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Na drodze ku jedności
Wkrótce
w świecie
rozpocznie się
Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
Jego tegorocznym hasłem
będą słowa:
„Dąż do sprawiedliwości”
(Pwt 16, 20).
ciąg dalszy na str. 4

Wizyta niosąca
błogosławieństwo
Po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku rozpoczyna się czas odwiedzin
duszpasterskich, czyli tzw. kolędy. Kapłan przychodzi z błogosławieństwem, prosząc w modlitwie o zdrowie i czystość, dobroć i łagodność,
a także wierność w wypełnianiu przykazań. Otwarte drzwi naszych domów są symbolem otwartych na Boga serc.
ciąg dalszy na str. 5

„Ci, którzy zabijają chrześcijan, nie pytają o ich wyznanie”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

Łk 3, 15-16. 21-22

DUCHOWE NARODZENIE
Rodzice dali nam życie naturalne, fizyczne, a Pan
podczas chrztu obdarował nas swoim własnym Boskim
życiem – łaską uświęcającą, która uprawnia do Nieba.
Udzielił nam też darów koniecznych do duchowego
rozwoju: wytrwania w wierze, pogłębiania nadziei,
wzrastania w miłości. Nie potrzebujemy już więcej
dowodów na to, że Bóg bezgranicznie kocha każdego
człowieka, gdyż jedną z najważniejszych jej oznak jest
uzyskana przez nas podczas sakramentu łaska.
Jednak chrzest jest tylko początkiem – duchowym narodzeniem. Stajemy się wtedy dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami Chrystusa, świątyniami Ducha
Świętego. Przyjęcie sakramentu omywa z grzechu
pierworodnego, wyciskając na duszy niezatarte znamię przynależności do Wszechmocnego. I ta pieczęć
chrztu musi się odzwierciedlać w życiu człowieka
do samego końca ziemskiej wędrówki. Każdy chrześcijanin powinien żyć zgodnie z Ewangelią, nieustannie
pogłębiając relacje z Panem przez modlitwę, wzrastanie w wierze, nadziei i miłości.

Gość w dom – Bóg w dom
W pierwszych dniach nowego roku do naszego domu z wizytą duszpasterską przybywa kapłan. Wierni niеraz wyczekują go z niecierpliwością.
Przykrywają stół białym obrusem, stawiają naczynie z wodą święconą,
pasyjkę i świece.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli
domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym
i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego
w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał
się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie”.
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Ks. Jerzy Martinowicz
Na kapłana zwykle czeka cały blok albo ulica. Klatki schodowe wypełniają się
gwarem: dzieci pragną jak
najszybcieć zameldować,
pod którym numerem jest
ksiądz.
Zasada gościnności jest
wpisana bardzo głęboko
w naszą tradycję. Niewątpliwą zasługę ma tutaj całe
chrześcijańskie dziedzictwo,
które ściśle łączy postawę
wobec bliźniego z uszanowaniem lub brakiem szacunku wobec samego Boga.
Gość, na którym skupia się
uwaga domowników, nieraz
może wnieść do życia rodzinnego coś ważnego: radość, dobrą radę, przestrogę.

Dla zapraszających kapłana do swojego domu
jest to przede wszystkim
okazja, by wspólnie się pomodlić, nawiązać bliższe
kontakty z duszpasterzem
i dobrym słowem umocnić
Kościół domowy. Spotkanie
z kapłanem, który „przynosi
błogosławieństwo od Pana”
do naszych domów, to sposobność do omówienia
z nim zaistniałych problemów, a także akt publicznego wyznania wiary. Te
odwiedziny to szczególna
forma nowej ewangelizacji
– bardzo osobista i angażująca. Wystarczy tylko mieć
w sobie odwagę, by poruszyć nurtujące pytania.

Dla duszpasterza natomiast jest to wspaniała
możliwość do lepszego
poznania swej trzody, by
w przyszłości w zgodzie
z własnym sumieniem wydawać im stosowne zaświadczenia,
dopuszczać
i przygotowywać do sakramentów. Kodeks Prawa
Kanonicznego
wyraźnie
stwierdza, że proboszcz,
„pragnąc dobrze wypełnić
funkcję pasterza, powinien
starać się poznać wiernych
powierzonych jego pieczy.
Winien, zatem nawiedzać
rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza
w niepokojach i smutku,
oraz umacniając ich w Panu,

jak również, jeśli w czymś
nie domagają, roztropnie
ich korygując” (KPK 529 §1).
Niеstеty, w wielu współczesnych ludziach zaproszenie do domu duszpasterza
budzi strach i lęk. Niektórzy
celowo nie są obecni lub po
prostu nie otwierają drzwi.
Nie uświadamiają sobie, że
w ten sposób zamykają się
nie tylko na drugiego człowieka, lecz także na łaskę
płynącą z tego spotkania.
Może ona ożywić nasze
wspólnoty parafialne, pomóc rozstrzygnąć niepokojące pytania i bliżej poznać
życie Kościoła...

Drodzy Czytelnicy!
Pamiętajmy, że Pan Bóg przychodzi do nas na wiele sposobów: w sakramentach św., Biblii, kontaktach z bliźnimi, cierpieniach, radościach, pięknie świata, doświadczeniach biedy duchowej i fizycznej...
Przychodzi też do nas w osobie kapłana, który pragnie nawiedzić nasz dom i wspólnie się modlić.

Czy Bóg ma we mnie upodobanie?
Jak odpowiadam na miłość Wszechmocnego?

II NIEDZIELA ZWYKŁA

J 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była
tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej
odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie
lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie
stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem
powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś
starosta weselny skosztował wody, która stała się
winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał
pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego
Jego uczniowie.

NAJWIĘKSZE WESELE
Pierwszy cud Jezusa nie polegał na uzdrowieniu
czy wskrzeszeniu, rozmnożeniu chlebów czy uciszeniu burzy – było to przemienienie. Przemienienie nie
tylko widzialne, czyli wody w wino, lecz także ukryte
przed ludzkim wzrokiem – przemienienie duszy.
Na weselu w Kanie Chrystus przemienia wodę
w wino, by później wino stało się Krwią. Największym
cudem dla całej ludzkości i największym weselem jest
właśnie Eucharystia. Przyjmując Komunię św., zapraszamy do serca Jezusa i pozwalamy, by On działał.
Chrystus natomiast podobnie jak uratował państwa
młodych przed hańbą, będzie ratował też nasze życie,
podnosił jego jakość i wypełniał prawdziwym sensem.

Czy zapraszam Jezusa do swojego życia?
Co sprawia, że nie potrafię zmienić na lepsze
swojej codzienności?
Ks. Jerzy Martinowicz

Od ponad roku Kościół na Grodzieńszczyźnie przeżywa swój I Synod Diecezjalny. Stosownie do wymagań soborowych ma on skutkować odnową życia religijnego, duszpasterstwa i przepisów prawnych
w diecezji. Proponujemy czytelnikom „Słowa Życia” nową rubrykę, która ma na celu opowiadać o znaczеniu
tego wydarzenia dla lokalnеgo Kościoła, a także postępach w pracy komisji synodalnych.
CEL SYNODU

Celem Synodu jest niesienie pomocy ordynariuszowi
w rеalizacji zadania rządzenia diecezją, a przede wszystkim w pełniеniu władzy ustawodawczej. Biskup Alеksandеr
Kaszkiеwicz jest jedynym synodalnym ustawodawcą: tylko on podpisuje deklaracje i dekrety synodalne, wyłącznie
jego autorytetem mogą być promulgowane wymiеnionе
dokumеnty.
Kapłanom i wiernym podczas Synodu przysługuje ważny głos doradczy, który zgodniе z nauczaniеm o Synodach
jest życzliwą i kompetentną radą. Bеzpośrеdni uczеstnicy
Synodu są powołani w trakciе pracy troszczyć się o plony
dla diecezji, о rozwój wiary ludu Bożego.

ZADANIE SYNODU

Zadaniem I Synodu Diecezji Grodzieńskiej jest uwrażliwienie członków Kościoła grodzieńskiеgo na wspólne dobro. Jеst nim, jak pisał w swym Liście Pasterskim
na rozpoczęcie Synodu biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz, „wierność tradycji lokalnеgo Kościoła oraz
otwarcie się na znaki czasu i nowe wezwania”.
Kierunek prac Synodu wspanialе wyraża obranе hasło „Żyć Ewangelią”. Wzywa ono do przyjęcia dziedzictwa
dawnych pokoleń, zachęca do myślenia o dniu teraźniejszym i jutrzejszym, a także do pogłębiania w diecezji życia chrześcijańskiego zgodnеgo z Ewangelią.

KOMISJE SYNODALNЕ
Dekretem ordynariusza zostało powołanych 16 komisji synodalnych
z dwoma podkomisjami:
•
Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego i Budownictwa Sakralnego
•
Komisja ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych
•
Komisja ds. Społecznych i Relacji Prawnych z Władzami Świeckimi
•
Komisja ds. Misji
•
Komisja ds. Posługi Charytatywnej
•
Komisja ds. Nowej Ewangelizacji (Ruchów i Stowarzyszeń)
•
Komisja ds. Życia Konsekrowanego
•
Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego
-Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego
-Podkomisja ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej
•
Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego
•
Komisja ds. Duszpasterstwa Rodzin i Małżeństw
•
Komisja ds. Duchowieństwa
•
Komisja ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu
•
Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego
•
Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży
•
Komisja ds. Środków Masowego Przekazu
•
Komisja ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Specjalistycznego

Powołano też 16 komisji dekanalnych (w
każdym dekanacie), w
skład których wchodzą
osoby duchowne i świeckie.
Każda z komisji spotyka się raz na jakiś czas
i omawia poszczególne
zagadnienia. Praca komisji synodalnych odbywa
się pod kiеrownictwem
sеkrеtariatu i komisji
głównеj Synodu.

