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Nasi orędownicy 
przed Bogiem    

GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Pod opieką 
MB Ostrobramskiej   

„Biedni są realną obecnością Chrystusa wśród nas”. Papież Franciszek

 ciąg dalszy na str. 4

ROZPOZNAĆ
WOŁANIE UBOGICH

W TEGOROCZNYM ORĘDZIU NA II ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH PAPIEŻ FRANCISZEK PISZE:
„TEN DZIEŃ ZAMIERZA BYĆ MALEŃKĄ ODPOWIEDZIĄ CAŁEGO KOŚCIOŁA, ROZSIANEGO PO ŚWIECIE,

SKIEROWANĄ DO WSZYSTKICH UBOGICH, ABY NIE MYŚLELI, ŻE ICH KRZYK UPADŁ W PRÓŻNIĘ.
PRAWDOPODOBNIE BĘDZIE KROPLĄ WODY NA PUSTYNI UBÓSTWA, MIMO TO JEDNAK MOŻE STAĆ SIĘ 

OZNAKĄ DZIELENIA Z POTRZEBUJĄCYMI, AKTYWNEGO ODCZUWANIA OBECNOŚCI BRATA I SIOSTRY.
BIEDNI NIE POTRZEBUJĄ AKTU DELEGACJI, LECZ OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA TYCH,

KTÓRZY SŁUCHAJĄ ICH WOŁANIA. [...] MAMY SKŁONNOŚĆ DO TWORZENIA DYSTANSU MIĘDZY NAMI A NIMI 
I NIE ZDAJEMY SOBIE SPRAWY, ŻE W TEN SPOSÓB ODDALAMY SIĘ OD PANA JEZUSA, KTÓRY ICH NIE ODRZUCA, 

ALE WZYWA DO SIEBIE I POCIESZA”. MYŚLĄ PRZEWODNIĄ TEGOROCZNEGO ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH 
SĄ SŁOWA PSALMU 34: „OTO BIEDAK ZAWOŁAŁ, A PAN GO WYSŁUCHAŁ”. 
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Św. siostra Faustyna 
zanotowała w „Dziennicz-
ku” następujące słowa wy-
powiedziane przez Jezusa: 
„Żądam od ciebie uczynków 
miłosierdzia, które mają 
wypływać z miłości ku Mnie. 
Miłosierdzie masz okazywać 
zawsze i wszędzie bliźnim, 
nie możesz się od tego usu-
nąć ani wymówić, ani unie-
winnić” (Dz. 742). Nie chodzi 
o bezsensowne pomaganie, 
które ostatecznie nie przy-
nosi żadnego dobrego owo-
cu, a nieraz nawet niszczy 
dobro już istniejące. Mi-

łosierdzie zawsze zmierza 
ku konkretnym wynikom, 
na których jest budowane 
Królestwo Boże. 

Okazywanie miłosier-
dzia na wzór Jezusa wy-
maga nieraz zakasania 
rękawów i niesienia po-
mocy bliźnim niezależnie 
od możliwych skaleczeń. 
Świadczenie pomocy nie 
jest możliwe bez wysiłku 
i poświęcenia czasu, szcze-
rej życzliwości i cierpliwej 
miłości, gdyż ostatecznie 
żadne bogactwa nie potra-
fią dać człowiekowi pokoju 

i niewyczerpalnej radości.
Pomoc udzielana bliźnim

powinna być nieustannym 
procesem, w którym oka-
zanie wsparcia rozpoczyna 
lub kontynuuje drogę zmia-
ny. Dobro, które czynimy, 
zmienia nas samych, uboga-
ca i sprawia, że dojrzewamy 
w swym człowieczeństwie. 
Pomagając innym, stajemy 
się lepsi, bardziej doskonali. 
Widząc w ludziach bliźnich, 
niszczymy mury dzielące nas 
z tymi, kto nas otacza. 

Światowy Dzień Ubo-
gich, który przeżywa-

my w dziejach Kościoła 
powszechnego po raz drugi, 
jest apelem o przebywanie
w szczególnej bliskości 
z osobami potrzebującymi. 
Jednak w żadnym wypadku 
nie ogranicza on do czynie-
nia dobra na rzecz ubogich 
zaledwie raz w roku! Prze-
ciwnie, przypomina, że po-
winniśmy co dnia wyciągać 
rękę do tych, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Biedni ludzie nie są 
problemem, lecz zasobem, 
z którego możemy zaczerp-
nąć, aby żyć Ewangelią. 

Drodzy Czytelnicy!

Prośmy Pana, byśmy potrafi li nastawić swe serce na głos ubogich, gdyż tylko ono jest zdolne usłyszeć 
krzyk niemy – z bólu, z beznadziei, z rozczarowania i zniechęcenia, z rezygnacji i rozpaczy. Prośmy Pana, by 
się podzielił z nami swoim słuchem na ten Dzień Ubogich, na tydzień, na rok... na zawsze!

Ks. Jerzy Martinowicz

Każdy z uczniów Chrystusa – każdy chrześcijanin – jest powołany do czynienia dobra.
Nie może to być tylko „hobby” czy „opcja do wyboru”. Miłosierdzie jest powołaniem 
wypływającym z przynależności do Kościoła Chrystusowego. Przypomina o tym wielokrot-
nie Nowy Testament: „Bądźcie miłosierni…” (Łk 6, 36), „Błogosławieni miłosierni…” (Mt 5, 7), 
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofi ary...” (Mt 9, 13).  

SŁOWO REDAKTORA

Mk 13, 24-32
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, 

po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swe-
go blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie 
zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. 
Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych 
z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec 
nieba. A od fi gowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy 
już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, 
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te 
wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, 
powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to 
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje 
nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

STWORZYŁ, BY ZBAWIĆ
Chrystus przypomina nam dzisiaj o końcu świata oraz Sądzie 

Ostatecznym, zachęca do nieustannego uważnego czuwania. 
Nie wiemy, kiedy i gdzie dosięgnie nas śmierć, więc na ten mo-
ment spotkania z Bogiem powinniśmy być zawsze gotowi. 

Istnieją w życiu takie sprawy, których nie wolno odkładać 
na później, na jutro, na przyszłość. Osoba roztropna nie uczy 
się jeździć samochodem na pięć minut przed egzaminem; nie 
szczepi się przeciwko grypie, gdy już jest chora... Nie należy 
odkładać sprawy własnego nawrócenia, życia według Ewangelii 
i czynienia dobrych uczynków na „potem”. Nie należy odkładać 
spowiedzi, przeprosin, najważniejszych rozmów aż do chwili, 
gdy znajdziemy się na łożu śmierci. 

Mamy tylko jedno życie tu na ziemi – tak krótkie i kruche, 
więc bardzo cenne! Nie można go zmarnować, gdyż nie ma 
szansy na powtórkę. Żyjąc po Bożemu, możemy kupić bilet 
do Nieba i osiągnąć nagrodę życia wiecznego. Nie odkładajmy 
zatem na później czynienia dobra, uczynków miłości i miłosier-
dzia, pomocy innym. Przemieniajmy naszą doczesność w wiecz-
ność teraz! Nie możemy zapomnieć, że Bóg nas stworzył, a co 
więcej – chce nas zbawić! 

Jak wygląda moje codzienne życie? 

Czy jestem otwarty na potrzeby innych? 
 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ks. Jerzy Martinowicz

J 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem 
żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz 
od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat 
odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani 
wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?”. Odpowiedział Jezus: 
„Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo 
moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 
został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 
stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś 
królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
Mojego głosu”.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
KRÓLA WSZECHŚWIATA

UMARŁ, BY DAĆ ŻYCIE 
Rzeźby Chrystusa są wszędzie: na szczytach gór i dnie 

oceanu, wieżach świątynnych i grobach cmentarnych. Są one 
wyrazem wiary chrześcijan, że Jezus jest Królem Wszech-
świata; wyrazem czci i wdzięczności wobec naszego Pana 
i Zbawcy. Jemu też w tę ostatnią niedzielę roku kościelnego 
w sposób szczególny składamy hołd i oddajemy cześć. 

Chrystus – Król Miłości – umarł na krzyżu, by nas zbawić. 
Okropnie cierpiał, by nas uleczyć. Zniósł nieludzkie upoko-
rzenie, by nas uszlachetnić. Został odrzucony przez ludzi, 
by w Niebie przyjął nas Ojciec. „W poczet złoczyńców został 
zaliczony”, by nam otworzyć drogę do świętości. Dał się „po-
konać na krzyżu”, byśmy zostali zwycięzcami i razem z Nim 
zmartwychwstali i osiągnęli życie wieczne.

Kochajmy innych i dzielmy się z nimi tym, co od Bo-
ga otrzymujemy. Będzie to z naszej strony najlepsze 
i najpiękniejsze podziękowanie dla Chrystusa Króla za niepo-
jętą miłość ku każdemu człowiekowi. 

 
Czy odczuwam w każdej chwili swojego życia,

że Pan troszczy się o mnie?

Jak wygląda mój stosunek do Boga? 

Usłyszeć nieme 
wołanie potrzebujących

Bóg prowadził go przeróżnymi drogami: od roli do szabli, 
od szabli do zsyłki, od zsyłki do klasztornych murów. Potrafi ł za-
chować szacunek dla człowieka i jego godności nawet tam, gdzie 
panowała pogarda. Jest patronem ofi cerów, a także orędowni-
kiem w sprawach trudnych. 

WOJAK, SYBIRAK I PRZEOR 
Rafał Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie 

(Litwa). Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Był człowiekiem dobrze 
wykształconym. Studiował w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, 
w Szkole Agronomicznej w Hory-Horkach oraz w Akademii In-
żynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera 
i stopień porucznika, a w 1855 roku został mianowany asystentem 
matematyki. Od 1859 roku brał udział w projektowaniu linii kole-
jowej Kursk-Kijów-Odessa.

Był jednym z przywódców powstania styczniowego. 24 marca 
1864 roku został aresztowany i skazany na karę śmierci. Jednak 
wyrok zamieniono na przymusowe prace na Syberii. Uwolniony 
w 1874 roku, przyjął obowiązek wychowawcy Augusta Czartory-
skiego w Paryżu (Francja). 

Po trzech latach wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Grazu 
(Austria) i przyjął imię zakonne – brat Rafał od św. Józefa. Po zło-
żeniu ślubów zakonnych studiował teologię. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w Czernej (Polska) 15 stycznia 1882 roku.

Życie zakonnika cechowała duża odpowiedzialność. Zawsze 
był skupiony, zjednoczony z Wszechmogącym, posłuszny regułom 
zakonnym, gotowy do wyrzeczeń, postów i umartwień. Bez reszty 
oddany Bogu, umiał miłować Go również w drugim człowieku. 

Zmarł 15 listopada 1907 roku w założonym przez siebie klasz-
torze w Wadowicach. Został pochowany na cmentarzu zakonnym 
w Czernej. Papież Jan Paweł II beatyfi kował go w 1983 roku pod-
czas Mszy św. na krakowskich Błoniach (Polska), a kanonizował 
w 1991 roku w Rzymie (Włochy). 

 CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD ŚW. RAFAŁA KALI-
NOWSKIEGO? 

        Przykład świętego pokazuje, że dla Boga nie ma nic 
niemożliwego. Nieważne, ile szans zmarnowaliśmy, ile czasu 
straciliśmy... Póki żyjemy, ciągle mamy szansę na odbudowa-
nie bliskich relacji z Wszechmocnym oraz bliźnimi.

