
Inauguracja
w seminarium i koledżu

W tym roku na uczelniach duchow- 
nych w Grodnie rozpoczęło naukę  
88 studentów.

Córka,
Matka i Oblubienica

Celem Ruchu Szensztackiego jest od- 
nowa świata w Chrystusie przez Maryję 
Matkę Trzykroć Przedziwną.

Ekologiczna
alternatywa 

uszanowania pamięci
po zmarłych

Jak szkodliwe dla środowiska są sztucz- 
ne kwiaty i dlaczego Europejczycy prefe- 
rują biourny?
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„DAJĘ DZIECIOM
NADZIEJĘ

NA LEPSZE
JUTRO”

Ojciec Dariusz Godawa – 
misjonarz o wielkim sercu, 
który w 1994 roku zaczął 
opiekować się najuboższy-
mi maluchami i nastolat-
kami w Kamerunie. W sie-
rocińcu, który prowadzi, 
dzieci mają lepsze warun-
ki do życia i mogą chodzić  
do szkoły, zamiast praco-
wać od najmłodszych lat. 

Dzięki misjonarzowi z Polski wielu dzieci znalazło drugi dom
na stronie   3
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                            Drodzy Czytelnicy!   

kalendarz 

SŁOWO REDAKTORA

14 października 
Wspomnienie św. Małgorzaty 

Marii Alacoque, dziewicy.
Św. Małgorzata znana jest 

przede wszystkim z daru objawień 
prywatnych. W latach 1673-1689 
doświadczyła przed Najświętszym 
Sakramentem 80 wizji i objawień 
związanych z tajemnicą Serca Jezu-
sowego, 30 z nich opisała. Zbawiciel 
prosił Małgorzatę, aby w piątek po 
oktawie Bożego Ciała obchodzono 
święto ku czci Serca Pana Jezusa, z 
Komunią wynagradzającą i z mod-
litwą wynagradzającą przed Naj-
świętszym Sakramentem. Pan Jezus 
przekazał także przez nią dwanaście 
wielkich obietnic dla czczących Jego 
Najświętsze Serce. 

15 października
Wspomnienie św. Teresy  

od Jezusa, dziewicy i doktora  
Kościoła.

Święta Teresa należy do naj-
większych reformatorek życia za-
konnego. Na podstawie własnych 
doświadczeń napisała szereg dzieł 
zawierających głęboką naukę o ży-
ciu mistycznym. Zmarła 15 paź-
dziernika 1582 roku. Jest patronką 
Hiszpanii, zakonu karmelitów, cho-
rych – zwłaszcza uskarżających się 
na bóle głowy i serca, dusz w czyśćcu 
cierpiących.

17 października
Wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego, biskupa i mę-
czennika.

Święty Ignacy zginął śmiercią 
męczeńską na arenie w Rzymie, 
prawdopodobnie w Koloseum. Sza-
cuje się, że zmarł około roku 107. 
Dzieje jego bohaterskiej śmierci opi-
sało wielu świętych.   

20 października
Światowy Dzień Misyjny.  
Światowy Dzień Misyjny został 

ustanowiony przez papieża Piusa XI 
w 1926 roku. Przypada on corocznie 
w przedostatnią niedzielę paździer-
nika. Módlmy się w tym dniu za mi-
sjonarzy niosących Jezusa Chrystusa 
wszystkim tym, którzy Go nie znają, 
aby Bóg wspierał ich wysiłki i trud  
w służbie Kościołowi.  

22 października 
Wspomnienie św. Jana Paw- 

ła II, papieża.  
Święty Jan Paweł II jest jednym 

z najszybciej wyniesionych na oł-
tarze wyznawców w czasach no-
wożytnych. Na datę jego liturgicz-
nego wspomnienia wybrano dzień  
22 października, przypadający  
w rocznicę uroczystej inauguracji 
pontyfikatu papieża-Polaka.  

24 października
Wspomnienie św. Antoniego 

Marii Clareta, biskupa. 
Przyjąwszy święcenia kapłań-

skie, przez szereg lat apostołował 
w Katalonii (Hiszpania). Założył 
zgromadzenie misjonarzy pod we-
zwaniem Niepokalanego Serca Ma-
ryi, zwanych klaretynami. Zmarł  
w Fontfroide we Francji 24 paździer-
nika 1870 roku.

Świat potrzebuje Ewangelii! Szczególnie dziś, w trudnych czasach. Potrzebuje także ludzi, którzy 
będą ją przekazywać. Ludzi radosnych, chętnych do działania i autentycznych. Takich, którzy będą 
wlewać w serca innych wiarę, nadzieję i miłość. 

Głoszenie Ewangelii  – to misja każdego. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by być misjonarzami 
w swoich środowiskach. Krańce ziemi są w naszych sercach, domach i miejscach pracy. Powinniśmy 
być tymi, którzy opowiadają o Panu Bogu i w ten sposób stają się misjonarzami Pana Jezusa.

Głosić Ewangelię zobowiązujemy się podczas przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obowiązek ten 
wynika również z przynależności do Kościoła, którą otrzymujemy podczas sakramentu chrztu. Ten, 
kto spotkał Jezusa nie może Go nie głosić i jeśli rzeczywiście doświadczył on miłości Boga, który go 
zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by się zastanawiać. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej 
mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie.

Bądźmy pomocnikami Pana Boga! Nieśmy Jego orędzie na wszystkie krańce ziemi, ofiarujmy innym 
Chrystusa i pomagajmy Mu zbawiać świat  – to jest nasze największe i najważniejsze zadanie. Bądźmy 
zawsze gotowi, by nieść innym miłość Jezusa!  

Aktualności 

Z HISTORII

Apostolat Matki Bożej Piel-
grzymującej rozpoczął swoją 
działalność w diecezji grodzień-
skiej około 20 lat temu. Wywo-
dzi się z Ruchu Szensztackie-
go, który narodził się w 1914 r. 
w Niemczech, w miejscowości 
Schönstatt. 

Wszystko zaczęło się od 
maleńkiej XIII-wiecznej kapli-
cy będącej częścią klasztoru 
opuszczonego przez siostry au-
gustianki. W jego budynkach po-
wstało gimnazjum pallotyńskie, 
które przygotowywało młodych 
chłopców do kapłaństwa. W gro-
nie nauczycieli był m.in. o. Józef 
Kentenich. Zakonnik, zobaczyw-
szy zachowanie swoich uczniów, 

miał powiedzieć: „Tu już nic nie 
da się zepsuć”. Nie opuścił jed-
nak rąk. Zaczął mówić swoim 
wychowankom o ideałach i roz-
budził w nich pragnienie świę-
tości. 

W starej kaplicy głosił im du-
chowe konferencje. Zainspiro-
wany historią bł. Bartolo Longo 
poprosił Matkę Bożą, by obrała 
ich malutką świątynię jako miej-
sce łask. W zamian, wraz ze swo-
imi uczniami, obiecał pracę nad 
sobą. Chciał, by chłopcy kształ-
towali się i wychowywali pod 
opieką Maryi. 

Rok później do kaplicz-
ki przyniesiono obraz Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej.  

Wizerunek Maryi został zaku-
piony na bazarku przez jednego 
z nauczycieli gimnazjum. Trafił 
do Schönstatt w Wielki Piątek, 
gdy w kościołach czytamy słowa: 
„Oto Matka Twoja”. Do kapliczki 
zaczęło przybywać coraz więcej 
pielgrzymów.

TYTUŁ PRZEDZIWNEJ

Ruch Szensztacki rozwijał się 
bardzo szybko. W 1920 r. powstał 

Związek Apostolski z Szensztat, 
dalej Instytut Sióstr Maryi, Liga 
Apostolska, a potem inne wspól-
noty. Łączy ich ta sama miłość 
do Maryi oraz wypływająca z niej 
duchowość i pedagogika.

Członkowie tego ruchu czczą 
Maryję jako Matkę i Wycho-
wawczynię. Jej tytuł Trzykroć 
Przedziwnej odnosi się do Trój-
cy Świętej i przypomina o tym, 
że Maryja jest Córką Boga Ojca, 
Matką Syna Bożego i Oblubieni-
cą Ducha Świętego. 

Tytuł obrazu został przejęty 
z Historii Kongregacji Mariań-
skich z Ingolstadt. Tamtejszy 
jezuita bł. Jakub Rem chciał się 
dowiedzieć, który z tytułów jest 

Maryi najmilszy. Odpowiedź 
uzyskał podczas mistyczne-
go poruszenia. Zrozumiał, że 
Jej ulubionym wezwaniem jest 
„Matko Przedziwna”. 

W DIECEZJI

Niewielka kapliczka Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej od-
wiedzając rodziny naszej diece-
zji przypomina ich członkom, że 
są ważni dla Pana Boga, Bóg Oj-
ciec spogląda na nich z miłością 
jak ojciec na swoje dziecko, Bóg 
potrzebuje ich takimi jakimi są.  
Maryja budzi w rodzinach świa-
domość Bożej obecności. Bóg 
jako dobry i kochający Ojciec 
jest stale przy nich i spogląda na 
nie z wielką miłością w każdej 
sekundzie ich życia. Ona uczy 
serdecznej, dziecięcej relacji z 
Bogiem Ojcem.

Obecność Matki Bożej Trzy-
kroć Przedziwnej w domach i 

mieszkaniach diecezjan pomaga 
odnowić wiarę. Jednym z naj-
piękniejszych owoców nawie-
dzenia jest powrót wielu rodzin 
do wspólnej modlitwy w „do-
mowym Kościele”. I tego dziś 

najbardziej potrzeba. Ci, którzy 
przyjmują Matkę Bożą pod swój 
dach, mówią o obecności Maryi, 
jaką czują w codziennych zma-
ganiach.

„Weźcie obraz Matki Bożej 
i dajcie Jej honorowe miejsce w 
waszym domu. To miejsce sta-
nie się miniaturą sanktuarium, 
gdzie ten łaskami słynący obraz 
dowiedzie mocy swojego działa-
nia poprzez stworzenie świętej 
rodziny i formowanie świętych 
członków jej rodziny” (o. Józef 
Kentenich, List z Santa Maria, 
15 kwietnia 1948 r.). 

Siostry szensztackie 
posługują w Grodnie i 
Mostach.  

CÓRKA, MATKA I OBLUBIENICA

 Ks. Jerzy Martinowicz 

Matka Boża Trzykroć 
Przedziwna zdobywa ser-
ca coraz większej liczby 
osób. Pielgrzymowanie 
obrazu Maryi zatacza co-
raz szersze kręgi. Matka 
Boża nawiedzając domy 
oczekuje od wiernych Jej 
czcicieli jedynie współpra-
cy. Maryja pragnie w nas i 
poprzez nas nieść Jezusa 
współczesnemu światu. 
Ona potrzebuje naszego 
„tak”, naszych serc i rąk. 
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Grupa czcicieli obrazu w mińskiej parafii Matki Bożej Budsławskiej

W diecezji grodzieńskiej w Mostach jest
wzniesiona świątynia pw. Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej. 

Obraz Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej

     ciąg dalszy ze str. 1

18 października – liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
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– Proszę ojca, jak się zaczęła 
misyjna przygoda? 