W kolejnych artykułach redakcja „Słowa Życia” będzie cykliczniе informowała czytеlników o postępach w pracy każdej
komisji synodalnej, a także o tematach, nad którymi obecnie się dyskutuje.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Sługa Boży
Melchior Fordon.

Papież Franciszek

Święty za życia

Znakomity ojciec franciszkanin z Grodna nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Po jego śmierci potok proszących się nie zatrzymał: ludzie przychodzą do grobu kapłana w nadziei na wsparcie z Nieba. Dziś od wiernych z parafii Matki Bożej Anielskiej, gdzie spoczęło ciało zakonnika, można usłyszeć,
że modlitwy do sługi Bożego o. Melchiora Fordona przynoszą ulgę.
URODZINY
KAPŁANA
Latem dalekiego 1846
roku w Grodnie w zubożałej
szlacheckiej rodzinie Fordonów przyszedł na świat Józef
Jakub. Po pewnym czasie złotymi literami wpisał się on w
historię miasta...
Można z łatwością wyobrazić, jak niemowlę zostało
ochrzczone w katedrze, jak
nastolatek przychodził na
Mszę św. do kościoła pobernardyńskiego, jak młody człowiek zdał egzamin aptekarski,
ale powiedział rodzicom, że
pragnie wstąpić do seminarium. Trudniej jest przedstawić go jako księdza, który
podczas pielgrzymki bandażuje strudzone nogi pątników,
całuje ręce klerykom na znak

adorował franciszkańską Koronkę, modlił się na różańcu,
rozważał.
Był bardzo wymagający
dla tych, w kim dostrzegał
chęć dalszego rozwoju duchowego, a zarazem okazywał
ogromną cierpliwość i miłosierdzie wobec ludzi, którym
trudno było powstać z grzechu. Wierni widzieli w osobie
kapłana tak dobrego kierownika duchowego, że przyjeżdżali do niego na spowiedź
nawet z dalszych parafii.
Pewnego razu o. Melchior
przyszedł do ciężko chorego i
zaproponował mu skorzystać
z sakramentu spowiedzi. Gdy
tamten odmówił, zakonnik
wyszedł od cierpiącego i całą
drogę powrotną przebył na
kolanach. Tego gestu o. For-

ma przy niej ani jednej osoby,
która by chciała pomóc, ojciec
wziął cierpiącą do siebie, by
osobiście się nią zaopiekować. Sprzątał w jej pokoju,
karmił, zapewniał potrzebne
leki. Dzięki staraniom kapłana
kobieta wróciła do zdrowia,
zyskując zarazem szansę na
lepsze życie.
Na skutek ofiarnej działalności o. Melchiora droga
do bardziej godnego istnienia została otworzona przed
niejedną osobą. W pamięci
ludzi nadal żywa jest historia
o nieboraku, który nie mógł
przeciwstawić się pokusie, by
kraść. Gdy wyszło to na jaw,
nikt nie chciał go zatrudnić:
obawiano się ponieść straty.
O. Fordon jako jedyny zaufał
nieszczęsnemu i zaproponował mu miejsce zakrystiana w
świątyni. Od tamtej chwili nie
słyszano o żadnej kradzieży.
Ci, którzy mieli możliwość
spotkania się z ojcem, już za
życia uświadamiali sobie głębię i szlachetność jego osoby.
Pewne małżeństwo, wybierając imię dla dziecka, postanowiło je ochrzcić Fordonem, na
cześć swego proboszcza. Dowiedziawszy się o tym, zakonnik się sprzeciwił: „Przecież
to nazwisko! Nie ma takiego
imienia! Nie ma takiego świętego!”. „Ależ ojcze – odpowiedzieli parafianie. – Ojciec jest
święty!”.
GOTOWY UMRZEĆ
ZA BLIŹNIEGO
Jednym z najjaskrawszych wydarzeń, dzięki któremu o. Melchior zasłużył na
szczególny szacunek, było

szacunku do stanu duchownego, nie korzysta z transportu i wszędzie chodzi pieszo,
oddaje swe buty napotkanemu włóczędze.
Sprawia wielkie wrażenie
również fakt, że mając za sobą
20 lat posługi jako ksiądz
diecezjalny, kapłan postanowił pójść śladami świętego
biedaczyny z Asyżu i wstąpił
do klasztoru ojców franciszkanów. Tak oto ks. Józef złożył śluby wieczyste, otrzymał
nowe imię i został o. Melchiorem.
W Grodnie pełnił swą posługę zarówno jako ksiądz
diecezjalny, jak i ojciec franciszkanin. W ciągu wszystkich
tych lat duszpasterzował w
parafii Matki Bożej Anielskiej.
NIESTRUDZONY
SPOWIEDNIK
Duże znaczenie w swej
działalności
kapłańskiej
o. Fordon nadawał sakramentowi spowiedzi. Często
przychodził do konfesjonału o 5 godzinie nad ranem i
opuszczał go dopiero po 8
wieczorem. W wolnych chwilach, czekając na penitentów,
czytał literaturę religijną,

don dokonał, by wynagrodzić
Panu i uratować człowieka,
który mógł już nie mieć szansy na nawrócenie. Podobne
historie, przekazywane przez
mieszkańców z ust do ust,
świadczą o tym, że franciszkaninowi udało się pojąć Miłość,
której wielu nie potrafi nawet
dotknąć.
„DZIWAK” FORDON,
LUB NIEZROZUMIAŁE
UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
O. Melchior był człowiekiem pokornym i empatycznym. O jego bezgranicznym
oddaniu Bogu oraz trosce o
każdą ludzką duszę świadczy to, że kapłan nikogo nie
porzucał w biedzie. Dowiedziawszy się, że pewna kobieta, uprawiająca prostytucję,
zachorowała na tyfus i nie

uratowanie
grodzieńskich
strażaków. Epizod miał miejsce w 1915 roku, podczas I
wojny światowej, gdy lokalni
mieszkańcy znaleźli się pod
okupacją. Niemieccy żołnierze
posądzili strażaków o szpiegostwo: że tamci z wieży za
pomocą światła informowali
cofającą się armię rosyjską.
13 oskarżonych osób miało
zostać rozstrzelanych.
Oto jak opisują dalszy
bieg wydarzeń sami osądzeni:
„Zaprowadzono nas na cmentarz przy klasztorze i ustawiono twarzą do muru. Dwaj
niemieccy oficerowie weszli
do świątyni, w której wielu
chowało się przed bombardowaniem. Wśród zgromadzonych był też o. Melchior Fordon. Niemcy zwrócili się do
ludzi, by rozpoznali pomiędzy

nami swych znajomych. Nikt
z obecnych nie odważył się
powiedzieć ani słowa, by nas
bronić. Tylko o. Melchior podszedł do oficerów, ucałował
im ręce i poprosił, by zamiast
strażaków rozstrzelano jego.
Fanaberia okupantów nie
znała granic! Jednak ojciec
nie chciał ustąpić: niemieccy
oficerowie musieli siłą odpychać kapłana. O. Melchior
wracał, znów prosił i całował
im ręce” (fragment ze „Świadectwa Grodzieńskiej Dobrowolnej Straży Pożarnej”).
Cud się odbył – Niemcy zmienili rozkaz. Strażacy
wrócili do pracy pewni, że
wracają z tamtego świata. Za
to mężczyźni z serca dziękowali o. Fordonowi. Na ogólnym zebraniu straży pożarnej
ogłosili zakonnika swoim
wiecznym honorowym członkiem i kapelanem. A propos,
w grodzieńskiej wieży strażackiej do tej pory zachował się
portret o. Melchiora, a w ekspozycji muzeum straży pożarnej znajdują się jego rzeczy
osobiste.
DOBRODZIEJ
DLA GRODNIAN
Przez lata spędzone w
mieście o. Fordon dużo zrobił
dla lokalnych mieszkańców.
Założył III Zakon św. Franciszka, organizował spotkania trzeźwościowe, na własne środki pomalował kościół
franciszkański i odnowił
klasztor, oddając część budynku pod szkołę początkową.
Kapłan przyjaźnił się
z o. Maksymilianem Kolbe.
Gdy tamten przybył do parafii
z myślą, by założyć drukarnię,
spotkał się z ostrą krytyką –
realizacja pomysłu wymagała
znacznych środków pieniężnych, których nie posiadano. Inicjatywę poparł tylko
o. Melchior. Dzięki temu po
pewnym czasie światło dzienne zobaczyło czasopismo
„Rycerz Niepokalanej”, które
sprzyjało założeniu i rozwojowi lokalnej prasy katolickiej.
Dużo uwagi o. Fordon poświęcał biednym: postawił w
świątyni specjalny kosz, do
którego parafianie składali
produkty żywnościowe dla
potrzebujących,
organizował stołówkę domową. Cały

