia, by trwać blisko 
ludzi, potrzebujących, 
szczególnie tych, których 
inni odrzucają lub osą-
dzają.

Ks. Jerzy Popieniuk, 
posługujący w Mozyrzu 
(diecezja pińska), pod-
kreśla, że ciągle apelu-
je do swoich parafian 
o solidarność z papieżem 
Franciszkiem, wsłuchi-
wanie się w jego zawsze 
wyjątkowe przemówie-
nia: „Obecność na Litwie 
pielgrzymów z Białorusi 
to kolejne zaproszenie dla 
Biskupa Rzymu, by przy-
jechał do naszego kraju. 
Z upragnieniem czekamy 
na niego na Białorusi!”.

Ilja Łopato,
zdjęcia catholic.by

NIE POMYLIĆNIE POMYLIĆ
DROGI DROGI 

Z LABIRYNTEMZ LABIRYNTEM

PAPIEŻ FRANCISZEK
DO MŁODZIEŻY W WILNIE: 

„NIE BÓJCIE SIĘ POSTAWIĆ 
NA JEZUSA!”
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 � W Rzymie (Włochy) ofi-
cjalnie rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny Chiary Corbel-
la Pietrillo. Kobieta odeszła  
do wieczności w wieku 27 lat.  
W trakcie ciąży zdiagnozowano 
u niej nowotwór. Jednak kobieta 
nie zgodziła się na terapię, by 
pozwolić dziecku się urodzić. 
Przedtem przeżyła śmierć dwoj- 
ga dzieci niepełnosprawnych, 
które umarły od razu po przyj- 
ściu na świat. Uroczystej Mszy 
św. na otwarcie etapu bea-
tyfikacji przewodniczył kard. 
Angelo De Donatis, wikariusz 
papieski diecezji rzymskiej. „Jej 
ofiara jest niby latarnia mor-
ska: niesie nadzieję, świadczy 
o wierze w Boga i daje przykład 
miłości większej niż strach i 
śmierć” – powiedział kardynał.

 � 53. Światowy Dzień Środ-
ków Społecznego Przekazu  
w 2019 roku odbędzie się pod 
hasłem „«Wszyscy tworzymy 
jedno» (Ef 4,25). Od społecz-
ności sieciowej do wspólnot 
ludzkich”. To potwierdza uwa-
gę papieża Franciszka na nowe 
środowisko komunikacyjne  
i sieci społecznościowe, szcze-
gólnie tam, gdzie jest on obecny 
osobiście ze swoim kontem  
@Pontifex na Twitterze i  
@Franciszek na Instagra-
mie. Tekst papieskiego orędzia 
na Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu będzie 
tradycyjnie ogłaszany w litur-
giczne wspomnienie patrona 
dziennikarzy – św. Franciszka 
Salezego – 24 stycznia.

 � Przy wsparciu ze strony 
państwa i organizacji społecz-
nych, w tym też towarzystwa 
charytatywnego „Caritas”,  
w Portugalii odnowiono około 
200 domów, które spłonęły 
podczas strasznego pożaru  
w październiku ubiegłego roku. 
Ogień w ciągu kilku dni nisz-
czył duże płaszczyzny lasów i 
użytków rolnych. Trudno go 
było powstrzymać z powodu 
mocnego wiatru i upału. Klę-
ska żywiołowa spowodowała 
śmierć 50 osób. Kataklizm 
był drugą falą pożarów, które 
miały miejsce w tych stronach 
w 2017 roku. Razem zginęło  
w nich 112 osób.

 � W neapolitańskim kwar-
tale Scampia od 1976 roku 
mieszka wspólnota francisz-
kańska. Jako klasztor służy im 
pociąg, który kiedyś należał 
do kolei państwowej. Jest on 
znany jako „Przystanek duszy”. 
Składa się z pięciu wagonów,  
w których mieści się kaplica, 
cele, konfesjonał, warsztat i 
pokoje dla gości. Zakonnicy 
mieszkają w warunkach zu-
pełnej nędzy, poświęcając się 
modlitwom i trosce o najbar-
dziej potrzebujących.

 � Jeden z najbardziej zna-
nych tenorów świata Andrea 
Bocelli nagrał piosenkę „Fall 
on me” („Spadnij na mnie”), 
której  można posłuchać  
w dwóch językach – angielskim 
i włoskim. Andrea śpiewa z sy- 
nem Matteo. Razem wyrażają 
nadzieję i wiarę w moc więzi 
małżeńskich. Pragną przeka-
zać, że prawdziwe relacje mię-
dzy rodzicami i dziećmi są pełne 
zaufania, niezależnie od tego, 
jak się układa życie. I nawet 
jeśli osoba nie może polegać  
na swym ziemskim ojcu, po-
winna pamiętać, że on istnieje, 
zawsze jest obok.

credo.pro; niedziela.pl;
aleteia.org

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

NIEZBADANE
SĄ DROGI PANA

Na początku swej historii 
s. Helena podkreśla, że nigdy 
nie planowała życia, które ma 
dziś. Nawet nie wiedziała, że 

na Białorusi istnieje taka wieś 
Bogdanowo i że Opatrzność 
Boża ją tam pokieruje. 

„Do Bogdanowa przyjecha-
łam, bo mnie poprosił znajomy 
kapłan. Obiecał zaopiekowanie 
się sparaliżowaną babcią, ale 

musiał wyjechać z Białorusi, 
więc zwrócił się do mnie o po- 
moc – opowiada s. Helena. – Je-
chałam do tej wsi tylko na mie- 
siąc, jednak, jak widać, trwa on 
do dnia dzisiejszego. Nie przez 
przypadek się mówi, że jeśli 
chcesz rozśmieszyć Boga, opo-
wiedz Mu o swoich planach. 
Babcia, którą się opiekowałam, 
niedługo zmarła, ale na wsi 
została inna starsza kobieta 
potrzebująca pomocy. Tylko 
nieustannie targały mnie wąt-
pliwości, czy warto tu pozostać 
dla niej samej...”.

S. Helena nie wyobra-
żała siebie w roli opiekunki 
starszej osoby, nie widziała 
sensu mieszkania w na wpół 
zniszczonym domu. Nie wie-
działa, co ma robić, i dużo 
się modliła, prosiła Boga, by 
odkrył jej plan na życie, pod-
powiedział, jak ma postąpić, 
ponieważ dla siostry ważne 
było czynić wszystko zgodnie 
z wolą Wszechmocnego. I Pan 
ją usłyszał. 

„Pewnego razu szłam  
do sklepu i zobaczyłam dziew-
czynkę. Wyglądała strasznie: 
brudna, szczupła, w starej, po-
targanej sukience. Na nogach 
to nieszczęsnę dziecko miało 
coś w rodzaju trampek, ale bez 
podeszwy. Miejscowe sprze-
dawczynie od razu przestrze-
gły, że podchodzić do dziew-
czynki nie warto, bo ma wszy i 
może czymś zarazić. Jednak jej 
nie minęłam, zaprosiłam do do- 
mu – przypomina. – Tam razem 
usiadłyśmy do obiadu. Nalałam 
do talerza zupę. Ale dziecko 
nie wzięło łyżki, tylko zaczęło 
czerpać rękami. Dużo w życiu 
widziałam, ale ten obraz mnie 
zszokował. Zaczęłam się pytać 
dziewczynki, gdzie są jej rodzi-
ce, jej dom. Odparła, że matka 
gdzieś się włóczy, taty nie ma,  
a babcia ją bardzo krzywdzi, 
więc musiała uciec i zamiesz-
kać, jak zajączek, pod choinką. 
Potem razem poszłyśmy, by 
zobaczyć miejsce jej przytułku. 
Niedaleko wsi pod dużym drze-
wem rzeczywiście dostrzegłam 

niewielki namiot, zrobiony z pu- 
deł z kartonu i starego ubrania. 
Dziewczynka spała w tych nie-
ludzkich warunkach nawet w zi- 
mie, o czym świadczyły ślady 
odmrożeń na jej ciele”.

Siostra podkreśla, że 
zgodnie z opowiadaniami 
mieszkańców wsi, nieboracz-
ka przychodziła do ludzi, by 
poprosić o jedzenie. Dziew-
czynka nigdy nie wzięła nic 
bez pozwolenia, żyła tym, 
co dostawała: ziemniakami, 
chlebem, słoniną. Najstrasz-
niejsze jest to, że wszyscy 
znali o tragedii tego dziecka, 
litowali się, użalali, ale nic nie 
robili.