– Moja misyjna przygoda za-
częła się w latach 1975-1980, gdy 
byłem w szkole średniej, w inter-
nacie, 150 km od domu. Nie wiem 
jak i skąd wpadł mi w ręce obrazek, 
zapłakanego małego murzyńskie-
go dziecka z napisem proszącym 
o pomoc. W sercu sobie powie-
działem, że będę takim dzieciom 
pomagał. Lecz szybko o tym zapo-
mniałem. 

Matura, powrót do rodzinnego 
miasta, 5 lat studiów, rok pracy na 
uczelni. Jednak, gdzieś na trzecim 
roku studiów (cywilnych) przez 
przypadek trafiłem do duszpa-
sterstwa akademickiego, do gru-
py charyzmatycznej. Spodobały 
mi się te uniesione ręce, te błogie 
śpiewy poruszające serca i umysły. 
A potem trafiłem na rekolekcje 
akademickie w Konarzewie koło 
Poznania. 

To był luty 1984 roku. Pamię-
tam, był mróz i śniegu napadało 
prawie po kolana. Podczas noc-
nego czuwania adorowaliśmy 
Najświętszy Sakrament w ogrze-
wanym kościółku, a coś mi w głę-
bi serca powiedziało: „Wy się tu 
upajacie Duchem Świętym, ład-
nie śpiewacie, wznosicie ręce do 
góry, serca wam się radują chwa-
ląc Pana, a gdzieś na świecie mi-
liony dzieci nie mają co jeść i tego 
waszego Pana Boga nawet nie 
znają”. Przypomniał mi się ten 
obrazek z internackich czasów. 
Wstałem, wyszedłem z kościoła na 
mróz i zacząłem odmawiać Róża-
niec, chodząc wokół kościoła, by 
sprawdzić może to poruszenie we-
wnętrzne się ochłodzi. „Niestety” 
nie! Po chwili wyszedł za mną na 
zewnątrz już śp. o. Tomasz i za-
częliśmy rozmawiać. Opowiedzia-
łem mu wszystko i powiedział mi: 
„Skończ studia i zobaczymy czy 
nadal będziesz miał to pragnienie 
pójść na krańce świata”. 

Na 4 i 5 roku studiów nadal 
byłem w grupie charyzmatycznej, 
grzejąc serducho. Chodziłem na 
pielgrzymki, codziennie na Mszę 
Świętą o 7 rano dla studentów. 
Wtedy stanowczo zdecydowałem, 
że zaraz po studiach zaczynam już 
nie tylko „machać rękoma”, ale 
działać.  

Wstąpiłem do seminarium  
w 1986 roku. Od samego począt-
ku powiedziałem przełożonym,  
że chcę wyjechać na misje do Afry-
ki. W 1993 roku wyświęcili mnie 
na kapłana i 3 tygodnie później 
byłem już w Kamerunie. I tak jest 
do dzisiaj. W czerwcu minęło już 
27 lat.  

– Na czym polega misyjna 
posługa ojca?  

– Pierwsze 16 lat byłem pro-
boszczem w parafii na wschodzie 
Kamerunu. To była prawie typo-
wa praca parafialna, na terenie 
obejmującym 7 dzielnic miasta 
Bertoua i 25 wiosek wzdłuż jed-
nej drogi w lesie tropikalnym. 
Do końca parafii miałem 220 km. 
Różnica, prawdopodobnie, z dusz-
pasterstwem w Polsce jest taka,  
że Kościół w Kamerunie miał 
wówczas 100 lat, a na terenie pa-
rafii zaledwie 40. 

W jednej z wiosek byłem 
pierwszym białym człowiekiem od 
stworzenia świata. By tam dojść 
przez 3 dni z chłopakami musie-
liśmy wycinać ścieżkę w lesie. A 
lasy są tu inne, niż w Europie. 

Katecheza prawie wszędzie 
jest od podstaw, chrzty odbywa-
ją się setkami, do Komunii Świę-
tej mało kto może przystępować 
(w większości przypadków jest to 

albo konkubinat, albo wszech-
obecna poligamia), tylko dzieci  
po I Komunii i starsze osoby. A 
tych starszych też za wiele nie 
ma, ponieważ w Kamerunie oso-
by po 60 roku życia stanowią tyl-
ko 3% społeczeństwa. Jednak lud 
miejscowy garnie się do Kościoła. 
Może, najpierw trochę na zasadzie 
rozrywki, jeżeli ksiądz przyjeżdża 
raz na dwa miesiące: coś się dzie-
je, idziemy zobaczyć! 

Praca w tych warunkach po-
lega na organizowaniu struktur 
we wsiach, więc wybór katechi-
sty, czyli tego kto kieruje lokal-
ną wspólnotą i odprawia liturgię 
Słowa co niedzielę, jakiejś mini 
rady parafialnej, założeniu chóru, 
grupy biblijnej czy Maryjnej. W 
mieście już jest trochę lepiej, po-
nieważ przyszedłem po pierwszym 
proboszczu owej parafii, więc 
wszystko już w miarę było zorga-
nizowane: codzienna Msza święta 
i Różaniec w kaplicy, katecheza 
dla dzieci, różne grupy parafialne. 
Oprócz tego trzeba tu być jedno-
cześnie i księdzem, i lekarzem, i 
mechanikiem, i stolarzem, i ma-
larzem, i spawaczem, i nauczycie-
lem, i rolnikiem, i murarzem itp. 
A można by nawet inaczej powie-
dzieć, że księdzem jest się tylko  
w wolnych chwilach.

W 2000 roku będąc już pra-
wie sam na plebanii, otworzyłem 
drzwi dla dzieci z parafii, którym 
rodzice zmarli na AIDS, albo jakoś 
inaczej poturbowanych przez los, 
by zapewnić im dach nad głową, 
wyżywienie i nauczanie. Za po-
mocą ludzi dobrej woli, głównie 
z 9 parafii w Poznaniu, którzy 
nas wspierali, wysłaliśmy wtedy  
do szkoły 844 dzieci. 

Później w 2007 roku wybu-
dowałem pierwszy sierociniec  
300 metrów od plebanii, gdzie 
już zamieszkało około 25 dzie-
ci. W 2009 roku przeniosłem się 
do Yaounde, stolicy kraju, i tu  
w 2011 roku wybudowałem drugi 
sierociniec, gdzie obecnie miesz-
ka około 35 dzieci z opiekunami. 
Więc teraz cała moja praca skupia 
się na naszym sierocińcu. I dalej 
„księdzem jestem tylko w wolnych 
chwilach”: buduje, naprawiam, 
szukam pieniędzy na wyżywienie, 
ubranie i leczenie. 

– Jak Kościół wygląda tam? 
Co w nim zastanawia, a co budzi 
nadzieje?  

– Kościół w kraju trochę się 
różni od naszego europejskiego. 
Przede wszystkim jest młody, ma 
zaledwie 130 lat, a w niektórych 
wioskach nawet jeszcze nie ma 
wspólnoty. Tu nikomu nie trzeba 
udowadniać istnienie Pana Boga. 
Każdy w Niego wierzy i chrześci-
janin, i muzułmanin i sekciarz. A 
sekt jest tu mnóstwo. Pan Bóg jest 
i nikt w to nawet nie wątpi. W tym 
jest nadzieja.

Południe kraju jest bardziej 
chrześcijańskie, a północ bardziej 
muzułmańska. Na przykład, tu  
w mieście prawie na każdej tak-
sówce są napisy wychwalające 
Pana Boga, Matkę Bożą, Allacha 
czy Mahometa. W każdym urzę-
dzie, przy kasie w sklepie – wszę-
dzie ma być mniejsze lub większe 
wydanie Biblii. Często wyświech-
tane, jak psu z gardła wyciągnięte 
– znaczy, że często czytane. Bóg 
jest wszechobecny! Piosenkarze 
częściej śpiewają o Panu Bogu, niż 
na inne tematy. Także jest baza do 
pracy duszpasterskiej. Tu jest na-
dzieja. 

Natomiast nie ma jej, gdy 
mowa jest o moralności. Kościół 
wprawdzie pełen i w niedzielę i 

w zwykły dzień, lecz do Komu-
nii mało kto może przystąpić. 
Konkubinat, prawie nieistniejące 
małżeństwa sakramentalne i po-
wszechna poligamia. Zwyczaje od-
nośnie ślubów są tak wykorzenio-
ne i skomplikowane, że to jeszcze 
kilka lub kilkanaście pokoleń musi 
przejść, zanim tu się coś zmieni 
i mężczyzna z kobietą najpierw 
pójdą przed ołtarz, a później za-
mieszkają razem. Jednak ludzie są 
w kościele. Są bardzo zaangażo-
wani, uczęstniczą w różnych gru-
pach parafialnych – i jest tu może 
iskierka nadziei.

– Jakie trudności towarzyszą 
pracy misjonarza?  Czy spotkał 
się ojciec z zagrożeniem życia?

– Trudności? Jak jest co ro-
bić, to na trudności się nie zwraca 
uwagi. A tu zawsze jest co robić. 
Chyba największą trudnością by-
łaby ta świadomość, że nie jest 
się stąd, i ciągle będzie coś cię 
denerwowało, że zostało zrobione 
po europejsku, a tu trzeba po afry-
kańsku. „Po co odkładać na jutro 
to, co można zrobić pojutrze” – 
mówią. I to jest chyba największy 
problem wielu misjonarzy. Chcie-
liby Afrykę nawrócić tak od razu, 
chcieliby widzieć efekty swojej 
pracy, a tu klops – nie w Afryce! 
Tu trzeba, jak mówią starsi mi-
sjonarze do młodych, wyjeżdzają-
cych na misje, wziąć ze sobą trzy 
walizki: w pierwszej cierpliwość, 
w drugiej cierpliwość i w trzeciej 
cierpliwość. Inaczej zwariujesz i 
szybko wrócisz do Europy z prze-
konaniem, że z nimi nic się nie da 
zrobić. 

Na początku mojego poby-
tu w Kamerunie mieszkałem  
z biskupem holenderskim (60 lat 
tu mieszkał). Byłem ekonomem 
domu biskupiego i jednocześnie 
zaczynałem posługę proboszcza. 
Przynajmniej kilka razy biskup 
wysyłał mnie: „Darek, jedź do 
Yaounde po nowego misjonarza”. 
Przywoziłem młodego zapalone-
go misjonarza, który chciał zmie-
niać Afrykę, ponieważ ukończył 
on Centrum Formacji Misyjnej  
w Warszawie, to myślał, że wie jak 
to zrobić. 

W końcu większość z tych, 
których przywiozłem, po paru la-
tach odwiozłem na to samo lot-
nisko, ponieważ mieli już dosyć 
murzyńskiego podejścia do życia. 
Oni chcieli ze złożonymi rękoma 
przewrócić Afrykę do góry noga-
mi, a tu tak się nie da. Ciągnęli 
taczki z piachem i cementem, a 
murzyni patrzyli na „białego głup-
ka” i śmiali się: gdzie mu się tak  

śpieszy? Tego typu są raczej te 
trudności, bardziej psychologicz-
ne, ponieważ reszta taka jak kli-
mat, choroby, odżywianie czy wa-
runki życia, to pikuś. 