swój majątek rozdawał potrzebującym, prowadził życie skromne i wymagające.
Dużo pościł: spożywał tylko
suchy chleb i prawie nie jadł
mięsa. Dla umartwienia ciała
nosił szorstką włosiennicę,
spał na twardych deskach, a
w piątki obwiązywał się żelaznym łańcuchem. Czynił to,
by wypraszać przebaczenie
u Pana za ludzkie grzechy.
„Mam szczęśliwe pocieszenie,
że straciłem zdrowie nie dla
marnych rzeczy tego świata,
lecz pracując dla zbawienia
nieśmiertelnych dusz, stojąc
zawsze na straży jak żołnierz
Chrystusa” – zaznaczył o. Melchior u schyłku życia.
NIEBIESKI
PATRON
O. Fordon odszedł do
wieczności w wieku 65 lat –
kapłan cierpiał na gruźlicę.
Żegnało się z nim całe miasto:
tysiące ludzi w kilkukilometrowej procesji szło za trumną
niesioną przez strażaków.
Kapłan został pochowany
na grodzieńskim cmentarzu
pobernardyńskim. W 2003
roku jego szczątki zostały uroczyście przeniesione
do kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej, gdzie za życia
posługiwał. Od tego czasu
w parafii po każdej Mszy
św. wybrzmiewa modlitwa
o rychłą beatyfikację o. Melchiora Fordona.
Pod koniec 2018 roku papież Franciszek wydał dekret
o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego franciszkanina
z Grodna. W dokumencie Ojciec Święty przyznał bohaterstwo cnót zakonnika: potwierdził jego zasługi przed
Bogiem i ludźmi, przypomniał
o niełatwej drodze jego życia
i szczególnej misji w Kościele.
Zakończeniem
procesu
beatyfikacji jest włączenie
sługi Bożego w poczet błogosławionych. Jednak jest do
tego niezbędny cud: uzdrowienie, nawrócenie, wyjście
z nałogu, wyzwolenie rodziny
z kryzysu... Tak więc uzyskanie
nowego niebieskiego patrona
zależy wyłącznie od żarliwości naszych modlitw.
Angelina Marciszewska

Wszechmogący wieczny Boże, Krynico wszelakiej świętości i Ojcze nieskończonej dobroci,
wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spraw,
by Twój sługa o. Melchior Fordon, przykład Twej
niewypowiedzianej dobroci i łagodności, wierny
uczeń Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naśladowca
św. Franciszka, biedaczyny, z Asyżu, osiągnął chwałę Twoich ołtarzy i stał się dla nas pośrednikiem
Twego wielkiego miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Chrześcijanin nie
jest kimś, kto uważa się za lepszego
od innych. Wie, że
jest grzesznikiem,
tak jak wszyscy.
Chrześcijanin to po prostu
człowiek, który zatrzymuje
się przed nowym płonącym
krzewem, w obliczu objawienia
Boga. Nie nosi zagadkowego
imienia, którego nie można
wymówić. Wzywa swoje dzieci,
aby nazywały Go imieniem
„Ojcze”. To pozwala odnowić
się Jego mocą oraz odzwierciedla promień Jego dobroci
dla tego świata, tak bardzo
spragnionego dobra, tak bardzo czekającego na dobre
wieści.
Nasz Bóg nie potrzebuje
żadnych ofiar. Niczego nie
potrzebuje. Pragnie tylko, abyśmy w modlitwie weszli z Nim
w dialog i odkryli, że jesteśmy
Jego ukochanymi dziećmi.
Fragment przemówienia
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 02.01.2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Święta Rodzina z Nazaretu na
pozór nie różniła się niczym od
większości innych,
współczesnych sobie rodzin: żyła w prostocie
i ubóstwie, ciężką codzienną
pracą zdobywała sobie środki
na utrzymanie, nie opływała
w bogactwa i nie przymierała
głodem, z pewnością – jak każda inna rodzina – przeżywała
radości i smutki, doświadczała
zarówno życzliwości, jak i
niechęci ze strony otoczenia,
miewała lepsze i gorsze chwile.
Tym, co czyni Świętą Rodzinę wyjątkową, jest jej niezwykłe, godne podziwu i naśladowania oblicze duchowe.
Ze skąpych informacji, jakie o
życiu Świętej Rodziny dostarczają nam Ewangelie, możemy
wnioskować, że dla niej na
pierwszym miejscu był zawsze
Bóg. Na wszystkie wydarzenia
w swoim życiu, na wszelkie
wyzwania i próby patrzyła po
bożemu. Nawet najbardziej
twarde i bolesne doświadczenia, najtrudniejsze wyzwania
losu, największe cierpienia
przyjmowała z pokorą i wiarą,
bez narzekania i szemrania,
bez buntu czy niezadowolenia,
bez wzajemnego oskarżania
się i bicia się w cudze piersi –
ale w przekonaniu, że każda
okoliczność życiowa, każda
nowa sytuacja jest wyrazem
woli Bożej, którą należy wypełniać, nawet gdy się jej nie
rozumie.
Można powiedzieć, że
wierne, pokorne wypełnianie
woli Bożej jest celem i sensem
życia Świętej Rodziny, nadaje
kierunek wszystkim jej zamiarom i działaniom. W tym
szukaniu i wypełnianiu woli
Bożej Święta Rodzina z Nazaretu znalazła swoje szczęście.
Fragment homilii wygłoszonej w święto Świętej Rodziny w kościele w Dociszkach,
30.12.2018
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 Stolica Apostolska
ogłosiła plany Ojca Świętego Franciszka na pierwszą
połowę 2019 roku. Między
innymi nowa Konstytucja
Apostolska o Kurii Rzymskiej, zmiany personalne w
K-9 (Radzie Kardynałów),
a także zagraniczne podróże papieża. Wiadomo, że w
najbliższym czasie Biskup
Rzymu odwiedzi Panamę z
okazji XXXIV Światowych
Dni Młodzieży, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Maroko,
Bułgarię i Macedonię. Dziennikarze wyrażają nadzieję, że
w drugiej połowie roku Ojciec
Święty przyjedzie do Japonii,
a także innych krajów Azji i
Afryki.
 Wnętrze bazyliki św. Piotra w Watykanie ma nowe
oświetlenie, składające się
z żarówek energooszczędnych. Zgodnie z poprzednimi obliczeniami pozwoli to
zaoszczędzić do 90% energii
elektrycznej w porównaniu z
tym, ile zużywano wcześniej.
Projekt jest realizowany we
współpracy z niemiecką firmą
OSRAM. Przygotowanie trwało przez dwa lata. Wykorzystano ponad milion żarówek
LED. Zostały umieszczone na
780 sztucznie stworzonych
konstrukcjach.
 W ubiegłym roku do Santiago de Compostela (Włochy)
dotarła rekordowa liczba
pieszych pielgrzymów. Do
grobu św. Jakuba Apostoła w
tamtejszej katedrze przybyło
ich niemal 328 tys. Jest to o 26
tys. pątników więcej niż przed
rokiem. Najwięcej, aż 57%
pątników przyszło tzw. Drogą
Francuską, 21% – Drogą Portugalską. Pozostali wybrali
inne trasy wędrówki. Jeszcze
40-50 lat temu przybywali
tam nieliczni pielgrzymi. W
1972 roku było ich zaledwie
67, w 1976 roku – 243, a w
1982 roku – 1868. Znaczny
wzrost zanotowano począwszy od 1993 roku. W 1999
roku było ich już 154 tys., w
2004 roku – 179 tys., a w 2010
roku – 272 tys.
 Od 1933 roku we francuskich Alpach w dolinie
Chamonix wznosi się figura
Chrystusa Króla. Jej wysokość
wynosi 25 metrów. Statua
zajmuje drugie miejsce wśród
najwyższych rzeźb w kraju,
ustępując tylko figurze Najświętszej Maryi Panny. Na
taras znajdujący się przed
koroną Chrystusa można
trafić po pokonaniu 84 stopni.
Została tam też zbudowana
kaplica o dwóch ołtarzach i
posągach papieża Piusa XI i
Maryi Królowej Świata.
 Profesor filozofii w
College’u Bostońskim oraz
King’s College’u dr Peter
Kreeft napisał artykuł pod
tytułem: „Jezus: krótka, prosta i potężna modlitwa na
świecie”. Autor podkreśla, że
imię Zbawiciela „zawiera w
sobie całą Ewangelię... W to
imię chrześcijanin może wlać
całą swą wiarę, bez reszty, ponieważ bycie chrześcijaninem
oznacza pokładanie ufności
w Chrystusie”. W artykule
wymieniono 25 różnorodnych
imion Chrystusa, między innymi Alfa i Omega, Światłość
Świata, Chleb Życia, Żywe
Słowo, Książę Pokoju, Król
Chwały.
credo.pro; ekai.pl; aleteia.org
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Mające ponad stuletnią tradycję cykliczne święto ekumenizmu ma
istotne znaczenie również dla wyznawców Chrystusa na Białorusi. Dlaczego powinniśmy się modlić o to, byśmy się stali jedną owczarnią, nad
którą czuwa jeden Pasterz? Jakie przedsięwzięcia ekumeniczne Kościoła
zaistniały na Grodzieńszczyźnie? Na te i inne pytania w dzisiejszym numerze „Słowa Życia” odpowiada ks. kan. Włodzimierz Hulaj, przewodniczący synodalnej Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego.
– Ks. Włodzimierzu, dlaczego Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest tak ważny dla Kościoła?
– Na początku trzeba zaznaczyć, że Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan ma
swoje źródło w modlitwie
Arcykapłańskiej Jezusa, który prosił Ojca, aby ci, którzy
uwierzą w Niego, „byli jedno”, „stanowili jedno ciało”
(por. J 17, 20-23). Mistycznym ciałem Chrystusa jest
Kościół. Dlatego też idea powrotu do jedności jest nadal
aktualna. Służy też potwierdzeniem wierności nauczaniu Mesjasza.
Modlitwa w intencji
jedności jest sięganiem do
wspólnych korzeni, a więc
do Chrystusa, który jest jedynym Odkupicielem człowieka. Kościół Pana – niepodzielny od strony boskiej
– został
rozwarstwiony
przez człowieka. Podstawowy cel Tygodnia Modlitw
o Jedność polega na dążeniu do pokonywania barier. Jednak nie po to, by je
zacierać, lecz po to, by odnajdywać coś wspólnego
i na tym budować jedność
poprzez modlitwę, wspólne
działanie, obronę wartości
chrześcijańskich i ewange-