CIEKAWE!
O. Rafał wiele godzin spędzał w konfesjonale. Wstawał 

o 3.45, od 4.00 do 5.00 odprawiał rozmyślanie w chórze zakon-
nym, o 5.00 odmawiał brewiarz, po czym rozpoczynał spowiedź 
przed Mszą św. Po dłuższym dziękczynieniu za dar Eucharystii 
ponownie szedł do konfesjonału, w którym często pozosta-
wał do późnych godzin popołudniowych, a niejednokrotnie aż 
do wieczora. 

Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przy-
wracania ludziom spokoju sumienia. Przeżyty w młodości 
kryzys wiary (gdy przez ponad 10 lat żył bez sakramentów) 
ułatwiał mu zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciw-
ko Stwórcy. Nikogo nie potępiał, lecz starał się pomóc. Jako 
wspaniały spowiednik zyskał miano „męczennika konfesjonału”.  

Z UST ŚWIĘTEGO
„Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa; nie żołnierzem, 

który szuka swojej przyjemności, lecz żołnierzem wiernym ta-
kiego Króla, który w pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach przebył 
swoje życie”.  

WSPOMNIENIE LITURGICZNE
Kościół wspomina św. Rafała Kalinowskiego 20 listopada.

Ks. Jerzy Martinowicz

W ikonografii św. Rafał
jest przedstawiany w postawie modlitwy,

w habicie karmelity.

Św. Rafał 
Kalinowski:

patron
żołnierzy 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

K a t e c h i z m 
głosi: „Człowiek, 
używając dóbr, 
powinien uważać 
rzeczy zewnętrz-
ne, które posiada, 
nie tylko za włas-

ne, ale za wspólne w tym zna-
czeniu, by nie tylko jemu, ale 
i innym przynosiły pożytek. 
[...] Posiadanie jakiegoś dobra 
czyni jego posiadacza zarząd-
cą Opatrzności” (KKK, 2404). 
Posiadanie jest odpowiedzial-
nością, [...] a wszelkie dobro 
wykradzione z logiki Bożej 
Opatrzności jest zdradzone 
w swym najgłębszym znacze-
niu. To, co naprawdę posia-
dam, jest tym, co potrafi ę dać. 
Rzeczywiście, jeśli nie potrafi ę 
czegoś dać, to dlatego, że ta 
rzecz mnie posiada, ma nade 
mną władzę, a ja jestem jej 
niewolnikiem. 

Posiadanie dóbr jest oka-
zją do ich pomnożenia przez 
kreatywność i wielkoduszne 
używanie, aby w ten sposób 
wzrastać w miłości i wolno-
ści. Kochaj twoimi dobrami, 
wykorzystaj swoje środki, 
by kochać, tak jak potrafi sz. 
Wówczas twoje życie staje się 
dobre, a posiadanie staje się 
prawdziwym darem. Ponie-
waż życie to nie czas na po-
siadanie, lecz na miłość. 

 Fragment przemówienia 
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 07.11.2018

Papież Franciszek

Niezależnie 
od tego, kim jeste-
śmy, co czynimy, 
jakie szczególne 
zadanie daje nam 
Bóg do zrealizo-
wania w życiu, 

wszyscy jesteśmy powołani 
do świętości, czyli zaproszeni 
do życia wiecznego w bezgra-
nicznej miłości Bożej.

Do świętości człowiek 
dorasta, dojrzewa, kształtuje 
ją w sobie, naśladując Chry-
stusa, praktykując czynną 
miłość do Pana i bliźniego, 
współpracując z łaską Bożą 
w pokonywaniu własnych wad 
i złych skłonności. […] Droga 
do świętości i zbawienia jest 
dla każdego inna. Wszech-
mocny nie chce przecież mieć 
przed sobą w Niebie milionów 
kopii konkretnych posta-
ci świętych, ale oryginalne 
i wyjątkowe osoby, które 
świadomie i dobrowolnie – 
każda na swój własny spo-
sób – oddają Mu chwałę 
swym życiem i postępowa-
niem. Tym, czego możemy 
i powinniśmy się nauczyć 
od świętych, jest cierpliwe 
przekraczanie własnych ogra-
niczeń, wykorzenianie swych 
wad, odnoszenie zwycięstw 
nad własnymi słabościami, 
a także pomnażanie w sobie 
chrześcijańskich cnót.

Jest takie piękne i bardzo 
aktualne powiedzenie: „Nie 
ma świętego bez przeszłości 
i nie ma grzesznika bez przy-
szłości”. Droga do świętości 
nie jest przed nikim zamknię-
ta, tylko trzeba mieć odwagę 
i pragnienie, by na nią wejść.

Fragmenty homilii, 
wygłoszonej podczas uroczystości 

Wszystkich Świętych w bazylice 
katedralnej w Grodnie, 01.11.2018

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

POMOC W SPRAWACH
 TRUDNYCH I 

BEZNADZIEJNYCH
O porządku, który wprowa-

dzili Niemcy po zajęciu Grodna 
w trakcie II wojny światowej, 
można opowiadać bardzo dużo. 
Wszędzie były wywieszone 
ulotki, w których informowano, 
że każdy, kto naruszy prawo nie-
mieckie, zostanie rozstrzelany 
na miejscu. Pamiętam, że zimy 
w tamtych latach były bardzo 
srogie. Okropnie marzliśmy, 
gdyż zdobyć opał było strasz-
nie trudno, brakowało drewna 
i węgla. W rodzinie nie zostało 
nikogo z mężczyzn, więc mama 
musiała coś wymyślić sama. 
W salonie stał duży piec, wybu-
dowany z ładnych kolorowych 
kafl i, zdobiony gzymsem z her-
bem. Jednak zużywał dużo opa-
łu, więc mama znalazła u kogoś 
mały żelazny okrągły piecyk. 
Umieściliśmy go pośrodku po-
koju. Dookoła postawiliśmy ka-
napy i łóżka. Zwykle nocowały 

u nas dwie lub trzy rodziny. Pa-
liliśmy wszytko, co tylko było 
można: gorsze meble, stare 
książki...

Aż tak nas przycisnęło, że
mama postanowiła pójść 
po drewno na ruiny zbombardo-
wanych sąsiedzkich domów mi-
mo zakazu wstępu. Za wtargnię-
cie się tam groziło rozstrzelanie. 
Pamiętam leżącego na ulicy
Orzeszkowej zabitego mężczy-
znę: na plecach miał worek, 
na którym widniała kartka z na-
pisem „On kradł”. Jednak mama 
nie zrzekła się zamiaru i popro-
siła kumę Irenę pójść razem 
z nią. „Może nic nam nie zrobią. 
Pewnie i tak nie zostało tam 
żadnych całych i dobrych rze-
czy” – rzekła wtedy. 

Udały się na ruiny, sporzą-
dziły wiązanki, włożyły je sobie 
na plecy i już chciały ruszać 

w stronę domu, gdy nagle usły-
szały krzyk: „Halt! Halt!”. Byli 
to niemieccy żołnierze. Prze-
straszone kobiety uklęknęły i 
zaczęły się modlić. W tym mo-
mencie mamusia dostrzegła 
pod gruzami obraz Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Ukryła go pod 
płaszczem, mówiąc do kumy: 
„Ireno, jeżeli będziemy ginąć, 
to chociaż Matka Boża będzie 
z nami”.

Podeszli do nich dwaj żoł-
nierze oraz ofi cer, każdy z bronią 
w ręku. „Co tu robicie? Czy nie 
wiecie, że rabować nie wolno, że 
już godzina policyjna?” – zapy-
tali. Mamusia rozumiała po nie-
miecku i nawet rozmawiała, 
więc zaczęła tłumaczyć, że nie 
przyszli tutaj, by kraść, tylko 
szukały opału, gdyż w domu 
jest bardzo zimno, marzną dzie-
ci i staruszki. W pewnej chwili 
ofi cer zauważył, że mama coś 
chowa pod płaszczem. Zapytał 
więc, co to jest. „Obraz Matki Bo-
żej, leżał tutaj. Skoro mieliście 

do nas strzelać, to wzięłam go, 
by ginąc, prosić Maryję o ratu-
nek dla naszych dzieci” – odpo-
wiedziała. „Jesteście wierzące, 
jednak poszłyście kraść mimo 
zakazu?” – oburzył się ofi cer. 
„Każda matka będzie ratowała 
swoje dzieci, nawet narażając 
się na śmierć” – odparła mama. 
Ofi cer kazał wziąć wiązanki i 
zaprowadzić go do ich domu. 
Chciał sprawdzić, czy mama 
mówi prawdę. 

Gdy Niemcy weszli do 
domu, zobaczyli przed sobą 
nas: dzieci, ubrane w kurtki, 
oraz siedzące na środku poko-
ju modlące się staruszki. Ofi cer 
kazał zdjąć z pleców wiązanki i 
zacząć palić w piecu. Potem wy-
ciągnął portmonetkę, pokazał 
zdjęcie swojej żony z dziećmi i 
rzekł: „Pamiętajcie, nie wszyscy 
będą tacy, jak ja. Gdy ujrzą was 

na tych ruinach, zabiją na miej-
scu. Jeżeli wierzycie w Matkę 
Boską, módlcie się do Niej, pro-
ście, by i moje, i wasze dzieci 
zostały przy życiu”. 

Gdy Niemcy odeszli, zaczę-
liśmy z radości płakać, ściskać 
jeden drugiego. Potem razem 
się pomodliliśmy, wrzuciliśmy 
drewno do pieca i szczęśliwe 
zasnęliśmy w ciepłym pokoju. 
Jednak z rana usłyszeliśmy pu-
kanie do drzwi. Na schodach 
stali żołnierze. Kazali mamie 
i Irenie zaraz się stawić przed 
ofi cerem, gdyż ma do nich ja-
kąś sprawę. Zrozpaczona babcia 
rzekła: „Wiadomo, jaka to będzie 
sprawa. Już chyba więcej nie zo-
baczymy swoje córki”. Żołnierze 
poprowadzili kobiety do komi-
sariatu. W czasie ich nieobecno-
ści nie podnosiliśmy się z kolan, 
modliliśmy się przed obrazem 
Matki Bożej Ostrobramskiej. 
Wróciły całe i zdrowe. Bardzo 
się ucieszyliśmy, a one rzekły: 
„Pan Bóg posłał do nas tego 

człowieka! Zobaczcie, co nam 
dał”. I wyciągnęły z kieszeni kar-
teczki na węgiel, drewno, mydło 
i rosół.

Na rogu ul. Hoovera (dzi-
siejsza Telmana) znajdowała się 
nieduża fabryka, gdzie produ-
kowano kiełbasy dla Niemców. 
Potem je gotowano, a rosół roz-
dawano mającym odpowied-
nie karteczki. Jako najstarsza 
z dzieci chodziłam tam dwa 
razy w tygodniu. Bardzo cierpie-
liśmy z braku jedzenia. Czasami 
mamusi udawało się zdobyć 
jakieś ziemniaki, uzbierać po-
krzywy, lebiody czy szczawiu 
i ugotować zupę. Ten rosół był 
dla nas prawdziwym ratun-
kiem. Pamiętam, że gdy otwie-
rano drzwi do piwnicy, uderzała 
stamtąd pyszna woń... Nieraz 
z głodu traciłam przytomność. 
Na kartki otrzymywaliśmy także

chleb. Choć był na połowę 
z ościami, wyboru nie mieliśmy 
i jedliśmy nawet taki.