Jeśli chodzi o zagrożenie życia, 
raz tylko miałem lufę w gardle,  
na karku i nóż na szyi. Bili mnie 
pół nocy i w ostatniej chwili zmie-
nili zdanie o tym, by mnie zastrze-
lić. A poza tym, jest tu spokojnie.

– Po tak długim pobycie 
na misjach przychodzi czas na 
podsumowanie. Z czego ojciec 
cieszy się najbardziej? Może coś 
jeszcze chciałby ojciec zrealizo-
wać?  

– Z czego cieszę się najbar-
dziej? Że jeszcze nie zwariowa-
łem, będąc od 2003 roku jedynym 
białym człowiekiem wśród murzy-
nów, że nauczyłem się być cierp-
liwym wobec tak różnych ludzi i 
nadal zmieniać świat na lepsze, 
nie czekając na spektakularne 
zmiany. Po prostu wykonuję swoją 
pracę na moim kawałku ziemi. 

Cieszę się, że wysłałem do 
szkoły przez te lata, z pomocą 
oczywiście dobroczyńców, kilka 
tysięcy dzieci. Mam 9 wychowan-
ków w Polsce: ktoś jest na stu-
diach, a ktoś już założył rodzinę. 
Cieszę się, że od 20 lat, z pomocą 
ludzi dobrej woli, daję schronienie 
dzieciom i młodzieży, i nadzieję 
na lepsze jutro. I zdaję sobie spra-
wę, że bez nas byliby na tym świe-
cie nikim. 

Co chciałbym zrealizować? Już 
nic! Wytrwać do końca w tym co 
robię! Już nic mądrzejszego nie 
wymyślę. Teraz będę aktywnie 
dziadział. Ktoś powiedział, że ten, 
kto wytrwa do końca, będzie zba-
wiony.

– Niektórzy mówią, że mi-
sjonarzem jest się do końca ży-
cia. Jakie jest ojca zdanie na ten 
temat?  

– Każdy po chrzcie albo jest 
misjonarzem, albo nie jest chrześ-
cijaninem. Nie można być chrześ-
cijaninem nie będąc misjonarzem. 
Nie wszyscy mają to szczęście 
wyjechać na krańce świata, lecz 
każdy może nie wychodząc ze 
swojego pokoju czy klasztornej 
celi  być milion razy większym mi-
sjonarzem, niż ja. Wystarczy przy-
pomnieć niedawno wspomnianą w 
liturgii św. Teresę z Lisieux, która 
jest patronką misji, a nie wysu-
nęła nosa z klasztoru. Wystarczy 
się modlić za misje jak ona, a kto 
może i ma z czego – to dzielić się 
z tymi, którzy są gdzieś daleko,  
z takimi szczęściarzami, jak ja.

Z życia Kościoła 

AKTUALNOŚCI

Nagrodę Ratzingera
otrzymają teolodzy
z Francji i Australii

Francuski filozof i teolog Jean-
-Luc Marion oraz australijska ba-
daczka Tracey Rowland zostali 
obecnymi laureatami Nagrody Rat-
zingera.

Badania profesora Mariona do-
tyczą historii filozofii i fenomeno-
logii. Główne prace naukowe prof. 
Tracy Rowland poświęcone są teolo-
gii Benedykta XVI.

Nagroda Ratzingera wręczana 
jest w tym roku już po raz 10. Na-
groda przyznawana jest za popula-
ryzację teologii we współczesnym 
świecie. Nazywana jest również 
„Nagroda Nobla w dziedzinie teo-
logii”.

Prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych 

złożył rezygnację
Papież Franciszek przyjął wnio-

sek o rezygnację ze stanowiska pre-
fekta Kongregacji ds. Kanonizacji 
złożonego przez kard. Giovanni An-
gelo Biecciu.  

W oświadczeniu Biura Prasowe-
go Stolicy Apostolskiej podano, że 
hierarcha zrzekł się również upraw-
nień związanych z kardynalstwem. 
Pozostaje on kardynałem, lecz traci 
wszystkie prerogatywy związane z 
tą godnością, w tym prawo do głoso-
wania na konklawe.

Katolicko-protestancka 
interkomunia:

być albo nie być
Przewodniczący Papieskiej Rady 

ds. Popierania Jedności Chrześci-
jańskiej kard. Kurt Koch potwierdził 
„nie” Stolicy Apostolskiej dla wspól-
noty eucharystycznej katolików i 
protestantów w Niemczech.

Hierarcha wyjaśnił, że potrzeba 
dalszej dyskusji i pogłębienia kwe-
stii jasnego zrozumienia Eucharystii 
i Wieczerzy Pańskiej, związku Eu-
charystii i Kościoła, posługi, świę-
ceń oraz związku chrztu i Euchary-
stii. Przyjmuje się, że protestancka 
Wieczerza Pańska i katolicka Eucha-
rystia są zasadniczo dwiema różny-
mi formami tego samego wydarze-
nia. Wyklucza to zatem wzajemne 
uczestnictwo wiernych w Euchary-
stii lub Wieczerzy Pańskiej.

Opublikowano
dokument w obronie

życia nieuleczalnie
chorych osób 

Kongregacja Nauki Wiary 
przedstawiła pismo dotyczące le-
czenia osób w krytycznej i termi-
nalnej fazie życia – „Samaritanus 
bonus” („Dobry Samarytanin”).

W dokumencie pojawia się po-
tępienie każdej formy eutanazji 
i pomocy w śmierci samobójczej. 
Nawet jeśli „uzdrowienie jest nie-
możliwe lub mało prawdopodob-
ne”, „nieodłącznym obowiązkiem” 
pozostaje „opieka medyczna, 
sanitarno-epidemiologiczna, psy-
chologiczna i duchowa” chorych – 
twierdzi przesłanie. Pismo zawiera 
apel do miejscowych Kościołów o 
zajęcie jednoznacznego stanowiska 
w tej sprawie.

Intencje modlitewne  
na październik

powszechna 
Módlmy się, aby na mocy 

chrztu wierni świeccy, zwłasz-
cza kobiety, mieli większy udział  
w instytucjach odpowiedzialnych 
za Kościół.

diecezjalna  
Módlmy się o nowe powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne,  
a także za nasze Wyższe Semina-
rium Duchowne w Grodnie.  

Radio Watykańskie

     ciąg dalszy ze str. 1

„DAJĘ DZIECIOM NADZIEJĘ
NA LEPSZE JUTRO”

W dzisiejszym numerze „Słowo Życia” o. Dariusz Gowa-
da przybliża to, jak wygląda praca misjonarza oraz realia 
życia codziennego na Czarnym Kontynencie.

 Kinga Krasicka

O. Dariusz Godawa ze swoimi wychowankami
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Z życia Kościoła 

Kościół powszechny

INDIE. W stanie Karnataka w pobliżu parafii św. Józefa policja zde-
montowała Drogę Krzyżową, z której katolicy korzystali od ponad 50 lat.  
Zdemontowano 32-metrowy krzyż i 14 siedmiometrowych. Zgodnie  
z oświadczeniem władz krzyże są umieszczane na ziemi rządowej bez 
wymaganych zezwoleń. Proboszcz parafii o. Antoni Britto Rajan stwier-
dza: „Nie widziałem dokumentów z orzeczeniem sądu potwierdzających 
tę decyzję”. Parafia zamierza podjąć działania prawne mające na celu od-
nowienie Drogi Krzyżowej. 

ETIOPIA. W klasztorze Abuna Garima znajduje się najstarszy ilu-
strowany przekład Biblii. Wcześniej uważano, że rękopis pochodzi  
z XI wieku, lecz niedawne badania C-14 cofnęły datację rękopisu  
o 6 wieków. To czyni go najstarszym w historii. Rękopis składa się z 2 ilu-
strowanych kodeksów zawierających 4 Ewangelie napisane w klasycznym 
języku etiopskim.

BRAZYLIA. Episkopat protestuje przeciwko legalizacji marihua-
ny w kraju. W liście do przewodniczącego Izby Deputowanych biskupi 
skomentowali propozycje niektórych polityków, którzy chcą otrzymać 
pozwolenie na nieograniczone używanie marihuany w całej Brazylii. 
Hierarchowie podkreślają, że narkomania jest jedną z przyczyn chorób, 
niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz izolacji społecznej. Ape-
lują o zwiększenie nacisku na polityków w celu opracowania środków  
zapobiegawczych w tej sprawie.

WŁOCHY. Z bazyliki katedralnej w mieście Spoleto skradziono re-
likwie krwi św. Jana Pawła II. Sprawa natychmiast została zgłoszona na 
policję. Sprawdzane są nagrania z kamer monitoringu. Arcybiskup Spo-
leto–Norcia Renato Boccardo wystosował specjalny apel do złodzieja. 
Hierarcha nazwał kradzież świętokradztwem i poprosił o jak najszybsze 
zwrócenie relikwii. „Taki czyn świadczy o braku szacunku dla uczuć lu-
dzi, którzy przyszli do świątyni, aby uczcić świętego” – zaznaczył arcybi-
skup. Relikwie planowano przenieść do kościoła św. Jana Pawła II, który 
zostanie poświęcony 22 października. 

STANY ZJEDNOCZONE. Prezydent Donald Trump wydał za-
rządzenie wykonawcze gwarantujące opiekę medyczną niemowlętom, 
które przeżyły aborcję. Co prawda rozporządzenie nie ograniczy prawo  
do aborcji, ale zapewni dzieciom, które mimo próby usunięcia ciąży, uro-
dziły się żywe, dostęp do profesjonalnej opieki medycznej, czego do tej 
pory były pozbawione. Do tej pory kwestia ta była wielokrotnie poruszo-
na w amerykańskim kongresie, lecz nigdy nie stała się obowiązującym 
prawem, ponieważ utknęła w zdominowanej przez członków Partii De-
mokratycznej Izbie Reprezentantów.

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Zakonnik urodził się w Białej 
Podlaskiej (Polska) w trud-
nych dla Rzeczypospolitej 

czasach – okresie jej podziału. 
Wychowywał się w pobożnej ro-
dzinie, jednak, mimo to stracił 
wiarę w okresie dojrzewania. Ho-
norat zbuntował się przeciwko 
Bogu: bluźnił, odciągał innych  

od Pana Boga, szydził z wierzą-
cych i duchowieństwa.

W czasie studiów młody męż-
czyzna, posądzony o udział w 
spisku przeciwko władzy car-
skiej, został aresztowany. W celi 
więziennej zachorował na tyfus, 
przez co bardzo cierpiał. Rów-
nocześnie przeżył głębokie na-
wrócenie. Po wyjściu na wolność 
wstąpił do Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów.

Wkrótce władze carskie za-
częły likwidować klasztory. 
Wszystkie sfery życia kościelnego 
stopniowo ogarniał policyjny ter-
ror. Ojciec Honorat niestrudzenie 
szukał sposobu, aby pomóc Koś-
ciołowi w czasie prześladowań.  

Wzór na nową formę życia za-
konnego znalazł w tajemnicy 
ukrytego Boga przed światem,  
w ukrytym życiu Jezusa i Maryi  
w Nazarecie.