wistości wygląda dialog ekumeniczny w diecezji grodzieńskiej?
– Białoruś jest krajem
wielowyznaniowym,
dlatego nieodzownym aspektem ewangelizacyjnej misji
Kościoła katolickiego są
działania na rzecz jedności
chrześcijan. Katolicy pragną
lepiej poznać inne Kościoły,
więc z chęcią uczestniczą
w wydarzeniach i spotkaniach
ekumenicznych,
a zwłaszcza we wspólnych
modlitwach o jedność.
Trudno
jednoznacznie powiedzieć cokolwiek
o działalności ekumenicznej
na terenie naszej diecezji.
W poszczególnych rejonach
kształtuje się różnie. Jedno
jest pewne: jako chrześcijanie uświadamiamy sobie
coraz bardziej podstawową
prawdę, że wszystkich nas
łączy ten sam chrzest, który
wszczepił nas w Chrystusa.
Według ostatnich danych
na terytorium odwodu grodzieńskiego
funkcjonuje
obecnie 440 zarejestrowanych wspólnot chrześcijańskich.
Za bardzo ważny krok
do przodu uważam to, że ludzie zaczęli skupiać swoją
uwagę na tym, co łączy, a nie

ności to pragnienie Kościoła,
a pragnienie Kościoła –
pragnienie komunii (wspólnoty) łaski, która odpowiada
zamysłowi Ojca, powziętemu
przed wszystkimi wiekami.
W tym tkwi sens modlitwy
Chrystusa „aby byli jedno”,
w tym tkwi sens wszelkiej
działalności ekumenicznej.
Patrząc na życie religijne, społeczne możemy
śmiało stwierdzić: troska
o jedność jest naszym powołaniem. Dlaczego? Ponieważ
„w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś
przekazał słowo pojednania”
(2 Kor 5, 19). Skoro mamy
naśladować Jezusa, stawać się Nim w tym świecie,
to naszą misją w Kościele,
w rodzinie, w mieście, w narodzie jest pojednanie!

krzyczeć: „Unitate! Unitate!”,
co oznacza „Pojednanie!
Pojednanie!”. Ojciec Święty
był bardzo przejęty tą sceną i niejednokrotnie wracał
do niej w swoim nauczaniu.
Rumunom powiedział wtedy,
że w ich sercach wypisane
jest szczególne powołanie
ekumeniczne,
powołanie
do
pojednania.
Każdy
chrześcijanin powinien być
tego świadom.

– Nieraz można odnieść
wrażenie, że dialog ekumeniczny jest potrzebny tylko teologom. Czy możemy dostrzec
jego skutki w życiu zwykłych
ludzi?
– Zadanie budowania
jedności chrześcijan jest
jednym z kierunków działalności w życiu Kościoła,
dotyczy wszystkich wyznawców Chrystusa. Każdy z nas
powinien starać się o zaist-

– Kościoły chrześcijańskie różnych wyznań w całym
świecie już dawno zaczęły
razem zabierać głos nie tylko w kwestiach religijnych,
lecz także ważnych sprawach
społecznych
dotyczących
ubóstwa, uchodźców, ochrony
stworzenia i in. Czy na Białorusi również organizuje się
jakieś wspólne apele lub inicjatywy?
– Zadane pytanie dotyczy tematu tzw. ekumenizmu
praktycznego. Kościół katolicki na Białorusi dostrzega
możliwości realnej współpracy między wyznaniami
chrześcijańskimi w różnych
dziedzinach życia, zwłaszcza we wspólnym wysiłku
na rzecz sprawiedliwości,
pokoju, postępu, praw człowieka, życia rodzinnego,

nienie pełnej komunii między chrześcijanami, nie zapominając nigdy, że jest ona
przede wszystkim darem od
Boga, o który winniśmy nieustannie błagać.
Pragnę wspomnieć tu
o
pewnym
wydarzeniu.
W maju 1999 roku do Rumunii przybył z wizytą papież Jan Paweł II. Mimo że
jest to kraj o głębokiej tradycji prawosławnej, Ojciec
Święty został przyjęty niezwykle serdecznie, także
przez Kościół prawosławny.
Na zakończenie Mszy św.
sprawowanej przez Biskupa
Rzymu w stolicy tłum katolików i prawosławnych zaczął

ochrony stworzenia, pomocy
biednym, dając w ten sposób
konkretne świadectwo służby i zarazem odpowiadając
na wciąż nowe wyzwania
stawiane przed ludzkością.
Przykładem takich praktycznych starań jest działalność katolickiej organizacji charytatywnej „Caritas”.
Apeluje ona o to, by duchowieństwo oraz wierni świeccy aktywnie uczestniczyli
w różnorodnych akcjach
wspólnie z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich.
Ogromną nadzieję pokłada się w młodych ludziach (tzw. wolontariat).

Papież Franciszek z patriarchami i liderami Kościołów
chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie

licznych, a także organizację wydarzeń kulturalnych
i naukowych. Dlatego też co
roku w dniach 18-25 stycznia, czyli w okresie od dawnego święta katedry św. Piotra do święta nawrócenia św.
Pawła, chrześcijanie różnych
wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach,
konferencjach, koncertach...
– Katolicy nie żyją w jakimś odosobnionym, zamkniętym świecie, tylko wśród ludzi,
należących do różnych Kościołów. Proszę się podzielić
własnym
doświadczeniem
ekumenicznym. Jak w rzeczy-

dzieli. Takie podejście sprzyja wzrastaniu wśród wiernych poczucia braterstwa,
gdyż prawdziwy ekumenizm
rodzi się w sercu każdej osoby, by następnie realizować
się w jego własnym życiu,
w rodzinie, we wspólnocie.
– Jednak nie wszyscy
mają szacunek dla poglądów
innych ludzi. Jak przekonać
do ekumenizmu osobę, mocno
przywiązaną do swojej tożsamości religijnej, uważającą ją
za najlepszą?
– Chrześcijanin powinien pamiętać, że wiara w
Chrystusa oznacza pragnienie jedności. Pragnienie jed-

Pochodzą oni z różnych
środowisk, regionów, a także kultur. Przebywając ze
sobą, razem się uczą, studiują, pracują, odpoczywają
– żyją. Wszystko to, a także
dynamizm i otwartość, jaką
posiadają, pozwala na większe wymagania co do ich roli
w ekumenizmie praktycznym.
Za ważny obowiązek
Kościół katolicki na Białorusi
uważa wspieranie wszelkiego współdziałania wyznawców Chrystusa w zakresie
upowszechniania
kultury
chrześcijańskiej oraz przeciwstawiania się zalewowi
pseudokultury, pornografii
i innych zjawisk społecznie
szkodliwych. Organizuje się
międzywyznaniowe koncerty pieśni religijnej, prowadzi się działalność na rzecz
obrony życia poczętego itd.
Istotnym
elementem
praktycznej
działalności
ekumenicznej są środki komunikacji społecznej (internet, wydawnictwo, radio
i in.). Można powiedzieć, że
praktycznie nie istnieje taka
sfera życia, w której nie byłaby możliwa pewna współpraca pomiędzy chrześcijanami.
– Jest Ksiądz przewodniczącym synodalnej Komisji
ds. Ekumenizmu i Dialogu
Międzyreligijnego. Co należy
do zadań i celów tej komisji?
Jakie tematy i problemy omawiano podczas posiedzeń?
– Nasza komisja ma
na celu promowanie jedności chrześcijan, podążając
za imperatywem słów naszego Pana Jezusa Chrystusa „aby byli jedno”, a także
szacunku, pokoju i dialogu
między wyznaniami. Swoje
zadanie komisja realizuje
na czterech płaszczyznach:
1) naukowej – promując
studium dokumentów dotyczących ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego;
2) duchowej – zachęcając i osobiście angażując się
w modlitwę o jedność chrześcijan i szacunek pomiędzy
przedstawicielami
różnych
religii;
3) praktycznej – umiejętnie wprowadzając w życie
to, co zostanie wypracowane
na dwóch wyżej wymienionych płaszczyznach;
4) współdziałania międzyludzkiego – na fundamentach
rodzinnych, przyjacielskich
i koleżeńskich ukazując potrzebę zgody między wszystkimi wierzącymi w jednego
Boga.
Synod diecezji grodzieńskiej pragnie być wyrazem
uczestnictwa w dziele ekumenicznym Kościoła, a zarazem wezwaniem do zaangażowania w dzieło jedności
Chrystusowego Kościoła.
Kinga Krasicka
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Wizyta niosąca błogosławieństwo
ciąg dalszy ze str. 1

Wizyta duszpasterska jest jednym ze sposobów głoszenia Ewangelii. Nawiedzając domy swoich
wiernych, kapłani pragną dać do zrozumienia, że każdy człowiek
jest potrzebny i ważny, a także uświadomić parafianom, że to właśnie
do nich jest adresowane konkretne Słowo Boże.
W tym numerze „Słowa Życia” pragniemy przybliżyć tradycję kolędy
w naszych bratnich Kościołach.

