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Wspólnie
budować jedność

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który już
od wielu lat przeżywamy na początku roku, jest
zawsze bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ
jedność, to największa potrzeba naszych czasów.
Od niej zależy wiarygodność chrześcijaństwa i
przyszłość świata.
na stronie

2

„Chciała, by ją pochowano
wraz z siostrami
męczenniczkami”.
Ze wspomnień świadka

2021
na stronie

S. Teresa Kosińska CSFN dzieli się historią s. Małgorzaty, wraz z którą, będąc jeszcze młodą dziewczyną, przeżyła dwie okupacje Nowogródka i trudny okres powojenny. Najpierw s. Teresa opowiada
słowami samej s. Małgorzaty, potem przytacza
własne wspomnienia.
na stronie

5

„PRZYNIEŚLI, OCHRZCILI
I DO WIDZENIA”.

OJCIEC FEDOROWICZ
O CHRZCIE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

3
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Poświęcenie nowego
kościoła w Grodnie

Parafia z 24-letnią historią wreszcie ma swój
kościół.
na stronie

4

Praktyka chrztu niemowląt istnieje prawdopodobnie od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Takie podejście nie jest obowiązkowe, jednak ludzie
zawsze starali się jak najszybciej ochrzcić dziecko. Niektóre Kościoły protestanckie, na przykład, odeszły od tej praktyki i udzielają chrztu tylko młodym osobom. Wraz z o. Pawłem Fedorowiczem staramy się zrozumieć jakie
wady i zalety ma chrzest nieświadomych dzieci.
na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Chrzest święty to sakrament, który możemy porównać do drzwi, przez które zostajemy wprowadzeni do Kościoła. Najprawdopodobniej większość z nas została ochrzczona
jako małe dzieci i nie pamiętamy dnia naszego chrztu. Dlatego też wielu ochrzczonych
traktuje ten sakrament jako swego rodzaju formalność, do której nie wraca się więcej
i nie pamięta się o niej.
Święto Chrztu Pańskiego, które przeżywamy zaraz po Bożym Narodzeniu daje nam
okazję, abyśmy zastanowili się nad znaczeniem chrztu, który oczyszcza nas ze zmazy
grzechu pierworodnego. Jest to ten moment, gdy każdy z nas otrzymuje prawo nazywać
się dzieckiem Boga i każdy staje się kimś ważnym, a nawet najważniejszym dla Niego.
Spójrzmy na nasz chrzest nie tylko jako na coś, co dokonało się kiedyś, gdy byliśmy dziećmi, ale jako na początek nowego etapu w naszym życiu. Chrzest sprawia,
jak pisał św. Paweł Apostoł, że stajemy się w nadziei dziedzicami życia wiecznego
(por. Tt 3, 7). Żyjmy więc jak dziedzice, jak synowie, jak córki dobrego Ojca!
kalendarz

9 stycznia

Święto Chrztu Pańskiego.
Święto Chrztu Pańskiego kończy
okres Bożego Narodzenia, chociaż
zgodnie z tradycją pieśni bożonarodzeniowe w naszych świątyniach
śpiewamy do święta Ofiarowania
Pańskiego (2 lutego).
Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i
fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. W tym sakramencie
otrzymaliśmy godność przybranego
dziecka Bożego i dar Bożej miłości.
Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest
dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy
kochać Go coraz więcej i uczyć się
od Niego, jak kochać bliźnich.

WSPÓLNIE BUDOWAĆ JEDNOŚĆ

18-25 stycznia

Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
Mający już ponad stuletnią
tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym
świętem ekumenizmu. W tym czasie
chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach
i innych spotkaniach. W tym roku
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem
„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na
Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu
pokłon” (Mt 2, 1-2).

21 stycznia

Wspomnienie św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy.
Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych
świętych. Jako 12-letnia dziewczynka miała ponieść męczeńską śmierć
na stadionie Domicjana około 305
roku. Na miejscu „świadectwa krwi”
dzisiaj jest Piazza Navona – jedno z najpiękniejszych i najbardziej
uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż
obok, nad grobem męczennicy,
wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia – zgodnie
ze starym zwyczajem – poświęca
się dwa białe baranki. Z ich wełny
zakonnice wyrabiają paliusze, które
papież nakłada co roku 29 czerwca
(w uroczystość świętych Apostołów
Piotra i Pawła) świeżo mianowanym
metropolitom Kościoła katolickiego.
W tym roku paliusz otrzyma arcybiskup Józef Staniewski, metropolita
mińsko-mohylewski.
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13 stycznia

Wspomnienie św. Hilarego,
biskupa i doktora Kościoła.
Hilary, wychowany w rodzinie
pogańskiej, dopiero po długim poszukiwaniu i wytrwałym zgłębianiu
Pisma św. odnalazł Boga, przyjął
chrzest, a w 350 roku został biskupem. Cesarz Konstancjusz skazał
go na wygnanie do Azji Mniejszej,
gdzie doskonale poznał teologię
Wschodu, której bogactwo starał
się następnie zaszczepić na Zachodzie. Z tego powodu bywa nazywany
pierwszym ekumenistą. Był bardzo aktywnym uczestnikiem sporu
ariańskiego, w którym bronił prawdy o bóstwie Chrystusa.

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele katedralnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, 2018 rok

Ks. Jerzy Martinowicz

Jezus Chrystus przed swoim
wniebowstąpieniem
pozostawił nam jedność jako testament,

„Wierzyć w Chrystusa
znaczy pragnąć jedności; pragnąć jedności
znaczy pragnąć Kościoła; pragnąć Kościoła
znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca,
powziętemu
przed
wszystkimi wiekami”
(Jan Paweł II, Ut unum
sint, 9).
modląc się o nią: „Ojcze, aby wszyscy byli jedno” (por. J 17, 21). Pokazał również drogę prowadzącą
do jedności, dając nam przykazanie, które określił jako nowe
i swoje: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”
(por. J 15, 12). Powiedział, że właśnie miłość wzajemna jest wizytówką chrześcijan: „Po tym poznają,
że jesteście uczniami moimi, jeśli
miłość wzajemną mieć będziecie”
(J 13, 35). I rzeczywiście, pierwsi chrześcijanie bardzo się starali
to realizować. Ich wspólnoty były

tak zjednoczone, że nawet poganie byli pod wrażeniem i mówili:
„Patrzcie jak oni się miłują i są gotowi oddać życie jedni za drugich”.
Z biegiem czasu i wieków Kościół musiał angażować się w obronę prawd wiary, zagrożonych przez
wiele herezji. Ostra obrona prawdy
wzięła czasem górę nad duchem
braterskiego dialogu, a z drugiej
strony nieugięta afirmacja błędów
nad posłuszeństwem doprowadziły do pierwszych, a potem kolejnych rozłamów. Dzisiaj na świecie zamiast jednego Kościoła
Chrystusowego istnieje ponad 400
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Świat, który na nas patrzy,
już nie mówi: „Patrzcie, jak oni
wzajemnie się miłują”, lecz raczej:
„Patrzcie, jak oni są podzieleni
między sobą”.
Również z tego powodu, we
współczesnym świecie rozpowszechniają się rozmaite ideologie, inne religie oraz szerzy się
ateizm. Jeśli my, chrześcijanie,
stajemy się niewiarygodni, to
ludzie szukają prawdy gdzie indziej. W tej sytuacji można myśleć
w ten sposób: „A cóż ja mogę
zrobić? Sprawa jedności chrześcijan, to sprawa zwierzchników
Kościołów, a nie moja”. Niezupełnie! Gdyż każdy chrześcijanin
jest powołany, aby budować jedność. Prawdziwego chrześcijanina
powinien boleć każdy spór, każdy
konflikt, a nawet zwykły zatarg
między ludźmi, zwłaszcza ten,
którego sam jest przyczyną.

Dlatego więc ten tydzień jest
dla nas okazją, by sprawdzić czy
buduję najpierw jedność tam gdzie
mieszkam, w moim środowisku,
w rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, w parafii. Wszędzie
przecież spotykam swoich braci.
Jest on bardzo konkretnym wezwaniem każdego z nas do jedności, by zacząć patrzeć na ludzi wokół nas jak na krewnych,
w których ciele krąży ta sama
krew. Wszyscy jako chrześcijanie
jesteśmy krewnymi, ponieważ łączy nas krew Chrystusa. Wszyscy,
bowiem, przez chrzest święty staliśmy się członkami Mistycznego

misję, być przykładem dla świata i
ewangelizować go.
Chrześcijaństwo,
to
życie
w miłości wzajemnej. Gdy nie żyjemy w miłości wzajemnej, my –
chrześcijanie – nie jesteśmy sobą
i nie spełniamy naszej misji. Starajmy się o tym pamiętać. Patrzmy
na siebie nawzajem jak na krewnych. Gdy są rozbieżności interesów, gdy mają miejsce jakieś
przykre wydarzenia, rozmawiajmy
o tym w duchu otwartości, dialogu,
słuchania i rozumienia racji drugiego, gotowi przeprosić lub przebaczyć. Wtedy trudności nie będą
nas dzielić.

„Chrześcijanie innych wyznań, z ich tradycjami,
z ich historią, są darami Boga, są darami obecnymi na terenach naszych wspólnot diecezjalnych
i parafialnych. Zacznijmy się za nich modlić, a
jeśli to możliwe, to wraz z nimi” (Franciszek, audiencja ogólna 20.01.2021 r.).
ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Aby nasze ciało było zdrowe, krew musi w nim krążyć. Tak
samo w ciele Chrystusa. Krwią ciała Chrystusa jest miłość. Kościół
będzie żywy i zdrowy, jeśli miłość
Chrystusa, podarowana każdemu
z nas przez Eucharystię będzie
przekazywana dalej drugiemu
człowiekowi i krążyć między nami
wszystkimi. Tylko w ten sposób
Kościół może żyć i spełniać swoją

Jeśli zaczniemy budować jedność w naszych środowiskach,
w przeróżnych sytuacjach codziennego życia, wtedy damy swój
mały, ale niezastąpiony wkład,
aby jedność chrześcijan rozwijała się również na szeroką skalę –
między Kościołami. Wówczas już
wtedy zaczniemy żyć nową kulturą, kulturą dialogu, sprawiedliwości, pokoju i przygotujemy lepszy
świat dla przyszłych pokoleń.
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Z życia Kościoła

„CHCIAŁA, BY JĄ POCHOWANO WRAZ
Z SIOSTRAMI MĘCZENNICZKAMI”.
ZE WSPOMNIEŃ ŚWIADKA

W grudniu papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności
cnót jedynej ocalałej w czasie II wojny światowej nazaretanki z Nowogródka – s. Małgorzaty Banaś (imię świeckie Ludwika). Oznacza
to, że wkrótce może zostać uznana za błogosławioną, podobnie jak
11 sióstr męczenniczek rozstrzelanych przez faszystów.
Zanotowała Angelina Marciszewska

