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W sobotę 28 maja w Kluszczanach w powiecie ostrowieckim odbyła się Msza św. i impreza
poetycka ku pamięci ks. Konstantego Stopowicza – kapłana i poety, znanego jako Kazimierz
Swojak.
Kluszczany to niewielka wieś przy białorusko-litewskiej granicy. W tutejszej parafii pełnił
posługę kapłańską ks. Stopowicz, urodzony nieopodal, w sąsiednich Baraniach. W tym roku po
raz 16 zebrał się tutaj „związek rodaków” – tych, dla których ksiądz poeta stał się bardzo bliską,
duchowo spokrewnioną osobą.
Drewniana świątynia, w której sto lat temu głosił Słowo Boże w ojczystym języku, składał
ofiarę eucharystyczną, chrzcił i spowiadał, spłonęła 5 lat temu. Obecnie Msze św. odprawiane
są w małej kaplicy na plebanii.

W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu 22 maja odbyło się otwarcie sezonu
motocyklowego. Na zaproszenie ks. Włodzimierza Szydłowskiego SDS do sanktuarium
przybyło około 60 motocyklistów.
Na początku spotkania w domu parafialnym odbył się koncert muzyczny zespołu „Ex anima”.
W sali dla gości przygotowano poczęstunek.
Drugim punktem spotkania była wspólna Msza święta, podczas której proszono Boga o
bezpieczne podróże dla motocyklistów, a także o miłosierdzie Boże i dar życia wiecznego dla
zmarłych motocyklistów.
Motocykliści przybyli na spotkanie z różnych części obwodu witebskiego. To był dobry czas
na poznanie się, integrację, na dalsze dobre spotkania, na których obecny jest Bóg.

Państwo Watykańskie 19 maja 2022 rozpoczęło sprzedaż srebrnych medali, z których
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całkowity dochód zostanie przeznaczony na papieskie dzieła charytatywne na rzecz narodu
ukraińskiego. Tematem medalu o wartości 50 euro wydanego przez Mennicę Watykańską jest
pokój na Ukrainie. Medal został zaprojektowany przez dwóch autorek – Orietta Rossi i Daniela
Longo. Każda zaprojektowała jedną z jego stron.
Orietta Rossi przedstawiła obraz matki z dwójką dzieci, uciekających z jedną walizką i
pluszową zabawką ze zniszczonego przez bombardowanie miasta. Z kolei Longo przedstawiła
gołąbicę z gałązką oliwną w dziobie – symbol pokoju oraz herb papieża Franciszka. Po tej
stronie medalu umieszczony jest również fragment modlitwy Ojca Świętego za Ukrainę.

W parafii Ducha Świętego w Grodnie (Olszanka) 28 maja Komunię św. po raz pierwszy
przyjęły trzy grupy małych wiernych, których łączna liczba wyniosła około 200 osób. Pod
względem liczby dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, jest to rekord wśród
parafii katolickich na całej Białorusi.
Na każdej Mszy św. proboszcz parafii ks. kanonik Paweł Sołobuda zwracał się do rodziców,
zachęcając ich, aby zrobili wszystko dla duchowego wychowania swoich dzieci: „Święto
Pierwszej Komunii Świętej to moment, w którym Bóg, obecny w życiu każdego, umacnia nas w
wierze”.
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