Pastor Włodzimierz
Tatatnikow,
Kościół luterański

Jeszcze z dzieciństwa pamiętam, jak
nasza rodzina po Bożym Narodzeniu
zawsze zapraszała na spotkanie pastora. Czekaliśmy na ten szczególny czas i
w odpowiedni sposób przygotowywaliśmy się do niego.
Zgodnie z tradycją, która powstała
w naszym Kościele, pastorowie mogą
odwiedzać wiernych na zaproszenie
w każdej porze. Jedna obowiązująca
wszystkich reguła czy praktyka dotycząca wizyty duszpasterskiej po Świętach w Kościele luterańskim nie istnieje. Wszystko zależy od kraju, w którym
znajduje się Kościół lub od tradycji tam
utrwalonej. Na Białorusi Kościół luterański jest mniejszością, więc dosyć
mocno odczuwa się tu wpływ innych
tradycyjnych wyznań. Wizyta duszpasterska wśród wiernych Kościoła luterańskiego jest realizowana w tym
samym okresie, jak w Kościele prawosławnym czy katolickim.
Uważam praktykę wizyty duszpasterskiej dla Kościoła chrześcijańskiego za bardzo potrzebną i istotną. Jest
to dobry czas, by kapłani odwiedzili
swoją trzodę, porozmawiali z wiernymi i ich rodzinami, dowiedzieli się o
problemach, z którymi się borykają, a
co najważniejsze – razem się pomodlili.
W zabieganiu i kłopotach codzienności
nie każdy ma możliwość, by przyjść do
świątyni. Niektórym brakuje czasu nawet na to, by w ciągu dnia po prostu
powiedzieć Bogu „dziękuję” za Jego pomoc. Wizyta duszpasterska jest akurat
tym momentem, w którym pastor może
(i powinien!) przypomnieć człowiekowi,
że tamten musi porzucić wszelkie sprawy powszednie, znaleźć czas, by wspólnie się pomodlić i poprosić Wszechmocnego o wsparcie i błogosławieństwo na
dalsze dni życia.
Wiele osób zaprasza pastora do
domu, gdyż nieraz wstydzi się podejść
do niego ze swymi pytaniami lub problemami w świątyni. Wiem, że jeśli wierny Kościoła luterańskiego nie ma możliwości zaproszenia pastora, zwraca
się z tą prośbą do kapłanów Kościoła
katolickiego. Jest to bardzo dobry znak,
gdyż sądzę, że modlitwa nie powinna
nas dzielić.
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Kolejne Europejskie
Spotkanie Taize odbędzie
się w Polsce
Przyszłą stolicą spotkania
ekumenicznego, jednoczącego chrześcijańską młodzież z różnych krajów Europy, zostanie Wrocław..
„W czasach, gdy budowanie Europy spotyka się
z mocnym sprzeciwem, gdy
rosną nieporozumienia między państwami, spotkanie w
Polsce pozwoli tysiącom ludzi
w młodym wieku odczuć, że
budowanie wzajemnego zaufania jest możliwe” – mówi się
w oficjalnym powiadomieniu
wspólnoty Taize.
Wrocław będzie trzecim polskim miastem, które przyjmie
chrześcijańską młodzież na
noworocznym spotkaniu Taize.
W 1999 roku odbywało się ono
w Warszawie, a w 2009 roku –
w Poznaniu.

Protojerej
Grzegorz Roj,
białoruski Kościół prawosławny

Ojciec Andrzej Krot,
Kościół grekokatolicki
Odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii rozpoczynają się po 6
stycznia – uroczystości Objawienia
Pańskiego lub Chrztu Pańskiego, gdy
święcimy wodę. Tą właśnie wodą kapłan później pokropi domy i mieszkania wiernych. Ja jako duszpasterz
podczas odwiedzin wiernych otrzymuję
cudowną możliwość, by udzielić więcej
czasu swej trzodzie. Często długo rozmawiamy na różne tematy duchowe i
świeckie. Ponieważ nasza parafia nie
jest liczna, staram się dotrzeć do jednej rodziny dziennie, nie więcej, by poświęcić niezbędną ilość czasu wszystkim parafianom. Niektórzy przy okazji
proszą poświęcić mieszkanie sąsiedzi
lub krewnych. Ktoś przyjmuje kapłana co roku, ktoś raz na dwa lata, ktoś
jeszcze rzadziej. Są też tacy, którzy
zapraszają bardzo rzadko, a nawet nigdy.
W naszej tradycji odwiedzin duszpasterskich istnieje też zwyczaj malowania przez kapłana na czterech ścianach mieszkania czy domu krzyży, by
podczas poświęcenia namaścić je olejem. W tym roku nasza parafianka artystka Natalia Klimowicz na rzecz tej
sprawy przygotowała specjalne nalepki z wizerunkiem krzyża św. Eufrozyny
Połockiej.

W zachodnich i środkowych parafiach białoruskiego Kościoła prawosławnego od wieków istnieje tradycja poświęcenia domów wiernych po
święcie Chrztu Pańskiego. Kapłani
kierują się do parafian z wodą świętą, modlitwą i nauką pasterską.
Okres odwiedzin duszpasterskich
jest niezwykle istotny i jednocześnie
trudny dla każdego kapłana. Od rana
do wieczora, zwykle w ciągu kilku tygodni, realizuje on swój obowiązek
pasterski wobec wiernych. Zdarza
się, że ludzie mieszkają dosyć daleko
lub na odosobnieniu, i trafić do nich
nie jest sprawą łatwą. Jednak chciałbym zauważyć, że takie osoby najradośniej witają kapłana.
W trakcie odwiedzin duszpasterz
widzi całą paletę radości i smutków
ludzkiego życia. Niektóre sytuacje
wymagają najpilniejszej uwagi lub
pasterskiej pomocy. Kapłan nie ma
prawa do bycia obojętnym na problemy, z którymi boryka się wierny.
Dlatego też mimo zmęczenia i ogromu obowiązków w tym niezwykłym
czasie powinien ze szczególną uwagą
i troską starać się przybliżyć do swoich parafian. Pomaga to duszpasterzowi być prawdziwym sługą Chrystusa i Kościoła.

Trwa zbiórka niechcianych
prezentów
Ludzie mogą je wysłać do
punktu charytatywnego
na Jasnej Górze (Polska).
Rzeczy trafią do osób potrzebujących.
„Nieraz zdarza się, że w
ramach świątecznego prezentu otrzymujemy coś, co nie
jest nam potrzebne. W nas
nie wywołuje to entuzjazmu,
ale są ludzie, dla których będzie to powodem do dużej
radości” – powiedział opiekun
Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego o. Szymon Botul
OSPPE. Zauważył również, że
z pomocy organizowanej przez
gospodarzy jasnogórskiego
sanktuarium – ojców paulinów
– korzystają przede wszystkim
rodziny wielodzietne, bezdomni oraz bezrobotni.