G

dy matka nosiła ją pod sercem, chodziła do Częstochowy i tam bardzo mocno
modliła się za swoje potomstwo.
Niedługo po urodzeniu dziecka
matka zmarła, a małą Ludwikę
przyjęła kuzynka zmarłej, gdyż
ojciec ożenił się po raz drugi.
Od czasu do czasu zabierał dziewczynkę ze sobą na targi. Gdy mijali
klasztor sióstr nazaretanek, Ludwika zawsze zaglądała przez okna
piwnicy – zawsze świeciło tam
światło, ponieważ była tam pralnia
– i patrzyła, jak zakonnice pracują. Już wtedy interesowało ją życie
zakonne. Dojrzawszy, dziewczyna
najpierw pracowała w szpitalu, a
następnie wstąpiła do klasztoru.
Bardzo lubiła służyć w domu sióstr
w Warszawie, a gdy została zaproszona do Nowogródka, była zasmucona, a nawet płakała. Decyzja
została jednak podjęta, ponieważ
do szkoły, którą otworzyły tam
siostry nazaretanki, potrzebowały
pracowników. Wówczas ówczesny biskup Zygmunt Łoziński odprawiał Mszę świętą w intencji jej
dobrej posługi w nowym miejscu,
i zakonnica pojechała na nasze

ziemie. Gdy część tych ziem znalazła się pod okupacją sowiecką,
siostry zostały zmuszone zamienić strój zakonny na ubrania świeckie. S. Małgorzata w tym trudnym
czasie poszła do pracy w szpitalu
jako sanitariuszka na oddziale chirurgicznym.
Dobrze pamiętam historię, jak
s. Małgorzata ucierpiała podczas
bombardowania Nowogródka. Gdy
leciały samoloty, właśnie przechodziła obok kościoła św. Michała,
obok którego za dużym ogrodzeniem – 1,5 metra wysokości – prowadzono budowę. Nie było dokąd
pójść, więc co miała sił skoczyła
przez ogrodzenie. Potem sama
śmiała się z tego, jak to się stało.
Przeskakując przez płot, zraniła
nogę, stąpając na deskę z gwoździami. Wraz z tym po wybuchu
bomby jakiś odłamek trafił jej prosto w czoło – blizna po ranie pozostała aż do śmierci. Bardzo dobrze
pamiętam każdą z sióstr męczenniczek, ich wygląd i imiona. Gdy
prowadzono ich do komisariatu,
s. Małgorzata właśnie wracała ze
szpitala. Szła naprzeciw zakonnicom i usłyszała nakaz przełożonej,

by pozostawała na miejscu i nie
podąrzała za nimi. Siostra pospieszyła do domu, gdzie wraz
z miejscowym ks. Zienkiewiczem
schroniła się na strychu zabudowy
gospodarczej – czekając na powrót
sióstr…
Po śmierci męczenniczek siostra pozostała przy kościele sama.
Otwierała i zamykała świątynię,
całkowicie się nią opiekowała,
miała ogródek. Jeśli ktoś chciał
zawrzeć związek małżeński lub
pochować osobę, wiedziała, gdzie
skierować wiernych. Przed Wielkanocą s. Małgorzata zwykle brała
dużą drewnianą walizkę, pakowała tam jajka, sól, chleb i wiozła
do najbliższego miasteczka, gdzie
był ksiądz (do Lidy lub Baranowicz), aby wszystko poświęcić, a
następnie rozdać wiernym w nowogródzkiej farze. W tym czasie,
żeby ksiądz przybył do parafii tylko w celu poświęcenia pokarmów,
potrzebne było specjalne pozwolenie od władz.
Również zakonnica znalazła miejsce rozstrzelania sióstr
– natrafiła na ich ciała. Następnie oznaczyła ziemię, sadząc tam
4 choinki i przez pewien czas miejscowi wierni zbierali się w lesie na
modlitwę. Po ekshumacji i przed
pogrzebem męczenniczek przy
kościele s. Małgorzata zauważyła,
jak z palca siostry przełożonej Stelli ssunął się srebrny sygnet ślubny.
Zachowała go dla siebie. Potem
pokazała mi, mówiąc, że wkładała
go do szklanki z wodą, a następnie
wypijała tę koloidalną wodę. W ten
sposób zwiększała poziom kwasowości w organizmie, który był zaniżony, na co bardzo cierpiała. Powiedziała, że nie zauważyła nawet,
jak poczuła się lepiej.
W pewnym momencie odbyło
się długo oczekiwane wydarzenie
– pojawił się duszpasterz, o. Wojciech Nowaczyk. Wkrótce jednak
został aresztowany i skazany na
60 lat zesłania. Wierni zwrócili się
do władz o zgodę na przydzielenie

nowego księdza, a ci odpowiedzieli: „Gdy wróci z zesłania Nowaczyk, wtedy będziecie mieli
księdza”. Wkrótce zmarł Stalin –
ks. Nowaczyk został uniewinniony
i po odbyciu zaledwie 6 lat zesłania wrócił do Nowogródka. Żartował potem, że Bóg wykreślił z nadanego mu terminu zero.
S. Małgorzata wraz z księdzem
zamieszkali w domu, który zapisały na nich dwie miejscowe kobiety. Po 10 latach zakonnica zaczęła
chorować na zapalenie płuc, a gdy
przeszła badania, okazało się, że
jedno płuco nie działało u niej od
dwóch lat. Najwyraźniej zaziębiła
to płuco, gdy mieszkała w zimnej
zakrystii, by strzec świątyni. W
ciężkim stanie została umieszczona w szpitalu. W tym czasie pracowałam jako krawcowa i codziennie
po pracy chodziłam się nią zająć.
Po wyjściu ze szpitala s. Małgorzata udała się od razu do kościoła, otworzyła go, a zamknąć już
nie mogła – ksiądz znalazł ją, gdy
siedziała nieruchomo w ławce. W
stanie leżącym siostra przeżyła kolejne siedem miesięcy. Odwiedzałam ją codziennie. Gdy zakonnica
poczuła bliską śmierć, poprosiła
mnie, abym wyjęła walizkę z szafy,
a stamtąd habit. Chciała w nim zostać pochowana, gdyż do końca życia nadal nosiła świeckie ubrania.
Gdy tylko s. Małgorzata odeszła
do Pana, dokładnie wiedziałam, co
robić. Gdy zmarła moja matka, to
s. Małgorzata przyszła umyć już
martwe ciało i zrobić wszystkie
potrzebne rzeczy. Nie zapomniała też o nas, nastolatkach i dzieciach, ugotowała ziemniaki i dała
kapustę kwaśną, „żeby z głodu
nie pomarli, aż pogrzeb się odbędzie”. Miała dobre serce.
Pochowano siostrę na miejscowym cmentarzu. Po męczeńskiej
śmierci sióstr nazaretanek przez
23 lata opiekowała się życiem duchowym wiernych z Nowogródka,
z czego drugą połowę pełniła posługę obok księdza.

WOŁPA. NAJWIĘKSZY
DREWNIANY KOŚCIÓŁ
NA BIAŁORUSI

А. Waszkiewicz

P

miały odbywać się co tydzień dwie
Msze – jedna za przodków Olechna, druga – za niego samego, żonę
i dzieci.
Na początku XVI wieku Wołpa
przeszła do książąt Holszańskich,
z których część na krótko przedtem przyjęła katolicyzm. Aleksander i Zofia Holszańscy dobudowali
do kościoła bogato zdobioną kaplicę, w której miały się mieścić ich
groby. Ich syn Paweł Holszański,
jeden z najbardziej wykształconych ludzi swoich czasów, został
biskupem wileńskim. W rzeczywistości przekształcił Wołpę w swoją
rezydencję i bardzo dbał o parafię.
Dość duża (w tym czasie liczyła
50 domów) parafia miała dobre dochody z okolicznych wsi i miasteczek. Na przykład do wybudowania
w 1526 roku i obsługi schroniska
dla 4 księży misjonarzy pracowały dwa folwarki, miód dostarczano z Gudziewiczów (czyli 10 km
od Wołpy), ponadto korzystano
z miejscowego młynu i lasu.
Po śmierci Pawła Holszańskiego
Wołpa powróciła do skarbu państwa i stała się ośrodkiem bogatego
starostwa wołpiańskiego. W 1624
roku wykupił ją dla siebie słynny
Lew Sapieha i przekazał miejscowość swojemu małoletniemu synowi. Do Sapiehów Wołpa należała
aż do 1831 roku. To właśnie za Sapiehy zbudowano kolejny kościół
z sześcioma drewnianymi ołtarzami, z których jeden zachował się

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Nowy Przedstawiciel
Stolicy Apostolskiej
przy Biurze Narodów
Zjednoczonych w Genewie

Ojciec Święty mianował Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy
genewskim Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), specjalizowanych instytucjach w Genewie,
Światowej Organizacji Handlowej
oraz Międzynarodowej Organizacji
do Spraw Migracji (IOM).
Tą posadę objął arcybiskup
Fortunatus Nwachukwu, który poprzednio posługiwał jako nuncjusz
apostolski w stolicy kraju Trynidad
i Tobago. On również był pełnomocnym przedstawicielem Stolicy
Apostolskiej w Karaibskiej Wspólnocie (CARICOM). Wcześniej, od 4
września 2007 roku do 12 listopada
2012 roku, nigeryjski hierarcha był
szefem protokołu dyplomatycznego w Państwowym sekretariacie.
W Genewie Fortunatus Nwachukwu
zastąpi arcybiskupa Jana Jurkiewicza, który 5 lipca 2021 roku otrzymał posadę nuncjusza apostolskiego
w Kanadyjskiej Ottawie.

W Watykanie ustalili
budżet i inwestycje
Stolicy Apostolskiej

W Watykanie odbyło się posiedzenie Rady w kwestiach ekonomicznych, poświęcone, przede
wszystkim, ustaleniu budżetu Stolicy Apostolskiej na rok 2022.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej powiadomiło, że członkowie
zarządu omówili również temat
inwestycji Watykanu, a także plan
działań na następny rok przedstawiony przez rewizora Generalnego.
W posiedzeniu uczestniczyła
większość członków Rady, którzy
brali udział w dyskusjach dzięki
łączności przez internet. W związku z tym, iż główny zarządca Rady,
kardynał Reinhard Marx, był zobowiązany wykonywać niektóre niezwłoczne obowiązki, jedna z sesji
została poprowadzona przez nowego wice-koordynatora, profesor
Charlotte Kreuter-Kirchhof.
Na zakończenie spotkania kardynał Marx poprowadził celebrację
Mszy świętej.