Obraz Matki Bożej Ostro-
bramskiej, znaleziony na rui-
nach, powieszono na ścianie. 
Zawsze troszczyliśmy się o to, 
by stały przy nim jakieś kwiaty, 
paliła się świeca. Nieustannie 
dziękowaliśmy Maryi Pannie 
za jej miłosierdzie i opiekę 
nad nami. 

     NIE WYRZEC SIĘ WIARY
Po wojnie babcia i jej sy-

nowie wyjechali do Polski, my 
zaś zostaliśmy w Grodnie. Życie 
w Związku Radzieckim nie było 
łatwe, ale Pan Bóg nas nie opuś-
cił. Cierpieliśmy prześladowania 
z powodu „piętna” rodziny szla-
checkiej. Mama nawet musiała 
spalić wszystkie dokumenty 
i zdjęcia, w ten sposób starając 
się uchronić przed niebezpie-
czeństwem. Prześladowano nas 
także za wiarę, więc musieliśmy 
przenieść wszystkie obrazy z sa-
lonu do sypialni, gdzie nikt nie 
miał wstępu. Po tym, jak przy-
szli do nas z przeszukiwaniem, 
mamusia poprosiła: „Dzieci, ni-
komu nie mówcie, kim są nasza 
babcia, dziadek, tatuś. Musicie 
usteczka zamknąć na zameczek. 
Gdyby ktoś się pytał, odpowia-
dajcie, że nic nie wiecie”. 

W 1955 roku wyszłam za 
mąż. Wtedy mama przekazała 
mi jako najstarszej z córek obraz 
Matki Bożej Ostrobramskiej. 
W tamtych ateistycznych czasach 
trudno nam było zachowywać 
swoją wiarę. Obydwoje z mę-
żem zajmowaliśmy wysokie sta-
nowiska w pracy, więc wszystko 
musieliśmy robić po kryjomu: 
chodzić do kościoła, odmawiać 
modlitwy. Pamiętam, że przed 
Bożym Narodzeniem zawsze 
musieliśmy zawieszać okna, 
by nikt nie widział, że wcześ-
niej postawiliśmy choinkę. A by 
na Wielkanoc móc podzielić 
się jajkiem, trzeba było albo sa-
memu się kryć po drodze 
do świątyni, albo kogoś prosić, 
by poświęcił. Obraz i krzyż cho-
wałam za szafą. Modliłam się 
świadoma, że Pan Bóg wszyst-
ko widzi i wie. 

SEN
Pewnego razu przyśnił mi 

się niezwykły sen. Spoglądam 
przez okno na krówki, które 
chodzą po takiej pięknej zielo-
nej łące, i mówię: „Boże, dzię-
kuję Ci za ten wspaniały dzień!”. 
W tej chwili patrzę na ścianę 
i widzę tam niby obraz Matki 
Bożej. Jaśnieje w aureoli światła, 
zupełnie inny niż w rzeczywi-
stości. A Maryja mówi do mnie: 
„I nie wstyd ci, że dotychczas 
jeszcze się modlisz i boisz. 

Spójrz, co się dzieje na świecie”. 
Znów spoglądam przez okno, a 
tam tyle światła, tęcze takie ra-
dosne... Po czym odpowiadam: 
„Matko Przenajświętsza, wszyst-
ko zrozumiałam, przebacz mi, 
Królowo Nieba i Ziemi! Daruj, 
że do tej pory nie umieściłam 
Twego obrazu w najpiękniej-
szym miejscu w swoim domu!”. 
Padam na kolana i zaczynam się 
modlić. Maryja odpowiada: „Nie 
bój się i powiedz wszystkim, by 
się nie bali. Błogosławię was i 
świat cały”. 

Po tych słowach się obudzi-
łam i zobaczyłam, że w rzeczywi-
stości niby próbuję uklęknąć. Za-
częłam prosić: „Matko, zlituj się,
przebacz!”. Potem wstałam, popa-
trzyłam w okno, zobaczyłam, jak
krowy idą na łąkę. Drżącymi ręko-
ma wyjęłam obraz zza szafy,
postanawiając, że od tej chwi-
li będzie się znajdował  na najwi-
doczniejszym miejscu. Niedługo
potem obudził się mąż. Uj-
rzał wiszący na ścianie obraz. Wy-
tłumaczyłam, że Matka Boska da-
ła mi znak i już nie musimy się bać.

BEZ BOGA ANI DO PROGA
Z odległości minionych lat 

mogę stwierdzić, że największą 
radością na ziemi jest Pan Bóg 
w duszy i sercu człowieka, a naj-
większym szczęściem i boga-
ctwem jest zdrowie oraz rozwój 
duchowy nas samych i naszych 
bliźnich.

Czasami gdy rozmawiam 
z ateistami, zadaję im pytanie: 
„Co macie dobrego?” Radości 
ani na tym świecie, ani na tam-
tym nie posiądą. Kiedy życie 
dobiegnie końca, każda dusza 
stanie przed Bogiem. A wten-
czas Pan zapyta: „Dlaczego tak 
postępowałeś, a nie inaczej?”. 
Trzeba więc się starać czym 
prędzej pojednać się z Bogiem, 
gdyż On był, jest i będzie, a to, 
co jest tymczasowe, przeminie. 
Na tej ziemi tylko zdajemy eg-
zamin, Wszechmocny zaś patrzy 
na nasze czyny, na nasze życie. 

Dla wszystkich niewierzą-
cych proszę miłosiernego Stwór-
cę o opamiętanie, by czym prę-
dzej się z Nim pojednali, by 
świat był jako jedno, gdyż wszy-
scy jesteśmy braćmi i siostrami, 
dziećmi Pana Boga. Proszę też 
o wzrost duchowy dla każdego 
człowieka, o światło w duszy 
i sercu. Nie życzmy tego, co nam 
niemiłe. Postępujmy tak, by po-
tem wstydu nie mieć. Śpieszmy 
się czynić dobro. Niech wszyscy 
poznają radość Chrystusowej 
wiary i słodycz modlitwy! Niech 
Opatrzność Boża zawsze nad 
nami czuwa i Maryja ma w swej 
opiece!

Notowała Kinga Krasicka

TO
PRAWDZIWY 

CUD!
„Najgorsze, co człowiek mógł wymyślić – 

zazdrość, chciwość, gniew i wojna, któ-
ra pozostawiła niezatarte piętno 
na psychice każdego człowieka, 
zmuszonego do przejścia przez 
to piekło. Zabrała ona niewin-
nym ludziom marzenia, miłość, 
poczucie bezpieczeństwa – 
mówi grodnianka Krystyna 
Żulego. – Przetrwaliśmy te 
straszne czasy, bo Matka Boża 
Ostrobramska okryła nas płasz-
czem swojej opieki. Pamięć o tym się 
nie zatarła mimo upływu lat...”.

w stronę domu, gdy nagle usły-w stronę domu, gdy nagle usły-
szały krzyk: „Halt! Halt!”. Byli szały krzyk: „Halt! Halt!”. Byli 
to niemieccy żołnierze. Prze-to niemieccy żołnierze. Prze-

na tych ruinach, zabiją na miej-na tych ruinach, zabiją na miej-
scu. Jeżeli wierzycie w Matkę scu. Jeżeli wierzycie w Matkę 
Boską, módlcie się do Niej, pro-Boską, módlcie się do Niej, pro-

„Najgorsze, co człowiek mógł wymyślić – „Najgorsze, co człowiek mógł wymyślić – 
zazdrość, chciwość, gniew i wojna, któ-zazdrość, chciwość, gniew i wojna, któ-
ra pozostawiła niezatarte piętno ra pozostawiła niezatarte piętno 
na psychice każdego człowieka, na psychice każdego człowieka, 

straszne czasy, bo Matka Boża straszne czasy, bo Matka Boża 
Ostrobramska okryła nas płasz-Ostrobramska okryła nas płasz-
czem swojej opieki. Pamięć o tym się czem swojej opieki. Pamięć o tym się 

Dom rodzinny, który przetrwał II wojnę światową

Krystyna Żulego nie wyobraża sobie domu bez obrazu 
Matki Bożej Ostrobramskiej
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  Z okazji 300-lecia śmierci 
św. Jana Chrzciciela de la Salle 
papież Franciszek udzielił 
odpustu zupełnego na cały 
okres obchodów Roku Jubile-
uszowego (od 17 listopada do 
31 grudnia 2019 roku). Można 
go będzie uzyskać pod zwy-
kłymi warunkami: odbywając 
pielgrzymkę do sanktuarium 
św. Jana Chrzciciela de la 
Salle w Rzymie lub do miejsca 
związanego z życiem świętego, 
a także poprzez nawiedzenie 
któregoś z ośrodków kultu, 
gdzie znajduje się jego ołtarz, 
relikwie, fi gura lub wizerunek; 
udział we Mszy św. lub innym 
nabożeństwie, które zakończą 
modlitwy „Ojcze nasz”, „Wie-
rzę w Boga” oraz modlitwa 
do Matki Przenajświętszej; 
modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego; realizacja dzieł mi-
łosierdzia właściwych chary-
zmatowi św. La Salle.

  W Rzymie odbyła się bea-
tyfi kacja Klelii Merloni (1861–
1930) – założycielki Zgroma-
dzenia Sióstr Apostołek Naj-
świętszego Serca Jezusowego. 
Zakonnica poświęciła swe 
życie ubogim oraz niepiśmien-
nym kobietom. Wychowanie 
uważała za sprawę miłosier-
dzia, więc od swoich kontynua-
torek wymagała jakościowej 
formacji, by potem mogły 
one kształtować podopieczne 
jako wolne kobiety, zdolne do 
założenia dobrej rodziny oraz 
zdobycia godnej pracy i miej-
sca w społeczeństwie.

  Komisja Episkopatów 
Wspólnoty Europejskiej opub-
likowała dokument na te-
mat przyszłości pracy. Mówi 
się w nim, że praca nie jest 
dla człowieka wyłącznie źród-
łem dochodu, lecz nadaje tak-
że sens jego życiu. Jednak 
w dzisiejszych czasach coraz 
bardziej zaciera się granica 
między pracą a życiem pry-
watnym. Komisja podkreśla, 
że tzw. telepraca umożliwia 
większą autonomię w organi-
zacji czasu, ale też coraz więcej 
osób odczuwa „presję pracy”. 
Tym samym pozostawia to 
mniej miejsca na wolontariat 
i życie rodzinne.

  Niedaleko Watykanu, 
w małym niepozornym kościele 
pw. Sacro Cuore del Suffragio 
(Wstawiennictwa Najświęt-
szego Serca) nad Tybrem, 
znajduje się Muzeum Dusz 
Czyśćcowych. Jego kolekcję 
tworzą nie dzieła sztuki sa-
kralnej, lecz fi zyczne dowody 
na istnienie czyśćca, pozo-
stawione przez dusze w nim 
pokutujące. Ekspozycja za-
wiera między innymi wypalone 
na różnych przedmiotach od-
ciski dłoni zmarłych, którzy po 
śmierci przyszli prosić bliskich 
o modlitwę.  