Penitentów, objawiających 
powołanie zakonne i chętnych 
wyjechać za granicę, gdyż no-
wicjaty w kraju były zamknięte,   

o. Honorat zachęcał do pozosta-
nia w ojczyźnie. „Boć to owoc 
tutejszy, tu powinny zostać, nie 
godzi się ogołacać tej ziemi z doj-
rzałego, najpiękniejszego owocu, 
który ona wydała” – mówił oj-
ciec. Formował z nich wspólno-
ty oparte o poszczególne grupy 
stanowe czy zawodowe. Z reguł 
pozostawił podstawowe wyma-
gania życia zakonnego: zachowa-
nie ślubów czystości,  ubóstwa i  
posłuszeństwa. Lecz bez habitu i 
zamieszkania w domu wspólnoty 
zakonnej. Istniała swoboda pracy 
i wynagrodzeń, a także swoboda 
w dysponowaniu pieniędzmi.

W ten sposób o. Hono-
rat zapoczątkował nową formę  

zakonnego życia ukrytego – bez 
habitu i bez odznak zewnętrz-
nych. Założył 26 wspólnot re-
ligijnych. Obecnie jest ich 16,  
w tym 3 habitowe i 13 bezhabi-
towych. Dopiero pod koniec XIX 
wieku “wspólnoty honorackie” 
liczyły około 10 tysięcy braci i 
sióstr. Ich działalność z czasem 
przyniosła owoce daleko poza 
granicami kraju na 4 kontynen-
tach. Zgromadzenia o. Honorata 
podejmowały prace charytatywne 
i apostolskie, m.in. wśród mło-
dzieży szkolnej i rzemieślniczej, 
w fabrykach, wśród ludu wiej-
skiego, w przytułkach dla ludzi 
starych i upośledzonych.

S. HELENA PLACHIMOWICZ
ZE ZGROMADZENIA CÓREK

MARYI NIEPOKALANEJ
O POSŁUDZE BEZ HABITU

Założenie wspólnot bezhabito-
wych spowodowane było nadzwy-
czajnymi okolicznościami, gdyż 
władze carskie naciskały na Koś-
ciół i osoby konsekrowane musiały 
się schronić. Jednak potrzeba po-
sługi sióstr bez habitu, moim zda-
niem, pozostanie istotna, dopóki 
ludzie będą odczuwać potrzebę 
duchowej opieki, wsparcia modli-
tewnego i zwykłego chrześcijań-
skiego przykładu osób w pobliżu. 
Człowieka, który przynajmniej  

z wyglądu jest taki sam jak on.
Dorastałam w czasach so-

wieckiej ateizacji, a moja relacja 
z Bogiem koncentrowała się na 
niedzielnej Mszy Świętej, na któ-
rą przychodziliśmy całą rodziną, 
codziennej wieczornej modlitwie 
z mamą (ojciec zawsze modlił 
się sam) i zachowaniu tradycji 
chrześcijańskich. Gdy byłam w 7 
klasie, do parafii przybyła s. Ag-
nieszka ze Zgromadzenia Córek 
Maryi Niepokalanej.  Przygoto-
wywała ona dzieci do Pierwszej 
Komunii Świętej, a nas, dziew-
cząt, często zapraszała do domu 
na modlitwę i odpoczynek. Jak 

się później dowiedziałyśmy, w 
tym domu mieszkały inne siostry 
zakonne, które nie nosiły habitu.

Gdy obserwowałam s. Ag-
nieszkę, bardzo podobał mi się 
sposób, w jaki zachowywała się  
z dziećmi, ciągnęło mnie na spot-
kania modlitewne, jednak o życiu 
zakonnym w tamtym czasie na-
wet nie myślałam. Od dzieciń-
stwa marzyłam o dużej rodzinie, 
ukochanym mężu i własnym 
domu. Jednak Bóg pokierował 
mnie w innym kierunku.

Gdy w przededniu zakończe-
nia szkoły s. Agnieszka zapropo-
nowała nam wyjazd na wyciecz-
kę do Polski, nie poszłam na bal 

maturalny, aby móc wybrać się  
w podróż do obcego kraju. Pierw-
szym miejscem na nocleg był 
dom wspólnoty naszej siostry. 
I tam po raz pierwszy poczułam 
się, jakbym była w końcowym 
punkcie  swojej ziemskiej drogi: 
we własnym domu, wśród mojej 
rodziny.

Po powrocie do domu podzie-
liłam się wrażeniami z mamą. 
Płakała, lecz wspierała mnie. 
Przede mną była trudna rozmowa 
z tatą... Z biegiem czasu prag-
nienie oddania się Bogu tylko 
się nasilało, a Jezus jednocześ-
nie zmieniał serce mojego ojca.  

W końcu zgodził się z decyzją 
córki o zostaniu siostrą zakon-
ną, pod warunkiem, że to mnie 
uszczęśliwi. W ten sposób wstą-
piłam do naszego Zgromadzenia 
w Polsce.

Zgromadzenie Córek Maryi 
Niepokalanej zostało założone w 
celu uwielbienia Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, dlatego każda siostra z naszej 
wspólnoty od pierwszych dni ży-
cia zakonnego staje się własnoś-
cią Maryi. Składamy się w ofierze 
Matce Bożej jako broń zbawienia 
bliźnich przez modlitwę i pracę w 
potrzebach duszy i ciała, a tak-
że swoim własnym przykładem. 
Mamy być aniołami-patronami 
dla mieszkańców miasteczek. 

My, siostry bez habitu, prawie 
nie różnimy się od innych sióstr 
zakonnych, poza tym, że nie no-
simy widocznych odznak, które 
świadczyłyby o naszym statusie 
w społeczeństwie (w odniesieniu 
do wyglądu w karcie Zgromadze-
nia jest napisane, że ubrania po-
winny być estetyczne i skromne). 
Posiadamy 4 charakterystyczne 
cechy wspólnoty:

1. Duch Maryi – na wzór Mat-
ki Bożej żyjemy w świecie, lecz 
sercem jesteśmy blisko Boga;

2. Franciszkanizm – na wzór 
św. Franciszka z Asyżu widzimy 
Boga w każdym stworzeniu;

3. Wynagradzanie – naszym 
życiem wynagradzamy Panu 
Bogu za każdy grzech, którym 
zranił Go człowiek;

4. Ukrycie – świadczymy  
o świętości życia czystym sumie-
niem i sercem całkowicie odda-
nym Bogu.

Siostry z naszej wspólnoty 
prowadzą działalność apostolską 
w Lidzie, a także w archidiecezji 
mińsko-mohylewskiej w Świrze. 
Zasadniczo naszym powołaniem 
jest praca w różnych instytucjach 
– tam, gdzie oficjalnie Kościół nie 
ma możliwości uczestniczenia. 
Dlatego siostry zawsze mają wyż-
sze wykształcenie, które pozwala 
być zaangażowanymi wśród róż-
nych zawodów świeckich. Biorąc 
jednak pod uwagę, że obecnie 
Kościół w naszym kraju potrze-
buje większej katechizacji po-
sługujemy dzieciom, młodzieży i 
seniorom przy parafiach.

Jestem bardzo wdzięczna 
Bogu i Maryi, którzy od prawie 
30 lat są jak kochający rodzice, 
którzy prowadzą mnie drogą do 
świętości i pozwalają nieść świat-
ło Ewangelii wszędzie tam, gdzie 
może dotrzeć zwykły człowiek.

O TYM, JAK Z CZEGOŚ ZŁEGO 
ZROBIĆ COŚ DOBREGO

Prawdopodobnie „raj na ziemi” zostałby już osiągnięty, gdy-
by życie każdego z nas przynosiło owoce tak wielkie jak ziemska  
podróż bł. Honorata Koźmińskiego.

Angelina Marciszewska

Kościół katolicki wspomina
bł. Honorata Koźmińskiego 13 października. pi
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S. Helena Plachimowicz (druga od lewej). Zgromadzenie Córek Maryi Niepo- 
kalanej – jedna ze wspólnot założonych przez bł. o. Honorata Koźmińskiego

W pierwszych dniach października w Wyższym Seminarium Duchow-
nym i Koledżu Teologicznym im. św. Kazimierza w Grodnie odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2020/2021. 

Rektor seminarium i dyrektor koledżu ogłosili rozpoczęcie kolejnego 
roku akademickiego po uroczystym odśpiewaniu przez studentów hym-
nu „Gaudeamus igitur”. W ten sposób wykładowcy i studenci w imię Boże 
rozpoczęli kolejny rok studiów. 

W dniu inauguracji w seminarium duchownym zostały wręczone in-
deksy dla alumnów pierwszego roku: 6 z nich pochodzi z diecezji gro-
dzieńskiej, 1 – z diecezji witebskiej i 1 – z archidiecezji mińsko-mohy-
lewskiej. Ten rok akademicki spędzą oni w Mińsku. 

Koledż Teologiczny rozpoczął rok akademicki od uroczystej Mszy św., 
sprawowanej w kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny (pobrygidzkim) pod przewodnictwem biskupa grodzieńskiego 
Aleksandra Kaszkiewicza. Na pierwszy rok studiów zostało przyjętych  
11 osób, którzy zapragnęli poszerzać swoje horyzonty, bliżej poznać na-
ukę Kościoła, a w przyszłości, być może, służyć jako katecheci na terenie 
diecezji grodzieńskiej. 

Zgodnie z decyzją biskupa grodzieńskiego, od nowego roku akade-
mickiego, dyrektorem koledżu został mianowany ks. Jerzy Martinowicz. 

W nowym roku akademickim studia w grodzieńskim 
WSD rozpoczęło 34 alumnów, w Koledżu Teologicznym  
św. Kazimierza – 54 studentów.

INAUGURACJA 
W SEMINARIUM 

I KOLEDŻU

Biskupi, moderatorzy i alumni pierwszego roku seminarium duchownego

     Grodnensis.by

     ciąg dalszy ze str. 1
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Pod ostrym kątem 

Tradycyjnie chrześcijanie udają się 
na cmentarz, aby uczcić pamięć po 
zmarłych krewnych, posprzątać na 

grobach i zapalić świece. Szybkie tempo 
życia sprawia, że człowiek znajduje łatwe 
sposoby: w pośpiechu kupuje znicz i kilka 
jaskrawych sztucznych kwiatów. Usuwając 
kurz z pomnika, zapala zakupiony znicz, 
umieszcza plastikowe kwiaty, a stare wy-
rzuca do zatłoczonego pojemnika. Jednak 
takie działania są jedynie pogardą dla 
tych, którzy odeszli do innego świata, i 
szkodzą żywym ludziom.

W rzeczywistości jedna znicz może 
stać długo: można włożyć do niego nowe 
wkłady. A sztuczne kwiaty i wieńce po-
grzebowe stanowią poważne zagrożenie 
dla środowiska. Nie podlegają obowiązko-
wej certyfikacji, dlatego są sprowadzane 
z Chin w licznych ilościach. Pracownicy 
zajmujący się parowaniem sprasowanych 
kwiatów mogą przebywać w pomieszczeniu  

z takimi produktami tylko w respiratorze, 
w przeciwnym razie po 30 minutach mdle-
ją z powodu zatrucia wysoce toksycznymi 
środkami. Po wylądowaniu na wysypisku 
kwiaty i wieńce nie są poddawane prze-
róbce, są przechowywane ze wspólnymi 
śmieciami i nadal zatruwają powietrze, 
ziemię i wodę przez pół tysiąca lat. Ich 
spalanie jest również niebezpieczne, po-
nieważ uwalniana jest duża ilość szkodli-
wych substancji.