Papież powołał Nadzwyczajnego komisarza
dla rzymskiej bazyliki
Santa Maria Maggiore

Andrzej Waszkiewicz

rzed II wojną światową Wołpa
była malowniczym, zabudowanym głównie drewnianymi
domami, miasteczkiem, którego
większość ludności stanowili Żydzi. Nie tylko kościół, ale i cerkiew,
i synagoga zostały zbudowane
z drewna, a także przyciągały uwagę historyków i specjalistów od
architektury. Niestety niemieckie
bomby, które spadły na Wołpę
29 czerwca 1941 roku, pozostawiły
na miejscu miejscowości całkowite
spalenisko. Ocalał tylko znajdujący się nieco z boku miejscowości ogromny drewniany kościół,
w którym do dziś mieszkańcy Wołpy uwielbiają Pana Boga.
Pierwsze informacje o miejscowości pochodzą z 1449 roku,
gdy Wołpa należała do wielkiego
księcia Kazimierza Jagiellończyka.
3 listopada tego samego roku podarował wieś i dwór Wołpa swemu pomocnikowi hospodarczemu
Olechnowi
Sudymuntowiczowi.
W liście zapisano, że nadanie pozostaje mu lub jego potomkom,
aczkolwiek jeśli ich zabraknie to
wróci do wielkiego księcia.
To właśnie Olechno i jego żona
Jadwiga założyli w Wołpie pierwszy kościół. W 1478 roku bogato
zabezpieczyli nową parafię dworami chłopskimi, które miały pracować przy kościele i płacić daninę
miodem. Kościół otrzymał teren
Miroszczyny z borami, barciami,
dąbrowami i łąkami. W świątyni
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Wygląd kościoła parafialnego w Wołpie
do dziś i jest główną ozdobą kościoła w Wołpie. Ołtarz wykonany jest
w stylu przejściowym z manieryzmu (późnego renesansu) na barokowy, na Białorusi najprawdopodobniej nie zachowało się bardziej starego drewnianego ołtarza niż ten.
W różnych czasach w Wołpie
posługiwali Mikołaj Dycyjusz –
w przyszłości doktor teologii, dziekan kapituły wileńskiej (druga połowa XVI wieku), Maciej Kuligowski
– autor „Demokryta śmiesznego”
(koniec XVI wieku), Józef Kossakowski – przyszły biskup wileński i jedna z najbardziej kontrowersyjnych
osobistości naszej historii. Kossakowski wspominał lata, gdy był proboszczem w Wołpie jako najlepszy
czas swojego życia. To on, będąc
człowiekiem bogatym, za własne

pieniądze zbudował w Wołpie kościół, stojący do dziś. Kościół pw. św.
Jana Chrzciciela został konsekrowany 10 marca 1776 roku, do nowej
świątyni przeniesiono dawne ołtarze, ambonę, ławki i inne dekoracje.
Pod koniec istnienia Rzeczypospolitej parafię przekazano w
celu zabezpieczenia Uniwersytetu
Wileńskiego, który wybudował w
Wołpie szkołę. Ogólnie rzecz biorąc,
Wołpa miała szczęście dla wykształconych i oddanych sprawie ludzkiej
i Bożej kapłanów. Utrzymywali
szkołę, wspierali żebraków, zbudowali szpital. Dzięki takim kapłanom i oddanym parafianom kościół
przetrwał również czasy sowieckie.
Dziś kościół pw. św. Jana Chrzciciela
w Wołpie jest cennym arcydziełem
architektury drewnianej.

Ksiądz Rolandas Makrickas, który
do tej pory znajdywał się na służbie
w pierwszej sekcji Państwowego sekretariatu, ma za zadanie gospodarczo i finansowo zarządzać bazyliką.
49-letni litewski duchowny będzie
koordynował pracą specjalnej Komisji, która składa się z przedstawicieli
kilku finansowych struktur Watykanu. Aczkolwiek, kapituła jednej
z czterech największych papieskich
bazylik pod przewodnictwem kardynała Stanisława Ryłki, nadal będzie
wypełniać wszystkie funkcje liturgiczne i promować działalność duszpasterską bazyliki Santa Maria Maggiore, aby ułatwiać aktywny udział
oraz duszpasterstwo wiernych.
W powiadomieniu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej stwierdza
się, że decyzja ta wynika z konieczności odreagowania na złożoną sytuację w zarządzaniu gospodarczym
i finansowym, która zaostrzyła się
z powodu pandemii.

Intencje modlitewne
na styczeń
powszechna

Módlmy się, aby Pan dał nam
łaskę, byśmy żyli w pełnym
braterstwie z braćmi i siostrami
z innych religii, modląc się
za siebie wzajemnie, z otwartością
na wszystkich.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił
wszystkich wsłuchujących się
w głos Ducha Świętego w czasie
trwającego I synodu diecezjalnego.

Z życia Kościoła
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Kościół powszechny

AMERYKA ŁACIŃSKA. Przewodniczący Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM) abp Miguel Cabrejos Vidarte zapowiedział dalsze wysiłki na rzecz tworzenia sieci w obronie życia. Hierarcha wezwał lokalne kościoły regionu
do potwierdzenia swojego powołania do bycia „orędownikami
sprawiedliwości i obrońcami ubogich”. Zwrócił uwagę, że uroczystość Bożego Narodzenia jest uprzywilejowaną okazją do kontemplacji tajemnicy Syna Bożego, który przychodzi, aby nas zbawić i uczynić posłańcami nadziei.

grodnensis.by

WŁOCHY. Ze względu na kolejną falę pandemii koronwirusa katedra we Florencji zamyka swoje podwoje dla turystów.
W konsekwencji przypadków COVID-19 i koniecznej kwarantanny wśród personelu katedra Santa Maria del Fiore nie będzie mogła przyjmować żadnych gości. Nadal, zgodnie z planem, w katedrze będzie sprawowana liturgia. Na razie nie wiadomo, jak długo
potrwa obecna sytuacja i kiedy ponownie będzie można zwiedzać
świątynię. Katedra we Florencji jest siedzibą miejscowego arcybiskupa. Konsekrował ją w 1436 roku papież Eugeniusz IV. Pod
względem długości nawy głównej jest czwartą świątynią w Europie po bazylice św. Piotra w Watykanie, anglikańskiej katedrze
św. Pawła w Londynie i katedrze Narodzenia NMP w Mediolanie.

25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia, biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz poświęcił kościół Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki
Miłosierdzia w Grodnie (Augustówek).
Ks. Jerzy Martinowicz

N

owa neobarokowa świątynia powstała na terenie
byłego majątku Augustówek, należącego do ostatniego
króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Parafia, która ma tytuł
głównej patronki diecezji grodzieńskiej została zarejestrowana przez władze państwowe
10 stycznia 1998 roku.
Na Mszy św. w nowym

kościele zgromadzili się liczni
wierni wraz ze swoim proboszczem ks. Aleksandrem Szemetem, goście parafii, a także
ofiarodawcy. Podczas Eucharystii w sposób szczególny dziękowano Panu Bogu za dar tego
kościoła, a także za wszystkich
ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do jego wzniesienia.
Biskup Aleksander Kaszkiewicz podkreślił, że nowa

świątynia jeszcze bardziej
upiększy miasto nad Niemnem,
a także stanie się dla miejscowych parafian szczególnym
miejscem spotkania z Bogiem.
Hierarcha podziękował proboszczowi i wiernym za ich
starania i poświęcenie, dzięki
czemu w tak uroczystym dniu
Bożego Narodzenia kolejna
katolicka świątynia otworzyła
drzwi dla wiernych.

POLSKA. Odpowiadając na apel papieża Franciszka o otwarcie drzwi migrantom przybywającym do Europy, Rada Stała
Konferencji Episkopatu Polski zapewniła o gotowości niesienia
pomocy migrantom i uchodźcom przybywającym do ich kraju.
W komunikacie przypomniano, że pomoc tego typu mieszkającym już i pracującym w Polsce imigrantom od wielu lat oferuje
Caritas. „Pomoc ta będzie kontynuowana i rozwijana” – zapewnia arcybiskup Gądecki. Biskupi proszą też wszystkich rodaków
o modlitwę w intencji znajdujących się w potrzebie migrantów
w Europie i na całym świecie.
INDIA. Rząd Indii zablokował siostrom Matki Teresy możliwość otrzymywania funduszy z zagranicy, twierdząc, że nie spełniają one warunków lokalnego prawa. Kłopoty sióstr Matki Teresy
pojawiły się w następstwie serii ataków na chrześcijan w niektórych częściach Indii przez prawicowe grupy hinduistyczne, które oskarżają duszpasterzy i Kościoły o przymusowe nawrócenia.
Misjonarki Miłości potwierdziły w oświadczeniu, że rząd nie zamroził ich kont, ale dodały, że ich wniosek o odnowienie licencji
na otrzymywanie pomocy z zagranicy nie został zatwierdzony.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

PATRZEĆ NA WIARĘ CZŁOWIEKA
– TO JEST NAJWAŻNIEJSZE
O przygotowaniu chrzestnych do ważnej roli, o wymaganiach i o roli wiary
w tym wszystkim rozmawialiśmy z ks. kanonikiem Dymitrem Puchalskim, specjalistą od prawa kanonicznego Kościoła katolickiego, kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Mińsku.
Rozmawiała Katarzyna Pawłowska

– Księże Dymitrze, jak idealnie powinno wyglądać przygotowanie rodziców chrzestnych?
– Istnieją pewne wymagania,
które rodzice chrzestni muszą
spełniać. Jedno z nich mówi, że
rodzic chrzestny powinien być
przykładem wiary dla swojego
chrześniaka. I pytanie: kogo dziś
wybiera się na rodzica chrzestnego? Jeśli jest to, teoretycznie
rzecz biorąc, osoba „kościelna”
– może ministrant, może organista, może osoba, która stale
chodzi do kościoła, przyjmuje
wszystkie sakramenty – to jedna
rzecz, ale inna sprawa, gdy mówimy: „Chrzestny katolik – dzięki Bogu ochrzczony i do kościoła
przychodzi, chociaż może nie
tak często”. Widać, że istnieje
inny poziom przygotowania tych
ludzi, inny poziom wiary i wiedzy katechetycznej. Formalnie
prawie każdy katolik nadaje się
do tej funkcji, ale tu nie chodzi
o formalizm.
W oparciu o sytuację, w której znajduje się kandydat na rodzica chrzestnego, należy brać
pod uwagę i przygotowanie. To
samo dotyczy rodziców. Kodeks
mówi, że rodzice też powinni się
przygotować. I jedna rzecz, gdy
rodzice są praktykujący, wierzący, jak to nazywamy, „już piąte
dziecko będzie ochrzczone”, a
inna sprawa, gdy ludzie z Kościołem nie mają bardzo bliskiej
relacji, narodziło się im pierwsze
dziecko i przyszli go ochrzcić –

wtedy zupełnie inne przygotowanie powinno być dla jednych i
dla drugich.
Komuś może wystarczyć jedno spotkanie. Ostatnio miałem
przypadek w parafii, że spotykałem się trzy razy. Tak się złożyło,
że ludzie chcieli przyjść na spotkanie ponownie. A po chrzcie
sami chcieli przystąpić do Komunii. W ten sposób Pan Bóg
zadziałał. Są tak różne sytuacje,
że nie wkładałbym wszystko
do jednego worka.
Napewno proboszcz powinien wiedzieć, kto będzie rodzicem chrzestnym. Często jednak
zdarza się, że chrzestni przyjeżdżają z daleka na sam chrzest,
a wtedy nie ma sensu wymagać,
aby przybyli tydzień wcześniej.
W takim przypadku może być
tak, że rodzic chrzestny przynosi z miejsca zamieszkania jakiś
dokument świadczący o tym, że
jest wierzącym katolikiem, przyjął sakramenty i tak dalej.
– Zapytam odnośnie warunków formalnych, które muszą
spełniać rodzice chrzestni: co
jest najważniejsze?
– Najważniejsze jest to,
z czym jest najwięcej problemów: aby chrzestny był katolikiem, który przyjął Pierwszą Komunię, a także prowadził życie
zgodne z wiarą i obowiązkami,
które powinien wypełnić. Tak
jest napisane w Kodeksie Prawa
Kanonicznego. Formalnie może