„Po naszym pierwszym 
spotkaniu już z Alesią się nie 
rozstawałyśmy. Pozostawiłam 
dziewczynkę u siebie, choć nie 
miałam do tego ani material-
nych, ani mieszkaniowych wa-
runków – podsumowuje sio-
stra. – Pierwsze, co zrobiłam, to 
zadbałam o jej wygląd. Nie było 
łatwo, gdyż podczas pierwszej 
kąpieli Alesia całą mnie pogry-
zła. Miałam wrażenie, że dziew-
czynka bardzo się boi wody i że 
nikt jej nigdy nie mył. 1 wrześ-
nia poszłyśmy do szkoły. Alesia 
była nie do poznania: z dużą 
kokardą na głowie, w schlud-
nej sukience, z ładną wiązan-
ką kwiatów przyszła na swój 
pierwszy apel. Nauczyciele i ro-
dzice patrzyli ze zdziwieniem. 
Trudno im było uwierzyć, że 
jest to ta sama Alesia, od której 
wszyscy się odwracali, gdy wi-
dzieli na ulicy”.

Od tego czasu zaczęły się 
dla dziewczynki kolejne wy-
próbowania. Po szkole wraca-
ła ze łzami w oczach, skarżyła 
się, że dzieci z niej drwią, szy-
dzą. Alesia była zupełnie nie-
przystosowana do życia. Miała 
ubogi zasób słownictwa, nie 
potrafiła nazwać nawet naj-
prostsze rzeczy: łóżko, kubek, 
dzień, noc... S. Helena wspo-
mina, że gdy po raz pierwszy 
dała jej kolorowankę, dziew-
czynka wszystko pomalowa-
ła na czarno, w ten sposób  

odzwierciedlając swoje życie.
„Gdy przyjęłam Alesię, nie 

zastanawiałam się, co będzie 
dalej, nie miałam pojęcia, że 
w moim życiu rozpocznie się 
nowy etap, moja nowa mi- 
sja – mówi siostra. – Dosłow-
nie po miesiącu do moich drzwi 
zapukało jeszcze dwoje dzieci. 
Ania miała 13 lat, a jej brat –  
4. Mało tego, że mieszkali  
na ulicy, byli obywatelami 
Rosji. Tu zetknęliśmy się z po-
ważnym problemem: Anię 

nie chciano przyjąć do szkoły 
z powodu braku dokumen-
tów. Musiałam wypełnić stos 
papierów, by poradzić z tym 
kłopotem. A w domu było 
nas coraz więcej: ja, babcia i 
troje dzieci. Musiałam jakoś  

W życiu każdej parafii 
bardzo ważną rolę odgry-
wa organista, który swoją 
grą i śpiewem uwzniośla 
modlitwę, nadaje uroczy-
sty charakter Mszy św., 
ubogaca nabożeństwa i 
inne uroczystości kościel-
ne. Z reguły jest niewi-
doczny dla wiernych, bo 
pracuje na chórze. 

W dzisiejszym nu-
merze „Słowa Życia”  
opowiemy o Antonim 
Wiśniewskim – jednym  
z najstarszych organi-
stów diecezji grodzień-
skiej. Pan Antoni w cią-
gu 60 lat pełnił swoją 
posługę we Mścibowie, 
Rosi, Łunnie i do dziś gra  
w Wołpie. W pamięci lu-
dzi pozostaje jako bar- 
dzo odpowiedzialny i 
szlachetny człowiek.

DROGI ŻYCIA I SZLAKI 
TWÓRCZOŚCI

Organista Antoni Wiś-
niewski ma 78 lat. Należy  
do parafii św. Jana Chrzciciela 
w Wołpie. Jeszcze jako mały 
chłopiec, będąc w kościele, 
spoglądał na chór, gdzie sta-
ły ładne organy, i odczuwał 
pragnienie zagrania na nich. 
Jednak nie mógł wtedy na-
wet pomyśleć, że kiedyś sta-
nie się to jego pracą.

„Zamiłowanie do muzyki 
zaszczepił we mnie brat mo-
jej mamy, który grał na akor-
deonie. Przy nim się uczyłem, 

a będąc nastolatkiem, sam 
grałem dla młodzieży, gro-
madzącej się wieczorami  
na wsi – opowiada pan An-
toni. – Widząc moje zami-
łowanie do muzyki, mama, 
która była bardzo wierząca i 
bogobojna, zaproponowała mi 
zawód organisty. Bałem się, że 
nie dam rady, ale postanowi-
łem spróbować”.

Tak w 1955 roku zaczęła 
się przygoda z muzyką pana 
Antoniego. W ciągu trzech 
lat uczył się od podstaw za-
wodu od lokalnego organi-
sty, a potem przyszedł czas 
na wypróbowanie zdobytych 
umiejętności.

„W 1958 roku podczas 
repatriacji dużo mieszkań-
ców okolicznych miejscowości 
wyjeżdżało do Polski – wspo-
mina pan Antoni. – Mój na-
uczyciel dowiedział się, że 
organista ze Mścibowa także 
wyjeżdża, i zaproponował, 
bym się postarał o to miejsce. 
Wypisał odpowiednią kartkę, 
uprzedził, bym od razu nie 
zasiadał przy instrumencie, 
gdyż jeśli się nie uda, będą 
się ze mnie śmiać. W kolejną 
niedzielę ruszyłem w drogę. 
Miejscowy organista od razu 
powiedział, bym zagrał. Mia-
łem lekką tremę, ale odmó-
wić nie mogłem. Wyszło mi 
dobrze. Od razu po Mszy św. 
poszliśmy do ks. Kazimierza 
Walentynowicza. Organista 

mnie przedstawił jako swego 
zastępcę. Ksiądz ze zdziwie-
niem popatrzył na bardzo 
młodego wtedy chłopca (mia-
łem zaledwie 18 lat), jednak 
w następną sobotę już gra-
łem we mścibowskiej parafii  
na ślubie. Po dwóch miesiącach 
pracy zamieniłem się ze swo-
im nauczycielem: on pojechał 
do Mścibowa, a ja zacząłem 
pracować w swojej rodzinnej 
parafii w Wołpie, proboszczem 
której był ks. Hipolit Jodkow-
ski. Czasami jeździłem grać  
do kościoła w Rosi”.

Antoni Wiśniewski opo-
wiada, że niedaleko Wołpy 
we wsi Ejsmonty mieszkał 
jego kolega Hilary Roma-
nowski, który chętnie dzie-
lił się z młodym organistą 
swoim doświadczeniem, 
pozwalał przepisać teksty  
i nuty. „Wtedy wszystko pi-
sano od ręki, nawet zeszytów 
nutowych nie mieliśmy. Brali-
śmy więc specjalne urządze-
nie, zanurzaliśmy w atramen-
cie i rysowaliśmy na kartce 
pięciolinie, by później zapisać 
nuty i tekst – opowiada pan 
Antoni. – Hilary przyjeżdżał 
do mnie co tydzień. Razem 
graliśmy i śpiewaliśmy”.

Organista wspomina, że 
po śmierci proboszcza woł-
piańska parafia pozostała 
bez proboszcza. Wówczas 
ks. Ryszard Werbel zapro-
ponował mu stałą pracę  

w kościele w Rosi. „Obawia-
liśmy się jednak, że wołpiań-
ską świątynię mogą zamknąć, 
więc postanowiliśmy, że będę 
przyjeżdżał na główną Mszę 
o 10.00 do Rosi, a na 13.00 
wracał do Wołpy. Miałem klu-
cze od kościoła, otwierałem 
go i prowadziłem nabożeń-
stwo. Mimo niechęci ze strony 
miejscowych władz wierni za-
wsze tłumnie gromadzili się  
w świątyni. Na ołtarzu kładli-
śmy ornat i rozpoczynaliśmy 
modlitwę. Działo się tak przez 
22 lata” – dzieli się organista. 

Kiedy przyszedł czas 
wolności religijnej Antoni 
Wiśniewski pracował jako 
organista w Rosi i Łun-
nie. Tak po 20 latach pracy 
w tych parafiach powrócił  
do swego rodzinnego kościo-
ła w Wołpie, gdzie po dzień 
dzisiejszy poprzez granie i 
śpiew oddaje chwałę Panu 
Bogu. Przyznaje, że w wieku 
78 lat praca organisty nie 
jest łatwa. Jednak gdy siada 
przy ulubionym instrumen-
cie, zapomina o zmęczeniu. 
Organy, na których gra pan 
Antoni, to dziewięciogłoso-
wy instrument z 1903 roku, 
wykonany przez znaną firmę 
Wacława Biernackiego. „Są 
już nadgryzione przez ząb 
czasu i potrzebują renowacji, 
ale gra na nich to prawdziwa 
przyjemność” – podsumowu-
je organista.