  Zakończyły się zdjęcia 
fabularne do filmu „Miłość 
i Miłosierdzie”. „To nie jest 
kino religijne. To jest kino 
o niezwykłej postaci i niezwy-
kłym kulcie, który w sposób fe-
nomenalny rozprzestrzenił się 
na cały świat” – mówi Michał 
Kondrat, reżyser fabularyzo-
wanego dokumentu. Produ-
centem obrazu jest Fundacja 
Filmowa im. św. Maksymi-
liana Kolbe. Uroczysty pokaz 
przedpremierowy w Watykanie 
oraz ogólnoświatowa premie-
ra filmu zaplanowana jest 
na 2019 rok.

credo.pro; niedziela.pl;
ekai.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

UBÓSTWO
NIE JEDNĄ MA TWARZ

Biednych jest wśród nas, 
niestety, coraz więcej. Ubó-
stwo ma dziś wiele twarzy: 
bezdomnych i uciskanych, 
porzuconych i osamotnio-
nych, cierpiących i chorych, 
kobiet i mężczyzn wykorzy-
stywanych do katorżniczej, 
a czasami głęboko niemo-
ralnej pracy, dzieci, pozba-
wionych możliwości roz-
woju własnych uzdolnień 
i talentów. . . 

Ubogich można spot-
kać nie tylko w szpitalach, 
domach spokojnej staro-
ści oraz więzieniach, lecz 
także na klatce schodowej, 
w mieszkaniu obok. W naj-
bliższym sąsiedztwie z na-
mi nieraz znajdują się osoby 
potrzebujące ciepła, dobre-
go słowa, życzliwości, ka-
wałka chleba. . . Czekają na to
nie raz w roku, nie tylko 
w dniu, w którym Kościół 
w sposób szczególny zachęca 
wiernych do czynienia dob-
ra na rzecz ubogich. Dla-

tego też świadczenie tego 
typu pomocy jest dla ludzi 
wierzących obowiązkiem 
stałym, bez daty ważności. 

ODWAŻYĆ SIĘ
NA SPOTKANIE Z UBOGIM

Papież Franciszek nie-
ustannie wzywa, byśmy 
odważyli się na prawdziwe 
spotkanie z ubogimi: spoj-
rzenie w oczy, wyciągnięcie 
ręki, rozmowę. W orędziu 
na Dzień Ubogich Ojciec 
Święty przypomina, że tro-
ska ludzi wierzących o takie 
osoby nie może ograniczać 
się do pewnej formy pomo-
cy, lecz wymaga owej „wraż-
liwej miłości”, która traktuje 
drugiego jako osobę i szuka 
jego dobra. „Każdy chrześci-
janin i każda wspólnota są 
wezwani, by być narzędzia-
mi Boga na rzecz wyzwo-
lenia i promocji ubogich” –
zaznacza papież.

Tak niewiele potrzeba, 
aby dać odrobinę szczęścia i
ciepła potrzebującemu, któ-
ry co dnia wyciąga do nas 
dłoń, gdy spieszymy się 
do pracy, idziemy do świąty-
ni. Szczere spojrzenie w oczy,
zadane z troską pytanie 
z pewnością doda ubogiemu 
otuchy, podniesie na duchu. 
Takiego właśnie – rzeczywi-
stego – spotkania potrzebu-
ją ci ludzie. Nieraz jest ono 
dla nich dużo cenniejsze 
od pomocy materialnej. 

KOCHAJ
BLIŹNIEGO SWEGO

Pan Jezus nieustannie 
wzywa wszystkich do miło-
ści Boga i bliźniego, którą 
realizować możemy i po-
winniśmy poprzez nieobo-
jętność do osoby cierpiącej, 
chorej, samotnej, tak jak to 
czynił sam Chrystus. „Praw-
dziwa miłość nie jest mgli-
stym uczuciem ani ślepą na-
miętnością – mówił św. Jan 
Paweł II. – Jest wewnętrzną 
postawą, ogarniającą całe 
jestestwo człowieka. Jest 
patrzeniem na bliźniego 

nie po to, by się nim posłu-
żyć, ale by mu służyć. Jest 
umiejętnością radowania się 
wraz z tymi, którzy się radu-
ją, i cierpienia z cierpiącymi”.

Wymownym świade-
ctwem takiej postawy jest 
życie dziś świętej Joan-
ny Beretty Molli. Świadczą 
o tym słowa jej córki Emanu-
eli: „Przede wszystkim była 
pogodną, zwykłą matką ro-
dziny, a jednocześnie świętą. 
Jej życie było pełne radości, 
bo zdawała sobie sprawę 
z tego, że Bóg ją kocha. Było 
jednak również naznaczone 
cierpieniem, śmiercią siostry 
i rodziców. Ale mając wielką 
siłę duchową, nie poddawa-
ła się rozpaczy. Postanowiła, 
że będzie lekarzem. To był 
dla niej nie tylko zawód, lecz 
także misja, dzięki której 
mogła się spotkać z ludźmi 
ubogimi i cierpiącymi, w któ-
rych widziała oblicze Jezusa”.

Największy dar, który 

każdy może ofi arować innej 
osobie, poza darem miłości, 

to nasz czas i życie. Miejmy 
odwagę zaangażować się 
w dzieła pomocy oraz róż-
norodne formy działalno-
ści charytatywnej, by nieść 

ludzkim sercom nadzieję 
akceptacji i miłości.  

KAŻDY Z NAS 
JEST UBOGI 

By nie odwracać wzro-
ku od biednych i potrze-
bujących, trzeba pamiętać 
o jednej ważnej prawdzie: 
wszyscy jesteśmy ubodzy, 
gdyż każdy żyjący na ziemi 
człowiek jest grzesznikiem 
i dłużnikiem Bożego Miło-
sierdzia. Mogę być lepiej ub-
rany, odżywiony, zdrowszy,

bardziej wykształcony. . . Jed-
nak czy ten fakt daje mi pra-
wo do tworzenia nienatural-
nego dystansu między sobą 
a innymi ludźmi? Czy nie 
jesteśmy wszyscy dziećmi 
tego samego kochającego i 
miłosiernego Boga? A prze-
cież dla Stwórcy nie ma lep-
szych i gorszych, biednych i 
bogatych. 

W dzisiejszych czasach 
szczególnie ostro odczu-
wamy wprost przynaglenie 
do przekazywania praw-
dy o miłosierdziu Bożym 
słowem i czynem. Św. Jan 
Paweł II nauczał: „Jezus 
Chrystus ukazał, że czło-
wiek nie tylko doświadcza 
i «dostępuje» miłosierdzia 
Boga samego, lecz tak-
że jest powołany do tego, 
ażeby sam «czynił» miło-

sierdzie drugim: «Błogosła-
wieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią» 
(Mt 5, 7). Kościół znajduje 
w tych słowach wezwanie 

do czynu…” (Dives in miseri-
cordia, 1980).

JAK OWOCNIE ZMIENIAĆ 
WŁASNE SERCE ORAZ 

OTOCZENIE? 

Przede wszystkim trze-
ba prosić Chrystusa Pana, 
by dotknął naszego umysłu 
i uwolnił od chęci panowa-
nia i posiadania czegokol-
wiek. Żaden dar ani talent 
nie został nam dany po to, 
byśmy się wywyższali, od-
osobniając się od naszych 

braci i sióstr, lecz byśmy 
jeszcze bardziej mogli im 
pomagać. 

Nieraz inicjatywy, nawet 
szlachetne i bez wątpienia 
niezbędne, są ukierunko-
wane raczej na zadośćuczy-
nienie własnemu „ja” niż 
na próbę zrozumienia woła-
nia ubogiego. „Staliśmy się 
więźniami kultury, która na-
kłania do przeglądania się 
w lustrze oraz nadmiernej 
troski o siebie, uważając, że 
wystarczy gest altruizmu, by 
być zadowolonym, bez ko-
nieczności bezpośredniego 
zaangażowania” – zauważa 
papież Franciszek.

Ludzie biedni ewange-
lizują, pomagając co dnia 
odkrywać piękno Dobrej No-
winy. Nie przegapmy okazji 
do bycia miłosiernymi, by 

rzeczywiście spotkać Chry-
stusa, który „będąc bogatym, 
dla nas stał się ubogim, aby 
nas ubóstwem swoim ubo-
gacić” (2 Kor 8, 9). „Poczujmy

się wszyscy w tym dniu dłuż-
nikami ubogich, abyśmy 
poprzez wyciągnięte ręce 
do siebie nawzajem mogli 
zrealizować zbawcze spot-
kanie, które umacnia wia-
rę, urzeczywistnia miłość i 
umożliwia nadzieję w kro-
czeniu bezpiecznie na dro-
dze do Pana, który przycho-
dzi” – apeluje Ojciec Święty. 

Ks. Jerzy Martinowicz 

ROZPOZNAĆ
GŁOS UBOGICH

Ludzie żyjący w ubóstwie mają silną potrzebę 
zostania wysłuchanymi

Siostry nazaretanki w Grodnie codziennie 
przygotowują obiady dla biednych, na Wielkanoc 
i Boże Narodzenie organizują dla nich świąteczny stół

Obchody Światowego Dnia Ubogich
mają na celu wsparcie osób w kryzysie 
bezdomności, a także uwrażliwienie 
wiernych i zachętę do codziennego 

niesienia pomocy ubogim.

I Światowy Dzień Ubogich ogłosił papież Franciszek
w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Watykan 
zostanie udekorowany 

na Boże Narodzenie

Na początku grudnia 
na Placu św. Piotra od-
będzie się uroczysta ina-
uguracja świątecznej 
choinki i szopki.
Duże drzewo o wysokości 

około 21 metrów zostanie 
przywiezione z włoskiej diece-
zji Concordia-Pordenone. De-
koracje oraz iluminacje choin-
kowe powstaną we współpracy 
z firmą  „Osram”. Wykona ona 
najnowsze girlandy o wysokim 
przekazie kolorów, sporzą-
dzone z troską o ekologię i 
oszczędność prądu.

Świąteczna szopka przybę-
dzie na Plac św. Piotra z mia-
sta Jesolo, leżącego na brzegu 
Morza Adriatyckiego. Zostanie 
wykonana z piasku, tradycyjną 
lokalną metodą.

Statek-szpital dla Amazonii

Ojciec Święty pobłogosła-
wił projekt, dzięki które-
mu lekarze dotrą do lu-
dzi mieszkających z dala 
od szpitali.  

W czasie medycznego 
rejsu statek-szpital noszący 
imię papieża Franciszka 
będzie pokonywał ponad 
tysiąc kilometrów, by dotrzeć 
do położonych wzdłuż rzeki 
12 gmin, zamieszkanych przez 
ok. 700 tys. ludzi. Dla wielu 
z nich będzie to jedyna oka-
zja do spotkania lekarza, 
szczególnie specjalisty. Na 
pokładzie statku znajduje 
się m.in. laboratorium, gdzie 
można wykonać podstawowe 
badania, apteka, sale opera-
cyjne, a także część diagno-
styczna wyposażona m.in. 
w rentgen, USG i mammograf. 

Znaczki spod ręki mafioso

Watykan wypuści serię 
znaczków bożonarodzenio-
wych, w której znajdą się 
grafiki narysowane przez 
więźnia. 
Obrazy Zwiastowania i Na-

rodzin Pana Jezusa, to dwa 
dzieła, które Stolica Apostol-
ska wybrała na wzór znaczków 
pocztowych. Ich twórcą jest 
Marcello D’Agata, od 25 lat 
odbywający karę dożywot-
niego pozbawienia wolności 
za działalność mafijną w me-
diolańskim zakładzie karnym 
o zaostrzonym rygorze.