być ochrzczonym i bierzmowanym katolikiem – łatwo to ocenić. Przystępuje do Komunii czy
nie – również. Ale życie zgodne
z wiarą, z obowiązkiem, który
musi spełniać, jest oczywiście
dość trudne do oceny i pojawia
się wiele pytań, na które proboszcz musi w jakiś sposób rozpoznać odpowiedzi.
Bardzo często na rodziców
chrzestnych są wybierane osoby, które nie żyją w sakramentalnym związku małżeńskim.
To pierwsza przeszkoda, która
natychmiast przyciąga wzrok.
Ten wymóg jest nieco złagodzony w naszym kraju. „Dzięki Bogu
znaleźli katolików. Już jacy są,
tacy są” – takie podejście istnieje. Sprawa trochę kuleje, ponieważ największym problemem
jest znalezienie katolika, który
spełniałby wszystkie wymagania.
Wśród innych wymagań –
aby osoba nie była związana karą
kanoniczną; oczywiście, aby
nie był ojcem lub matką przyjmującego chrzest; kwestia wieku również – Kodeks wymaga
16-letniego wieku, ale biskup,
proboszcz lub ten, kto będzie
pełnił posługę sakramentu, jeśli
uzna to za stosowne, może zrobić wyjątek.
– Gdyby Ksiądz przygotowywał rodziców chrzestnych, co by
im Ksiądz powiedział w pierwszej kolejności?
– Hm... Przede wszystkim

zapytałbym, co wiedzą o obowiązkach, które podejmują.
Praktyka pokazuje, że ludzie,
powiedzmy „kościelni” często
są pewni, że jednym z głównych
obowiązków jest wychowanie
chrześniaka, jeśli coś stanie się
z rodzicami (oczywiście nie daj
Boże!). Wiedzą, że mają zadanie
konkretnie od Kościoła.
Funkcja rodziców chrzestnych jest również pewnym stanowiskiem kościelnym. Stanowisko, zadanie być przewodnikiem – przede wszystkim w wierze – dla swoich chrześniaków.
Póżniej dochodzimy do pytania,
co to znaczy być przewodnikiem w wierze? Tutaj należy już
spojrzeć na własne życie, regularność życia sakramentalnego,
na swoją wiarę.
– Co by Ksiądz poradził kapłanom?
– Patrzeć na wiarę człowieka
– to jest w istocie najważniejsze.
Chociaż wiara jest bardzo trudna do oceny. Jak ją zmierzyć?
Jednak w tym kierunku zawsze
trzeba iść. Gdy przynoszą dzieci
na chrzest, ksiądz pyta: „O co
prosicie Kościół?” – a obecni
odpowiadają, że o chrzest. Jeśli
dorosły przyjmuje chrzest, to

prosi o wiarę.
Ta wiara jest naprawdę najważniejsza. Wiele formalności
można ominąć, Kodeks w tym
znaczeniu jest bardzo lojalny.
Kapłan otrzymuje rozeznanie,
by mógł wyczuć wiarę człowieka, i oby tamten mógł rozwijać
światło wiary, które ma w sobie,
a wzrastając w niej sam, mógł
przekazać ją swoim chrześniakom.
– Jeśli dana osoba nie jest
katolikiem, ale w życiu jest dobrym człowiekiem, czy może zostać rodzicem chrzestnym?
– Jeśli mówimy o kandydatach na chrzestnych, to dobry
człowiek powinien być przede wszystkim chrześcijaninem.
Miałem taką sytuację, gdy rodzice przyprowadzili buddystę
i powiedzieli, że jest dobrym
człowiekiem. Może i jest dobry,
ale nie może być chrzestnym.
Przed chrztem mówimy: „Taka
jest nasza wiara. Taka jest wiara
Kościoła, którego wyznawanie
jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym”. Następnie
pytanie o wiarę jest kierowane
do rodziców chrzestnych, więc
nie chrześcijanin nie może być
chrzestnym w takiej sytuacji.
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z życia kościoła

CO WARTO WSPOMNIEĆ Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE W 2021 ROKU
Przeglądając wspomnienia, najważniejsze jest, by wyciągnąć właściwe wnioski.
Angelina Marciszewska
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PRZEKAZAĆ
DOBRĄ
NOWINĘ
SWOJEMU
DZIECKU

Nominacja biskupa Józefa Staniewskiego
na arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego
Długo oczekiwana była wiadomość o powołaniu nowego arcybiskupa mińsko-mohylewskiego, a dla wiernych
naszej diecezji wydarzenie to było podwójnie znaczące, ponieważ wybrany jest wychowankiem naszych ziem. Józef
Staniewski pochodzi z tradycyjnej katolickiej rodziny z Zaniewicz, niedaleko Grodna. Od dawna wiadomo, że o powołanie do kapłaństwa dla wnuka dużo modliła się jego babcia Apollonia. Świadkowie tamtych czasów wielokrotnie
wspominali, że starsza kobieta prosiła o modlitwę w tej intencji także wszystkich, którzy byli obok. Ścieżka życia
prowadząca do kapłaństwa, a następnie hierarchiczny wzrost w Kościele ks. arcybiskupa Józefa Staniewskiego może
być, przede wszystkim, przykładem modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego dla nas wszystkich. Grodzieńszczyzna jest bogata na ludzi wiary katolickiej. Każdy z nas ma w swojej rodzinie, wśród przyjaciół
lub w środowisku edukacyjnym osobę wierzącą z Kościoła. I dlaczego by nie poświęcić za wybraną osobę odrobinę
modlitwy lub całego Różańca – jak kto woli. Jak widać, regularna modlitwa z pewnością przyniesie owoce.

Odejście do Pana kapłana legendy
o. Kazimierza Żylisa SJ
Chociaż o. Kazimierz spędził ostatnie kilka lat przed śmiercią daleko od diecezji, rozpoczęte przez niego sprawy jeszcze długo będą miały oddźwzięk na naszych terenach. Będzie trwało duszpasterstwo więźniów, będzie
trwało diecezjalne studio wideo, a samo imię legendarnego kapłana będzie długo żyło w pamięci nie tylko katolików, ale także niewierzących mieszkańców Grodzieńszczyzny. Wśród licznych zasług o. Kazimierza bardzo
wyróżniała się jego niezachwiana postawa w głoszeniu Ewangelii, w głoszeniu prawdy. Jezuita niósł posługę
w trudnych czasach sowieckiego ateizmu, dzielnie broniąc, a nawet ożywiając wiarę chrześcijańską. Za swoją
działalność był prześladowany przez władze i przez tę samą władzę mógł być wielokrotnie wydalany z kraju,
ale wytrwał. W mrocznych czasach o. Kazimierz był prawdziwym przewodnikiem światła, nigdy nie zgadzał się
na dialog ze złem. Więc nawet w aktualnych czasach, gdy tak łatwo się pomylić, jego tak bliski i namacalny przykład będzie prawdziwym moralnym punktem orientacyjnym.

WYDARZENIA

Pożar w sanktuarium
Matki Bożej Budsławskiej
Wiadomość o pożarze w budsławskiej świątyni tak mocno wstrząsnęła krajem, że nie można go ominąć – dla
każdej z diecezji jest to równoznacznie wielka strata. Prawdopodobnie dlatego, że w tym sanktuarium corocznie
spotykały się ścieżki wszystkich katolików w kraju. Tutaj, jak nigdzie indziej, wierni mogli poczuć moc i wielkość
jedności w Chrystusie. W wyniku katastrofy świątynia pozostała bez dachu, lecz nie bez opieki. Troska wiernych
Białorusi o bazylikę przerodziła się w wielką falę solidarności. Dziesiątego dnia po pożarze darowizn zebrano
ponad 440 tysięcy rubli białoruskich*. Nie wspominając już o tych ludziach, którzy zostawiając swoje obowiązki,
codziennie gromadzili się w sanktuarium, aby udzielić niezbędnej pomocy. Znana jest prawda, że zaczynamy coś
doceniać dopiero po utracie. Wierni Grodna doświadczyli jej osobiście, gdy płonęła katedra, a następnie w trakcie
renowacji jej wnętrze zabłysnęło złoceniem zgodnie z na nowo przywróconym do życia planem budynku. Być może
po odbudowie budsławskiej świątyni odkryjemy „złoto” i tam…
* Na razie trwa zbiórka pieniędzy.

Pielgrzymka z kopiami najbardziej
czczonych wśród katolików ikon Matki Bożej
Od Grodna rozpoczęła się i w Grodnie zakończyła się pielgrzymka kopii ikon Maryi z najsłynniejszych sanktuariów Białorusi: z Budsławia, Brasławia, Brześcia, Białynicz, Grodna, Gudogaju, Łogiszyna i Trokiel. Ich oryginały były
niegdyś koronowane koronami papieskimi, co oznacza uznanie ich duchowego znaczenia na naszej ziemi i poza nią.
Owoce zawierzenia kraju Matce Bożej w trudnych dla narodu czasach widoczne są na przykładzie sąsiedniej Polski.
Św. Jan Paweł II oddał ten kraj opiece Matki Bożej w 1978 roku, gdy system komunistyczny uniemożliwiał rozwój
duchowy Polakom. „Jakże bardzo pragnę zawierzyć Ci, o Matko, te wszystkie trudne sprawy społeczeństw, ustrojów
i państw, które nie mogą być rozwiązane na drodze nienawiści, wojny i samozniszczenia, ale tylko na drodze pokoju,
sprawiedliwości, poszanowania praw ludzi i narodów” – zauważył wówczas w akcie oddania Ojciec Święty. W ciągu
dziesięciolecia narodowi polskiemu udało się wyrwać się z niewoli. Niech więc pielgrzymka, której celem było zjednoczenie narodu białoruskiego w trudnym czasie kryzysu społeczno-politycznego, zamieni się w podróż naszej codziennej
modlitwy do serca Matki Bożej, aby prosić o tak potrzebne łaski dla nas wszystkich.

ODZNAKI
Nowogródczyzna – kolejne
środowisko duchowe diecezji
Nowogródek i Wsielub znajdują się na odległości zaledwie 14 km, ale oprócz fizycznej bliskości, są blisko również duchowo. Ostatnio te miejscowości słyną z wielu różnych inicjatyw duchownych. W Nowogródku
w ubiegłym roku rozpoczęła się „Szkoła biblijna”, a we Wsielubiu nastąpił boom na rekolekcje różnego tematu
i festiwal uwielbienia „Novafest”. W „Szkole biblijnej” zajęcia odbywają się co drugi weekend każdego miesiąca przez cały rok. Podczas spotkań słuchacze uczą się poznawać Słowo Boże wraz ze specjalistami Pisma
Świętego i tłumaczyć go, rozważać w grupach. We Wsielubiu z kolei można wybrać odpowiedni dla siebie czas
i odpowiedni temat do pogłębiania. Różnorodność rekolekcji jest naprawdę imponująca: ćwiczenia duchowe
dotyczące przebaczenia, rozpoznawania współczesnych ideałów, odkrywania kobiecości, właściwego podejścia
do smartfonów, poznawania siebie itp. Gdy małe parafie tętnią życiem nie tylko dla lokalnych wiernych, ale
także przyciągają katolików z całego kraju – to inspiruje. I daje to podstawę do refleksji: każdy z nas otrzymał
od Boga dary duchowe, które można bez końca rozwijać w każdych warunkach.