     DOBRY ORGANISTA                     TO DAR DLA PARAFII

BLISKA PRZYBRANA MATKA

We wsi Bogdanowo, która leży przy granicy 
archidiecezji mińsko-mohylewskiej i diecezji gro-
dzieńskiej, mieszka niezwykła rodzina. Jest to mama 
Helena Dworecka, należąca do Instytutu Życia Kon-
sekrowanego św. Teresy, oraz jej 12 adoptowanych 
dzieci. Jeszcze w 2001 roku s. Alona nawet nie 
myślała, że kiedyś z ogromnym ciepłem i miłością 
przytuli do siebie obcych chłopczyków i dziewczęta, 
a także obdarzy ich radością życia rodzinnego, ale 
właśnie tak się stało. Dziś przybrana mama swoją 
decyzję tłumaczy krótko i skromnie: „A czyż można 
było inaczej?”.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Katedra jako obiekt 
 instalacji świetlnych

Z okazji 100-lecia za-
kończenia I wojny świa-
towej Kościół katolicki  
w Niemczech przepro-
wadził niezwykłą akcję 
pod hasłem „Dona Nobis 
Pacem” („Obdarz nas po-
kojem”).
Na południowej fasadzie 

świątyni w Kolonii zostały 
wyświetlone symboliczne wize-
runki i antywojenne wypowie-
dzi „Peace” („Pokój”), „Never 
again!” („Nigdy więcej!”) i in. 
Świetlnemu widowiskowi to-
warzyszyły fragmenty klasycz-
nych utworów muzycznych.

Autorzy instalacji to dwaj 
niemieccy projektanci me-
dialni Detlef Hartung i Georg 
Trenz. Artyści uważają tę akcję  
za dialog o wojnie i świecie,  
w którym człowiek współdzia-
ła z architekturą, światłem  
i typografią.

Różaniec najpopularniejszą 
modlitwą Polaków 

Fakt ten wynika z raportu 
Instytutu Statystyki Koś-
cioła katolickiego nt. kultu 
maryjnego w Polsce.   

Z przeprowadzonego ba-
dania widoczne jest, że kult 
Matki Bożej jest wyraźnie 
obecny we wszystkich para-
fiach w Polsce. Jego najbar-
dziej rozpowszechnioną formą 
jest różaniec oraz nabożeństwa 
majowe, sprawowane niemal 
we wszystkich świątyniach. 
Jednym z zasadniczych rysów 
pobożności maryjnej w pol- 
skim katolicyzmie jest również 
nabożeństwo fatimskie.

Wśród innych form kultu 
maryjnego najbardziej popu-
larne są nowenny: do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, 
Matki Bożej Szkaplerznej, 
Matki Bożej Pocieszenia, Nie-
pokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny, Wspomożycielki 
Wiernych, Matki Bożej Czę-
stochowskiej oraz Nowenna 
Pompejańska. 

Po 20 latach restauracji
otwarto kaplicę  

Świętego Całunu w Turynie
B a r o k o w a  b u d o w l a  
od 1694 roku przecho-
wywała lniane płótno,  
na którym znajduje się wi-
zerunek Ukrzyżowanego.
W nocy z 11 na 12 kwiet-

nia 1997 roku pożar prawie 
doszczętnie zniszczył kaplicę. 
Jednemu ze strażaków udało 
się stłuc szybę kuloodporną 
i uratować Całun. Cudowne 
płótno od tamtego czasu znaj-
dowało się w wypełnionym ga-
zami szlachetnymi pojemniku 
ochronnym w bocznej kaplicy 
bazyliki. 

Z okazji otwarcia kaplicy 
Muzeum Całunu organizowało 
wystawę oryginałów pierw-
szych zdjęć płótna. Płytki fo-
tograficzne z 1898 roku umoż-
liwiły przetworzenie mglistego 
wizerunku na Całunie w wy-
raźny obraz Chrystusa.

organizować gospodarkę, po-
myśleć o wyżywieniu, butach 
i ubraniu. Po kilku miesiącach 
przyszło do nas jeszcze kilka 
starszych kobiet. W domu kata-
stroficznie brakowało miejsca, 
a nasza codzienność składała 
się z poszukiwań odpowiedzi 
na pytania: „co jeść?”, „gdzie 
spać?”. Wiecie, nie wierzę w cu- 
da, ale to, co się stało później, 
inaczej określić się nie da. Zda-
rzały się sytuacje, kiedy kład-
liśmy się wieczorem spać, a ja 
nie mogłam zasnąć, bo nie wie-
działam, czym jutro nakarmić 
wszystkich tych ludzi. Jednak 
później zrozumiałam, że jeśli 
zaufa się Bogu, On uczyni rze-
czy niewiarygodne. Nie wiado-
mo skąd przychodziły niezna-
jome osoby, przynosiły ofiary. 
Rzeczywiście dużo trzeba było 
przeżyć, by wyjść na ten po-
ziom, na którym znajdujemy się 
obecnie. Wymagało to poświę-
cenia zarówno ze strony dzieci, 
jak i z mojej. Chrystus, zanim 
dał nam zbawienie, umarł  
na krzyżu. W naszym przypad-
ku również trzeba było odpo- 
kutować, by rozpoczął się lep-
szy czas”.

W ten sposób w domu  
s. Heleny Dworeckiej odkryło 
nowy sens w życiu 16 dzieci,  
a swą starość spotkało 9 babć, 
którymi się zaopiekowała  
siostra.

WSZYSTKO
JAK W RODZINIE

Gdy s. Helena rozważa  
o trudnościach, które napo-
tyka podczas wychowywania 
dzieci, zaznacza, że jej głów-
nym zadaniem jest przyłoże-
nie wszelkich starań, by serca 
młodych ludzi znów wypeł-
niły się ciepłem, otwarły się  
na miłość i życzliwość.

„Dzieci, z którymi miałam 
do czynienia, były okaleczone 
moralnie, psychicznie i nawet 
fizycznie – opowiada siost- 
ra. – Przychodziły złe, agresyw-
ne, pokrzywdzone. Te negatyw-
ne emocje trzeba było jakoś 
przezwyciężać. Oprócz tego, 
dzieci z dysfunkcyjnych rodzin 
mają skażony obraz rodziny. 
Tam je nie kochano, katowano, 
tam były niepotrzebne. Miałam 
im pokazać, że może być inaczej. 
Do każdego trzeba dopasować 

kluczyk, znaleźć podejście, by 
dziecko się otwarło, zaufało. 
Nazywam ten proces żółwim 
krokiem, gdyż aby wyleczyć du-
szę potrzeba więcej niż dzień, 
więcej niż miesiąc, a czasami 
nawet więcej niż rok. Ale je-
stem pewna, że wszelkie ciem-

ności można przezwyciężyć, 
jeśli życie budować na Bogu  
i Jego miłości. Tylko Pan może 
wyrównać, znormalizować  
i ułagodzić tę emocjonalną 
burzę, której człowiek musiał 
doświadczyć”.

Siostra podkreśla, że 
wszystkie dzieci, które  
do niej trafiają, przyjmują 
sakrament chrztu, każdego  
z nich przyprowadza do Boga. 
„Kościół mamy naprzeciwko, 
więc do świątyni chodzimy 
wszyscy razem – tłumaczy 
s. Helena. – Uważam, że bez 
wiary i Boga tym dzieciom nie 
da się pomóc. W domu mamy 
kapliczkę, gdzie się modlimy. 
Zaczynamy dzień od mod-
litwy i nią kończymy, nawet 
najmłodsi, którzy nie potrafią 
jeszcze mówić, przychodzą 
razem z nami. Codziennie od-
mawiamy Różaniec i Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. Mamy 
też specjalną skrzynkę, gdzie 
wkładamy kartki z imionami 
osób, które nam pomagają.  
Za nie również się modlimy. 
W ten sposób dzieci uczą się 

wdzięczności. Oprócz tego, sta-
ramy się praktykować wiarę 
poprzez uczynki. Na przykład 
podczas Adwentu losujemy 
kartki z imionami dzieci z dys-
funkcyjnych rodzin. W ciągu 
postu modlimy się za nie i szy-
kujemy prezenty. Potem wszy-

scy razem wsiadamy do auta  
i jedziemy do tych dzieci, by 
złożyć świąteczne życzenia. 
Uważam, że jest to piękna 
tradycja. Dzieci uczą się troski 
o innego człowieka, dostrze-
gania, że dookoła są ci, którzy 
potrzebują pomocy i wsparcia”.

S. Helena zwraca też uwa-
gę na to, że ich życie toczy się 
zgodnie z zasadą „Jesteśmy 
rodziną”; że dom, w którym 
mieszkają to nie miejsce cza-
sowego schronienia, tylko 

jak gdyby port, gdzie zawsze 
można wrócić, gdzie o każdej 
porze dnia i nocy się czeka, 
kocha, przyjmuje takim, jakim 
się jest.