Największy orszak
Trzech Króli
Orszak w otoczeniu wielu
postaci znanych z bajek
bądź filmów przeszedł
ulicami Madrytu (Hiszpania).
Tradycyjny orszak otworzyła wielka bożonarodzeniowa gwiazda. Tematem
przewodnim w tym roku była
siła sztuki: muzyki, malarstwa,
teatru, tańca. W orszaku pojawiły się dziesiątki aktorów
i muzyków. Trzej Królowie
zgodnie ze zwyczajem hojnie
rzucali cukierkami. Ich karoce przyozdobione zostały 30
tys. listów od mieszkańców
Madrytu.
Tradycja hiszpańskiego
orszaku sięga połowy XIX
wieku. Pierwsza wzmianka
o przedstawieniu przybycia
magów ze Wschodu pochodzi
z 1855 roku. Jednak za najstarszy orszak Trzech Króli w
Hiszpanii uważa się ten, który
organizuje od 1866 roku miasto Alcoy koło Alicante.
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Czym się różni
depresja od kryzysu
duchowego?
Nie jest poprawny sąd, że
depresja to coś błahego, coś, co
minie po pewnym czasie samo
przez się. Bardzo niesprawiedliwe będzie posądzanie kogoś
o depresję lub mówienie, że
wynika z grzechu czy też jest
najzwyklejszym lenistwem.
Depresja to choroba, na którą
cierpią miliony ludzi na całym
świecie niezależnie od pochodzenia, wieku, wyznania itd.
Trzeba też sobie uświadomić, że nie każdy przejaw smutku, złego humoru,
zmęczenia lub przygnębienia
jest objawem depresji. Ludzie
nieraz bardzo głęboko i intensywnie przeżywają wewnątrz
pewne problemy życiowe, wypróbowania, nieszczęścia,
niepowodzenia, konflikty.
Często człowiekowi udaje się
przezwyciężyć te sytuacje,
stając się mocniejszym niż
przedtem. Jednak zdarza się
też tak, że zbyt głębokie przeżywanie trudności skutkuje
właśnie depresją. Jeśli ktoś
widzi, że przez dłuższy czas nie
dostrzega w bliźnim radości
i chęci do życia, pragnienia
robienia czegokolwiek, a towarzyszą temu objawy chorób
fizycznych (na przykład bóle
klatki piersiowej, problemy z
trawieniem), są to wyraźne
oznaki depresji. W jej stanach
początkowych może pomóc
zmiana trybu życia, nawet
zwykły spacer, odpowiednia
dieta, kontakt z przyjaciółmi
lub jakaś praca. Jednak często
niestety nie da się obejść bez
pomocy specjalisty i leczenia
farmakologicznego.
Nie istnieje chyba osoba,
która nigdy nie napotykała w swym życiu problemów
wewnętrznych o charakterze
duchowym. Ile razy zwykłe
rozproszenie przeszkadza w
skupionej modlitwie, czasem
może się przejawiać oziębłość,
niechęć, a nawet niemożliwość
trwania przed Panem, czytania literatury duchowej lub
uczestniczenia w życiu Kościoła. Podobny stan nie świadczy
jeszcze o kryzysie duchowym,
ale jeśli będzie ignorowany,
tym się może skończyć.
Niezależnie od swej natury
kryzys duchowy to bardzo
trudny okres w życiu człowieka. Świadectwa świętych i opinie teologów mówią o tym, że
Bóg nieustannie wspiera swe
stworzenie w podobnym stanie. I choć chrześcijanin wie,
że w tym mroku duchowym jest
obecny Wszechmocny, nadal
cierpi i pragnie jak najszybciej wyjść na oświetloną łaską
przestrzeń duchową.
Zarówno depresja, jak
i kryzys duchowy mogą się
stać pewnym odcinkiem drogi
życiowej każdego człowieka,
więc warto również tę strefę
ziemskiej rzeczywistości powierzać Bogu w modlitwie oraz
dążyć do trwania w łączności
ze swoimi bliźnimi. Oczywiście
dla wiernego ogromnym darem
jest duchowe kierownictwo,
które pomaga nie tylko w wyborze bezpiecznej drogi, lecz
także pozostawania na niej w
ufności do Pana i wzrastania
w świętości.
O. Arkadiusz Kulacha OCD
Według catholicnews.by
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Pierwszy i najważniejszy sakrament
Chrzest nie jest pewnym obrzędem oblewania
wodą, niezwykłym rytuałem, który trzeba spełnić na wszelki wypadek, by dziecko było zdrowe
i szczęśliwe, tylko najważniejszym sakramentem
życia chrześcijańskiego. Przez niego Wszechmocny wyzwala człowieka z grzechu pierworodnego
oraz innych grzechów osobistych, jednoczy ze
sobą, daje życie Boże i włącza do wspólnoty Kościoła świętego.
Co, kiedy, jak i po co?
Człowiek
potrzebuje przyjęcia sakramentu
chrztu, by wyzwolić się
z grzechu i stać się wolnym
dzieckiem Bożym. Chrzest
jest też początkiem rozwoju
wiary w nowo narodzonym
chrześcijaninie. Co roku
w wigilię paschalną Kościół
zaprasza wiernych do odnowienia obietnic, złożonych
podczas chrztu świętego.
Warto umieć rozróżnić dwie możliwe sytuacje:
chrzest dziecka i chrzest
osoby dorosłej. Przy udzieleniu sakramentu chrztu
dzieckiem nazywa się człowieka do 7. roku życia (kan.
97 §2). Jeśli osoba jest starsza, zgodnie z kanonami
powinna zostać ochrzczona
jako dorosły (kan. 852 §1,
kan. 97). Praktyka chrztu

dorosłych trwa od początku
istnienia Kościoła, chrzest
dzieci natomiast od II wieku.
Oczywiście, przed udzieleniem chrztu ma miejsce
odpowiednie przygotowanie (spotkania z kapłanem).
Dotyczy to zarówno przyjmującego chrzest (jeśli jest

praktykowany dosyć długi
okres katechumenatu. Niestety, wielu odstrasza to, że
na przygotowanie do przyjęcia sakramentów (chrztu,
a także Eucharystii i bierzmowania) trzeba poświęcić dużo czasu. Jednak jeśli
osoba rzeczywiście poznała
Boga, przyjęła Go do swojego życia i pragnie być z Nim
zawsze, nie będzie to dla
niej przeszkodą, a czas stanie się bardzo cenny.
Sakramentu
chrztu
zwykle udziela kapłan lub
diakon, biskup. Jednak jeśli
istnieje niebezpieczeństwo
śmierci kandydata do sakramentu, ochrzcić go może
każdy człowiek, nawet nieochrzczony. W tym celu powinien wzbudzić w swym
sercu intencję, by osoba została ochrzczona, i realnie

dokonać obrzędu sakramentalnego (kan. 861 §2).
Sakrament chrztu przewiduje obecność chrzestnych, których zadanie polega na przedstawianiu
dziecka do chrztu lub towarzyszeniu osobie dorosłej,
przyjmującej ten sakrament,
bezpośrednio
podczas

przyjęty chrzest.
Bardzo często wierni
mają pytania o rodziców
chrzestnych. Nie zawsze
nawet praktykujący chrześcijanie mogą odpowiedzieć
na nie jednoznacznie. Jest
to związane z wpływem
tradycji ludowych, które z
czasem zmieniły się w przesądy i zabobony. Spróbujemy znaleźć odpowiedzi na
pytania, które najczęściej
niepokoją wiernych.
Czy może sakrament
chrztu zostać udzielony bez
chrzestnych?
Tak,
w
niebezpieczeństwie śmierci można ochrzcić bez udziału
chrzestnych. Zgodnie z „Obrzędem chrztu dzieci” zadaniem rodziców i chrzestnych
jest prowadzenie dialogu z

przewodniczącym podczas
obrzędu.
Jeśli
potencjalny

Wymagania do zostania chrzestnym
w Kościele katolickim:
1) zostać wybranym(-ą) przez tego, kto przyjmuje chrzest, jego rodziców lub opiekunów, a jeśli ich brak, przez proboszcza lub przewodniczącego (oprócz tego osoba powinna być do tego zdolna i mieć zamiar pełnienia
tej funkcji);
2) mieć nie mniej niż 16 lat (biskup diecezjalny może ustanowić inną
granicę wiekową, a nawet proboszcz lub przewodniczący, jeśli istnieje
ważny powód, może zrobić wyjątek dla osoby, która nie osiągnęła jeszcze
wymaganego wieku);
3) być katolikiem, który już przyjął sakramenty Eucharystii i bierzmowania, a także prowadzić życie zgodne z wiarą i obowiązkami, które będzie musiał spełniać;
4) nie być związanym żadną karą kanoniczną;
5) nie być rodzicem osoby przyjmującej chrzest.

dorosły), jak i rodziców oraz
chrzestnych. W przypadku chrztu osoby dorosłej
w Kościele katolickim jest

chrztu, później zaś na pomocy mu w prowadzeniu
życia chrześcijańskiego, odpowiedniego ze względu na

chrzestny nie może być
obecny podczas udzielania
sakramentu chrztu w związku z ważnymi okolicznoś-

ciami życiowymi, kapłan po
odpowiedzialnym rozeznaniu w tej sprawie może zgodzić się na nadanie funkcji
chrzestnego osobie, o której wiadomo, że nie będzie
obecna podczas obrzędu.
Czy może być tylko jeden chrzestny?
Osoba, która przyjmuje
chrzest, powinna mieć ojca
i matkę chrzestnych. Jednak
zgodnie z wymogiem, który
obowiązuje w Kościele jeszcze od czasów Soboru Trydenckiego, może mieć tylko
jednego chrzestnego czy też
chrzestną (kan. 873).
Czy chrzestnym może
zostać…
• wierny wyznania niekatolickiego?
Chrzestnym może zostać tylko katolik. Jeśli jest
dwóch chrzestnych, Kościół
pozwala, by jeden z nich
był prawosławny. Jednak
wyłącznie w wypadku, gdy
druga osoba jest wyznania
katolickiego. Osoby należące do innej konfesji chrześcijańskiej mogą zostać tylko
świadkami chrztu, ale nie
chrzestnymi.
• kapłan, zakonnik czy zakonnica?
Z reguły kapłani i osoby

zakonne nie powinni brać
na siebie obowiązku rodziców chrzestnych, chyba że
zostali nimi przed otrzymaniem święceń czy wstąpieniem do zgromadzenia lub
zakonu. W innym wypadku
trzeba uzyskać zgodę biskupa (dotyczy księży diecezjalnych) lub przełożonego (dotyczy osób zakonnych).
• małżonkowie i narzeczeństwo?
Mąż i żona, jak również
narzeczeni, którzy mają
zamiar wziąć ślub, mogą
ochrzcić dziecko razem.
Wątpliwości powstały z powodu wpływu tradycji rosyjskiego Kościoła prawosławnego, gdzie istnieje reguła,
zgodnie z którą małżeństwo
nie może zostać rodzicami
chrzestnymi jednego dziecka. Tłumaczy się to tym, że
stając się chrzestnymi, mężczyzna i kobieta wchodzą w
duchowe pokrewieństwo.
• rozwiedzeni?
Osoby, które nie żyją w