Szef Biura Filatelistycznego 
przy Gubernatoracie Państwa 
Watykańskiego wskazuje, że 
powierzenie wykonania bo-
żonarodzeniowych znaczków 
pocztowych więźniowi jest 
znakiem nadziei, zaufania 
i wiary w bliźniego, w jego 
zdolność do zrozumienia po-
pełnionego zła oraz zadość-
uczynienia.

Z muzyką przez życie

W rodzinie Stankiewi-
czów wszyscy w ten czy inny 
sposób są związani z muzyką: 
ojciec gra na akordeonie i gi-
tarze, matka pracuje jako dy-
rektor muzyczny w sopoćkiń-
skiej szkole, córki śpiewają i 
grają na fortepianie i gitarze. 
Stankiewiczowie są zgrani, 
pozytywni, aktywni. Nie-
ustannie organizują rodzin-
ne występy, uczą się nowych 
pieśni, dzieląc się dobrym 
humorem tak z bliskimi, jak i 
z sąsiadami z miasteczka.

Grzegorz Stankiewicz, 
głowa rodziny, opowiada, że 
ta tradycja muzyczna ciągnie 
się przez pokolenia.

– Mój dziadek był bardzo 
utalentowanym skrzypkiem, 
grał na wszystkich weselach 
i zabawach. Zgodnie z tra-
dycją, pragnął przekazać 
swoje inspiracje starszemu 
synowi, jednak tamten był 
bardzo daleki od muzyki. Mój 
ojciec był najmłodszy z braci, 
ale najbardziej ze wszyst-
kich interesował się grą 
na skrzypcach. Ciągle cho-
wano od chłopca instrument, 
jednak on po raz kolejny go 
znajdował. Dziadkowi nic in-
nego nie pozostawało, jak na-
uczyć go gry na skrzypcach – 
opowiada pan Grzegorz. – 
Z czasem tata został świet-
nym muzykiem, bez którego 
się nie obeszło żadne świę-
to na wsi. Ja wraz z moimi 
braćmi również przejąłem 
ojcowski zachwyt muzyką. 
Ale uczyłem się już gry nie 
na skrzypcach, tylko na akor-
deonie i gitarze. Gdy wró-
ciłem ze służby wojskowej, 
dołączyłem do parafi alne-
go zespołu „Otwarte serca”. 
Wcześniej nie było internetu, 
więc zapisywaliśmy teksty 
piosenek do zeszytu, u góry 
notowaliśmy chwyty, cza-
sami dobieraliśmy melodię. 
Magnetofon również był luk-
susem, więc jedyną nadzieję 
pokładaliśmy w radiu. Posłu-
cha się fragmentu utworu, co 
się zdąży – zanotuje, a póź-
niej czeka się, gdy znów za-
brzmi, by dopisać resztę.  

Po ślubie Grzegorza 
z Oksaną urodziły się im cór-
ki. Miłość do muzyki nie zga-
sła, lecz znalazła kontynuację 
w młodej rodzinie.

– Dziewczynki odziedzi-
czyły po ojcu dobry głos i 
słuch – mówi Oksana Stan-
kiewicz. – Starsze, Agnieszka 
i Renata, skończyły szkołę 
muzyczną, młodsza, Justyna, 
jeszcze się uczy. Córki śpiewa-
ją w młodzieżowym chórze 
parafi alnym, nieraz jeździły 
na parafi adę, z której wra-
cały z nagrodami za udział 
w konkursie wokalnym. 
W tym roku Renata zajęła 
II miejsce na festiwalu pieś-
ni religijnej, który odbywał 
się w grodzieńskiej parafi i 
Najświętszego Odkupiciela. 
Wszyscy razem kilkakrotnie 

uczestniczyliśmy w konkursie 
dla rodzin wielodzietnych. 
Gdy najstarsza córka, Ag-
nieszka, miała zaledwie trzy 
lata, po raz pierwszy wzięli-
śmy udział w sopoćkińskim 
przeglądzie kolęd i pastora-
łek, co stało się później naszą 
rodzinną tradycją. Co roku 
z dużą odpowiedzialnością 
do niego się przygotowu-
jemy, dobieramy repertuar. 
Jakoś niedawno po Mszy św. 
podeszła do mnie w kościele 
babcia, zapytała, czy będzie-
my występowali w tym roku, 
i zaproponowała zaśpiewa-
nie kolędy, którą pamięta 
ze swego dzieciństwa. 
Na pewno tak właśnie zro-
bimy, gdyż piękne słowa tej 
pieśni wywarły na nas duże 
wrażenie.

Stankiewiczowie pod-
kreślają, że otrzymawszy 
od Boga muzyczne talenty, 
starają się ich nie stracić, 
nie lenić się, nie poddać się 
pysze. W pamięć o twórcy tej 
pięknej tradycji muzycznej 
przechowują w domu rodzin-
ną relikwię – należące 
do dziadka skrzypce, mające 
już około stu lat. 

Oksana i Grzegorz Stan-
kiewiczowie w tym roku ob-
chodzą 20. rocznicę ślubu. 
Na pytanie „W czym tkwi ta-
jemnica szczęścia w rodzi-
nie?” odpowiadają: „Wsparcie,
zaufanie, zrozumienie i sza-
cunek do siebie nawzajem”.

– Najtrudniejsze w mał-
żeństwie są na pewno pierw-
sze pięć lat wspólnego życia. 
Małżonkowie poznają siebie 
nawzajem, szukają podejścia, 
gdyż każdy wchodzi do ro-
dziny ze swymi przyzwycza-
jeniami, zasadami, tradycja-
mi – stwierdza pani Oksana. 
– Bardzo ważne jest nauczyć 
się ustępować i przebaczać, 
dużo ze sobą rozmawiać, 
nie chować wszystkiego we-
wnątrz siebie. Gdy mam ja-
kiś problem, zawsze dzielę 
się tym z mężem, ponieważ 
wiem, że cierpliwie mnie 
wysłucha, podniesie na du-
chu. Mój Grześ to najlepszy 
i najpewniejszy przyjaciel. 
Kolejna tajemnica naszego 
szczęścia rodzinnego kryje 
się w robieniu wszystkiego 
razem i pomocy sobie na-
wzajem, gdyż wspólne spra-
wy i działania bardzo jed-
noczą. Gdy dzieci i rodzice 
są w rodzinie jednym całym, 
wtedy jest ona mocna, wszel-
kie trudności pokonuje się 
łatwiej, a szczęśliwe chwile 
stają się bardziej jaskrawe.

Oksana i Grzegorz za-
znaczają, że ich małżeństwo 
od początku było budowa-
ne na fundamencie wiary 
w Boga. 

– Zwróciłam na Grzego-
rza uwagę jeszcze wtedy, gdy 
grał w zespole parafi alnym. 
Później razem spędzaliśmy 

czas w towarzystwie innej 
młodzieży. Zauważyłam wte-
dy, że nigdy nie przeklina, 
jego stosunek do dziewcząt 
zawsze jest pełen szacunku. 
Od razu rzucało się w oczy 
katolickie wychowanie – tłu-
maczy pani Oksana. – Pamię-
tam, przez pewien czas po ślu-
bie odmawialiśmy pacierz 
osobno, każdy się krępował, 
by zaproponować wspólną 
modlitwę. Ale później poko-
naliśmy wstyd i zrodziła się 
piękna tradycja po przeżytym 
dniu razem klękać przed fi -
gurą Matki Bożej, dziękować 
za wszelkie otrzymane łaski. 
Nawet jeśli się pokłóciliśmy, 
wieczorem modliliśmy się 
wspólnie – i już nie pamię-
taliśmy o tym, co było złe. 
Nauczyliśmy tego również 
swoje dzieci. W naszej rodzi-
nie panuje trwałe zaufanie 
do Pana Boga. W chwilach 
zmartwień, przykrych wyda-
rzeń pierwsze, co czynimy – 
rozpoczynamy modlitwę. Po-
dam taki przykład. Poszłam 
na studia wyższe po urodze-
niu trzeciej córki. Wiadomo, 
musiałam jeździć na sesje. 
Przed pójściem na egzamin 
lub zaliczenie zawsze dzwo-
niłam do męża, a on się za 
mnie modlił. W tamtych 
chwilach naprawdę czułam 
jego i Boże wsparcie.

Świat rodziny Stankie-
wiczów stoi na trzech wie-
lorybach: mocnych korze-
niach duchowych, dzieciach 
i wierze w Boga. Pan Grze-
gorz podkreśla, że wartości 
rodzinne stawiają ponad 
wszystko, a energię i inspi-
rację otrzymują od swych 
córek.

– I ja, i moja żona pocho-
dzimy z rodzin wielodziet-
nych, więc bardzo chcieliśmy 
mieć więcej niż jedno dzie-
cko. Pan Bóg obdarzył nas 
trzema córeczkami. Każda 
z nich jest wyjątkowa, więc 
nie narzucamy im inspira-
cji, pozwalamy dokonywać 
samodzielnego wyboru, 
wspieramy wszelkie ich po-
mysły i poczynania. Staramy 
się wychowywać dziewczęta 
na własnym przykładzie i 
bardzo się cieszymy, że im też 
towarzyszy muzyka – mówi 
głowa rodziny.

Pani Oksana dodaje, że 
ognisko rodzinne podtrzy-
mują za pomocą zwyczajów 
i tradycji.

– Dbamy o to, by nasze 
dzieci nie straciły tego, co w 
rodzinie było przekazywane 
z pokolenia na pokolenie: 
umiały przyrządzić dania na-
rodowe, obchodziły święta 
zgodnie z tradycją katolicką, 
jednym słowem, szanowa-
ły swoje. Mamy nadzieję, 
że dziewczynki znajdą so-
bie szlachetnych mężów 
i, podobnie jak my, god-
nie i szczęśliwie przeżyją 
swe życie.

Kinga Krasicka

„Mamy naprawdę szczęśliwą rodzinę – jest w niej aż pięć zgodnych «ja»!” – z tymi słowami kroczą przez życie Oksana i Grzegorz
Stankiewiczowie oraz ich córki Agnieszka, Renata i Justyna. Bohaterowie dzisiejszego numeru „Słowa Życia” są dobrze znani nie tylko 
w swych rodzinnych Sopoćkiniach, lecz także w całym rejonie grodzieńskim. A wszystko to dzięki temu, że inspirują muzyką i śpiewem.

Najważniejsze –
 jedność
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22 listopada - wspomnienie św. Cecylii,
patronki muzyki i śpiewu kościelnego
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OKRES BURZY I NAPORU
Psychologowie zgodnie nazywają starszy 

wiek szkolny (15-18 lat) okresem „burzy i napo-
ru”. Dojrzewanie biologiczne odbija się na obra-
zie samego siebie w postaci niepokoju, często 
agresji, niejasnych pragnień, wypróbowania 
swoich możliwości. 

Może to również być okres buntu wobec 
Boga, zwłaszcza kiedy doświadcza się niezawi-
nionego cierpienia, nagłej choroby, niespodzie-
wanej śmierci bliźniego. Pojawiają się wtedy 
wątpliwości: czy Bóg naprawdę opiekuje się 
człowiekiem? Taka postawa unaocznia jeszcze 
niedojrzałe rozumienie obecności Boga w życiu 
młodego człowieka.