Na cmentarzu można sadzić wielolet-
nie rośliny. Mogą to być chryzantemy, li-
lie, jeżówki, narcyzy, irysy, barwineki itp. 
Warto sadzić karłowate kwiaty tworzące 
żywy dywan lub bliżej sadzić kwiaty pęcz-
kowe, aby zapobiec wzrostowi chwastów. 
Krzewy i wiecznie zielone drzewa igla-
ste chronią ziemię przed przegrzaniem. 
Najlepiej przyjść na pogrzeb ze świeżymi 
kwiatami, wieńcami iglastymi jako sym-
bolem życia wiecznego duszy.

Współczesną katastrofą ekologiczną jest 
samo miejsce pochówku. Pod cmentarze 
wycinane są stuletnie dęby i inne zielone 
nasadzenia. Do produkcji trumien i krzyży 
drzewa są również niszczone w dużych iloś-
ciach. Ogromne obszary z granitu i marmuru 
są odsłonięte. Będąc pod palącym słońcem, 
tworzą niekorzystny mikroklimat. Ogrzane 
powietrze przenosi kurz, wzbogacony che-
mikaliami, zatruwa zaludnione obszary.

Aby chronić środowisko, zaleca się 
pozostawienie tylko prochów podczas  

spalania zmarłego w krematorium i umiesz-
czenie urn ze szczątkami w kolumbarium. 
W praktyce Europejskiej stosuje się biou-
rny, którymi sadzi się parki (w biodegra-
dowalnym pudełku umieszcza się nasiona,  
z których wyrasta drzewo).

Zgodnie z tradycją chrześcijanie umiesz-
czają na grobie krzyż symbolizujący zba-
wienie człowieka. Jest on główną ozdobą 
tego miejsca. Należy pamiętać, że przede 
wszystkim zmarli potrzebują naszej mod-
litwy i dobrych uczynków.

Сnota ekologiczna

  Alena Majsiuk

EKOLOGICZNA
ALTERNATYWA 
USZANOWANIA
PAMIĘCI 
PO ZMARŁYCH

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych zastanowimy się nad naszym 
podejściem do ekologii i ochrony środowiska, gdy dbamy o groby bliskich osób. 
Nawiasem mówiąc, zastanowimy się o ekologicznych wariantach  pogrzebu.

W pierwszą niedzielę października obchodzony jest Dzień „Wymień zwykłą 
żarówkę na energooszczędną”. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii. Mniej 
zasobów będzie zaangażowanych w produkcję energii. Żarówki LED są lep-
sze niż żarówki fluorescencyjne, ponieważ nie zawierają rtęci, są bezpieczne  
w codziennym życiu i nie wymagają recyklingu w oddzielnych pojemnikach  
(zainstalowane w punktach sprzedaży, dużych supermarketach). Czujniki ru-
chu również oszczędzają energię w miejscach przejścia.

Sens życia można porównać do kom-
pasu, który pokazuje kierunek życia. 
Bez niego, jak wiadomo, na pewno 

zbłądzimy, wejdziemy w labirynt i trafi-
my na ślepe zaułki. Właśnie o tym mówił 
starożytny rzymski filozof Seneka: „Ten 
kto żyje bez celu, zawsze wędruje”. Więc 
jaka jest istota prawdziwego sensu życia?

Słynny lekarz psychiatra Jurij Bon-
darenko podzielił się dwoma prostymi 
składnikami prawdziwego sensu życia. 
Po pierwsze, jest nieobjęty: bez względu 
na to, co się z tobą stanie i bez względu 
na sytuację, sens życia nie może zniknąć. 
Po drugie, prawdziwy sens życia zawsze 
przynosi człowiekowi szczęście. Na pod-
stawie tych dwóch składników, wyróżnio-
nych przez Jurija Bondarenko, postaram 
się przeanalizować często spotykane od-
powiedzi ludzi na temat sensu życia.

SAMOREALIZACJA
Prawdopodobnie dla wielu osób sens 

życia wygląda jak samorealizacja. Ale 
zastanówmy się, jaka jest różnica: samo-
realizował się człowiek i umarł albo nie 
samorealizował się, ale też umarł. Śmierć 
czyni wszystkich ludzi równymi, ponie-
waż sukcesy życiowe nie mogą być wiecz-
ne!

Tak, zgadzam się, człowiek musi się 
zrealizować, lecz robić z tego główny 
sens życia nie jest prawidłowe. Jak pisze 
angielski pisarz Oscar Wilde, wyrażenie 
samego siebie – to tylko cel życia, ale nie 
sens.

KONSUMPCJA, PRZYJEMNOŚĆ
Przyjemność nie może być sensem ist-

nienia, choćby dlatego, że wygasa, a za-
tem przestaje być przyjemnością. Każda 
potrzeba jest zaspokojona tylko na jakiś 
czas, a następnie w kółko daje o sobie 
znać.

Kult zadowolenia jest bardzo ściśle 
związany z kultem konsumpcji. Tutaj 

przypominają mi się słowa rosyjskiego 
przedsiębiorcy i mecenasa Savvy Morozo-
va: „Nabywanie rzeczy i ich konsumpcja 
nie może nadać naszemu życiu znacze-
nia... Gromadzenie rzeczy materialnych 
nie może wypełnić pustki życia tych, któ-
rzy nie czują się pewni i nie mają celu”.

MNOŻENIE DÓBR MATERIALNYCH
Jak wspomniano powyżej, rzeczy ma-

terialne również nie mogą uszczęśliwić 
człowieka, ponieważ służą tylko przez 
jakiś czas. Ponadto nieruchomości nie 
można wykorzystać po śmierci. Więc ten 
cel jest tymczasowy.

PRACA, TWÓRCZOŚĆ
I tutaj chciałabym przytoczyć z Biblii 

słowa człowieka, który na końcu swojego 
życia spogląda wstecz na wszystkie swoje 
wielkie osiągnięcia, które były czynami 
jego życia. Pisze: „Dokonałem wielkich 
dzieł: zbudowałem sobie domy, zasa-
dziłem sobie winnice, założyłem ogro-
dy i parki i nasadziłem w nich wszelkich 
drzew owocowych. Urządziłem sobie 
zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj 
bogaty w drzewa. Nabyłem niewolników 
i niewolnice i miałem niewolników uro-
dzonych w domu. Posiadałem też wielkie 
stada bydła i owiec, większe niż wszy-
scy, co byli przede mną w Jeruzalem. 
Nagromadziłem też sobie srebra i złota, 
i skarby królów i krain. Nabyłem śpie-
waków i śpiewaczki oraz rozkosze synów 
ludzkich: kobiet wiele. I stałem się więk-
szym i możniejszym niż wszyscy, co byli  

przede mną w Jeruzalem; w dodatku mą-
drość moja mi została. Niczego też, cze-
go oczy moje pragnęły, nie odmówiłem 
im. Nie wzbraniałem sercu memu żad-
nej radości – bo serce moje miało radość  
z wszelkiego mego trudu; a to mi było za-
płatą za wszelki mój trud. I przyjrzałem 
się wszystkim dziełom, jakich dokonały 
moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym 
zadałem. A oto: wszystko to marność i 
pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma po-
żytku pod słońcem (Koh 2, 4-11).

TROSKA O BLISKICH
Wiele osób widzi sens swojego życia 

w ukochanej osobie (dziecku, małżon-
ku lub małżonce, ojcu lub matce). Nie-
rzadko mówią: „Żyję dla niego/dla niej”. 
Oczywiście kochanie swoich bliskich, 
poświęcanie czegoś dla nich, pomaga-
nie w życiu jest konieczne, naturalne i 
właściwe. Ale przenosząc sens życia na 
inną osobę, tracimy siebie, całkowicie się  
w niej rozpuszczamy. Poświęcamy się dla 
bliźniego, którego też kiedyś nie będzie. 
Będąc przed końcem swego życia, czy nie 
zapytamy siebie: „Po co żyliśmy?”. I oka-
że się, że nie żyliśmy swoim życiem, lecz 
cudzym...

Niektórzy żyją z nadzieją, że mogą 
pozostawić bliskim dziedzictwo,wartości 
materialne, status itp. Tylko to nie zawsze 
jest dobre. Niezarobione przez potomków 
rzeczy materialne mogą ich zdemorali-
zować, mogą pozostać niewdzięczni, i  
z nimi też może coś się stać – i nić pęknie. 
W takim przypadku okaże się, że istniejąc 

tylko dla innych, człowiek przeżył swoje 
życie bez sensu.

CZYM NAPRAWDĘ JEST SENS ŻYCIA?
Słynny rosyjski pisarz Lew Tołstoj po-

wiedział kiedyś: „Jestem pewien, że sensem 
życia dla każdego z nas jest po prostu dora-
stanie w miłości...”. A jeśli przeanalizujesz 
to zdanie z punktu widzenia psychiatry Juri-
ja Bondarenko, niesie ono zarówno szczęś-
cie, jak i nieskończony cel. Podobne myśli 
można znaleźć u starożytnego greckiego 
filozofa i myśliciela Arystotelesa: „Służyć 
innym i czynić dobro”.

Dlatego na pytanie o sens życia i śmier-
ci człowieka odpowiedziałabym, że naj-
ważniejsze jest ciągłe wzrastanie w miłości 
bliźniego i Boga. Tylko taki sens może być 
źródłem spokoju, wewnętrznej harmonii, 
prawdziwego szczęścia, a ponadto wieczne-
go istnienia. „Stawiam sobie zawsze Pana 
przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest  
po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje 
serce, dusza się raduje, a ciało moje bę-
dzie spoczywać z ufnością, bo nie pozosta-
wisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, 
by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz 
mi ścieżkę życia, pełnię radości u Cie-
bie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy”  
(PS 15, 8-11).

„W dialogu z życiem nie liczy się jej py-
tanie, lecz nasza odpowiedź” – twierdziła 
Cwietajewa. Więc co każdy z nas wybierze, 
jaki sens życia? Tymczasowy, który kończy 
się po pewnym czasie, czy taki, który jest 
nieskończony i przyniesie ze sobą prawdzi-
we światło duszy?

Temat o sens życia był podnoszony przez 
człowiek cały czas: „Kim jestem?”, „Dlacze-
go żyję?”, „Jaki jest sens mojego istnienia?”. 
Gdy posiadamy sens życia, otrzymujemy cel, 
do którego możemy dążyć. Jest on miarą 
tego, co ważne, a co nie.

     Alena Zapaśnik

     ciąg dalszy ze str. 1
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Poszukiwanie prawdy  

zadaj pytanie

Kto może 
otrzymać 
błogosła-
wieństwo 

papieskie?

Katolicy mają możliwość otrzy-
mania osobistego błogosławieństwa 
od papieża na ozdobnym pergami-
nie. Jest on przyznawany przez Ojca 
Świętego z okazji przyjęcia sakra-
mentów (chrztu, pierwszej komunii 
świętej, bierzmowania, ślubu, świę-
ceń kapłańskich lub złożenia ślubów 
zakonnych), a także z okazji rocznicy 
związanej z wyżej wymienionymi sa-
kramentami i wydarzeniami, a także 
urodzinami (18. urodzin, a następ-
nie po osiągnięciu 50. roku życia  
i w każdym następnym dziesięcio- 
leciu).