„Oficjalnie dzieci mogą tu 
mieszkać do momentu skoń-
czenia szkoły – mówi siostra. – 
Potem przechodzą pod opiekę 
państwową. Jednak w praktyce 
jest inaczej. Przyjeżdżają tu, 
kiedy zapragną, wiedzą, gdzie 
się co znajduje, zachowują 
się tu jak w rodzinnym domu,  
w którym wyrosły. Tu pozo-
staje ich łóżko, półka w szafie, 
jakieś drobiazgi. Wiedzą, że ich 
problem jest moim problemem. 
Gdy się uczą, ja uczę się razem 
z nimi, jestem obecna na każ-
dym zebraniu rodzicielskim  
i w szkołach, i w koledżach. Gdy 
nasza Ania wychodziła za mąż, 

ja urządzałam jej wesele, za-
ciągnęłam pożyczkę w banku. 
Dziewczyna mnie o to nie pro-
siła, sama chciałam, by pozo-
stało jej piękne wspomnienie, 
by tamte ciemne chwile, któ-
rymi było wypełnione jej życie, 
się zatarły. Dziś bardzo się cie-
szę, że w jej życiu się wszystko 
poukładało, że zagląda do nas 
z mężem i dziećmi. Zawsze cze-
kam na przyjazd wszystkich 
swoich dzieci, bardzo się z tego 
cieszę, z każdym się dzielę tym, 

co mam. Kilka dni temu obcho-
dziłam Urodziny. Moje dzieci, 
tamte dorosłe i te mieszkające 
ze mną organizowały dla mnie 
prawdziwe święto. Wieczorem 
wjechały na podwórko z sygna-
łami i światłami tak głośno, że 
słyszała chyba cała wieś. Ktoś 
trzymał w ręku tort, ktoś wią-
zankę kwiatów. Tak śpiewali, że 
się popłakałam. Był to znak, że 
nic nie było daremne. Cieszę się  
i jestem dumna, że wyrośli  
z nich dostojni ludzie, że nie 
stracili tego, co pielęgnowałam 
w nich przez lata, że najpięk-
niejsze słowo «mama» nabyło 
dla nich pozytywnego sensu, 
wypełniło się ciepłem, dobrocią 
i radością”.

Istnieje opinia, że bycie 
przybraną matką to praca. 
Nie da się z tym pogodzić,  

ponieważ patrząc na s. Hele-
nę Dworecką, rozumiesz: jest 
to sens jej życia. Dobrze, że  
są osoby, które pragną po-
dzielić się swoją miłością i 
umożliwić szczęście dzieciom, 
które zostały skrzywdzone 
przez los, ogrzać ich serca i 
pomóc znaleźć swoje miejsce  
w życiu.

Kinga Krasicka

WIĘCEJ NIŻ GRANIE

Rozważając o swoim za-
wodzie, Antoni Wiśniewski 
stwierdza, że nie jest to łatwa 
praca, choć może się na pierw- 
szy rzut oka tak wydawać. Or-
ganista zawsze powinien być 
do dyspozycji: rano czy wie-
czorem, w niedzielę czy w dni 
pracy, a czasem nawet kilka 
razy dziennie. Wyjątkiem jest 
tylko choroba.

Pan Antoni podkreśla, że 
organista powinien nie tyl-
ko grać, lecz także zdobywać 
klucze do ludzkich serc; po-
przez muzykę pomagać im 
się otwierać na Słowo, na in- 
nego człowieka i na Pana 
Boga. „Jest to ogromna odpo-
wiedzialność – zauważa męż-
czyzna. – Dlatego staram się 
szykować pieśni wcześniej i 
sam się również przygotowuję 
do Mszy św. Jestem pewien, że 
dobry organista to nie ten, któ-
ry zna budowę organów, pieśni 
liturgiczne, lecz przede wszyst-
kim człowiek, który posiada 
niezachwianą wiarę wyniesio-
ną z rodzinnego domu”. 

NAJBLIŻSZY
WSPÓŁPRACOWNIK

Proboszcz parafii św. Jana 
Chrzciciela w Wołpie ks. kano-
nik Wiktor Myśluk zaznacza, 
że w okolicy chyba nie ma 
człowieka, który nie znałby 

pana Antoniego.  „Już tyle lat 
chwali Pana Boga swoim gra-
niem i śpiewem! To bardzo 
zasłużona osoba. Jego auto-
rytet jest niepodważalny, gdyż  
w trudnych dla Kościoła czasach 
pomagał ludziom zachować 
wiarę – mówi ks. Wiktor. – Cie- 
szymy się, że posługuje w na-
szej parafii, gdyż dzięki jego 
obecności inaczej wygląda 
Eucharystia. Pan Antoni jest  
w kościele każdego dnia. Na-
wet gdy trzeba odprawić drugą 
Mszę św., na przykład pogrze-
bową, nasz organista stara się 
przyjść”. 

Ksiądz proboszcz zazna-
cza też, że Antoni Wiśniewski 
przez wiele lat był organistą  
w jego rodzinnej parafii w Rosi.  
„Osobiście poznałem Pana An- 
toniego, będąc jeszcze małym 
dzieckiem, – opowiada ks. Wik- 
tor. – Przyszedłem kiedyś wraz 
z rodzicami do kościoła i za-
pragnąłem podczas Mszy św. 
stać na chórze. Tak bardzo mi 
się tam spodobało, że zaczą-
łem przychodzić za każdym 
razem. Pamiętam, że gdy 
mijałem organy, a pan Anto-
ni grał godzinki, zawsze się  
do mnie uśmiechał i robił 
ukłon w moją stronę. Pew-
nego razu natomiast powie-
rzono mi było pompowanie 
powietrza do organów pod-
czas uroczystości. To wyda-
rzenie mocno utkwiło w mo- 
jej pamięci. Pan Antoni 

upiększał swoim graniem 
ślub moich rodziców, moją 
Mszę św. prymicyjną w 2001 

roku oraz śluby moich braci. 
W Rosi był bardzo szanowa-
ny. Mówiło się, że nigdzie  
w okolicy nie ma takiego or-
ganisty, jak pan Antoni, gdyż 
męski głos w kościele jest 
naprawdę piękną tradycją. 
Cieszę się, że Opatrzność 
Boża znów złączyła nasze 
drogi i dziś współpracuję  
z panem Antonim, by razem 
chwalić Pana. Taki człowiek  
i organista to duża radość 
dla parafii. Szkoda, że dzi-
siejsza młodzież nie wybiera 
tego kierunku, gdy się zasta-
nawia o przyszłości. Zawód 
organisty może nie jest tak 
atrakcyjny, jak wiele innych 
rozreklamowanych profe-
sji, ale pozwala człowiekowi 

chwalić Boga, służyć Mu, upię- 
kszać liturgię i sprzyjać po-
głębianiu przeżyć liturgicz-
nych. Nie przez przypadek się 
mówi, że kto śpiewa, ten dwa 

razy się modli, w ten spo-
sób prowadząc duszę do Bo- 
ga. I jest to coś pięknego”.

 
Kinga Krasicka 
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Nie chcę wracać do hi-
storii powstania mod-
litwy różańcowej, gdyż 
na pewno już ją znamy. 
O wiele ważniejsze, moim 
zdaniem, jest zastano-
wienie się nad znacze-
niem Różańca w naszym
codziennym życiu. Tak! Co-
dziennym! Nie tylko 
w październiku lub pierw-
szą sobotę, przy pewnej 
okazji lub po otrzymaniu 
go za pokutę na spowie-
dzi, lecz każdego dnia, 
niezależnie od pory roku 
i miesiąca. Po co i dlacze-
go? Gdyż jest to bardzo 
owocna modlitwa. Ale by 
tego doświadczyć w swo-
im życiu, trzeba najpierw 
w to uwierzyć.

Na zarzut o tym, że 
jest to modlitwa, w której 
bez sensu powtarza się 
te same słowa, ojciec do-
minikanin Jean Baptiste 
Lacordaire, kaznodzieja 
i pisarz, odpowiedział: 
„Miłość zna tylko jedno 
słowo. A wypowiadając je 
bez końca, nigdy się nie 
powtarzamy”. Francois 
Mauriac, członek Akade-
mii Francuskiej, kiedyś 
rzekł: „Ściskanie różańca 
jest niczym trzymanie 
za rękę matki, która prze-
prowadza nas przez jezd-
nię”. A więc odmawiając 
modlitwę różańcową, 
wzywamy wstawienni-
ctwa i opieki Najświęt-
szej Maryi Panny. W ten 
sposób odnawiamy też 
miłość do Bożej Rodzi-
cielki, która tak wie-
le cudów już uczyniła 
dla całej ludzkości i po-
szczególnych osób na ca-
łym świecie.