W tym wieku u młodych ludzi pojawia się 
również dużo paradoksów życia religijnego. 
Z jednej strony spotyka się najwięcej nawró-
ceń, a z drugiej – spadek praktyk religijnych, co 
może się wiązać na przykład z doznaniami sek-
sualnymi niezgodnymi z normami moralnymi.

MYŚLENIE SPRZECZNE Z WIARĄ
W starszym wieku szkolnym wzrastają po-

trzeby poznawcze i zainteresowania fi lozofi czne, 
kształtuje się własny światopogląd. Naturalna 
tendencja do poznawania świata czasem prowa-
dzi do traktowania prawd wiary jako sprzecznych 
z rozumem i nauką. W środowiskach o tradycjach 
materialistycznych jest to tzw. światopogląd na-
ukowy. Należy pokazać młodym ludziom, że takie 
myślenie nie jest sprzeczne z wiarą i religią, lecz 
w nich znajduje dopełnienie. Nauka bowiem odpowiada na pytanie: „jak?”, a re-
ligia – na pytanie: „dlaczego?”.

Psychologowie chrześcijańscy proponują, by najpierw odnajdywać możliwość, 
dalej miejsce, a później dopiero konieczność istnienia Boga dla uzupełnienia i wy-
tłumaczenia dostrzegalnego obrazu świata. Należy pomóc młodemu człowiekowi 
w przyjęciu prawdy, że Bóg jako wszechmocny Stworzyciel świata jest też najlep-
szym Ojcem, który kocha swoje dzieci. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ROZWOJU DUCHOWEGO
W starszym wieku szkolnym charakterystycz-

ny dla młodego człowieka jest też chaos uczucio-
wy. Najważniejszą wartością staje się wówczas 
cielesność, zdrowie, młodość, sprawność fi zyczna 
itd. Młody człowiek dąży raczej do osiągnięcia 
bogactwa materialnego niż duchowego. Tymcza-
sem świadome i odpowiedzialne potraktowanie 
swojego życia nie jest możliwe bez pogłębienia 
duchowości. Dla młodego człowieka nierozwinię-
tego duchowo dobra materialne nie pomagają 
w rozwoju, lecz są raczej przyczyną egoizmu, kry-
zysu i samozniszczenia.  

Ważna jest umiejętność słuchania młodych, 
nie narzucanie poglądów, lecz przekonywanie, 
tłumaczenie, wzmacnianie samopoczucia, pod-
kreślanie ich dobrych stron charakteru, „podno-
szenie nastolatka w jego własnych oczach”, aby 
utrwaliła się wiara w siebie i samoakceptacja.

ROLA OTOCZENIA
W DOJRZEWANIU RELIGIJNYM
Młody człowiek powinien sam dojść do sa-

modzielności duchowej. Rodzice, kapłan, kate-
checi mogą naprowadzać i zachęcać do otwarcia 
się na piękno Chrystusowej nauki i realizowania 
ideału Ewangelii, jednak nie da się go zwolnić 
od osobistego wyboru. Jeśli zabraknie własne-
go starania o samodzielność, to młody człowiek 
może stracić okazję stania się etycznie i religij-

nie wartościową osobą. 
Ważną rolę w procesie dojrzewania religijnego odgrywa też parafia, 

która jest miejscem spotkań modlitewnych młodzieży, organizuje dys-
kusje z ciekawymi ludźmi; gdzie można dzielić się wrażeniami z obej-
rzanych filmów, słuchanej muzyki, krytycznie oceniać sztukę i kulturę, 
a przez to – życie.

W czerwcu 2012 roku po raz pierwszy trafi łem na rekolekcje do Rosi. Prowadził je o. James Manjackal. Podczas modlitwy o ocalenie 

kapłan wymienił moje imię. Otrzymałem Ducha Świętego! Przez cały miesiąc jakbym na skrzydłach latał, nie odczuwałem bólu (dwie prze-

pukliny i zapalenie wątroby), do pracy szedłem bez oporu. Byłem pełen myśli i chęci robienia dobra, kochania wszystkich ludzi. Z czasem 

wszystko powoli zaczęło przygasać, ale moje pragnienie dalszego trwania w tym cudownym stanie było silne. 

Za radą o. Jamesa zacząłem rano odmawiać Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po pewnym czasie wziąłem się do czytania Biblii. Potem 

dołączyłem do grupy modlitewnej. Do spowiedzi przystępowałem raz lub dwa na miesiąc. Czułem przez to wsparcie duchowe.

Po kilku latach po raz pierwszy udałem się w pielgrzymce do Rosi. Wieczorem na adoracji Najświętszego Sakramentu długo płakałem. Kobieta 

stojąca obok rzekła: „Bóg Cię kocha”.

W sierpniu bieżącego roku znów brałem udział w rekolekcjach. Podczas konferencji rozumiałem wszystko, co mówił kapłan, jak gdyby to działo się właśnie ze mną. Po tych 

ćwiczeniach duchowych moje serce wypełniło się mocnym pragnieniem niesienia pomocy innym, opowiadania, jak Pan zmienił moje życie...

Co dnia doświadczam Bożego wsparcia. Powierzam swoje jutro, wszystkie swoje sprawy Jezusowi i Matce Najświętszej.

Stanisław Gasparewicz, Grodno

W wirze życia nieraz trudno jest zachować żywą więź z Bogiem. Nie tak dawno przeżywałam okres, gdy moja modlitwa wydawała mi się martwa...

W październiku wzięłam udział w rekolekcjach pod hasłem „Bóg jest Miłością”, które prowadził ks. Aleksander Sewastianowicz w centrum rekolekcyjnym „Dom Miłosier-

dzia” w Rosi. Ćwiczenia duchowe stały się dla mnie wyjściem z letargu w relacjach z Bogiem.

W Ewangelii czytamy: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). W dniach spotkania my, uczestnicy rekolekcji, przyjmowaliśmy Słowo 

Boga, Jego Światło, Jego Miłość. Ks. Aleksander uświadamiał naszym sercom tę Bożą Prawdę.

W każdy kolejny dzień po ćwiczeniach duchowych wypełnia mnie wiara, nadzieja, miłość i chęć modlitwy, poznawania Najwyższego. Dziękuję Bogu oraz 

wszystkim osobom, biorącym czynny udział w organizowaniu tych rekolekcji, za wspaniały czas, który zmienił moje życie.

Helena Noumik, Roś

Gdy czytamy Pismo Świę-
te, przede wszystkim Listy 
św. Pawła Apostoła, znaj-
dujemy wiele fragmentów, 
w których są dawane porady 
dotyczące nie tylko wiary, 
lecz także kultury, obyczajów 
itd. Tam też możemy znaleźć 
zdanie o noszeniu w świątyni 
przez kobiety okrycia głowy: 
„Każda zaś kobieta, modląc 
się lub prorokując z odkrytą 
głową, hańbi swoją głowę; 
wygląda bowiem tak, jakby 
była ogolona” (1 Kor 11, 5).

Jednak rozważać ten cy-
tat trzeba w kontekście oko-
liczności tamtych czasów. 
W Koryncie, do mieszkańców 
którego św. Paweł kierował 
wspomniany list, znajdowała 
się świątynia bogini Afrodyty, 
która w mitologii greckiej była 
uważana za bogini miłości. 
Świątynia słynęła między in-
nymi tym, że praktykowano 
w niej rytualną prostytucję. 
Kobieta, proponująca swe 
usługi, zawsze była ostrzyżo-
na. Jej ogolona głowa świad-
czyła o tym, że jest „świątyn-
ną prostytutką”. W związku 
z tym w ówczesnej wspólnocie 
chrześcijańskiej istniało mnie-
manie, że kobieta z ogoloną 
lub niezakrytą głową prze-
ciwstawia się ustanowionemu 
porządkowi Bożemu.

Św. Paweł zalecał chrześ-
cijankom noszenie długich 
włosów lub nakrycia głowy, by 
Kościół w Koryncie wyróżniał 
się na tle zepsutej kultury po-
gańskiej, panującej w mieście. 
Tak więc mieszkańcy Koryntu 
rozumieli, o co chodzi aposto-
łowi, gdy tamten uprzedzał ko-
biety, by w świątyni zakładały 
okrycia głowy.

Dziś Kościół katolicki kie-
ruje się kanonami Kodeksu 
z 1983 roku, w którym nie ma 
mowy o tym obowiązku.

Ks. Andrzej Liszko
Według grodnensis.by

Dlaczego w katoli-
ckiej świątyni ko-
bieta nie zakrywa 
głowy?

WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

O. Kazimierz Jędrzejczak OMI

KONIECZNOŚĆ OSIĄGNIĘCIA PRZEZ MŁODZIEŻ
DOJRZAŁOŚCI DUCHOWEJ

Dziś młodzi ludzie w starszym wieku szkolnym nieraz zaniedbują poszukiwania piękna,
dobra i prawdy oraz sensu i celu życia. Opóźnia to ich dojrzewanie psychiczne,

emocjonalne i duchowe.

Jeśli młody człowiek nie będzie dążył do dojrzewania duchowego, nie zrozumie sensu własnego życia
i nie nauczy się odpowiedzialności za siebie i innych. Tylko religijno-moralna dojrzałość może 

przyczynić się do prawidłowego pokierowania  życiem. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ WIADOMOŚCI

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń
20 listopada
Wspomnienie

św. Rafała Kalinowskiego, 
prezbitera i zakonnika. 

21 listopada
Wspomnienie ofi arowania 
Najświętszej Maryi Panny.

22 listopada
Wspomnienie

św. Cecylii, patronki 
organistów, chórów 

kościelnych.
Módlmy się w intencji 

rozwoju muzyki i 
śpiewu kościelnego.

24 listopada
Wspomnienie

Świętych Męczenników
z Wietnamu.

25 listopada
Uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla 
Wszechświata. 
Dzień modlitw 

w intencji wychowawców, 
wykładowców i kleryków 
Wyższego Seminarium 

Duchownego w Grodnie.
30 listopada 

Święto św. Andrzeja 
Apostoła. 

Intencje
różańcowe

Listopad
Aby powołani kapłani 
i osoby konsekrowane 

wytrwali przy Chrystusie 
i czuli się szczęśliwi, 

realizując swe powołanie.

Grudzień
Aby ludzie uwikłani 

w pijaństwo, narkomanię 
i inne plagi naszego 
społeczeństwa oraz 

grzeszne przyzwyczajenia, 
uświadomili zło swego 
życia i wrócili do Pana.

 „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.

FERIE JESIENNE Z BOGIEM
Przy licznych parafiach diecezji grodzieńskiej dla dzieci 

i młodzieży zostały zorganizowane jesienne „Ferie z Bogiem”. 
Młodzi ludzie mieli możliwość spotykania się, by razem się mod-
lić i spędzać wolny czas. 

W Szczuczynie podczas ferii odbyły się Pijarskie Dni Młodzie-
ży. Ich hasłem były słowa „Bóg to nasz Ojciec, chwalić Go łatwo”. 
Przy smorgońskiej parafii św. Michała Archanioła miało miejsce 
pierwsze spotkanie grupy „Poszukiwanie”. Jej uczestnicy rozwa-
żali nad tematem „Jestem darem”, a także mieli możliwość wzię-
cia udziału w zabawie organizowanej przez współpracowników 
salezjańskich. Dla amatorów sportu na hali sportowej iwiejskiej 
szkoły urządzono turniej tenisa stołowego. Organizowała go 
między innymi lokalna „Caritas”.