Świętowanie
Dnia Osób Starszych
Papież ustanowił w Kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Obecnie obchodzony jest corocznie w czwartą niedzielę lipca z okazji liturgicznego wspomnienia św. Joachima i Anny, dziadka i babci Jezusa.
W naszej diecezji pierwsze w historii świętowanie tego dnia nabrało szczególnego znaczenia w parafii w Żodziszkach, gdyż odbywało się w ramach festynu. Niech będzie to piękny początek nowej tradycji we wszystkich
lokalnych wspólnotach katolickich. Stałym przypomnieniem, jak zauważył Ojciec Święty, że „dzięki starszym
ludziom możemy zachować korzenie ludu, zdobyć doświadczenie wiary i docenić cenny dar starości”. I chociaż
młodzi ludzie mają umysł pojętny do nowoczesnych technologii i możliwości, wszechświat zawsze będzie szukał
mądrości u starszych ludzi.

Sergiusz Rajuniec

B

yłem na różnych spotkaniach, gdzie jako zadanie
było, by znaleźć w sobie
5 cnót i 5 rzeczy, które chcesz
naprawić. Rzadko kto z uczestników mógł znaleźć odpowiedź
na temat swoich cnót. Ale o tym,
co naprawić – łatwo. Najwyraźniej większość z nas łatwiej dostrzega w sobie coś złego niż
dobrego. Zazwyczaj ta cecha zakorzenia się w doświadczenia
z dzieciństwa, gdy mówi się dziecku, że zrobił coś złego, ale niewiele zwraca się uwagi na to, co
robi prawidłowo i dobrze.
Dzisiaj (dzięki pomocy mojej
ukochanej żony, która dużo czytała i hojnie dzieliła się ze mną tą
wiedzą) chcę powiedzieć, co stało
się dla mnie pewnym odkryciem:
bardzo często złe zachowanie
dziecka w rzeczywistości nie jest
złe, a zwykłe i niepozorne jest
warte, by podziękować.
Tak więc odkryciem dla mnie
było to, że najczęściej dzieci nie
mają złych zamiarów, gdy robią
coś złego w oczach rodziców. Na
przykład nie słuchają, są kapryśne,
nie reagują na uwagi. Dziecko ma
prawo być kapryśne, powiedzmy,
zmęczyło się, chce jeść lub spać,
gdy nastąpi zmiana otoczenia, a
dziecko wydaje energię na adaptację (na przykład poszło do przedszkola, i minęło już kilka miesięcy
od tego momentu) itp. A moim
zadaniem jako osoby dorosłej jest
uświadomić, zaakceptować i postarać się, by odwrócić jego wzrok
na coś bardziej pozytywnego.
Nawiasem mówiąc, jest jeszcze etap odmawiania („nie chce mi
się” w wieku 3-4 lat), gdy dziecko
próbuje zrozumieć siebie oddzielnie od woli rodziców i doświadcza granic rodzicielskiej miłości
(niech będą w tym momencie bardzo szerokie!). To także wystarczająco trudny czas dla wszystkich. Ale za to wszystko nie należy
krzyczeć na dziecko.
Z drugiej strony jest też coś,
za co dziecko można chwalić, ale
niewiele osób to robi. I należy
zacząć tutaj również od najmłodszych lat. Na przykład małe dziecko trzeba ubrać, i ono daje się,
by to zrobić, a nie wykręca się i
krzyczy – dobra okazja, by mu
podziękować. Jeśli daje się nakarmić, wykąpać, a nawet je i gra
samodzielnie – dziękuję ci bardzo za to, że grasz samodzielnie,
a mama i tata mogą zrobić jakieś
swoje sprawy. Poprzez te proste
porozumienia z okolicznościami
i wdzięczność dziecko zdaje sobie
sprawę, że jest ważne, że jest kochane i że posłuszeństwo rodzicom przynosi korzyści i radość.
Wydaje się, że są to proste
działania i słowa, a z nich może się
wydobyć wiele pozytywnych rzeczy. Taki prosty cud.
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poszukiwanie prawdy

„PRZYNIEŚLI, OCHRZCILI
I DO WIDZENIA”.
OJCIEC FEDOROWICZ O CHRZCIE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

przyszedłem do kościoła, pobyłem,
ale w ciągu tygodnia nie podjąłęm
żadnego wysiłku – modlitwy, czytania Słowa Bożego…
Doświadczyłem takiego zjawiska, gdy udzielałem chrztu dzieciom
i zdawałem sobie sprawę, że widzę
ich tylko na Boże Narodzenie lub
na Wielkanoc. Wahasz się i zastanawiasz, czy w takiej sytuacji warto jest udzielić chrztu. Oczywiście
pewnego rodzaju rozczarowanie
jest obecne, ale z czasem uczysz się
ufać i prosisz Boga, aby coś zrobił.
Chrystus również siejąć ziarno rozumiał, że tu Go nie słyszą.
– Wydaje się, że jeśli dziś w obrzędzie chrztu pozostało więcej tradycji niż znaczenia, to w instytucie
rodziców chrzestnych tej tradycji
jest jeszcze więcej. Czasami katolicy
nie chcą podejmować się obowiązku chrzczenia, ponieważ później
na święta jest za dużo wydatków…
– Warto dbać o duchowy stan

– A co by Ojciec doradził aktywnym katolikom, którzy są chrzestnymi dzieci z formalnie wierzących
rodzin? Jak pozostać wiernym i
szerzyć wiarę, ale jednocześnie
nie stać się niewygodną osobą dla
tych ludzi.
– Przypomina mi się fragment
Ewangelii, w którym Jezus mówi, że
ojciec będzie przeciw synowi, a matka przeciw córce. Wiara kosztuje,
nie może cały czas być słodko. Będą
przeszkody i trudności. Warto być
tego świadomym.
Więc gdy mogę spokojnie wyrazić swoją opinię, to dlaczego nie
mam tego robić? Oczywiście nie
warto wchodzić na terytorium innej
osoby, ale ważne jest, aby zachować
swoją godność. Gdy rozmawiamy
przy stole na różne tematy, wszyscy
się wypowiadamy. Problematyka
duchowa ma również prawo do istnienia. Nikt nie wstydzi się wypowiedzieć na temat „ropa czy benzyna” i zastanowić się nad tym.
Podoba mi się wypowiedź
św. Franciszka, o ile się nie mylę, że
są sytuacje, w których trzeba świadczyć słowem, a w innych – czynem.
Nie warto narzucać swojej opinii,
że należy chodzić do kościoła, ale
możesz podzielić się swoim doświadczeniem z udziału we Mszy.
W psychologii są takie wypowiedzi
typu „ja” lub „ty”. Oznacza to, że
lepiej nie pytać: „Dlaczego chodzisz do kościoła?”, ale powiedzieć:
„Chodzę do kościoła, ponieważ...”
– i wymienić argumenty. Zamiast
wytykania lepiej wziąć odpowiedzialność na siebie i opowiedzieć,
czym jest dla mnie wiara. Może to
rozpali innego człowieka.
– W życiu Ojca tak się stało,
że rodzice chrzestni dosłownie zastąpili rodziców po ich odejściu.
Jak wpłynęło to na relacje z nimi,
na Ojca wizję chrzestnych?
– Mogę powiedzieć, że opieka
chrzestnego zadziałała jako rodzicielstwo. Myślę, że wynika to przede
wszystkim z tego, że ojciec chrzestny jest wychowany w wierze katolickiej i ją praktykuje. Zawsze mną
się interesował, zapraszał do siebie,
więc relację mamy bardzo bliską.

chrześniaka, a prezenty mogą odgrywać swoją rolę w relacji, więc są
również ważne. Zgadzam się jednak tutaj, że problem wypełniania
obowiązków przez chrzestnych jest
również dotkliwy – na chrzcie ludzie wyrażają zgodę na jedno, lecz
w praktyce wygląda to inaczej. Myślę, że zanim zgodzisz się być rodzicem chrzestnym, powinieneś wziąć
pod uwagę realność wypełniania
tego obowiązku.

Z chrzestną również utrzymywałem kontakt, była na moich święceniach kapłańskich i na innych ważnych wydarzeniach, jednak więź ta
została przerwana. Być może wina
leży również na mnie – warto było
walczyć o relacje. Myślę o tym i muszę powiedzieć, że jestem z siebie
niezadowolony. Trzeba coś zrobić,
ale brak mi na to pomysłu.
Najlepiej byłoby, gdyby chrzestni zastąpili rodziców po ich odejściu.

O. Paweł Fedorowicz – marianin. Wikariusz parafii
w Borysowie. Świecenia kapłańskie przyjął w 2016 roku. Pracował w Mińsku i Kazachstanie. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku teologia
dogmatyczna.

Rozmawiał Artiom Tkaczuk

– Dlaczego mamy zwyczaj
chrzcić dzieci, których rodzice, delikatnie mówiąc, słabo praktykują
chrześcijaństwo?
– Przede wszystkim należy spojrzeć z perspektywy tego, że dziecko
powinno wzrastać w Bożej łasce
od niemowlęctwa. Chrzest dzieci
wiąże się z dalszym ich wychowaniem przez rodziców, ale nie tylko.
Ojcowie Kościoła uczą, że chrztu
udziela sam Chrystus. Dlatego
chrzest zasiewa w dzieciach Boże
nasienie.
Druga sprawa, że dzieci nie są
winne. Jeśli rodzice nie ukończyli
studiów, nie oznacza to, że dzieci
nie mogą się kształcić. Dlatego nie
należy pozbawiać dzieci Bożej łaski.
– Czyli Kościół bardziej ufa Bożemu działaniu niż rodzicom?
– W pewnym sensie tak. Użyłbym tutaj obrazu przypowieści
o Słowie Bożym – ziarno w sercu
dziecka jest zasiane, a jak wzejdzie
– czy będą rodzice o nie dbać, czy
samo wykiełkuje – Bóg jeden wie.
Dziecko po 10 latach może powiedzieć: „Zabierz mnie do kościoła”.
Zdarzają się również takie przypadki. Trwają przygotowania do
Pierwszej Komunii Świętej, rodzice
zaczynają wzrastać w wierze wraz
z dzieckiem i wracają do Kościoła.
W przypowieści o siewcy słowa Jezusa słyszy tylko jedna czwarta ludzi, a trzy czwarte nie. Czy więc nie
należy głosić Ewangelii?
– A o czym Ojciec myśli, gdy
rozmawia z rodzicami, którzy przychodzą ochrzcić dziecko, „ponieważ
tak trzeba”?
– Ogólnie istnieje kilka podobnych motywacji. Istnieją odpowiedzi typu „Chrzczmy dziecko, aby
nie płakało lub było zdrowe”. Drugą
motywacją jest religijność: „Jestem
katolikiem i muszę ochrzcić moje
dziecko”. Bezmyślnie i w trybie
przyzwyczajenia. Trzeci moment,
który zauważam – „Przynieśliśmy,
ochrzciliśmy i do widzenia”. Bardzo
często podczas przygotowań podkreślam, że rodzice biorą na siebie
obowiązek, pytam, czy są na to gotowi. Wszyscy reagują pozytywnie,
lecz później mogą chodzić do kościoła, albo i nie.
Rodzice dbają o ciało, a o duszę... Wydaje mi się, że ma to związek z religijnością tych rodziców:
często tradycji jest więcej, a wiary
mniej.
– Czy nie robi na Ojcu wrażenie skala tej sytuacji? Odbywają się
tysiące chrztów dzieci, ale kapłani
masowo zauważają, że ogromna
część z nich nie opiera się na silnej
wierze rodziców, ale na tradycji.
– Myślę, że jest to silnie związane z konsumpcyjnym i pasywnym
podejściem do Kościoła. Tak jak
przychodzę do sklepu, płacę pieniądze i muszę zostać obsłużony.
Jednak tutaj problem jest większy:

Wynika to ze zgody pomagania rodzicom, która jest wypowiadana
podczas chrztu. W moim życiu to
zadziałało. Na przykład jest taki moment podczas święceń kapłańskich,
gdy rodzice błogosławią swoje dziecko – zostałem pobłogosławiony
przez rodziców chrzestnych.
– Czy często Ojciec miał okazję udzielania chrztu dorosłym ludziom? Może opowie Ojciec jakąś
historię?
– Taka praktyka w moim życiu
nie zdarzała się zbyt często. W Mińsku przygotowywałem licealistkę,
potem przyjęła chrzest w Wielka
sobotę. Tam również przygotowywałem kobietę w wieku 50+, w Borysowie przygotowywałem do chrztu
dziewczynę, która miała 24 lata.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi
o przyjmowanie sakramentów przez
dorosłych, wskazałbym taki moment. W mojej praktyce było wiele
przypadków, w których przygotowywałem starszych ludzi ochrzczonych jeszcze w Związku Radzieckim,
którzy nie praktykowali wiary, ale
z czasem postanowili przyjąć sakrament św. Komunii i spowiedzi. Jest
tam również podstawowa katecheza o rzeczach fundamentalych –
de facto zostali ochrzczeni, ale
z wiarą nie mieli nic wspólnego.
Główne pytanie brzmi: „Jak nauczyć tych ludzi trwać we wspólnocie z Bogiem i z Kościołem?”
Odzwierciedla to zadanie dotarcia
do osoby. Można przyciągać człowieka własnym charyzmatem – dopóki jesteś w parafii, będzie przychodzić. Jednak pytanie, jak nauczyć
relacji z Bogiem i nie przywiązywać
się do siebie, pozostaje otwarte. Najczęściej przygotowujesz osobę do
sakramentów, a ona może później
trochę pochodzić do kościoła i znów
zniknąć. Ktoś oczywiście zostaje.
W Mińsku miałem przypadek,
gdy jedna matka w starszym wieku postanowiła się wyspowiadać i
przystąpić do sakramentów. W rezultacie również rodzina jej syna
zaczęła przychodzić na Msze święte. A wszystko zaczęło się od obudzenia wiary matki. W takich chwilach istnieje prawdziwe poczucie
obecności w duchowych narodzinach człowieka. Jak w rozmowie Jezusa z Nikodemem o „narodzinach
z Ducha”.
– Czy tacy ludzie naprawdę
cenią chrzest bardziej niż osoby
ochrzczone w dzieciństwie?
– Niebezpieczeństwo neofitów lub ogólnie ludzi, którzy przeżyli silną transformację duchową
(po rekolekcjach lub wydarzeniach
życiowych), polega na przejściu
od przyjemnego okresu początkowego do rzeczywistości. Na początku wszystko wygląda słodko, ale
później zaczyna się duchowa walka.
Nie mając długotrwałego doświadczenia, przykładu wiary w rodzinie i
rodziców, tacy ludzie mogą stać się
łatwym łupem dla złego. Właśnie
dlatego jest potrzebna wspólnota.
Niestety na Białorusi oferta pod tym
względem jest na razie słaba. Istnieje wiele wspólnot dla dzieci, ale
dla dorosłych są to jednostki.
– Istnieje opinia, że nie należy
chrzcić niemowląt. Konieczne jest,
aby dorośli do świadomego wieku
i wtedy sami wybrali Chrystusa.
Co Ojciec sądzi o takim pomyśle?
– W przeciwwagę takim argumentom chcę zasugerować: zapytaj dzieci, co będą jeść, czy chcą iść
do przedszkola lub szkoły. Dlaczego dochodzi do takiego podziału?
Trzeba być konsekwentnym w metodach wychowawczych.
Jednocześnie osobiście jestem
za i przeciw takiemu podejściu. Do
wielu rzeczy trzeba dojrzeć. Można
przyjąć chrzest jako dziecko i nigdy nie rozpakować tego prezentu.
Być może, gdyby dziecko zostało
ochrzczone na późniejszym etapie,
bardziej by to doceniło. Nie byłbym
kategoryczny w takim pytaniu. Papież Franciszek wiele mówi o znaczeniu rozpoznawania. To, co będzie
działać w niektórych przypadkach,
może nie zadziałać w innych.

zadaj pytanie

Jak zrozumieć,
że mieszka
w tobie zły
duch? Czy rytuał egzorcyzmu pomaga
wszystkim?
grodnensis.by
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ajpierw
należy
trochę
przypomnieć
działania
złego ducha. Pierwsze to
pokusa. Pokusy ma każdy. Można odróżnić naturalne pokusy
od tych, które pochodzą od diabła. Naturalne są związane z naszą słabością, gdy na przykład,
gdy nie przestrzegamy postu, ale
jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że postępujemy źle. Jeśli jednak nie walczymy ze słabościami,
nie żałujemy i ciągle żyjemy w tym
stanie, ryzykujemy wpuścić złego
ducha do naszej duszy.
Pokusy wywodzące się od diabła mają na celu wprowadzić nas
w błąd w rozróżnianiu dobra od
zła. Zły duch wzbudza naszą pychę i stara się nas przekonać, że
sami, bez Boga, możemy określić,
czym jest dobro i czym jest zło. Innymi słowy, proponuje nam, abyśmy stali się bogami, odstawiając
przy tym prawdziwego Boga. Na
przykład aborcja jest dziś dobrodziejstwem dla wielu ludzi.
Drugie to wpływ fizyczny, gdy
dana osoba ma problemy zdrowotne niewyjaśnione medycznie.
W tym przypadku egzorcysta musi
już zbadać przeszłość człowieka,
zobaczyć, kiedy, gdzie i w jakich
okolicznościach zły duch mógł na
niego wpłynąć. Być może odbywały się działania okultystyczne lub
sam człowiek odprawiał obrzędy,
rytuały, a nawet od czasu do czasu je praktykował, lub wciąż żyje
w ciężkich grzechach i nie żałuje.
Trzecie to obłęd, gdy diabeł
wpływa na osobę nie tylko na poziomie fizycznym, ale także psychicznym. Na przykład rozwija
obsesje samobójcze, popada w depresję, ma niewyjaśnione wybuchy
gniewu lub nie może wejść do świątyni. Jak dotąd jest to zewnętrzny
wpływ złego ducha, ale już bardzo
silny. Ważne jest, aby powiedzieć,
że bardzo trudno jest ustalić, czy
jest to choroba psychiczna, czy
problem duchowy. Dlatego bardzo
ważne są badania lekarzy-specjalistów i ich orzeczenie.
Czwarte, najcięższy stopień
wpływu złego ducha – opętanie. W tym przypadku diabeł jest
obecny w ludzkim ciele. Przeprowadza się wówczas egzorcyzm –
działanie liturgiczne w celu uwolnienia człowieka od wpływów
diabła. Należy zauważyć, że najpierw ksiądz egzorcysta rozmawia z człowiekiem, z jego rodziną,
aby lepiej zapoznać się z biografią nie tylko samego człowieka,
ale także jego rodziny. Oczywiście
w tych rozmowach nacisk kładziony jest na to, czy były praktykowane rytuały okultystyczne,
obrzędy, magia, czarodziejstwo,
przekleństwa, morderstwa, samobójstwa, aborcje, przesądy,
zabobony i satanizm. Oczywiście
jest także brane pod uwagę życie
religijne człowieka. Należy zrozumieć, jak bardzo żyjemy bez
Boga, jak bardzo zły duch może
dotknąć nas lub naszej rodziny.
Czy egzorcyzm pomaga? Oczywiście, że tak, ale zawsze są dwie
strony medalu: Boża i ludzka. Bóg
zawsze wychodzi naprzeciw, a
człowiek – nie zawsze. Ważne jest
tutaj posłuszeństwo Kościołowi i
księdzu, który przeprowadza egzorcyzm. Wszystko jest bardzo indywidualne, sam proces wygnania
może trwać latami.
W naszej diecezji oficjalnie
egzorcystą jest ks. kanonik Czesław Pawlukiewicz, proboszcz
parafii Trójcy Przenajświętszej
w Rosi.

www.slowo.grodnensis.by
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(PRAWIE) MISTYCZNA HISTORIA
NA BOŻE NARODZENIE
O. Eugeniusz Gołub OFMConv

vaticannews.va

H

Okres Bożego Narodzenia nie bez powodu uważany jest
za czarowny: nawet najbardziej prozaiczne momenty życia
mogą zamienić się w spotkanie z Bogiem. Tak na przykład
przygotowanie posiłku na stół wigilijny staje sie wspomnieniem dwunastu pokoleń Izraela, czekających na przyjście
Zbawiciela, lub uświadomieniem sobie, że każda wieczerza
(zwłaszcza ta, zwana Liturgią) oparta jest na fundamencie
z dwunastu apostolskich kamieni.