Aby otrzymać błogosławień-
stwo apostolskie, należy osobiście 
złożyć wniosek w siedzibie Urzędu 
Dobroczynności Apostolskiej w Wa-
tykanie. Główny warunek – to bycie 
praktykującym katolikiem, dlatego 
w wielu przypadkach wniosek musi 
być złożony razem z zaświadczeniem 
proboszcza parafii, potwierdzony 
pieczątką.

Wniosek o otrzymanie takiego 
pergaminu można również złożyć 
online. Jednocześnie wiarygodność 
wskazanych informacji pozostaje 
na sumieniu osoby, która prosi o 
błogosławieństwo. Wypełniając mo-
duł, należy potwierdzić następujące 
informacje: jestem katolikiem, pro-
wadzę życie chrześcijańskie zgodne 
z wiarą i moralnością Kościoła ka-
tolickiego, nie przynależę do żad-
nej grupy religijnej niekatolickiej 
lub stowarzyszenia czy organizacji 
otwarcie wrogiej wobec Kościoła 
katolickiego, nie żyję w niesakra-
mentalnym związku, nie zawarłem 
powtórnego niesakramentalnego 
związku po rozwodzie, nie jestem 
objęty żadną karą kanoniczną praw-
nie nałożoną lub stwierdzoną oraz 
nie piastuję urzędu publicznego.

Wszystkie dochody wpływające 
do Urzędu Dobroczynności Apo-
stolskiej od osób, które chcą otrzy-
mać pergamin z papieskim błogo-
sławieństwem, przeznaczane są  
na działalność charytatywną.

Radio Watykańskie

NOWENNA POMPEJAŃSKA 
JAKO „CIĘŻKA ARTYLERIA”

W październiku zauważamy, jak duże kasztanowe kora-
liki pojawiają się na szlakach, oznaczając nadejście nowej 
zimnej pory roku. Z kolei w ciepłych kieszeniach naszych 
płaszczy odnajdujemy małe koraliki różańcowe, co oznacza 
rozpoczęcie szczególnego okresu modlitewnego.

     Angelina Marciszewska

NADZIEJA NA CUD
Jedną z najpiękniejszych, a za-

razem najbardziej skomplikowa-
nych form modlitwy różańcowej 
jest Nowenna pompejańska, która 
trwa 54 dni. Jest to potrojona no-
wenna próśb, która trwa 27 dni, 
połączona z 27-dniową potrojo-
ną nowenną dziękczynienia. Całą 
nowennę poświęcamy w jednej in-
tencji i codziennie ją powtarzamy, 
modląc się 3 częściami różańca – 
radosną, bolesną i chwalebną. Po 
czym z nadzieją czekamy na owoc.

Jak powstała Nowenna pom-
pejańska? Wszystko zaczęło się w 
1884 roku od nieuleczalnie chorej 
dziewczyny z Pompejów. Znany 
jest fakt, że 21-letniej Fortunacie 
Agrelli ukazała się Matka Boża, 
która zwróciła się do niej słowami: 
„Każdym razem, gdy chcesz uzy-
skać ode mnie jakąś łaskę, odpraw 
na cześć moją 3 nowenny błagalne, 
odmawiając 15 tajemnic mojego 
Różańca, a potem odpraw 3 no-
wenny dziękczynne”. Gdy dziew-
czyna skończyła nowennę, została 
cudownie uzdrowiona. Tak zapo-
czątkowano Nowennę pompejań-
ską, czyli, jak się ją często nazywa 
nowenną nie do odparcia. Nawia-
sem mówiąc, obraz Matki Bożej  
w dolinie Pompejów słynie cudami 
i  łaskami od roku 1876. Po uzdro-
wieniu Fortunaty Papież Leon XIII 
uroczyście uznał cuda dokonane 
poprzez wstawiennictwo Matki 
Bożej pompejańskiej.

„INSTRUKCJA OBSŁUGI”
- Rozłóż modlitwę na cały 

dzień. Znajdź swój własny rytm i 
sposób codziennego odmawiania  
3 części Różańca. Na przykład, 
rano, idąc do pracy lub na zajęcia, 
wyjdź 1 przystanek wcześniej, aby 
mieć czas na modlitwę 1 części – 
resztę zostaw na wieczór.

- Pobierz aplikację mobilną  
z internetu do Nowenny pompe-
jańskiej. Program krok po kroku 
powie Ci, jak się modlić, pomoże 
śledzić ilość odmówionych dni 
nowenny, zaproponuje modli-
twę z lektorem i czytanie świa-
dectw osób, które doznały cudów  
po ukończeniu nowenny.

- Znajdź „towarzystwo”  
na modlitwę. Wiadomo, że trudno 
jest się modlić „Pompejanką” wraz 

z osobą z otoczenia, ponieważ  
każdy ma inne obowiązki i inny 
plan dnia. Można jednak znaleźć 
pomoc w internecie: na przykład, 
włączyć nagranie Różańca odma-
wianego przez świętego Jana Pa-
wła II, a zatem modlić się razem  
z Ojcem Świętym.

- Jeżeli jest pragnienie, módl 
się i 4 częścią Różańca. Dołącz 
do Nowenny pompejańskiej tajem-
nice światła.

- Rozważ dowolny fragment 
z Ewangelii. Tajemnice Różańca 
nie muszą być tymi tradycyjnie 
uznanymi za formułę modlitew-
ną. Każdą tajemnicę z życia Je-
zusa Chrystusa, o której czyta-
my w Ewangelii, możemy włożyć  
do naszego Różańca i rozmyślać. 
Na przykład, pomyśl o uzdrowie-
niu paralityka lub rozmnażaniu 
chleba.

- Bądź czujny w przypad-
ku ataku zła. Często zdarza się, 
że osobie, która rozpoczyna No-
wennę pompejańską, nie sprzyja  
w codziennych sprawach. Nie 
zniechęcaj się, lecz wręcz przeciw-
nie: bądź wytrwały w modlitwie. 
Jest to tylko reakcja diabła na to, 
że człowiek zbliża się do Boga.

- Pamiętaj, że Nowenna to 
przede wszystkim czas spędzony 
razem z Panem Bogiem. Istnieje 

pokusa, by traktować „Pompejan-
kę” jako handel z Bogiem – ja Ci 
setki odmówionych Różańców, a 
Ty mi spełnisz moje zachcianki. 
Tak modlitwa nie działa. Nowenna 
pompejańska jest przede wszyst-
kim okazją do ponownego odkrycia 
siebie i Bożego działania w sobie. 
A dopiero potem możemy mieć 
nadzieję na otrzymanie łaski, jeśli 
nadal uważamy to za konieczne.

A JEŚLI PROŚBA NIE ZOSTANIE 
WYSŁUCHANA?

Po pierwsze, należy pamiętać,  
że nie wszystko dzieje się natych-

miast, a modlitwa nie działa jak 
magiczna różdżka. Czasami trzeba 
będzie poczekać na pożądane osiąg-
nięcie, ponieważ tylko Bóg zna naj-
bardziej odpowiedni moment, gdy 
człowiekowi należy (i czy w ogóle 
należy) dać to, czego pragnie.

Jeżeli jednak upragniony cud 
jeszcze się nie wydarzył, warto spoj-
rzeć w głąb swojego serca i tam być 
może zauważyć zmiany, których 

nawet się nie spodziewałeś. Czas 
nowenny to czas licznych łask, które 
wypływają z Serca Maryi. I niewąt-
pliwie podczas tak długiej modlitwy 
człowiek jest obdarowywany różny-
mi darami: pokora, pokój, radość, 
wdzięczność... Relacja z otoczeniem 
się polepsza, ponieważ odkrywając 
nowe dobre cechy w sobie, zauwa-
żamy je w innych.

Ponadto dzięki nowennie można 
uzyskać przysługę bardziej popraw-
nej i owocnej organizacji własnego 
czasu – nie marnowania minut, a 
nawet godzin na niepotrzebne rze-
czy. Życie często nabiera nowego, 
lepszego wymiaru. Jeżeli ktoś czuł 
się znudzony podczas odmawiania 
Różańca, Nowenna pompejańska 
może nadać nowe znaczenie i od-
kryć piękno tej modlitwy. W końcu 
przejście z Maryją i Jezusem przez 
całą historię zbawienia w ciągu jed-
nego dnia jest niewiarygodne. Co-
dziennie, wracając do tych samych 
rozważań, inaczej je postrzegasz, 
znajdujesz coś nowego i łączysz ży-
cie Chrystusa i Bogurodzicy z włas-
nym życiem.

W Lidzie u stóp kościoła farnego wierni zbierają się  
na codzienną akcję modlitewną przeciwko przemocy  
po masowych pobiciach demonstrantów akcji protesta-
cyjnych w okresie 9-12 sierpnia. Formą modlitwy zosta-
ła wybrana Nowenna pompejańska, aby poprzez wsta-
wiennictwo Matki Bożej prosić o pokojowe rozwiązanie 
kryzysu społeczno-politycznego w kraju i szybki powrót 
do kraju arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, który 
nie jest wpuszczany na Białoruś.
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Wrzesień to miesiąc rozpoczęcia nauki w 
szkole. Dla niektórych dzieci jest ono 
łatwiejsze, dla niektórych trudniejsze. 

Niektórym udaje się bardzo szybko wejść w 
rytm życia szkolnego, natomiast jest spora licz-
ba dzieci, którym daje się to wolniej, czasem 
nawet okres adaptacyjny trwa około miesiąca. 
Prawda jest taka, że wszystkie dzieci po waka-
cjach potrzebują czasu na adaptację do szkoły. 

Gdy zastanawiamy się nad procesem rozwo-
ju naszych dzieci, zapominamy, że oprócz doj-
rzałości fizycznej i intelektualnej jest jeszcze 
dojrzałość szkolna. Literatura naukowa określa 
dojrzałość szkolną, jako zestaw niezbędnych 
umiejętności dziecka, które pozwolą mu le-
piej przystosować się do szkoły. Najczęściej są 
to sześciolatki lub siedmiolatki. I oczywiście 
to pierwszoklasiści mają największe trudności 
z wejściem do nowego środowiska o nazwie 
„szkoła”. Chociaż niewątpliwie w każdej klasie 
mogą pojawić się trudności związane z goto-
wością do nauki i zdolnością do wykonywania 
powierzonych zadań.

Ważne jest, aby rodzice byli pewni, że ich 
syn lub córka jest w stanie podjąć wszystkie 
obowiązki związane z pobudzeniem nauki  

w szkole. Dobrze jest, gdy rodzice już w przed-
szkolu zadbają o to, aby dziecko rozwijało goto-
wość do rozpoczęcia nauki, aby zdobycie nowej 
wiedzy było dla dziecka jego wielką życiową 
przygodą. Rodzice powinni przekazać dziecku, 
że nauka nie jest zabawą, a okres dorastania i 
uczenia się ma swoje własne zasady i rygory.