związku sakramentalnym,
lecz współżyją z inną osobą
(bez ślubu), nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi,
ponieważ trwają w grzechu ciężkim i w ten sposób
publicznie dają przykład
życia antychrześcijańskiego. Małżonkowie, żyjący w
samotności, separacji, przystępujący do sakramentów
spowiedzi i Komunii św.,
mogą zostać rodzicami
chrzestnymi.
Czy Kościół pozwala na
„odchrzczenie”?
Wielu wierzy, że dwie
rodziny nie mogą zaprosić
siebie nawzajem do bycia
chrzestnymi swoich dzieci,
gdyż w ten sposób osoba
zostaje „odchrzczona”. Jest
to przesąd, który nie ma nic
wspólnego z chrześcijaństwem.
W jakim wypadku osoba może odmówić zostania
chrzestnym?
Bycie chrzestnym to bardzo odpowiedzialny obowiązek przed Bogiem. Nie
każdy jest gotów od razu
powziąć to zadanie. Dlatego też w zgodzie ze swoim
sumieniem człowiek ma
prawo odmówić zostania
chrzestnym. Lepiej jest od
razu się nie zgodzić, by nie
zostać wyłącznie chrzestnym „na papierze”, niż się
zgodzić, ale nie wykonywać
swoich obowiązków i później odpowiadać za to przed
Bogiem. Pogląd, że człowiekowi nie można odpowiedzieć „nie” na propozycję
zostania chrzestnym jest
zabobonem.
W jaki sposób chrzestni
powinni się przygotować do
sakramentu chrztu?
By zostać chrzestnym,
przed sakramentem trzeba wziąć udział w spotkaniach katechetycznych przy
parafii,
odpowiedzialnie
przygotowując się do tego
zadania. Warto też pamiętać, że funkcja chrzestnego
zobowiązuje do bycia dla
ochrzczonego przykładem
życia
chrześcijańskiego.
Innymi słowy, trzeba praktykować swoją wiarę, przystępować do sakramentu
spowiedzi, przyjmować Komunię św.
Niezbędna jest świadomość, że przyjęcie chrztu to
tylko początek, fundament,
który wymaga dalszego rozwoju, przejście do Tajemnicy wiary chrześcijańskiej
i życia według przyjętej
wiary. Troska o to należy
do obowiązków rodziców,
chrzestnych, a także samej
osoby ochrzczonej.
O. Aleksander
Machnacz SP
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

XVI FESTIWAL KOLĘD BĘDZIE MIAŁ
MIEJSCE W IWIU
Tradycyjne wydarzenie pod nazwą
„Gloria in excelsis Deo” odbędzie się 20 stycznia
w lokalnym Domu Kultury. Rozpoczęcie o godz. 14.00.
W programie konkursowym wystąpią dzieci i młodzież: soliści, zespoły i chóry z różnych parafii dekanatu iwiejskiego.
Na świąteczny konkurs organizatorzy zapraszają
wszystkich chętnych.
Przed otwarciem festiwalu o godz. 11.00 w kościele
pw. świętych apostołów Piotra i Pawła zostanie odprawiona
Msza św., której będzie przewodniczył nuncjusz apostolski
abp Gabor Pinter.

Kalendarz
wydarzeń
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Święto Chrztu Pańskiego.
Zakończenie okresu
Bożego Narodzenia.
Zgodnie z tradycją kolędy
można śpiewać do 2 lutego.

17 stycznia

Wspomnienie
św. Antoniego, opata.

18-25 stycznia

Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność
Chrześcijan.
Zachęcamy do modlitwy
o jedność wszystkich
wyznawców Chrystusa.

21 stycznia

E WA N G E L I ZAC J A
P RZ E Z Ś W I Ę TA
Wierni diecezji grodzieńskiej nadal dzielą się radością Świąt Bożego
Narodzenia. Z tej okazji kurię biskupią w Grodnie odwiedzili mali kolędnicy
z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza w Sopoćkiniach. Niezwykłe kolędowanie pod oknami Domu Opieki przy
Głównym Szpitalu Smorgońskim urządzili członkowie i animatorzy Savio-klubu z lokalnej parafii św. Michała Archanioła.
W licznych świątyniach odbyły się przedstawienia poświęcone przyjściu
na świat Syna Bożego, a także akcje bożonarodzeniowe na rzecz potrzebujących. Podobne wydarzenia pomagają ludziom uwrażliwić swe serce na
Boga, który pragnie się narodzić w każdym człowieku.

WIZYTY BISKUPIE

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego w Dociszkach (dekanat Raduń) przewodniczył uroczystości z okazji
20-lecia wzniesienia świątyni. Hierarcha celebrował Eucharystię w intencji
wspólnoty parafialnej oraz wszystkich tych, którzy się przyczynili do powstania parafii i budowy kościoła.
Z wizytą duszpasterską bp Aleksander przybył do Zgromadzenia Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki) w Grodnie. Najpierw ordynariusz pomodlił się w intencji zakonnic w kościele rektoralnym pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, po czym odwiedził klasztor oraz „Dom dla
mamy – Nazaret”, którym opiekują się siostry.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Na początku roku, podczas ferii zimowych w budynku grodzieńskiego
WSD odbyły się rekolekcje dla chłopców pod hasłem „Nie bójcie się! Oto
zwiastuję wam radość wielką...” (Łk 2, 10). Wzięło w nich udział około 60
ministrantów z różnych zakątków diecezji. Program spotkania zawierał warsztaty duchowe, indywidualne rozmowy z duszpasterzem powołań ks. Andrzejem Liszką oraz możliwość zapoznania się z życiem seminaryjnym.

APOSTOLSKIE DZIEŁO POMOCY
DLA CZYŚĆCA BĘDZIE OBCHODZIŁO
10-LECIE SWEGO ISTNIENIA
Uroczystości z okazji jubileuszu odbędą się
26 stycznia w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie.
Punktem kulminacyjnym spotkania, na które przybędą
członkowie apostolstwa, stanie się Msza św. o godz. 10.00.
Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem:
(8029) 788-89-85, Teresa (animatorka grupy).

JEDNYM WERSEM
• Około stu młodych ludzi z diecezji grodzieńskiej wzięło udział w 41.
Europejskim Spotkaniu Młodych organizowanym przez wspólnotę ekumeniczną Taize. • Na IX noworocznym spotkaniu Stowarzyszenia Świętej Rodziny, organizowanym przez siostry nazaretanki, zgromadziły się małżeństwa
z dziećmi z Nowogródka, Lidy, Grodna, Mińska. • Rekolekcje dla dziewcząt
poświęcone tematowi modlitwy odbyły się w klasztorze sióstr karmelitanek
w Adamowiczach (dekanat Sopoćkinie). • Cztery osoby uroczyście przyjęły
szkaplerz święty w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
grodnensis.by.

24 stycznia

Wspomnienie
św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora
Kościoła, a także patrona
dziennikarzy i prasy
katolickiej.
Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu.

25 stycznia

Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła.

XVIII DEKANALNY PRZEGLĄD KOLĘD
ODBĘDZIE SIĘ W SOPOĆKINIACH
Wydarzenie będzie miało miejsce 27 stycznia w lokalnym
Domu Kultury. Rozpoczęcie o godz. 15.00.
W tym roku hasłem przeglądu staną się słowa: „O Miłości
niepojęta, jaką żeś ogromną była, żeś tu z niebieskiego
tronu zstąpiła...”. Do udziału są zaproszeni soliści, zespoły, chóry, wspólnoty – wszyscy, którzy pragną dzielić się
radością Świąt Bożego Narodzenia.
Więcej informacji można uzyskać od proboszcza parafii
w Sopoćkiniach ks. Antoniego Obuchowskiego pod numerem:
(8 029) 888-18-29 – lub mailowo: antonij1973@mail.ru.

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W WOŁKOWYSKU ORGANIZUJE
PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH
Podróż autokarowa odbędzie się w dniach
od 30 kwietnia do 9 maja.
Program pielgrzymki zawiera wycieczkę do Wenecji,
Padwy, San Giovanni Rotondo, Asyżu i wielu innych miast,
związanych z życiem świętych Antoniego, Franciszka,
Ojca Pio. W Rzymie zaplanowano udział w audiencji
z Ojcem Świętym. Pielgrzymka zakończy się wspólną
modlitwą na Jasnej Górze w Częstochowie (Polska).
Więcej informacji szczegółowych można otrzymać
od organizatora pielgrzymki proboszcza parafii
św. Stanisława Kostki w Wołkowysku ks. Olega Dula
pod numerem: (8 029) 313-65-64.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
15 przedstawicieli duszpasterstwa kolejarzy z parafii Najświętszego
Odkupiciela w Grodnie wzięło udział w Orszaku Trzech Króli w Warszawie
(Polska). W ramach wyjazdu członkowie wspólnoty spotkali się z pracownikami Polskich Kolei Państwowych.