Dlaczego Różańcowi 
przypisuje się tak wielką 
rolę? By odpowiedzieć 
na to pytanie, chciałbym 
się dokładniej przyjrzeć 
poszczególnym modli-
twom, z których się skła-
da; zwrócić uwagę na ich 

treść i znaczenie.
Czyniąc na sobie 

Znak Krzyża, wzywamy 
Boga Trójjedynego: Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. 
W ten sposób łączymy się 
z Krzyżem Jezusa Chry-
stusa, na którym Zbawi-
ciel umarł za nas, a który 
ma przenikać całe nasze 
życie. 

„Wierzę w Boga Ojca 
Wszechmogącego”, na-
zywane również Skła-
dem Apostolskim, jest 
najwcześniejszym wy-
znaniem wiary Kościoła 
katolickiego. Zawiera naj-
ważniejsze prawdy, w któ-
re jako chrześcijanie wie-
rzymy, które przyjmujemy 
i na których powinniśmy 
budować swoje życie. 
W tej modlitwie wyzna-
jemy wiarę w Jedynego
Boga, który jest Ojcem i Pa-
nem wszelkiego stworze-
nia, w Jezusa Chrystusa – 
Boga i Człowieka, który 
z miłości do nas umarł 
i zmartwychwstał, by uka-
zać nam cel pielgrzymo-
wania, w Ducha Świętego, 
Kościół święty założony 
przez Zbawiciela, łącz-
ność z całym Kościołem 
i z tymi, którzy nas wy-
przedzili w drodze do Nie-
bieskiej Ojczyzny; na-
stępnie w uzdrawiającą 
moc sakramentów świę-
tych, w zmartwychpow-
stanie na końcu czasów, 
obiecane przez Mesjasza, 
i wreszcie w życie wiecz-
ne, pełne szczęśliwości 
i wolne od wszelkiego zła.

Modlitwę „Ojcze nasz” 
Jezus przekazał swoim 
uczniom, gdy Go prosi-
li: „Panie, naucz nas się 
modlić” (Łk 11, 1). W niej 
uwielbiamy Niebieskie-
go Ojca oraz zanosimy 
swoje błagania. Prosimy 
Boga, aby był On w nas 
uświęcony i aby nasze 
serca były Jego świątynią. 
Wzywamy Jego Królestwa, 
gdyż to właśnie ono nie-
sie zrozumienie, pokój, 
dobro i radość. Przypomi-
namy sobie, że wejdą tam 
tylko ci, którzy z pokorą 
przyjmują i wypełniają 
wolę Bożą. Błagamy o mi-
łosierdzie wobec nas, o ob-
ronę przed pokusami i 

pożądliwością oraz o wy-
bawienie z mocy szatana.

Każde „Zdrowaś Ma-
ryjo” jest przypomnie-
niem o chwili Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi 
Panny – radosnej nowiny 
o tym, że zostanie Matką 
Zbawiciela całej ludz-
kości. W drugiej części 

modlitwy, zaczynającej 
się od słów „Święta Ma-
ryjo”, jest zawarta prośba 
o wstawiennictwo za na-
mi grzesznymi i bycie 
dla nas Orędowniczką 
teraz, w czasie naszego 
ziemskiego pielgrzy-
mowania, oraz w chwili, 
w której będziemy opusz-
czali ten świat. 

Modlitwa „Chwała 
Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu” jest hymnem 
chrześcijańskim, pod-
czas którego człowiek 
wychwala Boga w trzech 
Osobach poprzez uwiel-
bienie i wyrażenie swojej 
wdzięczności. 

Następna, dosyć krót-
ka, modlitwa „O Maryjo 

bez grzechu poczęta...” 
wiąże się z objawieniem 
Bogarodzicy 27 listopa-
da 1830 roku w paryskim 
klasztorze Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego 
a Paulo. Wtedy to skrom-
nej nowicjuszce Kata-
rzynie Laboure ukazała 
się Najświętsza Maryja 
Panna, która poleciła jej 
zrobić i rozpowszechnić 
objawiony przez Nią cu-
downy medalik. Na nim 
widnieje postać Mat-
ki Bożej, dookoła której 
znajduje się napis: „O Ma-
ryjo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy!”. 
A więc tymi słowami pro-
simy Najświętszą Pannę 
o szczególną opiekę.

Kończy dziesiątek ró-
żańca wezwanie „O mój 
Jezu...”, które również 
przypomina nam o ob-
jawieniach Matki Bożej. 

W Fatimie w 1917 roku 
Maryja powiedziała trzem 
małym pastuszkom, że 
do Różańca trzeba dodać 
tę modlitwę. Zawiera ona 
błaganie o miłosierdzie 
Boże dla nas – słabych i 
grzesznych ludzi. Prosimy,

by Zbawca zachował każ-
dego od wiecznego po-
tępienia i pozwolił spot-
kać się z Nim tam, gdzie 
wszyscy zmierzamy, czyli 
w Niebie. 

Mam nadzieję, że te-
raz, po uświadomieniu 
sobie głębokiego sensu 
modlitw, z których skła-
da się Różaniec, już nigdy 
nie powiemy, że jest on 
zwykłym powtarzaniem 
wyuczonych formułek. Ich 
wypowiadanie jest wyra-
żaniem wiary, rozważa-
niem jej tajemnic, zapra-
szaniem Boga do naszej 
codzienności. Różaniec 
to modlitwa, za pomocą 
której możemy tak dużo 
zmienić i wyprosić! Nie 

przez przypadek przecież 
podczas objawień w Fa-
timie Najświętsza Maryja 
Panna nieustannie przy-
pominała o modlitwie ró-
żańcowej, która jest „ra-
tunkiem dla świata”.

Kolejny październik 
jest wspaniałą okazją, by 
na nowo odkryć wartość 
Różańca w swoim życiu. 
Niech stanie się dla nas 
ważnym punktem w każ-
dym dniu, by otworzyć 
na wielkie rzeczy, któ-
re miały miejsce w życiu 
Najświętszej Maryi Panny.

Módlmy się więc 
na różańcu! Módlmy się, 
by Matka Boża obdarza-
ła błogosławieństwem 
nas, nasze rodziny i cały 
świat; by Jej kochające 

spojrzenie wypełniało 
dusze pokojem i miłoś-
cią, a nieustannie pło-
nące Niepokalane Serce 
wzmacniało wiarę i roz-
niecało nadzieję.

Ks. Jan Romanowski

Paraf ia  to  organizm, 
wspólnota, która kieruje się 
pewnymi normami. Tak więc 
powinny się tam znajdować 
pewne atrybuty, które po-
magają jej w funkcjonowaniu 
i realizacji swego przeznacze-
nia. Jednym z takich atrybu-
tów jest rada parafialna. Po-
dejście do tej instytucji różni 
się z punktu widzenia prawa 
świeckiego i kanonicznego.

Trzeba zaznaczyć, że Ko-
deks Prawa Kanonicznego nic 
wprost nie mówi o instytucji 
rady parafialnej w Kościele 
katolickim. Jednak w kanonie 
536 określa możliwość stwo-
rzenia rady duszpasterskiej, 
która posiada głos wyłącznie 
doradczy, kieruje się norma-
mi określonymi przez bisku-
pa i pomaga proboszczowi 
w posłudze duszpasterskiej. 
Powstanie takiej rady w pa-
rafii nie jest obligatoryjne.

Jednak kolejny kanon 537 
określa porządek tworzenia 
w parafii Rady ds. ekono-
micznych. I tu już wymaganie 
prawa kościelnego zazna-
cza: ta rada w parafii musi 
powstać. Jej zadaniem jest 
pomoc proboszczowi w zarzą-
dzaniu wspólnotą parafialną. 
Warto zauważyć, że zgodnie 
z powszechnym prawem Koś-
cioła kierownikiem parafii 
jest proboszcz, a pozostali 
pracownicy tylko pomagają 
mu w pełnieniu posługi. 

Kodeks Prawa Kanonicz-
nego nie określa szczegóło-
wo, w jaki sposób odbywa-
ją się wybory do rady i na 
czym dokładnie polegają jej 
obowiązki. Po odpowiedź 
na to pytanie trzeba sięgnąć 
do prawa partykularnego, 
czyli norm wydanych przez 
biskupa, lub do statutów die-
cezjalnych. Ważne informacje 
na ten temat znajdują się też 
w statucie parafialnym, który 
zatwierdza się przez biskupa 
i jest rejestrowany w Komite-
cie Wykonawczym.

Ważnym pytaniem do-
tyczącym rady parafialnej 
jest  kierowanie parafią. 
Zgodnie z Kodeksem Prawa 
Kanonicznego pasterzem 
parafii i jej kierownikiem 
jest proboszcz. Jednak w sta-
tutach parafii jest podane, 
że osobą, która kieruje pa-
rafią jest przewodniczący 
rady parafialnej. Jak możemy 
w takim razie przestrzec 
wymogów prawa kościelnego 
i nie przekroczyć świeckich? 
Idealnym rozwiązaniem jest 
wybranie proboszcza parafii 
na przewodniczącego rady 
parafialnej.