Co możemy zrobić, aby zapewnić dzie-
cku dobry start w I klasie:

1. Rozwijanie samodzielności dziecka (np. 
dziecko uczy się samoobsługi);

2. Kształtować wytrwałość i systematycz-
ność (jeżeli jakieś zadanie zostało już rozpo-
częte należy je zakończyć);

3. Rozwijać spostrzegawczość i nauczyć po-
prawnej wymowy (nie przejmujmy mowy dzie-
ci, lecz zawsze używajmy poprawnego mówie-
nia);

4. Rozwijać zainteresowanie książką;
5. Zaszczepić zasady postępowania kulturo-

wego; 
6. Rozwijać pozytywną motywację do nauki 

(nie straszyć dziecka szkołą, trzeba zachęcać  
do nauki);

7. Można wytłumaczyć dziecku, że przed 
odrabianiem lekcji lub przed pójściem  

do szkoły można zawsze  pomodlić się do swo-
jego Anioła Stróża.

Wymieniłem tylko niektóre ze sposobów na 
zapewnienie dobrego startu w nauce. Jest ich 
oczywiście znacznie więcej. A rodzice, którzy 
lepiej znają swoje dzieci, mogą również wy-
myślić własne sposoby, aby pomóc synowi lub 
córce pozytywnie postrzegać naukę w szkole i 
potrzebę zdobywania nowej wiedzy. 

Trud wychowania jest bardzo ciężki i ro-
dzice powinni nabrać sił, aby ich dziecko miało 
wszystkie warunki do rozwijania swoich umie-
jętności. Wybór odpowiedniej szkoły, uwzględ-
nienie zainteresowań przyszłego ucznia to 
tylko niektóre punkty, na które należy zwrócić 
uwagę. Bardzo ważna jest współpraca nauczy-
cieli z rodzicami, a także pomoc rodziców w 
kształtowaniu autorytetu nauczyciela w oczach 
ich dzieci.  

Nie marnujmy talentów i potencjału na-
szych dzieci, dbajmy o rozwój darów danych 
im przez Boga. Pamiętajmy też i o duchowym 
wychowaniu swoich dzieci, dbając o to, aby 
dziecko chętnie już od najmłodszych lat uczest-
niczyło w lekcjach religii przy kościele parafial-
nym. 

DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog

JAK POMÓC DZIECKU Z ADAPTACJĄ W SZKOLE?

Matka Boża z Pompejów
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ROZWAŻANIE
ZE SŁOWEM BOŻYM

Refleksja nad wiecznością   

     Ks. Jerzy Martinowicz

W Ewangelii o spotka-
niu z Jezusem Chry-
stusem często mówi 

się jednym krótkim zdaniem, 
frazą, a nawet słowem. Jednak 
ile za tym kryje się znacze-
nia! Oto, na przykład, epizod 
spotkania Mateusza z Jezu-
sem: „Odchodząc stamtąd, Je-
zus ujrzał człowieka imieniem 
Mateusz, siedzącego w komo-
rze celnej, i rzekł do niego: 
«Pójdź za Mną!» On wstał i 
poszedł za Nim” (Mt 9, 9).

To zdarzenie ma miejsce 
tuż po uzdrowieniu spara-
liżowanego, któremu Jezus 
powiedział: „Idź do domu”. 
„On wstał i poszedł do domu. 
A tłumy ogarnął lęk na ten 
widok, i wielbiły Boga, który 

takiej mocy udzielił ludziom” 
(Mt 9, 7-8).

Opowieść o Mateuszu 
zaczyna się słowami „Od-
chodząc stamtąd, Jezus...”. 
Odchodził od domu, gdzie 
uzdrowił paralityka, czy wy-
jeżdżał do innego miasta, 
nie wiadomo, ale był  ciągle 
w ruchu. Nawiasem mówiąc, 
i wszystko wokół Niego się 
poruszyło: z drżeniem w ser-
cu ludzie uwielbiali Boga, 
ponieważ byli świadkami lub 
słyszeli o cudzie uzdrowie-
nia beznadziejnie chorego 
człowieka. 

Na tym tle bardzo kon-
trastowa jest postać Mate-
usza siedzącego w komorze 
celnej. Wydaje się, że to, że 

jest w miejscu pracy, jest 
całkiem normalne. Jednak 
tylko z punktu widzenia jego 
pracodawcy – okupacyjnej 
władzy rzymskiej. Roda-
cy uważali celnika za naj-
gorszego grzesznika, który 
okrada swoich braci na rzecz 
najeźdźców. Wykluczony ze 
społeczności, był tym, od 
którego odwraca się wzrok 
lub patrzą na niego tak, jak-
by go nie było. Stał się na-
rzędziem ciemiężców, funk-
cją, a nie człowiekiem. A co 
myślał sam, ewangelista nic 
nie mówi. Nie widział wyj-
ścia i przyzwyczaił się? We-
wnętrznie protestował?

Ewangelia w tym miejscu 
proponuje, abyśmy spojrzeli 

na Mateusza oczami Jezu-
sa. Trochę nieswojo z tego 
punktu widzenia, jednak  
w opowiadaniu nie ma ni-
kogo innego: ani uczniów, 
ani świadków. Możemy tyl-
ko zaufać Pismu: Jezus „uj-
rzał człowieka siedzącego 
w komorze celnej”. Dla nas 
często staje się to niezwykle 
trudne, aby dostrzec w innej 
osobie człowieka. A osob-
no – więzy grzechu, które 
go trzymają. Nieco później 
w tym rozdziale pojawią się 
faryzeusze, którzy próbują 
zaprowadzić porządek, obu-
rzając się na wspólny posi-
łek Nauczyciela „z celnikami 
i grzesznikami” (Mt 9, 11), 
i Jezus wyjaśni im, że przy-
szedł właśnie dla grzeszni-
ków, jako lekarz do chorych. 
Dlatego w momencie spotka-
nia z Mateuszem Jezus pa-
trzy na człowieka, dla które-
go przyszedł na ziemię i wie, 
że widzi przed sobą jednego 
z najbliższych przyjaciół, 
który podzieli z Nim drogę 
i dzieło rozszerzenia Króle-
stwa Bożego.

Jezus znowu czyni cud: 
uwalnia człowieka od 
wszystkiego, co uniemoż-
liwia mu poruszanie się. 
Ewangelia pokazuje to tak 
prosto: po słowach Jezu-
sa „Pójdź za mną” Mateusz 
wstał i poszedł za Nim.

Co ciekawe, dalej jest ja-
kaś luka w ewangelicznej 
opowieści, zapada cisza, a 
kolejny epizod mówi już o 
tym, że przy stole z Jezusem i 
uczniami zajęli miejsce „wie-
lu celników i grzeszników”. 
Ta luka w czasie i historii 
daje również możliwość,  

poprzez wszystkie odległo-
ści, przybliżenia nam tych 
wydarzeń. Jesteśmy tymi, 
którzy mogą zająć miejsce 
przy stole z Jezusem, gdy 
Go słyszymy i wierzymy Mu.  
Nie ma świadków tego, jak 
Chrystus patrzy na każde-
go z nas w tych dniach. Kim 
jesteśmy i co robimy z dnia 
na dzień, do czego jesteśmy 
przywiązani, jak głęboko 
zranione są nasze dusze i 
jak bezlitośni wobec bliźnich 
jesteśmy sami – nic nie jest 
ukryte przed Jego oczami, 
które wyciągają nas z tłumów 
i zauważają w najczarniej-
szej naszej samotności. To 
są oczy Przyjaciela i Brata. A 
gdy woła On swoich przyja-
ciół, żadna lina nie może ich 
powstrzymać.

A nas? „Pójdź za Mną” 
– mówi Jezus nie tylko  
w momencie powołania ko-
goś do posługi kapłańskiej 
lub zakonnej. To jest co-
dzienne wezwanie dla każ-
dego z nas. W te poranki, gdy 
nie chcemy zaczynać nowego 
dnia, a gdy zamiast osoby 
widzą w nas tylko przydat-
ne narzędzie, w sytuacjach,  
w których boimy się postę-
pować zgodnie z sumieniem, 
w rozpaczy od przeczytanych 
i usłyszanych wiadomości, a 
nawet w tak zrozumiałym 
pragnieniu „po prostu żyć, 
nikogo nie zaczepiać i żeby 
mnie nie zaczepiali”, spo-
czywa na nas kochający Boży 
wzrok i brzmi zaproszenie 
do zostania uczniem i przy-
jacielem Chrystusa. „Pójdź 
za mną” – do granic ziemi 
i poza granice tego życia –  
do wieczności.

 Teresa Klimowicz

Każda relacja zaczyna się od spotkania. Relacja z Bogiem również.

APEL I ODPOWIEDŹ
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w każdą niedzielę o godz. 8.00 na Pierwszym Krajowym Programie Białoruskiego Radia 
w Grodnie na 96,9 FM,  w Świsłoczy na 100.8 FM.

18 października – XXIX Niedziela zwykła
Mt 22, 15-21

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Po-
słali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu 
powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w 
prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezaro-
wi, czy nie?”. 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu wystawiacie Mnie na pró-
bę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!”. Przynieśli Mu denara. On 
ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas 
rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co 
należy do Boga”.

Oddać się Bogu
Tak jak moneta nosi obraz Cezara i należy do niego, tak człowiek jest obrazem Boga 

i należy do Niego. Daniną płaconą Bogu jest oddanie, szczera miłość do Niego i do bliź-
niego. Wszystko co jedynie zewnętrznie dajemy Bogu – nasze modlitwy, nasz czas, na-
sze przychodzenie do kościoła – nie będą ostatecznie wyrazem szacunku dla Boga, jeśli 
się cali Mu nie oddamy. Bez tego wewnętrznego oddania, wszystko będzie tylko jakimś 
ochłapem rzuconym Stwórcy.  

Oddać Bogu to, co należy do Boga to oddać Mu siebie. To uznać swoją od Niego za-
leżność. W końcu od Boga wszystko pochodzi i gdyby nie On, to byśmy nie istnieli. Oddać 
Bogu to, co należy do Boga, to przypomnieć sobie, że jesteśmy tylko gospodarzami świata, 
a nie Jego właścicielami. To uświadomić sobie, że do Niego należy wieczność, że to On 
jest Panem życia i że On ma prawo decydować o ludzkich narodzinach i śmierci. Bóg wie 
najlepiej, że Jego słowo jest ważniejsze niż każde ludzkie słowo. Jego prawo ma pierw-
szeństwo przed ludzkim prawem. 

Bóg jest zawsze pierwszy, ponieważ bez Niego świat by nie istniał. Bóg jest najmą-
drzejszy, ponieważ jest źródłem mądrości. Bóg najbardziej kocha – On jest miłością. A 
my istniejemy, jesteśmy mądrzy i kochamy prawdziwie tylko wtedy, gdy zaufamy Jemu i 
Jego prawu. Oddajmy Bogu to, co należy do Niego, a więc nas samych. 

Panie Jezu Chryste, oddaje Ci wszystko co mam i kim jestem. Prowadź mnie w swojej 
cierpliwości i mądrości, i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.

11 października – XXVIII Niedziela zwykła
Mt 22, 1-10

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę!». Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi 
do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabój-
ców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta weselna wprawdzie 
jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i za-
proście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i spro-
wadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się 
biesiadnikami”.