Dnie duchowych rozmyślań na temat służenia i wierności 
Chrystusowi odbyły się dla najmłodszych ministrantów w pa-
rafii Ducha Świętego w Grodnie. Nad obecnością Boga w życiu 
podczas spotkań duchowych zastanawiali się chłopcy w parafii 
św. Teresy z Avila w Szczuczynie. Możliwość zgłębienia swej du-
chowej więzi z Bogiem miały dziewczęta podczas rekolekcji, któ-
re się odbyły w klasztorze sióstr karmelitanek w Adamowiczach 
(dekanat Sopoćkinie).

Tradycyjnie dzieci z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Iwiu na czele z proboszczem ks. Janem Gaweckim zrealizowali 
pielgrzymkę do diecezjalnego sanktuarium w Trokielach. Mło-
dzież z parafii Ducha Świętego w Grodnie razem z duszpaste-
rzem ks. Andrzejem Białobłockim odwiedziła kościoły wołkowy-
skiego dekanatu. 

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz na zaprosze-
nie duszpasterstwa kolejarzy Polski przewodniczył Mszy św. 
w kościele pw. Krzyża Świętego w Warszawie. Podczas Eucha-
rystii obecni modlili się również za wszystkich należących 
do duszpasterstwa kolejarzy w Grodnie. 

Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski 
dokonał uroczystego wniesienia relikwii błogosławionych sióstr 
męczenniczek z Nowogródka do grodzieńskiej kaplicy parafial-
nej pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. 

Dzień skupienia dla zakonnic posługujących w diecezji gro-
dzieńskiej organizowano w rektoralnym kościele pw. Zwiastowa-
nia Najświętszej Maryi Panny w Grodnie. W ramach spotkania 
odbyły się konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz 
Msza św. , której przewodniczył ks. bp Józef Staniewski. Siostry 
dziękowały Panu za dar powołania i prosiły o potrzebne siły 
do wiernego pełnienia codziennych obowiązków.  

 

Dzień skupienia o Bożym miłosierdziu odbył się w grodzień-
skim WSD. Kierownikiem duchowym był ks. Paweł Białonos – 
proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Makarow-
cach (dekanat Brzostowica Wielka). Dużo uwagi kapłan poświęcił 
rozważaniom o powołaniu do kapłaństwa oraz kryzysom, które 
mogą się przytrafić na tej drodze.

 • We wspomnienie liturgiczne św. Huberta w parafii Prze-
mienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej odbyła się Msza św. 
w intencji myśliwych. • Centralne uroczystości NMP Ostrobram-
skiej, Matki Miłosierdzia – głównej Patronki diecezji, odbyły się 
w katedrze grodzieńskiej pw. Franciszka Ksawerego.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
 grodnensis.by.

    

  
18 listopada 1975 r. – ks. Mieczysław Radziszewski, 
                                      rob. Nowy Dwór;
19 listopada 1967 r. – ks. Władysław Matulis, prob. Soły;
24 listopada 1966 r. – ks. dr Seweryn Janowski, prob. Wewiórka;
25 listopada 1949 r. – ks. kanonik Michał Majewski, duszp. Minojty;
29 listopada 1995 r. – ks. Tadeusz Łaś SCJ, duszp. Lack.

– ks. Mieczysław Radziszewski,– ks. Mieczysław Radziszewski,– ks. Mieczysław Radziszewski,– ks. Mieczysław Radziszewski,

prob. Soły;prob. Soły;prob. Soły;prob. Soły;

W MODLITWIE WSPOMINAMY
ZMARŁYCH DUSZPASTERZY:

TRZYDNIOWE REKOLEKCJE
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W ROSI

Ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach 23-25 listopada 
w centrum rekolekcyjnym „Dom Miłosierdzia”.

Rekolekcje o „Świadectwie” i „Słowie pouczenia”
z zapisek Alicji Lenczewskiej poprowadzi ks. Czesław Pawlukiewicz,

proboszcz i kustosz lokalnego sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego. 

Rozpoczęcie 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.

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE
ODBĘDĄ SIĘ W GRODNIE 

Ćwiczenia duchowe będą miały miejsce 
w dniach od 30 listopada do 2 grudnia w rektoralnym kościele 

pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki).  

Program:
30 listopada

18.30 – powitanie;
19.00 – Msza św.;
20.30 – otwarte spotkanie grupy wzajemnej pomocy
             dla uzależnionych, ich krewnych i bliskich.

1 grudnia
10.00 – konferencja;
11.30 – Droga Krzyżowa;
          – przerwa (obiad);
15.00 – przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania, spowiedź,
             adoracja Najświętszego Sakramentu;
17.00 – Msza św.;
          – przerwa; 
19.00 – spotkania grup wzajemnej pomocy dla uzależnionych,
             ich krewnych i bliskich.

2 grudnia
  9.00 – konferencja;
10.30 – Msza św.;
12.00 – dzielenie się wrażeniami, zakończenie rekolekcji.

Rekolekcje organizuje duszpasterstwo trzeźwości diecezji grodzieńskiej. 
Do udziału są zaproszeni wszyscy zaniepokojeni problemem 

alkoholizmu i narkomanii na Białorusi. 

Zapisać się oraz otrzymać więcej informacji można pod numerem:
(8 033) 325-57-64, Jerzy Gaponik.

TROKIELSKIE SANKTUARIUM OGŁASZA KONKURS!
Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin

w Trokielach ogłasza konkurs na najlepszy wiersz, piosenkę lub fi lmik
na temat „Matko Boża Trokielska, prowadź nas za sobą”.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci (do 16. roku życia);
– młodzież (w wieku od 16 do 30 lat); 
– dorośli (od 30. roku życia). 

Swoje prace można wysyłać do 2 lutego 2019 roku na adres
elektroniczny trokiele@tut.by lub pocztą:

w. Trokiele, ul. Lidzka 61A, 231372, rejon woronowski, obwód grodzieński – 
oraz w wiadomości w serwisach społecznościowych:

vk.com/sanctuarytrokeli, instagram.com/sanktuaryimatsi.
Prace muszą być podpisane: trzeba podać imię i nazwisko, wiek, 

adres zamieszkania.
 

Po podsumowaniu wyników w trokielskim sanktuarium odbędzie się
Msza św. w intencji wszystkich uczestników konkursu, której będzie

przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Najlepsze utwory zostaną opublikowane w książce, 

która się ukaże z tej okazji. 

skiego dekanatu. skiego dekanatu. 

           WIZYTY BISKUPIE 

WYŻSZE SEMINARIUM 

ŻYCIE ZAKONNE 

JEDNYM WERSEM

http://code-industry.net/
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu 
Prałatowi Witoldowi 

Łozowickiemu
z okazji Imienin przesy-

łamy serdeczne życzenia: 
mocnego zdrowia, pogody 
ducha, radości na co dzień, 
nieustannej opieki Matki 
Najświętszej i świętego 
Patrona, wszelkich łask 

Bożych oraz sił do pełnienia 
codziennych obowiązków 

duszpasterskich.
Mieszkańcy wsi Gołowieńczyce

Czcigodnemu Ojcu
Witoldowi Żelwetro
z okazji Imienin z serca 

życzymy mocnego zdrowia 
i radości na każdy dzień. 

Niech Jezus Chrystus, który 
powołał Cię do kapłaństwa 

i powierzył pełnienie tej 
odpowiedzialnej posługi, 

obdarza wszelkimi łaskami 
i błogosławieństwem, Matka 

Najświętsza otula swym 
płaszczem, a święty Patron 

opiekuje się w każdej
chwili życia.

Franciszkański Zakon Świeckich,
 członkowie Apostolskiego Dzieła

 Pomocy dla Czyśćca oraz 
parafi anie z Lipniszek

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi 

Waleremu
Szejgierewiczowi

z okazji 11. rocznicy świę-
ceń kapłańskich przesyłamy 

serdeczne życzenia, połą-
czone z modlitwą. Niech 

Bóg wszechmogący obdarza 
obfi tymi łaskami, a Anioł 
Stróż pomaga w niełatwej 

posłudze. Życzymy mocnego 
zdrowia i dziękujemy za zro-
zumiałe tłumaczenie Słowa 

Bożego, szczery uśmiech 
i troskę o naszą świątynię.

Parafi anie z kościoła
pw. św. Franciszka z Asyżu,

m. Świsłocz

Czcigodnemu Księdzu 
Prałatowi Witoldowi

Łozowickiemu
z okazji Imienin z serca 

życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata. Niech święty 

Patron nieustannie się 
Tobą opiekuje, Pan Bóg zsy-
ła obfi te dary, Maryja otacza 
płaszczem swojej opieki, a 

Duch Święty oświeca Twoją
 drogę. Dziękujemy za wszyst-

ko, co zostało zrobione 

w parafi i w ciągu Twojej 
posługi. Zawsze pamiętamy 

o Tobie w modlitwie.
Kółka Różańcowe, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca oraz wdzięczni 
wierni z Radunia

Czcigodnemu Księdzu 
Witoldowi Czurganowi 
z okazji Imienin z całego 
serca życzymy błogosła-

wieństwa Bożego, obfi tych 
darów Ducha Świętego, 

mocnego zdrowia i ludzkiej 
życzliwości. Niech Twa 

droga będzie szczęśliwa, a 
pełniona posługa przynosi 

radość, satysfakcję 
oraz obfi te owoce 
na niwie Pańskiej.
Członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca 
z Juraciszek

Czcigodnemu 
Księdzu Andrzejowi

Radziewiczowi
z okazji Urodzin przesyłamy 

najpiękniejsze życzenia: 
mocnego zdrowia, życzli-

wych ludzi obok, wszelkich 
łask od Pana oraz nieustan-
nej opieki Matki Najświęt-

szej. Życzymy wiary mocnej 
jak największy diament, ra-
dości niegasnącej jak gorące 
letnie słońce, miłości Bożej 
ogromnej jak cały Wszech-

świat. Nigdy nie ustawaj 
w głoszeniu Ewangelii, 
a dobry Pan wynagrodzi

za Twój trud. 
Kółka Różańcowe, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca oraz wierni 
z Radunia

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Romanowskiemu

z okazji Urodzin życzymy 
pogody ducha, ciepła, dużo 
sił i wytrwałości, by kroczyć 
niełatwą drogą kapłańską. 

Niech Ci zawsze towarzyszą 
Jezus i Jego Najświętsza Mat-

ka, a żywy płomień Ducha 
Świętego, płonący w Twym

 sercu, niech nigdy nie 
słabnie. Szczerze dziękujemy 
za posługę, głoszenie Słowa 

Bożego oraz modlitwę i 
dobre serce.

Kółka Różańcowe, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca oraz parafi anie 
z Radunia

Czcigodnemu 
Ojcu Kazimierzowi

Jędrzejczakowi
z okazji Urodzin szczerze 

życzymy zdrowia, wytrwało-
ści w posłudze duszpaster-

skiej, opieki Matki Bożej oraz 
ludzkiej życzliwości. Niech 

miłosierny Bóg obdarza 
Cię swoimi łaskami, droga 

życiowa będzie szczęśliwa i 
błogosławiona, a praca przy-

nosi radość, satysfakcję 
i obfi te owoce.