Jak już zostało zaznaczo-
ne, najwyższy ustawodawca 
kościelny pozostawia pra-
wu partykularnemu decyzję 
o  sposobie  zarządzania 
i funkcjonowaniu takich in-
stytucji, jak rada parafialna. 
Dlatego szczegółowych odpo-
wiedzi warto szukać właśnie 
tam, uważnie czytając statuty 
synodalne, normy wydane 
przez biskupa diecezji oraz 
statuty parafialne. Różnice 
między wymogami prawa die-
cezjalnego i statutami parafii 
mogą dotyczyć kadencji rady, 
jej składu i częstotliwości 
spotkań.

 
Ks. Wiktor Misiewicz

Według catholicnews.by

Po co się tworzy 
radę parafialną?
I jak działa?

WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Różaniec 
ratunkiem dla 

świata

Potrzeba wiary,
by wziąć do ręki 

różaniec

Jesień to niezwykła pora roku. Mimo że coraz dotkliwiej odczuwamy chłód na dwo-
rze, zakładamy cieplejsze ubrania, częściej wstępujemy do apteki po leki na przezię-
bienie, a na portalach społecznościowych czytamy lub nawet sami piszemy o tym, że 
chciałoby się wrócić do ciepłych i radosnych chwil lata, jesień jest wyjątkowa. 

W Kościele niezwykłość tego okresu przejawia się w tym, że w październiku szcze-
gólną czcią otaczamy Matkę Bożą przez modlitwę różańcową. Może czasami przychodzi 
nam na myśl, że przecież już tyle razy słyszeliśmy o jej znaczeniu, słyszeliśmy zachętę 
do niej. Jednak warto pamiętać, że modlitwy nigdy nie jest za dużo. Świadectwem tego 
są wierni, którzy w świątyniach, kaplicach i domach w różnych zakątkach świata gro-
madzą się, by wspólnie odmawiać Różaniec, ponieważ ta modlitwa posiada szczególną 
moc i może dużo w życiu zmienić.

Różaniec
otwarciem

na wielkie rzeczy

Bogactwo Różańca

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

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń

11 paździenika
Wspomnienie 

św. Jana XXIII, papieża.

15 października
Wspomnienie

św. Teresy od Jezusa, 
dziewicy i doktora Kościoła.

17 października
Wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego, 
biskupa i męczennika.

18 października
Święto św. Łukasza 

Ewangelisty, patrona 
służby zdrowia. Módlmy 

się w intencji lekarzy, 
pielęgniarek oraz 

pracowników szpitali
i hospicjów.

W miesiącu październiku 
zachęcamy do modlitwy 
różańcowej w kościołach, 

kaplicach i rodzinach.

Intencje
różańcowe
Październik

Aby z terenu naszej 
diecezji Pan Bóg powołał 
misjonarzy i misjonarki, 

zdolnych odważnie 
pójść za Chrystusem 

i służyć Jemu w krajach 
misyjnych.

 „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; 
o godzinie 20.00  

na krótkich falach  6185 
i 11715 kHz; 

o godzinie 20.00 i 6.20 
na satelicie 

„Еutelsat Hotbird 13” 
w programie

„Radio Vaticana Telepace”. 
W każdą niedzielę 

o godzinie 8.55
na falach Pierwszego 

Krajowego Programu Radia 
Białoruskiego oraz 

w programie „Kultura” 
Radia Białoruskiego.

W Internecie na stronie
vatican.by.

JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI
W OSTROWCU

550-lecie powstania parafi i, 200-lecie kościoła i 100-lecie zwró-
cenia świątyni katolikom obchodzono w kościele pw. świętych Kos-
my i Damiana w Ostrowcu. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za dar 
wspólnoty parafi alnej i świątyni przewodniczył biskup grodzieński 
Aleksander Kaszkiewicz. W liturgii wzięli udział również biskup po-
mocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski i biskup pomocni-
czy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki. Byli obecni 
liczni kapłani, przedstawiciele władz rejonowych, wierni, goście. 
Msza św. zakończyła się procesją dookoła kościoła.

Świętowanie trwało w parafi i przez cały dzień. Oprócz modlitw, 
program uroczystości zawierał koncerty i fajerwerki.

Biskupi diecezji grodzieńskiej Aleksander Kaszkiewicz i Józef 
Staniewski razem z pielgrzymami z Białorusi, którzy brali udział 
w spotkaniu z papieżem Franciszkiem na Litwie, uczcili bł. arcybi-
skupa Teofi liusa Matulionisa, relikwie którego znajdują się w kate-
drze miasta Koszedary.

Biskup Aleksander Kaszkiewicz zrealizował wizytację kanonicz-
ną do parafi i dekanatu Mosty.

25-lecie życia zakonnego obchodził ks. Oleg Żurawski, proboszcz 
parafi i św. Michała Archanioła w Smorgoniach. Złożyć życzenia jubi-
latowi przybyli biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylew-
skiej Aleksander Jaszewski, księża salezjanie z różnych zakątków 
Białorusi oraz kapłani z dekanatu.

Nowy rok formacyjny rozpoczął się dla uczestników „Savio Clu-
bu”, opiekę nad którym sprawują salezjanie. W tym roku „Savio Club” 
powiększył się o nowych uczestników i obecnie liczy około 30 dzie-
ci od 10 do 13 roku życia.

Ojcowie pijarzy organizowali dla ministrantów z parafi i Szczu-
czyn wyjazd integracyjny. Członkowie liturgicznej służby ołtarza 
wspólnie się pomodlili w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, 
Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu Nadziei w Kopciówce, po czym 
zagrali w laser tag i udali się do kina. 

XIV Krajowy Turniej w Minifutbolu pamięci św. Jana 
Pawła II odbył się w Słonimiu. Wśród 17 drużyn z całej Białorusi 
zwyciężyli uczestnicy z Sopoćkiń.

Diecezjalny festiwal pieśni religijnej miał miejsce w grodzień-
skiej parafi i Najświętszego Odkupiciela. Najlepsi w nominacjach 
byli młodzi wykonawcy z grodzieńskich parafi i Najświętszego 
Odkupiciela, Ducha Świętego, Miłosierdzia Bożego, a także z parafi i 
świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu.

 

• Na pierwszy rok studiów w Koledżu Teologicznym św. Kazimie-
rza w Grodnie dostało się 31 osób. • 10-letni jubileusz obchodził 
„Ruch Maryi”, działający przy parafi i Miłosierdzia Bożego w Grod-
nie. • 8 absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego przybyło 
do grodzieńskiej parafi i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, by świętować 15-lecie święceń kapłańskich.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
 grodnensis.by.

świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu.świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu.

• • Na pierwszy rok studiów w Koledżu Teologicznym św. Kazimie-Na pierwszy rok studiów w Koledżu Teologicznym św. Kazimie-
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  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;
20 października 1982 r. – ks. Czesław Jankowski, prob. Minojty.

– br. Pantaleon Żebrowski SchP,– br. Pantaleon Żebrowski SchP,– br. Pantaleon Żebrowski SchP,– br. Pantaleon Żebrowski SchP, Lida;Lida;Lida;Lida;
– ks. Władysław Krasowski,– ks. Władysław Krasowski,– ks. Władysław Krasowski,– ks. Władysław Krasowski, prob. Hołynka;prob. Hołynka;prob. Hołynka;prob. Hołynka;
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W MODLITWIE WSPOMINAMY
ZMARŁYCH DUSZPASTERZY:

program uroczystości zawierał koncerty i fajerwerki.program uroczystości zawierał koncerty i fajerwerki.

WIZYTACJE BISKUPIE

JESIENNE REKOLEKCJE ODBĘDĄ SIĘ W ROSI
Trzydniowe ćwiczenia duchowe będą miały miejsce

w centrum rekolekcyjnym „Dom Miłosierdzia”.

Plan rekolekcji:

PAŹDZIERNIK
19-21 października: „Bóg jest Miłością” (1 J, 4, 16), ks. dr Aleksander 
Sewastianowicz.

LISTOPAD
9-11 listopada: „Wewnętrzne ocalenie”, ks. Wiktor Chańko;
16-18 listopada: rekolekcje dla par małżeńskich z modlitwą o dar 
potomstwa, ks. Czesław Pawlukiewicz;
23-25 listopada: rekolekcje o „Świadectwie” i „Słowie pouczenia” 
z dziennika Alicji Lenczewskiej, ks. Czesław Pawlukiewicz.