Upodobnić się do Boga
Królewska uczta weselna to obraz przymierza, jakie Bóg zawarł z odkupioną przez 

Jezusa ludzkością, zapraszając nas do udziału w radości zbawienia (por. Iz 25, 9) i wspól-
nocie ze sobą. Bóg zaprasza wszystkich, dobrych i złych, i wielokrotnie ponawia to za-
proszenie, choć często spotyka się ono z lekceważeniem, a nawet wrogością i agresją. 
Udzielona bez żadnych warunków łaska domaga się od nas – zaproszonych – godnej 
odpowiedzi. 

„Pan wzywa dobrych i złych nie po to, żeby źli pozostali złymi, lecz żeby zrzucili swe 
brudne ubrania, a ubrali się w szaty godowe tzn. w miłosierdzie i dobroć” – pisze Oryge-
nes. Trzeba więc nam porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwod-
niczych żądz, odnawiać się duchem w naszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, 
stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości (por. Ef 4, 22-24). 

Całe nasze życie powinno zmierzać do tego, byśmy się upodobnili do Jezusa, Boskiego 
Oblubieńca. Gdy staniemy przed Królem twarzą w twarz, wówczas nie będziemy mogli 
zasłaniać się pięknymi deklaracjami. Przemawiać będą za nas wyłącznie nasze czyny.

Panie Jezu Chryste, dopomagaj mi zawsze być podobnym do Ciebie. Spraw, abym 
zawsze był miłosierny i dobry. 

Chrystus uzdrawia paralityka przy Sadzawce Betesda, Bartolomé Esteban Murillo
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diecezji grodzieńskiej

Przewodniczący Konferencji Biskupów 
Katolickich na Białorusi abp Tadeusz Kon-
drusiewicz wziął udział w sesji plenarnej 
Rady Konferencji Biskupów Europy (PKBE). 
Z powodu sytuacji epidemiologicznej odby-
ło się ono online.

Przewodniczący Konferencji Episko-
patów Europy omówili problemy duszpa-
sterskie i religijne wywołane pandemią ko-
ronawirusa. Przede wszystkim dzielili się 
doświadczeniami trudnego czasu w różnych 
krajach. Ponadto poruszono problemy zwią-
zane z oczyszczeniem życia duchowego, re-
ligijnością i kulturą chrześcijańską.

Kolejna sesja plenarna PKBE odbędzie 
się we wrześniu 2021 roku w Rzymie (Wło-
chy).

czasopismo
religijne

W relacjach rodzic i dzieci występuje 
dość częsty problem: rodzice chcą kontro-
lować wszystko, co się dzieje w życiu ich 
dzieci. Paradoksalnie, lecz im większa jest 
kontrola, tym mniejsze jest pragnienie pod-
dania się jej. Zastanówcie się, czy na długo 
udawało się wam poprzez skandale, przy-
musy i niekończące się dzwonienie do dzieci 
utrzymać tę kontrolę? 

Na dzieci można wpłynąć siłą tylko 
wtedy, gdy są jeszcze dziećmi, podczas gdy 
rodzice mają dla nich bezwarunkowy au-
torytet. Dopóki są na waszym utrzymaniu, 
możecie im coś zabronić, jakoś ukarać. Lecz 
gdy dziecko zacznie dążyć do niezależności, 
rodzice będą mogli mieć na nie wpływ tylko 
wtedy, gdy będą mieli prawdziwy autorytet.

Odpoczynek ze “Słowem”
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Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI STECKIEWICZOWI
z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życze-
nia. Każdy z nas całym sercem chętnie słucha słów 
Twojego kazania, rady czy wsparcia w szczęśliwych 
chwilach lub w trudnej sytuacji życiowej. Twoja mą-
drość, dobroć i troska o ludzi zawsze są dla nas wzo-
rem w życiu codziennym. Dziękujemy za nieskończone 
oddanie Kościołowi i miłość do ludu Bożego! Niech 
Twe prawe dzieło nadal będzie przynosić obfite owo-
ce, a najlepszym darem niech będzie długie i radosne 
życie. Serdecznie prosimy Boga o wielką cierpliwość i 
dużo sił dla Ciebie. Życzymy dobrego zdrowia, świat-
ła duchowego i mądrości, Bożej pomocy i błogosła-
wieństwa w sprawach na co dzień, w niełatwej pracy 
i w dobrych uczynkach. Niech każdy Twój dzień będzie 
pod opieką Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Pan-
ny, a przy wsparciu niebiańskiego patrona św. Micha-
ła Archanioła, niech Twe dobre uczynki będą hojnie 
wynagradzane dla dobra parafian i naszego kościoła!

Z modlitwą wierni parafii
Trójcy Przenajświętszej w Berdówce

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI ZWIERZYŃSKIEMU
z okazji 21. rocznicy święceń kapłańskich składamy 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia na długie lata, 
pokoju i błogosławieństwa Bożego. Niech światło 
Chrystusa oświeca Twą drogę życiową, a Matka Boża 
prowadzi Cię najpiękniejszą drogą do świętości i ota-
cza swoją opieką.

Ruch apostolski „Margaretka” oraz parafianie 
z Wornian i Worony

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
DENISOWI SZMYGINOWI
z okazji imienin z całego serca życzymy mocnego 
zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Jezus Chry-
stus, który powołał Cię do kapłaństwa i powierzył 
pełnienie tej odpowiedzialnej posługi, obdarza wszel-
kimi łaskami i błogosławieństwem, Matka Najświęt-
sza otula swym płaszczem, a święty patron opiekuje 
się w każdej chwili Twego życia.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Międzyrzecza

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
MICHAŁOWI STECKIEWICZOWI
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, 
opieki Matki Najświętszej na każdy dzień, orędowni-
ctwa św. Michała Archanioła, a także mocnego zdro-
wia na długie lata, radości i cierpliwości w niełatwej 
posłudze kapłańskiej. Z całego serca dziękujemy za 
dobroć i otwartość, szczerość i ofiarną posługę.

Z modlitwą i szacunkiem wierni z parafii św. Kazimierza, 
Pierwomajsk-Nieciecz

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
IGOROWI ANISIMOWOWI
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: 
opieki Matki Bożej i hojnych darów Ducha Świętego. 
Niech dobry Bóg oświęca drogę Twojego życia, umac-
nia Twój umysł i serce, aby Słowo, które wychodzi  
z Twoich ust, stało się ogniem światła i mocą naszej 
wiary. Niech Ciało i Krew Zbawiciela tak mocno zjed-
noczy Cię z Bogiem, abyś nigdy nie odszedł od Niego, 
a nasza żarliwa i szczera modlitwa niech Cię wspiera 
w realizacji wszystkich planów i zamiarów na niwie 
Pana Boga i w Twoim życiu. Szczęść Boże na długie 
lata! 

Z darem modlitwy parafianie
z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu 

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI PYSZYŃSKIEMU
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości, 
zadowolenia z posługi kapłańskiej, dobrych i życzli-
wych ludzi na drodze życia. Niech Jezus zawsze bę-
dzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświeca swoim 
światłem, a Matka Boża przytula do swojego serca.

Byli parafianie z parafii Mścibów 

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
ANTONIEMU KOZŁOWSKIEMU
z okazji 16. rocznicy posługi w naszej parafii z całego 
serca życzymy mocnego zdrowia, łask Bożych i opieki 
Matki Najświętszej na każdy dzień życia. Dziękujemy 
za oddaną pracę w naszej wspólnocie, opiekę ducho-
wą, troskę o świątynię, uwagę do każdego wierzącego, 
szczerą modlitwę, dobry uśmiech i wielkie serce.

Wierni
ze wsi Malinowa

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI PYSZYŃSKIEMU
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: 
wszelkich łask Bożych, dobrego zdrowia, sił i wytrwa-
łości, nieustannego zapału w głoszeniu Słowa Boże-
go. Niech szczęście Ci sprzyja, Anioł Stróż obdarza 
miłością, a zdrowie nie zawodzi. W Twoich oczach 
widzieliśmy miłość i dobroć. Jako znak Bożej miłości 
dostrzegamy, że dzięki Twym wysiłkom mamy moż-
liwość spotykać się z Panem Bogiem w odnowionym 
kościele. Modlimy się o siły i zdrowie przez długie lata 
dla Twojej mamy. Serdecznie dziękujemy za posługę, 
modlitwę, życzliwość i troskę o każdego z nas.

Z modlitwą, miłością i szacunkiem parafianie z kościoła  
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rędzinowszczyźnie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
JÓZEFOWI BOGDZIEWICZOWI
 okazji urodzin z całego serca życzymy, aby zdrowie 
było mocne, życie długie, siły twórcze nieskończone, 
a radość codzienna. Niech Cię zawsze oświecają pro-
mienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i 
opieka Maryi Panny, a Jezus obdarza swoimi łaskami. 
Niech miłość i pokój zawsze jaśnieją w sercu. 

Wdzięczni wierni z parafii świętych
Kosmy i Damiana w Ostrowcu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ARTUROWI MAŁAFIEJOWI
z okazji imienin składamy wiązankę serdecznych 
życzeń. Niech zdrowie będzie mocne, siły twórcze 
nieskończone, a radość z owoców pracy codzienna. 
Niech Cię zawsze oświecają promienie miłosierdzia 
Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Maryi Panny, 
Jezus niech króluje w Twoim sercu i obdarza swoimi 
łaskami, a święci patronowie niestrudzenie troszczą 
się o Ciebie. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za szcze-
re modlitwy, pouczające kazania, życzliwość, dobroć, 
skromność, cierpliwość, cudowny uśmiech, a także  
za troskę o ludzi i kościół. Bóg zapłać!

Z pamięcią w modlitwie
parafianie z Grodna-Augustówka

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Po remoncie ponownie otwarto so-
cjalny punkt pomocy w Grodnie przy uli-
cy Dzierżyńskiego 92.

Pracownicy charytatywnej katolickiej 
organizacji „Caritas” diecezji grodzień-
skiej pracują z socjalnie niechronionymi 
warstwami ludności, która potrzebuje 
wsparcia. W punkcie można uzyskać po-
moc w postaci ubrań, butów, pieluszek 
urologicznych, kul, chodzików, pościeli i 
zabawek dla dzieci.

Aktualne wiadomości, zdjęcia, 
wideo. Dowiedz się więcej o życiu 

Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

radio
internetowe 

Czy poczucie winy może być wyznacz-
nikiem szukania grzechu w sobie? Poczucie 
winy jest stanem psychicznym. I nie jest to 
dobry stan, więc jak najszybciej należy z nie-
go wyjść. Z tego może narodzić się początek 
zmian. Jeśli ktoś we mnie próbuje wzbudzić 
poczucie winy, należy powiedzieć sobie: 
„Stop! Co z tego wynika? Co mogę zrobić,  
a czego nie powinienem robić? Co zależy 
ode mnie?”. Poczucie winy nie musi być sta-
tyczne: trzeba z niego wyjść, aby to przynio-
sło owoc.

Zatem poczucie winy jest stanem psy-
chicznym, a nie duchowym. Możesz zajrzeć 
do niego, ale nie musisz kopać.