istoria, którą dzisiaj opowiem, miała miejsce
mniej więcej trzynaście
lat temu. Dzięki niej nie stałem
się bardziej pobożnym, empatycznym, mówiąc ściślej – lepszym. Szczerze, to nawet zapomniałem o niej na jakiś czas.
Raz lub dwa razy opowiedziałem ją przy okazji jakiegoś kazania świątecznego i wysłałem
do „archiwum” pamięci, robiąc
miejsce na kolejne niesamowite historie. A tu nagle Angelina
z redakcji „Słowo Życia” zwróciła się z pytaniem, czy nie
mógłbym opowiedzieć czytelnikom o jakimś niezwykłym wydarzeniu na święta Bożego Narodzenia. I, przypominając ową
właśnie historię, zgodziłem się,
sam sobie się dziwiąc.
A więc było to zwykłe grodzieńskie zimowe popołudnie.
Takie przedświateczne, ponieważ wigilijne. Kośćiół piękniał
coraz bardziej, choinki pachniały lasem iglastym i świętem,
kapłani biegali tu i ówdzie, żeby
wyspowiadać wszystkich wiernych, a ci ostatni nieustannie
krążyli wokół, nie tracąć nadziei
na otrzymanie opłatka na wigilijny stół, by w tenże wieczór
połamać się nim z rodziną i
przyjaciółmi, składając najlepsze życzenia. Ja zaś – bratstudent, wtedy jeszcze na klerykacie – miałem praktykę duszpasterską w naszej grodzieńskiej
parafii. Tego dnia „praktykowałem” najbardziej cierpliwość
i kontemplację, gdyż zadanie
miałem iście świąteczne: być
w zakrystii i rozdawać interesantom opłatek za drobną ofiarę. Godzina była już późna,
wziętej uprzednio książki starczyło na pół godziny. W kościele
robiło się jakoś zimnawo i, żeby
się rozgrzać, postanowiłem

trochę pozamiatać podłogę. I
właśnie tu ta niezwykła historia
się zaczyna.
Na ostatniej ławce w całkowicie pustej świątyni, trzymając
dziecko w ramionach, siedziała dziewczyna o dość pięknym
wyglądzie i płakała. Chłopczyk,
jeszcze malutki, mocno otulony
kocem sapał, czasami pochlipując. Odstawiwszy szczotkę,
podszedłem bliżej, proponując
dziewczynie przejść z dzieckiem
do odrobinę cieplejszej zakrystii.
„My tu na chwilę. Poczekamy trochę w kościele. Dziękuję
serdecznie!” – odpowiedziała,
uśmiechając sie przez łzy.
Prawdopodobnie
czekała
na męża, ojca dziecka, ponieważ co jakiś czas patrzyła na
ekran komórki. Kołysała synka i coś optymistycznego mu
półszeptem śpiewała. Nie zdążyłem spytać ją o szczegóły. I
jakoś było niezręcznie to robić.
Za kilka minut przyszli chętni
po opłatek i rozmowę parafianie, więc wróciłem do mojego
bezpośredniego obowiązku.
Gdy znów zajrzałem do kościoła, dziewczyny z dzieckiem
już nie było. Może zabrał ich
ojciec dziecka do przytulnego
i ciepłego domu? Bardzo chcę
w to wierzyć. Ale co spowodowało wtedy ten cichy, prawie
bezdźwięczny płacz? Tak rozumując, pojawiła się w mej głowie zuchwała myśl: „A co jeśli?..
Jeśli to Ona pozwoliła mi w ten
sposób być naocznym świadkiem swoich betlejemskich łez?
Dała możliwość podsłuchać
część Jezusowej kołysanki?”.
Żeby było jasne – jestem chyba
ostatnim kandydatem na wizjonera we wszechświecie, i jeśliby
ktoś zapytał moich braci o moje
zdolności mistyczno-kontemplacyjne, oni prawdopodobnie
długo by się śmiali. Ale...

Po dziś dzień nie znam imienia tamtej dziewczyny i przyczyn, które zmusiły ją z synkiem na czekanie w zimnym
kościele. Lecz gdzieś w głębi
serca jestem przekonany, że
Nowonarodzony zreżyserował
to spotkanie, by uświadomić mi
bardzo mocno i wyraźnie jedną
rzecz: wszystko to naprawdę
miało miejsce. I Zwiastowanie,
i Betlejem, i ucieczka do Egiptu. Chrzest w Jordanie i wszystko, co wydarzyło się potem. To
nie są omszałe historie starych
księży, nie są pobożne legendy
o zapachu moralizmu. To jest
całkiem realna Historia, w której każdy z nas ma swój udział i
swoją rolę.
Wyobraź sobie przez chwilę, jak by to było, gdyby Bóg
zapukał do drzwi twego domu
z prośbą o nocleg, właśnie dzisiaj, w niebezpiecznym covidowym czasie? Co by było, gdyby
zwrócił się On do ciebie na ulicy, rozpoczynając rozmowę? Jeśli nieznajomy z uśmiechem od
ucha do ucha wyciągnąłby do
ciebie przebitą na wskroś rękę
na znak pokoju podczas Mszy?
W tym momencie chciałem
wierzyć, że On i Maryja są bliżej
niż myślę, i znacznie bardziej
realni niż mi się wydaje. Czy
muszę mówić, że tamte święta
Bożego Narodzenia przeżyłem
trochę inaczej: nie bardziej pobożnie lub radośnie, ale napewno bardziej świadomie.
Ta historia nie ma morału, ponieważ jest tu absolutnie niepotrzebny. To jest tylko
przypomnienie, że na weselu
w Kanie Galilejskiej tańczono,
ściany pewnego domu w Betanii pamiętały rozmowy do rana
i płacz po stracie przyjaciela, a
ryba, przyrządzona nad jeziorem Tyberiadzkim była soczysta
i dobrze przyprawiona. Wszystko to wydarzyło się naprawdę.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

9 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego
Łk 3, 15-16. 21-22
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”.

Otrzymać Boże życie
Dla Chrystusa w momencie chrztu w Jordanie rozpoczyna się nowy etap życia. Ukryte życie
w Nazarecie zamienia teraz na życie wędrownego nauczyciela. Przemierzy całą ziemię izraelską głosząc Dobra Nowinę o zbawieniu, którą przypieczętuje swoją Krwią przelaną na Kalwarii. Od Ojca otrzymuje pełnomocnictwo do wypełnienia tego dzieła, gdy nad wodami unosi się
głos miłosnego wyznania: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Chrzest Chrystusa jest obrazem naszego chrztu, dzięki któremu otrzymaliśmy Boże życie
i staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga. To wtedy Ojciec niebieski powiedział do każdego
z nas osobiście: „Tyś jest moim synem, Ja ciebie dziś zrodziłem”.
Św. Ludwik, król Francji, mawiał, że bardziej od katedry, w której został koronowany
na króla, ceni sobie kaplicę pałacową, w której został ochrzczony. W katedrze został tylko
królem Francji, a w kaplicy pałacowej – dzieckiem Bożym.
Chrzest w imię Jezusa jest obdarowaniem nas nowym życiem, prowadzi nas ku tajemnicy zmartwychwstania i życia wiecznego. Przez moc Ducha Świętego czyni nas „świątynią
Bożą”, jak również przeznacza do współuczestnictwa z Bogiem w chwale nieba. Tam zaś
„nie będzie już Żyda ani poganina, nie będzie już niewolnika ani człowieka wolnego, mężczyzny i kobiety; wszyscy bowiem będziemy kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28),
obmyci Jego krwią i namaszczeni Duchem Świętym.
Niech niedziela Chrztu Pańskiego będzie dla nas przypomnieniem miejsca i dnia, w którym nad każdym z nas zabrzmiało miłosne wyznanie Boga, gdy staliśmy się Jego umiłowanymi dziećmi.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi zrozumieć, czym jest dla mnie chrzest święty, który uczynił mnie Twoim bratem i prowadzi według Bożych planów do Domu Ojca!

16 stycznia – 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.

Doświadczyć cudownej przemiany
Pierwszy cud Jezusa nie był po to, by ludzie Go podziwiali i nazwali „dobrodziejem wesela”. On nie po to tam przyszedł. On przyszedł, by przemieniać. Przemieniać przede wszystkim człowieka. Zaczął od wody w wino, by zakończyć największą przemianą wina w swoją
krew. To jest dla nas największy cud i największe wesele – Eucharystia. Przyjąć Komunię
świętą, zaprosić do serca Jezusa i pozwolić, by On nas przemienił.
Każdy człowiek potrzebuje przemiany. Ponieważ tylko człowiek przemieniony, dotknięty
miłością Boga, potrafi w zwykłej, szarej codzienności odnaleźć sens i radość życia. Lecz, by
móc tego doświadczyć, potrzeba, podobnie jak nowożeńcy z Ewangelii, zaprosić do siebie
Jezusa. On na siłę nie chce przychodzić, ponieważ szanuje wolność człowieka. On stoi i puka.
Jeśli kto otworzy, to wejdzie i będzie z człowiekiem wieczerzał.
Uczmy się od nowożeńców mądrości życia i, jak oni, wierzyć od początku do końca. Zapraszajmy Jezusa z Maryją każdego dnia, każdej chwili do naszego życia. A wtedy, gdy czegoś zacznie brakować – zdrowia, radości, nadziei, gdy zacznie brakować „ewangelicznego
wina” – Jezus będzie przy nas, jak był w Kanie Galilejskiej.
Panie Jezu Chryste, zapraszam Cię do mojej zwykłej codzienności. Dokonaj cudownej
przemiany w moim życiu!

8

SŁOWO ŻYCIA
№1 (576), 9 stycznia 2022

Odpoczynek ze „Słowem”

www.slowo.grodnensis.by

Z głębi serca
ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dziemiance
życzymy mocnego zdrowia, radości, potrzebnych łask Bożych,
nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego patrona.
Niech Bóg obdarza Ekscelencję swoją miłością i błogosławieństwem, a Anioł Stróż zawsze będzie obok.
Byli parafianie
z Nowogródka

Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu życzymy
mocnego zdrowia, niekończących się sił duchowych, wytrwałości, długich lat życia, owocnej pracy na niwie Pana oraz błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech obok Ciebie zawsze
będą życzliwi ludzie.
Parafianie
w Massalanach

ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi życzymy błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, męstwa, dobrych i życzliwych wiernych. Niech Pan Bóg dodaje Ci mocy, Duch Święty
udziela madrości i pokoju, Jezus służy przykładem na drodze
kapłańskiej, a Matka Boża zawsze strzeże.
Parafianie, apostolat „Margaretka”, Legion Maryi,
Matki w modlitwie i Koła różańcowe parafii św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi,
Pawłowi Szczerbickiemu, Arturowi Leszniewskiemu, Kazimierzowi Murawie, Aleksandrowi Mietlickiemu, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Olegowi Korolowowi, Olegowi Żurawskiemu, Władysławowi Surwile i Eugeniuszowi
Uczkuronisowi życzę, aby nowonarodzony Zbawiciel obdarzył
Was swoimi darami: zdrowiem, radością, pogodą ducha. Niech
dobry Bóg, który powołał Was do kapłaństwa, prowadzi przez
życie i pomaga pokonywać wszystkie trudności.
Alicja Woronowa
ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi życzymy wszelkich łask Bożych, zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi na dalsze lata służby Bogu i ludziom, a
miłosierny Pan wynagrodzi za oddaną posługę w naszej parafii.
Wierni
parafii Hołynka

Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele życzymy radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych chwil, sił
i mądrości w nowym roku. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi
Ci na długie lata posługi na rzecz Boga i ludzi, a Matka Boża
nieustannie się opiekuje Tobą.
Stanisława Sidorowicz, Łucja Łabecka,
Maria Wiszniewska i Maryna Skorb z parafii Wołpa

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Janowiczowi
życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój
całej ludzkości, obdarzał Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, radością i pogodą ducha, dobrocią i życzliwością serc
ludzkich, a Maryja Panna z matczyną troską opiekowała się
Tobą w ciągu całego życia.
Parafianie
z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule
życzymy, aby Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na ten
świat z darem zbawienia, umocnił Cię w wierze, nadziei i miłości, aby światło Ducha Świętego nigdy nie zgasło w Twym sercu.
Dla nas zawsze będziesz jasną gwiazdą, która świeci miłością,
życzliwością i ciepłem każdemu człowiekowi.