Rozpoczęcie rekolekcji o 18.00. Zakończenie o 15.00.

By wziąć udział w ćwiczeniach duchowych, trzeba się zarejestrować 
pod numerem: (8 029) 886-31-28. W sprawie zapisów należy dzwonić

od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-12.00, 20.00-21.00.

DIECEZJALNE SPOTKANIE CZŁONKÓW ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA ODBĘDZIE SIĘ W KOPCIÓWCE

Będzie ono miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, 
Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu Nadziei 27 października.

Program:
11.00 – powitanie;
          – wystawienie Najświętszego Sakramentu
             (możliwość przystąpienia do spowiedzi);
          – Różaniec;
          – przerwa;
12.15 – konferencja;
13.00 – Droga Krzyżowa;
14.00 – Msza św.;
15.00 – obiad, zakończenie spotkania.

Do udziału są  zaproszeni kapłani, osoby konsekrowane oraz uczestnicy 
różańcowego ruchu modlitewnego.

O udziale w spotkaniu trzeba odpowiednio wcześniej poinformować
ks. Michała Łastowskiego, diecezjalnego moderatora Kół Żywego Różańca 

diecezji grodzieńskiej i kustosza sanktuarium w Kopciówce, 
pod numerem: (8 029) 116-87-26; (8 033) 655-44-22.

OGÓLNOBIAŁORUSKIE REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCI 
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W BARANOWICZACH

Ćwiczenia duchowe dla osób nieobojętnych na problem uzależnienia 
od alkoholizmu i narkotyków odbędą się 12-14 października 

w domu ojców werbistów przy ul. T. Szewczenki 6.

Spotkanie organizuje duszpasterstwo trzeźwości diecezji grodzieńskiej.

Więcej informacji można otrzymać pod numerem:
(8 033) 325-57-64, Jerzy Gaponik.

DIECEZJALNE SPOTKANIE APOSTOLSTWA POMOCY 
DUSZOM CZYŚĆCOWYM ODBĘDZIE SIĘ W KOPCIÓWCE

Będzie miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, 
Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu Nadziei 13 października.

Program:
10.00 – powitanie uczestników;
          – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu;
11.00 – Droga Krzyżowa;
          – krótka przerwa;
12.00 – “Anioł Pański” za dusze czyśćcowe;
12.15 – konferencja;
13.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
14.00 – Msza św.;
15.00 – wspólny posiłek w Domu Pielgrzyma;
          – zakończenie spotkania.

Do udziału są zaproszeni kapłani, odpowiedzialni za apostolstwo
w parafi ach, oraz wierni, którzy należą do parafi alnych grup apostolstwa.

O udziale trzeba odpowiednio wcześniej powiadomić
ks. Michała Łastowskiego, diecezjalnego moderatora apostolstwa

i kustosza sanktuarium w Kopciówce pod numerem:
(8 029) 116-87-26; (8 033) 655-44-22.

WŁOSKI KAZNODZIEJA WYGŁOSI 
REKOLEKCJE W MOSTACH

Spotkanie z o. Antonello Cadeddu odbędzie się 
w parafi i Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 13-14 października.

Wspólnie z osobami świeckimi o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu 
założyli wspólnotę „Przymierze Miłosierdzia”, która działa już w wielu 

krajach świata: Brazylii, Belgii, Francji, Portugalii, Włoszech, Polsce. Łączy 
w jedną rodzinę na rzecz ewangelizacji mężczyzn i kobiety, kapłanów 

i zakonnice, ufając działaniu Ducha Świętego, realizuje wiele dzieł 
miłosierdzia poprzez słowa, modlitwy i uczynki.

By wziąć udział w rekolekcjach, trzeba się zarejestrować do 9 października 
pod jednym z numerów: (8 029) 909-80-01, (8 029) 266-20-42. 

Istnieje możliwość noclegu i posiłku (dotyczy pierwszego dnia rekolekcji).
Przy sobie trzeba mieć Pismo Święte i różaniec, a także w miarę

możliwości przenośne krzesełko.

ną do parafi i dekanatu Mosty.ną do parafi i dekanatu Mosty.

WSPÓLNOTY ZAKONNE

zagrali w laser tag i udali się do kina. zagrali w laser tag i udali się do kina. 

WYDARZENIA KULTURALNE
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu 

Andrzejowi Pyszyńskiemu
z okazji Urodzin składamy 
najpiękniejsze życzenia. 
Niech każdy Twój dzień 
będzie wypełniony pokojem, 
w oczach lśni szczęście, a 
z twarzy nie schodzi uśmiech. 
Życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata w posłudze 
na rzecz Boga i ludzi.

Z szacunkiem byli parafi anie 
z kaplicy w Wierdomiczach

Czcigodnemu Księdzu 
Arturowi Małafi ejowi

z okazji Imienin serdecz-
nie życzymy obfitych łask 
Bożych. Niech każdy dzień 
będzie wypełniony radoś-
cią i pokojem, a posługa 
na rzecz Boga i ludzi przy-
nosi obfi te owoce. Życzymy 
mocnego zdrowia, optymi-
zmu, nadziei, sił do realiza-
cji wszystkich planów i za-
miarów. Jesteśmy wdzięczni 
za ofi arną służbę w naszej 
parafii, głoszenie Słowa 
Bożego, wspaniały przykład 
wiary i mądrości, otwarte 
serce i nieustanną troskę 
o każdego z nas. Niech 
dobry Bóg za wszystko Ci 
wynagrodzi!
Z szacunkiem i modlitwą wierni 

z parafi i Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Józefowi 

Bogdziewiczowi
z okazji Urodzin przesyłamy 
najserdeczniejsze życze-
nia. Niech Twe życie bę-
dzie wypełnione światłem 
i miłością, niech Zbawiciel 
prowadzi Cię wspaniałą dro-
gą kapłańską, niech obok 
będą tylko życzliwi ludzie. 
Życzymy mocnego zdrowia, 
nieustannej opieki Matki 
Najświętszej i Pana Jezusa. 

Dziękujemy Ci za wiarę w lu-
dzi oraz za naszą świątynię, 
a Bogu za to, że skierował 
do nas Ciebie. Niech Twa 
droga życiowa będzie długa 
i radosna.

Z wdzięcznością parafi anie 
z kościoła pw. świętych Kosmy 

i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Aleksandrowi
Romanowskiemu

z okazji 15. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 
serdeczne życzenia. Droga 
kapłana to szczera i pokorna 
służba Bogu, która prowadzi 
przez Golgotę. Jednak u jej 
mety czeka zmartwych-
wstały Chrystus. Życzymy 
Ci zdrowia i sił od Boga Ojca, 
promieniującego miłością 
serca od Jezusa, mądro-
ści i umiejętności od Du-
cha Świętego, łaskawości i 
cierpliwości od Matki Bożej. 
Bez zwątpień krocz drogą 
do świętości, a pomocą niech 
Ci będzie nasza modlitwa.

Wierni z kościoła 
pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu 
Prałatowi Józefowi

Trubowiczowi
z okazji 62. rocznicy święceń 
kapłańskich przesyłamy ser-
deczne życzenia. Twa miłość 
do Boga i innego człowieka 
odkrywa w Tobie samym 
piękno i zdolność do ofi ary. 
Wszystko, co czynisz, ma 
wartość w oczach Pana, gdyż 
jest przepojone miłością. 
Jesteś znakiem radości i na-
dziei dla każdego z nas. Ży-
czymy Ci dobrego zdrowia, 
pogody ducha i dużo radości. 
Niech Królowa Nieba zawsze 

będzie dla Ciebie wsparciem 
i pomocą.

Wierni z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP, Grodno-Południowy

Czcigodny Ojcze
Witoldzie Petelczyc!

Minęło już 15 lat od chwili, 
gdy Jezusowi powiedzia-
łeś „tak”, gdy pożegnałeś 
swoich najbliższych, by 
z Chrystusem wyruszyć 
w świat. Życzymy Ci mocne-
go zdrowia, niegasnącego 
zapału w posłudze kapłań-
skiej, pogody ducha, wytrwa-
łości, życzliwych ludzi obok. 
To Ty, Kapłanie, uczysz nas 
prawdy, jak zawsze w życiu 
dobrym być, jak kochać Boga 
i Ojczyznę, w zgodzie i miło-
ści przez życie iść. Niech Pan 
Bóg błogosławi Ci na każdy 
dzień, a Matka Najświętsza 
otacza opieką i miłością.