Wspomnienie św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
13 stycznia 1991 r. – ks. prałat Piotr Bartoszewicz,
prob. Żołudek;
15 stycznia 1991 r. – ks. Feliks Soroko, prob. Odelsk;
17 stycznia 2003 r. – bp Edward Samsel,
prof. WSD w Grodnie;
19 stycznia 1968 r. – ks. Marian Wądołowski,
prob. Mosty Prawe;
20 stycznia 1965 r. – ks. Józef Nowosadko,
prob. Teolin;
20 stycznia 1976 r. – ks. Stefan Sieczka,
prob. Lipniszki;
22 stycznia 1965 r. – ks. Klemens Likszta,
prob. Bystrzyca;
25 stycznia 1968 r. – ks. Michał Szymkowicz,
prob. Izabelin.

26 stycznia

Wspomnienie
św. Tymoteusza i Tytusa,
biskupów.

Programy
redakcji
katolickiej
„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.

Intencje
różańcowe
Styczeń
O jedność i pojednanie
między wspólnotami
chrześcijańskimi różnych
konfesji w diecezji oraz
o obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.
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Kapłańska
kolęda
Witaj Maleńki Czytelniku! Co roku po Świętach
Bożego Narodzenia słyszymy
w kościele, że kapłan rozpoczyna
kolędę. Oznacza to, że trzeba się zapisać i zaprosić duszpasterza na spotkanie
do swego domu.
Czym jest kolęda i do czego jest potrzebna?
Kolęda to przede wszystkim wdzięczność Bogu
za otrzymane w ubiegłym roku łaski oraz modlitwa o Jego
opiekę w następnym, a także możliwość prywatnego spotkania
z kapłanem. Duszpasterz odwiedza parafian, błogosławi
wiernych i ich rodziny, święci dom, modli się razem z jego
mieszkańcami.
Skąd się wzięła tradycja kolędy kapłańskiej?
W Kościele do wizyty duszpasterskiej zobowiązuje Prawo Kanoniczne, które nakazuje odwiedzanie rodzin, by „poszerzać wiarę ludzi i świadczyć im konieczną pomoc duchową”. A więc kapłanowi nie wystarczy widzieć swą trzodę w kościele, powinien
wiedzieć, jak i czym żyje ona na co dzień. Do tego służy kolęda
kapłańska.
Jak się odbywają odwiedziny duszpasterskie?
Zgodnie z tradycją piszemy na drzwiach wejściowych swoich domów poświęconą kredą litery „C+M+B” oraz liczbę bieżącego roku. Litery są skrótem od łacińskiego zdania „Christus mansionem benedicat” („Niech Chrystus błogosławi tеmu domowi”).
Gospodarz spotyka kapłana u drzwi wejściowych, po czym zaprasza do pokoju. Najlepiej gdy w spotkaniu z duszpasterzem
biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Jest to dobry czas
na rozmowę z kapłanem, podczas której w ciepłej domowej atmosferze można uzyskać odpowiedź na każde nurtujące pytanie.
Odwiedziny duszpasterskie mają charakter nabożeństwa domowego. Mogą się rozpocząć od wspólnej modlitwy, rozważania Słowa Bożego lub od śpiewu kolędy.
Witając się słowami „pokój temu domowi”, kapłan

życzy, by nieustannie był tam obecny Chrystus, który swoim przyjściem na świat przyniósł ludziom pokój.
Po przywitaniu odbywa się błogosławieństwo rodziny i
mieszkania z pokropieniem święconą wodą wszystkich obecnych.
Drogi Mały Czytelniku! Pamiętaj o gościnności, gdy przyjmujesz w domu gościa. Z tej okazji pragnę podzielić się z Tobą
pewną ciekawą historią.
Dawno temu mieszkał na ziemi mądry starzec. Miał on trzech
synów. We wszystkim byli oni posłuszni ojcu.
Pewnego razu starzec zawołał synów do siebie i rzekł:
– Niedługo odejdę od was, moje dzieci. Porzucam wszystko, co
zdobyłem pracą i umysłem... Podzielcie to na cztery równe części.
Niech każdy weźmie sobie po jednej i kontynuuję moją sprawę. Żyjcie
w przyjaźni i uczcie dobremu swe dzieci!
Synowie oddali pokłon ojcu, podziękowali za dar. Jednak przed
wyjściem z pokoju zwrócili się do niego z pytaniem:
– Czy dokładnie wszystko zrozumieliśmy, ojcze? Czy dobrze
usłyszeliśmy twój nakaz? Nas jest trzech, a ty kazałeś podzielić
wszystko na cztery części. Dla kogo zostawiasz czwartą?
Ojciec odrzekł:
– Czwartą część pozostawiam dla waszego gościa. Niech
każdy potrzebujący jedzenia i dachu nad głową, kto z chęci lub
potrzeby znajdzie się w waszym domu, otrzyma tu schronienie
i poczęstunek, życzliwość i ciepło. A gdy gość zacznie skromnie
odmawiać się jedzenia i picia, powiedzcie mu, że je i pije swoje, a nie wasze, gdyż w waszym dobytku jest też jego część... Pamiętajcie, moje dzieci, słowa mędrca: „Dobro uczyniłeś – dobro
otrzymałeś”. Razem z gościem do domu wchodzi światło i radość.
Bardzo istotne jest zachowanie tradycji gościnności. Dlatego też, Maleńki Czytelniku, gdy będziesz spotykał kapłana
po kolędzie, pamiętaj, że w postaci tego człowieka przychodzi do Ciebie sam Bóg, okaż więc mu godne przyjęcie.

Zadanie: zapytaj rodziców, czy wszystko jest już przygotowane do odwiedzin duszpasterskich
i pomódl się razem z nimi, by to spotkanie było wypełnione radością i ciepłem.

S. Weronika Bliźniuk FMA, siostra salezjanka ze Smorgoń

Z głębi serca
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, czcigodnym Kapłanom
Kazimierzowi Żylisowi, Waleremu Bykowskiemu, Jerzemu
Konopielce, Dymitrowi Lewczykowi,
Andrzejowi Honczarowi, Antoniemu
Gremzie, Jerzemu
Martinowiczowi,
a także zespołowi
redakcyjnemu
„Słowa Życia”
z całego serca składamy najczulsze życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
i Nowego 2019 Roku.
Życzymy mocnego
zdrowia duszy i ciała,
długich i pogodnych
lat życia, mądrości,
cierpliwości, pokory, przebaczenia,

wyrozumiałości i
zrozumienia, pokoju,
Miłości Chrystusowej
w Waszych dobrych
i otwartych sercach,
powodzenia, szczęścia
i radości, harmonii
wewnętrznej, wytrwałości i mocy w walce
z pokusami, wszelkich
łask od Boga Ojca i
Ducha Świętego, opieki Maryi Panny
i świętych Patronów.
Z serca Wam dziękujemy za sakramenty
św., Waszą miłość,
prowadzenie duchowe, rady, upomnienia,
troskę o nasze zbawienie, za niełatwy
trud na Niwie Pańskiej dla ratowania
każdej zbłąkanej
duszy!

Z darem modlitwy Dymitr
Zotow wraz z towarzyszami
z IK-11 w Wołkowysku

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Stanisławowi Pytelowi
i naszym Siostrom
Zakonnym
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy
wiązankę najpiękniejszych życzeń.
W Bożego Narodzenia
dni urocze,
Niechaj szczęściem
serce gra,
Niech zdrowie mocne
Was otoczy
I nieustannie trwa!
Niech te święta przyniosą Wam łaski Boże,
pokój, radość
i dostatek, a w nowym
roku niech spełnią się
marzenia, ukryte
w głębi serca.

Wdzięczni parafianie
z Wasiliszek

Czcigodnemu
Księdzu Lucjanowi
Dąbrowskiemu
z okazji Imienin
składamy serdeczne
życzenia: mocnego zdrowia, pogody
ducha, optymizmu.
Niech Twoja droga
życiowa będzie długa i
jasna, niech towarzyszą Ci na niej dobrzy
ludzie; niech Twoje
szczere modlitwy i
mądre, pouczające
kazania przenikają
głęboko w ludzkie
dusze i radują serca;
niech miłosierny Bóg
obdarza Cię swoim
błogosławieństwem,
a Duch Święty wszelkimi darami, niech
moc płynie z Krzyża
Chrystusowego, niech
Twój Patron święty strzeże Ciebie w
każdej chwili życia.

Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Borun

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Józefowi
Trubowiczowi
z okazji Urodzin
przesyłamy serdeczne
życzenia. Niech Bóg
miłosierny przez nasze
modlitwy wynagrodzi
Ci mocnym zdrowiem,
siłą, wytrwałością,
niegasnącym zapałem
w szczerej i oddanej
posłudze Bogu i ludziom. Niechaj Matka
Boża otuli Cię swoim
płaszczem i ciepłem
swojego serca, otoczy
łaską i dobrocią, a Duch
Święty rozjaśni drogę, którą wraz z Tobą
kroczymy. Dziękujemy
za dobre serce, życzliwość, modlitwę, cierpliwość do nas. Życzymy

szczęścia i jak najwięcej radosnych chwil
w ciągu całego życia.

Młode rodziny z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Lucjanowi
Radomskiemu
z okazji Imienin z
całego serca życzymy
długich lat życia, radości i szczęścia, mocnego zdrowia i wszelkich
łask Bożych. Niech
każdy nowy dzień
przynosi tylko dobre
wiadomości, trwogi i
smutek nie dotykają
serca, a praca sprawia
zadowolenie. Niech
droga posługi będzie
długa, a miłosierny
Bóg niech obficie wynagrodzi za nią.
Wdzięczni
wychowankowie
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