Komitet kościelny i parafianie kościoła
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dziatłowie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi życzymy spełnienia wszystkich marzeń, siły w ramionach i czystego ognia w sercu, co zapala wszystko wokół Ciebie
szczęściem i radością. Niech każda najdrobniejsza nawet Twoja
czynność pozwala nadal krzewić duchowość jedności, czyniąc z
Kościoła dom i szkołę komunii.

Parafianie
z Rosi

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Romanowi Jałowczykowi życzymy, aby zawsze starczyło sił, zapału i wytrwałości
w posłudze duszpasterskiej. Niech nowonarodzone Dziecię Jezus błogosławi każdą chwilę Twojego życia i obdarza wszelkimi
łaskami, a miłosierna Matka ma w swojej opiece.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Hnieźnie

Czcigodnym Księżom Pawłowi Koleśnikowi, Andrzejowi
Honczarowi, Denisowi Brazińskiemu, Janowi Gaweckiemu,
Arturowi Wołczkiewiczowi, Witalemu Cybulskiemu, Olegowi Janowiczowi, Siostrom Irenie, Marii i Zofii życzymy,
aby nowonarodzony Zbawiciel zawsze królował w Waszych sercach, dając siłę w służbie Bogu i ludziom. Niech Wam zawsze
towarzyszy zdrowie, radość, pokój, miłość i ludzka życzliwość.
Legion Maryi i apostolat „Margaretka” kościoła
św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Witalemu Sidorce, Romanowi Wojciechowiczowi,
Markowi Zaniewskiemu, Diakonowi Władysławowi Małyszko, Siostrom Halinie Zaniewskiej, Danucie Bielenik i
wszystkim którzy pochodzą z naszej parafii życzymy, aby
Gwiazda Betlejemska oświecała Wam drogę, nowonarodzony

Chrystus obdarzał pokojem, miłością i radością, Matka Boża
opiekowała się w każdej chwili życia, a Duch Święty obficie
udzielał swych darów. Radosnych Świąt i szczęśliwego nowego
roku!

i opieki Świętej Rodziny na cały 2022 rok. Szczęść Boże!

Mieszkańcy
wsi Szembielowce

Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu życzymy niegasnącej wiary, darów Ducha Świętego, wsparcia Chrystusa
w każdej chwili, łaski od Pana Boga na jasnej drodze do Państwa Niebieskiego. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarza
Cię zdrowiem, radością i pogodą ducha, a także otacza dobrocią i życzliwością od ludzi obok.

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Andrzejowi Jodkowskiemu, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu,
Edwardowi Petelczycowi, Zmicierowi Czarnielowi, Maksymowi Łabkowowi i Księdzu Pawłowi Oleskiewiczowi
życzymu obfitych darów Ducha Świętego. Niech narodzony
Zbawiciel obdarzy Was swoim błogosławieństwem na co
dzień, dobrym zdrowiem, pogodą ducha i potrzebnymi łaskami w posłudze na niwie Pańskiej, a Matka Boża Nieustającej
Pomocy otacza swoją opieką i chroni od zła.

Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Wieliwisowi
i Siostrze Paulinie życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha
Świętego i życzliwych ludzi obok. Niech zdrowie, radość i pokój
nigdy Was nie opuszczają.

Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi życzymy
mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, cierpliwości i wytrwałości na każdy dzień życia. Niech Dzieciątko Boże obdarzy Cię wszelkimi łaskami, a Aniołowie pokażą krótszą drogę
do stajenki betlejemskiej.

Komitet kościelny, apostolat „Margaretka”
i parafianie z Lidy-Fary

Komitet kościelny i wierni parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowojelni

Wierni parafii św. Rocha
w Grandziczach

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Olegowi Janowiczowi,
Leonowi Liszce, Ojcom Waldemarowi Słocie, i Waleremu
Maziukowi życzymy ogromnej radości z każdego dnia posługi
kapłańskiej, sił i zdrowia. Niech Bóg Miłosierny obficie wynagradza, a Matka Najświętsza wraz z Jezusem Chrystusem będą
dla Was wsparciem w codziennej służbie Bogu i ludziom.
Pani Janina wraz z rodziną

Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka”
i wierni parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Jana, Walery i Weronika

Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Romanowskiemu, Janowi Woronieckiemu i Andrzejowi Zajko życzymy dobrego
zdrowia, optymizmu, pogody ducha, realizacji planów i zamiarów, prawdziwej radości od pełnienia posługi kapłańskiej.
Niech Dzieciątko Jezus obdarzy Was swoją siłą i miłością, a
światło Gwiazdy Betlejemskiej świeci Wam każdego dnia.
Parafianie kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel dał Ci sił i mocnego zdrowia na niełatwej drodze, którą kroczysz już od 17 lat, aby Duch
Święty obdarzył Cię swoimi obfitymi łaskami, a Matka Boża
nieustanie się opiekowała.

Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia, radości i pokoju serca. Niech Matka
Najświętsza nieustannie się Tobą opiekuje, a Gwiazda Betlejemska wskazuje drogę do Pana.

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi
pokój całemu człowieczeństwu, obdarzył Cię swoimi łaskami:
zdrowiem, radością i pogodą ducha. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi Cię najpiękniejszą drogą do Pana.

Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia.
Niech Chrystus błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę kapłańską. Radosnych Świąt i szczęśliwego nowego
roku!

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi, Wiktorowi
Sawickiemu i Jerzemu Martinowiczowi życzymy mocnego
zdrowia, radości, pomyślności, sił i wytrwałości w trudnych
chwilach życia. Niech nowonarodzony Jezus Chrystus obdarza
Was potrzebnymi łaskami i umacnia w niełatwej posłudze, a
Duch Święty otula swym światłem każdego dnia.

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi życzymy błogosławieństwa Bożego, optymizmu, mocnego zdrowia, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Matka Boża
zawsze się Tobą opiekuje, a nowonarodzone Dzięciątko Jezus
obdarza wszelkimi łaskami.

Parafianie ze wsi Gineli,
parafia Nacza

Parafianie
z Zabłocia

Wierni
kaplicy Wincuki

Czcigodnym Siostrom Maryi Stasiewicz, Irenie Barcewicz,
Weronice Bliźniuk, Teresie Solniczek, Walentynie Kot, Julii
Klewiec, Marianie Aleszczyk, Filotei Cichonowicz, Aleksandrze Oreszko, Agacie Smolskiej i Klarze Wołczek życzę, aby
życie było napełnione światłem i miłością, a Dzieciątko Jezus
prowadziło piękną drogą, obdarzając zbawieniem i cierpliwością.
Alicja Woronowa
ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi życzymy,
aby Pan Jezus, Duch Święty i Matka Boża byli Twoimi najbliższymi Pomocnikami w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.
Z okazji imienin życzymy również mądrości, radości, szczęścia,
zapału w służeniu Bogu i ludziom, dobrego humoru i mocnego
zdrowia.
Parafianie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach
i wspólnota parafialna Świętej Rodziny w Wiercieliszkach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu
życzymy, aby nowonarodzone Dziecko Boże obdarzało Cię swoimi łaskami, napełniało pokojem, radością, miłością i błogosławiło każdego dnia, aby Matka Boża przytulała Cię do swojego
serca i dodawała sił do służenia Bogu i ludziom, a Gwiazda Betlejemska wskazywała najpiękniejszą drogę do Pana.
Grupa modlitewna
Matki Bożej Kongregackiej

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce
życzymy mocnego zdrowia, pomyślności, pogodnych dni, obfitych łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień
życia.

Parafianie
ze Studzienik

Czcigodnemu Księdzu Igorowi Anisimowowi życzymy mocnego zdrowia, pokoju, obfitych łask Bożych. Niech Bóg Miłosierny strzeże, Gwiazda Betlejemska oświeca drogę kapłańską,
a Dzieciątko Jezus i Matka Najświętsza nieustannie Cię błogosławią.
Grupa modlitewna kościoła
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Słonimiu

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi
życzymy, aby nowonarodzony Jezus zawsze królował w sercu,
dodając sił w służbie Bogu i ludziom. Niech zdrowie, radość,
pokój, miłość i ludzka życzliwość zawsze Tobie towarzyszą,
a Matka Najświętsza otacza swoją opieką i chroni od zła.

Rodziny Gajduk i Prudziłko

Czcigodnym Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu i Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi życzymy mocnego
zdrowia, długich lat życia, wszelkich łask od Dzieciątka Jezus

Rodzina Zając, Piszkun
i cała parafia

Komitet kościelny i parafianie kościoła
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wsi Dudy

Rodzina Rudziewicz
z Żołudka

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel obdarzał Ciebie swoimi
łaskami, napełniał pokojem, radością, miłością i błogosławił
każdy Twój dzień, aby Maryja Panna opiekowała się Tobą, a
Gwiazda Betlejemska wskazywała drogę do Pana.
Krewni

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi i Antoniemu Adamowiczowi oraz drogim Siostrom Zakonnym życzymy, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło
ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość od ludzi. Niech Wam
Pan Bóg błogosławi i pomaga przezwyciężać wszelkie napotykane trudności, a Duch Święty przenika w głąb serca i wypełnia
dni swoimi darami.
Parafianie
z Indury

Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu życzymy dobrego humoru, długich lat życia, siły i wsparcia w posłudze
duszpasterskiej oraz obfitych łask Bożych. Niech światło Boże
oświeca Twą drogę życiową. Zawsze jesteś w naszych sercach,
myślach i modlitwach!
Wierni parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu życzymy, aby Bóg błogosławił Twą drogę, Duch Święty
ją uświęcił, a Matka Boża opiekowała się Tobą. Niech każdy
dzień będzie szczęśliwy, posługa przynosi radość i obfite owoce, pokój i nadzieja napełniają serce, a uśmiech i przychylność
do ludzi będą inspirującą siłą i towarzyszą innym.
Komitet kościelny
i parafianie z Korobczyc i okolicznych wsi

Czcigodnemu Księdzu Genadiowi Ławnikowiczowi pragniemy wyrazić naszą szczerą wdzięczność za skromność, odpowiedzialność, zrozumienie, mądrość i umiejętność komunikowania
się z ludźmi. Niech nowonarodzony Chrystus obdarzy Cię swoimi łaskami i błogosławieństwem. Dziękujemy rodzicom za syna
kapłana!
Rodzina Wajczyk

Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Kazimierzowi Jędrzejczakowi i szanownej Organistce życzymy wszelkich łask od
nowonarodzonego Zbawiciela świata. Niech Wasze zdrowie
będzie mocne, radość – codzienna, siły – nieskończone, a obok
będą życzliwi ludzie. Serdecznie dziękujemy Proboszczowi za
dobre serce oraz głoszenie Słowa Bożego dzieciom, Organistce
zaś za piękny śpiew i szczerą modlitwę.
Wierni
ze wsi Płoskowce

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń
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