Mama i najbliższa rodzina

Czcigodnemu 
Księdzu Andrzejowi

Pyszyńskiemu
z okazji Urodzin życzymy 
obfi tych łask Bożych, opieki 
Matki Najświętszej i świę-
tego Patrona. Niech każdy 
dzień posługi kapłańskiej 
przynosi obfi te owoce, Jezus 
Chrystus wypełnia serce 
pokojem i pomaga w poko-
nywaniu trudności, Duch 
Święty obdarza licznymi 
darami. Niech Twoja dusza 
będzie otwarta i czysta, 
a słowa dają ludziom radość 
i pokój. Życzymy też wyro-
zumiałości i cierpliwości, 
natchnienia w posłudze 
na rzecz Boga i ludzi oraz 
całkowitego zaufania Jezu-
sowi na drodze życia.

Parafi anie z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu 
Denisowi Szmyginowi

z okazji Imienin życzymy 
wszystkiego najlepszego. 
Niech Pan nieustannie ob-
darza Cię swoimi łaskami, 
Matka Boża otacza swą ma-
cierzyńską opieką i miłoś-
cią, Duch Święty zsyła swe 
szczodre dary, a święty Pa-
tron wypełnia serce pokojem 
i radością. Życzymy też moc-
nego zdrowia, niezachwianej 
nadziei, niegasnącej wia-
ry i wytrwałości w pracy 
duszpasterskiej.

Członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

z Międzyrzecza

Czcigodnemu Księdzu 
Igorowi Anisimowowi

z okazji Urodzin i 7. roczni-
cy posługi w naszej parafi i 
szczerze życzymy błogosła-
wieństwa Bożego na każdy 
dzień, wytrwałości w gło-
szeniu Królestwa Bożego 
słowem i przykładem, co-
dziennej radości oraz pogo-
dy ducha. Niech Najświętsza 
Maryja Panna otacza Cię 
swą macierzyńską troską 
i miłością, a Duch Święty 
nieustannie zsyła swe dary 
i oświetla drogę do Pana. 

Parafi anie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Słonimiu

Czcigodnemu 
Księdzu Janowi

Bołtrukiewiczowi
z okazji Urodzin serdecznie 
życzymy obfi tych łask Bo-
żych. Niech Matka Najświęt-
sza zawsze się Tobą opie-
kuje, Pan prowadzi przez 
życie, a Duch Święty udziela 
obfitych darów i oświetla 
drogę kapłańską.

Wierni z kościoła pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Nowogródku

Czcigodnemu Księdzu 
Igorowi Anisimowowi

składam serdecznie życzenia 
z okazji Urodzin i 7. rocznicy 
posługi w naszej parafi i.

Do Słonimia 
Cię przysłał Bóg. 

7 lat minęło 
od tych czasów.

Nieść Słowo to Twój 
święty dług,

Pomagać pojąć Boży nakaz.
Pan nie zostawił Cię 

bez mamy, 
Zawsze Twym 

wsparciem ona jest,
Odpowie na trudne pytania,

Zna każdy krok Twój, 
każdy gest.

Takich jak Ty, 
mówię prawdziwie,

W świecie współczesnym 
jest zbyt mało:

Tyś mądry, pilny, 
sprawiedliwy,

Twe myśli zawsze 
zrozumiałe.

Poważny, czuły, niezawodny
I Panu Bogu ufny zawsze,
Za surowością chowasz 

skromność,
Oczyma wiary 

na świat patrzysz.
Czyste sumienie Twe 

przed Panem,
Więc ogrom łask 
od Niego masz.

I na dręczące nas pytania
Najlepsze odpowiedzi znasz.
Tyś dobry, pokój kochający,

Jak święty, zawsze 
wierny Bogu, 

Pomożesz wnet 
potrzebującym,

Którzy stanęli 
na Twym progu.

W szpitalu właśnie 
przez Twe ręce

Bóg ofi arował uzdrowienie, 
I razem z tym oczyścił serce,

Bym mogła kiedyś 
wejść do Nieba,

Pragnąc porzucić 
winy brzemię,

Mamy dziękować 
Tobie stale,

Bo wraz z Jezusem, 
w Jego Imię

Nam odpuszczenie 
grzechów dajesz.
Za Ciebie, Księże, 

się modlimy,
Prosząc o zdrowie, 

łaskę, miłość.
Udzielasz Ciała i Krwi Syna,

Tym, kto przybywa 
do świątyni.

To takie szczęście – 
służyć Bogu,

Oddając siebie Mu 
bez reszty,

Krocząc kapłańską, 
trudną drogą, 
Prowadząc lud 

do Ziemi Lepszej...
                        Raisa Woronik

Czcigodnemu Księdzu 
Witoldowi Łozowickiemu 
z okazji Imienin z całe-
go serca życzymy dobrego 
zdrowia, niewyczerpanych 
sił w głoszeniu Ewangelii 
Pana, niegasnącego zapału 
wiary i miłości w sercu, mocy 
i cierpliwości na drodze 
kapłańskiej oraz codziennej 
radości i pogody ducha.

Mieszkańcy wsi 
Gołowieńczyce

Zadanie: pomódl się za papieża, a także we wszystkich jego intencjach.
                                                                                                                                                                

S. Weronika Bliźniuk FMA

Kim jest papież?
Około dwóch tysięcy lat temu Jezus przy-

szedł do Piotra – jednego z apostołów – i rzekł: 
„Ty jesteś Piotr (skała), i na tej skale zbuduję Kościół Mój” 

(Mt 16, 18). Chrystus wiedział, że może zaufać swojemu przyjacie-
lowi, którego wybrał spośród innych, więc prosił, by stał się punktem 

orientacyjnym dla uczniów, gdy Jego już nie będzie na ziemi. Zbawiciel 
zwrócił się do Piotra: „Paś owce moje” (J 21, 17). Owcami jesteśmy my – 

wierni, idący za Chrystusem, a papież, podobnie jak wszyscy biskupi i kapła-
ni, pomagający mu, jest pasterzem, który powinien się troszczyć o powierzo-
ne mu owce.

W ten sposób Piotr został pierwszym papieżem w historii. Każdy kolejny 
papież, którzy przychodzi po Piotrze, staje się jego następcą. Papież jest 
również biskupem Rzymu i głową państwa Watykan.

Czym się zajmuje papież i jaka jest jego rola?
Jezus powierzył apostołowi Piotrowi ważne i wyjątkowe zadanie:  

 służyć i dbać o jedność wśród uczniów w miłości i prawdzie. Każdy 
papież kontynuuje misję Piotra w zgodzie ze wszystkimi biskupami 
na ziemi.

Gdzie mieszka papież?
Papież mieszka w Watykanie – mieście, które choć leży w Rzymie, jest 

   niezależnym państwem. Znajduje się tu bardzo dużo pięknych miejsc: 
  od bazyliki św. Piotra do muzeów, w których można zobaczyć liczne 

 znane na świecie dzieła sztuki.

Dlaczego papież jest ubrany w białe szaty?
Papież prezentuje Jezusa, dlatego też jego sutanna jest biała – jako symbol 

cnotliwości, czystości i miłosierdzia.

Dlaczego papież nosi nakrycie głowy i trzyma w ręku krzyż, gdy 
odprawia Mszę św.?

To nakrycie nazywa się mitrą, a pod mitrą znajduje się piuska – mała okrą-
gła czapeczka białego koloru, którą papież wkłada na szczyt głowy. Kij z krzy-
żem to pastorał – symbol tego, że papież jest następcą św. Piotra. Mitra i pa-
storał przypominają o misji każdego biskupa: byciu pasterzem dla wiernych,
punktem orientacyjnym zarówno dla osób, które wierzą w Jezusa, jak też 
dla tych, którym trudno jest Mu zaufać.

Papież ma też pierścień rybaka. Na nim został przedstawiony św. Piotr, 
który zarzuca sieci a dokoła tego wizerunku jest wyrzeźbione imię papieża.

Jak się zostaje papieżem?
Papież jest wybierany podczas konklawe. Jest to wielkie zgromadzenie kar-

dynałów (bardzo ważnych osób z całego świata, którzy pomagają papieżowi 
w jego posłudze). Gromadzą się razem w Kaplicy Sykstyńskiej i zamykają się 
na klucz, by nikt im nie przeszkadzał. Podczas konklawe każdy kardynał pi-
sze na kartce imię kandydata, którego pragnie on widzieć papieżem, i wkłada 
do skrzynki. Później są liczone wszystkie głosy. Jeśli imię któregoś z kardynałów 
jest powtarzane częściej niż inne, właśnie on zostaje papieżem. Wtedy niepo-
trzebne już kartki z imionami są spalane w kominie, z którego wydobywa się 
biały dym – w ten sposób cały świat dowiaduje się, że w Kościele wybrano 
nowego papieża.

Witaj, maleńki Czytelniku!
Na pewno już słyszałeś,

że sąsiednie kraje – Litwę, Łotwę i Estonię –
niedawno odwiedził papież Franciszek. 

A czy wiesz, kim on jest?
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