Rodzina Bondziusz,
wieś Mońkowce

Czcigodnemu 
Księdzu Pawłowi
Romanowskiemu

z okazji Urodzin i 4. rocz-
nicy święceń kapłańskich 
składamy wiązankę naj-
serdeczniejszych życzeń: 

dobrego zdrowia, życzliwości 
i wyrozumiałości ludzkiej, 

pogody ducha, wielu pogod-
nych i radosnych dni. Niech 
dobry Bóg błogosławi i pro-
wadzi najpiękniejszą drogą, 
Matka Miłosierdzia otacza 

nieustającą opieką, a 
Duch Święty obdarza 
potrzebnymi łaskami.

Wierni z parafi i
św. Józefa w Grodnie 

Czcigodnemu 
Ojcu Kazimierzowi

Jędrzejczakow
 z okazji Urodzin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Szczerze dziękujemy Panu 

Bogu i Twoim rodzicom 
za takiego kapłana. Życzymy 
obfi tych łask Bożych, opieki 
świętego Patrona, mocnego 
zdrowia, radości i satysfakcji 

z posługi duszpasterskiej. 
Parafi anie z kościoła 

pw. Przemienienia Pańskiego w 
Sylwanowcach oraz wierni 

ze wsi Płaskowce i Linki

Czcigodny Księże
Jerzy Kuźmicz!

Z okazji Urodzin składamy Ci 
najserdeczniejsze życzenia!

W poznaniu Boga przez 
dobro i świętość,

Przez czystość, miłość 
i piękno ziemskie,

Twoje kazania 
przynoszą owoce:

Zapał, nadzieję 
i wiarę mocną.

Niech w sercu radość 
nie ustanie,

Niech dobry Jezus 
Ci błogosławi,

Duch Święty życie 
darami wypełni,
Codziennie się 

modlimy  za Ciebie!
Uczestnicy Kółek Żywego Różańca,

apostolat „Margaretka” oraz 
wierni z parafi i Wniebowzięcia 

NMP w Nowym Dworze

Czcigodnym Ojcom 
Proboszczowi Witoldowi 

Petelczycowi
i Witalemu Sierce

z okazji Imienin serdecznie 
życzymy Bożego błogosła-

wieństwa, darów Ducha 
Świętego, opieki Matki Bożej, 

pomocy świętego Patrona, 
mocnego zdrowia, mądrości 
duszpasterskiej, dużo sił do 

pokonywania trudności, moc-
nej wiary, niegasnącej nadziei 

i prawdziwej miłości Bożej. 
Szczerze dziękujemy Ojcom 
za wspaniale przygotowane 

i święto – 300-lecie przybycia 
pijarów do Szczuczyna, 

za przykład pobożności, miłość
 do ludzi i troskę o kościół. 

Kółko Żywego Różańca
św. Maksymiliana, Kółko 

Różańcowe św. Agaty, Rycerze 
Niepokalanej oraz członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca ze Szczuczyna

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi Łastowskiemu
 z okazji 17. rocznicy święceń 

kapłańskich przesyłamy 
serdeczne życzenia. Niech 

miłosierny Bóg wynagrodzi Ci 
mocnym zdrowiem, siłą, nie-
gasnącym zapałem w oddanej 
posłudze, Matka Boża otula 
swoim płaszczem i ciepłem 

serca, a Duch Święty oświeca 
drogę, którą kroczymy wraz 

z Tobą. Dziękujemy za dobre 
serce, życzliwość, modlitwę, 

cierpliwość do nas oraz 
za Słowo Boże, którym 

napełniasz nasze dusze.
Wierni z parafi i

Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Kuderce

z okazji 9. rocznicy święceń 
kapłańskich życzymy pogody 

ducha, mocnego zdrowia, 
światła Ducha Świętego, 

wytrwałości i nieustannego 
zapału w pełnieniu posługi 
kapłańskiej. Niech Matka 

Najświętsza otula Cię swoim 

płaszczem, każdy dzień 
będzie szczęśliwy i błogosła-
wiony, a trud na niwie Pana 

przynosi obfi te owoce.
Grupa modlitewna

MB Pokoju, Rycerstwo
św. Michała Archanioła

i parafi anie, 
Grodno-Augustówek

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu

z okazji 12. rocznicy święceń 
kapłańskich składamy najser-
deczniejsze życzenia. Niech 

Jezus Chrystus zawsze Ci 
pomaga, Matka Boża otacza 
swoją opieką, Duch Święty 

obfi cie udziela swoich darów, 
a Anioł Stróż prowadzi drogą 
powołania. Życzymy mocne-
go zdrowia, długich lat życia 

i dobrych ludzi obok.
Wierni z parafi i Bożego Ciała 

w Dworcu

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Aleksan-
drowi Lebiedziewiczowi

 z okazji 11. rocznicy posługi 
kapłańskiej pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia.

Niech Twoje życie 
w łaski opływa

I serca Twojego ból 
nie przeszywa.

Żyj w zdrowiu i radości 
zawsze i wszędzie,

Niech każda chwila radością 
wypełniona będzie!

Życzymy dużo sił w poko-
nywaniu ludzkich słabości, 
wielu życzliwych serc obok, 
obfi tości łask Bożych, opieki 

Matki Najświętszej oraz 
wszelkich darów 
Ducha Świętego.

Komitet Kościelny,
Kółka Żywego Różańca oraz 

parafi anie z Żemosławia

Kochany Księże
Proboszczu Witalij

Wnorowski!
10 lat temu na wezwanie 

Chrystusowe „Pójdź za Mną” 
odpowiedziałeś „Tak!” i 

przyjąłeś święcenia kapłań-
skie. W tym dniu składamy 
Ci najpiękniejsze życzenia 

oraz pragniemy podziękować 
za przykład pięknego życia 

kapłańskiego, głębokiej wiary 
i prawdziwej miłości, 

za każdy gest życzliwości 
nam okazany oraz za ofi arną 

pracę w naszej parafi i. 
Życzymy dużo zdrowia, sił i 

wytrwałości. Niech Pan bło-
gosławi każdą chwilę Twojego 
życia, a święty Patron i Matka 

Boża zawsze będą obok.
Wierni parafi i odelskiej

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Wiktorowi 

Zacharzewskiemu
z okazji 12. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 
najpiękniejsze życzenia. 

Niech miłosierny Bóg udziela 
Ci błogosławieństwa i łask, 
darzy mocnym zdrowiem 

i siłą na długie lata i posyła 
dobrych ludzi na drogę życio-
wą. Niech Anioł Stróż zawsze 

czuwa nad Tobą, a Matka 
Najświętsza nieustannie 

się opiekuje.
Wierni z Mociewicz

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Liszce

z okazji Urodzin z całego ser-
ca składamy najpiękniejsze 
życzenia: mocnego zdrowia, 
pogodnych dni i spełnienia 

marzeń. Niech Jezus Chrystus 
oświeca łaską drogę Twojego 
życia, Maryja Panna z miłoś-
cią czuwa nad Tobą, a Duch 

Święty dodaje mocy 
i optymizmu. 

Ciocia Maria z rodziną, Grodno

Czcigodnemu Ojcu Kazi-
mierzowi Jędrzejczakowi

z okazji Urodzin życzymy 
wszelkich łask od Jezusa 

Chrystusa, dobrego zdrowia 
na długie lata, wielu rados-

nych dni, pogody ducha 
i ciszy w sercu. Niech Naj-

świętsza Maryja Panna 
i święty Patron otulają Ojca 
swoją opieką, a Anioł Stróż 

zawsze chroni od złego.
Jana, Walery i Weronika

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Janowiczowi

z okazji 3. rocznicy święceń 
kapłańskich z całego serca 

życzymy zdrowia, pogody du-
cha, radości i obfi tych owo-

ców we wszystkich sprawach. 
Niech każdy dzień będzie 
bogaty w wiarę, nadzieję 

i miłość, którymi tak szcze-
rze się dzielisz z wiernymi. 
Niech nasze modlitwy będą 

dla Ciebie wsparciem. 
Wierni z parafi i św. Jana 
Pawła II w Smorgoniach

     Zadanie: podziękuj Panu Bogu za dobrobyt w swej rodzinie; pomódl się za osoby,
                                 zmuszone prosić o jałmużnę. 

Anna Pawlukiewicz, członek Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych ze Smorgoń

Witaj Maleńki Czytelniku! Na pewno 
już spotykałeś osoby ubogie. Gdy patrzymy 

na nie, w oczach pojawiają się łzy, a serce ści-
ska żal. Czasami stoją oni z wyciągniętą do nas 

dłonią, prosząc o jałmużnę. 
Może powstać myśl: „Pan Bóg jest tak miłosierny. Dlaczego do-

puszcza, by Jego dzieci żyły w ubóstwie?”. Odpowiedź jest prosta: Niebie-
ski Ojciec pragnie, by serca ludzi nie sczerstwiały. Troszczy się o to, by nasze 

pięści umiały się otworzyć, dzieląc się z bliźnim.
Otwórzmy serca, gdy ujrzymy biedę bliźnich! Uczyńmy to za przykładem 

bohatera z następującego opowiadania.

Od dłuższego czasu rodzina Stasia żyła w ciągłym zmartwieniu. W ciągu kil-
ku lat ciężko chorowała jego młodsza siostrzyczka, Marysia. Wiele etapów kuracji 

dziewczynka miała już za sobą. Kilka dni temu odbyła kolejne badania. Wszyscy 
z niepokojem czekali na wyniki.

Stasiek wracał ze szkoły w dobrym humorze. W dzienniczku stały dobre 
oceny, a w pięści ściskał pieniążki, które zarobił sam. Był bardzo dumny, że 

jego projekt internetowy na konkursie uznano za najlepszy ze wszystkich. A to, że 

zwycięzca dostaje nagrodę pieniężną, stało się dla niego kolejną miłą niespodzianką. 
Niedaleko swego domu zauważył dziewczynkę. Ogromne wrażenie wywarły na chłopcu 

jej oczy: ból i męka, zdawało się, wylewały się z dziecięcych oczu. Nieuczesane czarne włosy, 
brak czapki na głowie, choć na dworze było już chłodno. Czerwone z zimna ręce i szczuplutka 
szyja widniały zza kurtki, która prawdopodobnie była dla niej za mała.

Staś nie mógł oderwać oczu od dziewczynki. A ona prosiła o jałmużnę. Nie patrząc na niego, 
cichutko tłumaczyła:

– Mamusia jest chora… Jesteśmy bardzo głodni... Braciszek czeka w domu...
Przez myśl Stasiowi przemknęło wszystko naraz: dyplom za zwycięstwo, twarz siostry, wy-

ciągnięta ręka ubogiej dziewczynki... Zrozumiał, że inaczej postąpić nie może. Otworzył pięść 
i oddał pieniądze dziecku. W oczach dziewczynki odzwierciedliła się tak szczera radość, że 
serce Stasia urosło ze szczęścia.

– Dziękuję! Od razu lecę do sklepu... Mieszkam obok – wyszeptała i uciekła.
Staś wszedł do mieszkania i odczuł panującą w nim atmosferę radości. Zrozu-

miał, że wyniki są dobre. Szczęściem jaśniały oczy wszystkich domowników.
„Teraz wszystko na pewno będzie już dobrze. Tylko muszę znaleźć tę nieznajomą 

dziewczynkę i pomóc jej naprawdę” – pomyślał, kładąc się spać.

Otwórz swe serce, Maleńki Czytelniku. Podejmuj dobre sprawy na rzecz bliźnich. 

Otwórzcie
swoje serca
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