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Służyć Bożej prawdzie
o człowieku i świecie
24 stycznia dziennikarze, deklarujący
się jako katolicy, obchodzą swoje święto zawodowe, gdyż w liturgii Kościoła
wspominamy św. Franciszka Salezego – patrona prasy katolickiej. Przy tej
okazji warto wspomnieć, w jaki sposób
przedstawiciele mediów chrześcijańskich poprzez wymianę dóbr duchowych
między wszystkimi członkami Kościoła
przyczyniają się do budowania w nim
jedności, z czego czerpią natchnienie
i po co chcą głosić Ewangelię światu.
ciąg dalszy na str. 3

Mity o życiu zakonnym

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, w Kościele katolickim jest obchodzony
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
W tym czasie zwracamy szczególną uwagę na świadków obecności Boga w świecie
– na zakonników i zakonnice, a także osoby,
które obrały indywidualne życie konsekrowane poza klasztorem.
ciąg dalszy na str. 5

„Poprawność źródeł jest prawdziwym procesem rozwoju dobra”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 1, 1-4; 4, 14-21
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach,
które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci,
którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami
słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których
ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą Ducha
do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On
zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał
wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy
księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze
były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.

DOBRA NOWINA
Każdy żyjący na ziemi człowiek pod pewnym względem
jest chory, znajduje się w niewoli własnych upadków i uzależnień, cierpi na ślepotę duchową. Jak podaje Pismo Święte, Chrystus przyszedł na świat, by głosić ubogim Dobrą
Nowinę, więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie.
Wtedy to zagościło na ziemi Królestwo Boże, którym jest
wyzwolenie ze zniewoleń, słabości i grzechów.
Wszyscy jesteśmy wezwani do bycia ludźmi ośmiu błogosławieństw. Jednak na tym się nasze zadanie nie kończy:
mamy głosić Ewangelię wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i odpoczywamy, stając się przez to świadkami Miłości w świecie. Prośmy zatem Ducha Świętego, który spoczął na Jezusie i przez całe ziemskie życie Mu towarzyszył,
by zstąpił również na nas, uzdalniając do przyjmowania
i odważnego głoszenia Dobrej Nowiny.

Ks. Jerzy Martinowicz
Postęp sprzyja rozwojowi. Jeszcze sto lat
temu nie posiadano tylu
technologii umożliwiających tak szybki dostęp
do wielkiej rzeszy ludzi oraz realne dotarcie
„aż po krańce ziemi” (por.
Dz 1, 8). Jednak trzeba
przyznać, że współczesne media propagują też
dużo „śmieci”, narzucając
nieraz zgubne dla duszy
ludzkiej ideologie, filozofie i światopoglądy.
Ich skrajny i natrętny
świat jest poważnym
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Na chwałę Pana
Dziś środki masowego przekazu stały się przestrzenią, gdzie człowiek
przebywa codziennie, nieustannie. Jak zauważa papież Franciszek, żyjemy
w świecie, w którym praktycznie nie istnieje prawie nic, co nie ma związku
ze światem mediów. Dlatego też prowadzenie działań duszpasterskich jest
dziś niezwykle wymagającym wyzwaniem.
zagrożeniem dla społeczeństwa, w którym ludzie nie potrafią odróżnić kłamstwa od prawdy.
Kościół
katolicki
czuje się zobowiązany
do odczytywania znaków
czasu, interpretowania
ich w świetle zawsze aktualnej Ewangelii oraz
skutecznej
realizacji
swojego
podstawowego zadania. W orędziu
na 44. Światowy Dzień
Środków
Społecznego Przekazu Benedykt
XVI trafnie zaznaczył,

że „Bóg ma prawo mieszkać w każdej epoce, ażeby dzięki nowym formom
komunikacji mógł On
wędrować ulicami miast
i stawać na progach domów i serc”.
Kościół XXI wieku
potrzebuje
mediów,
gdyż w znacznej mierze ułatwiają mu głoszenie Dobrej Nowiny
o Jezusie Chrystusie.
Dzięki środkom masowego przekazu Ewangelia dziś może dotrzeć
do każdego zakątka kuli

ziemskiej. Współczesne
technologie umożliwiają
też komunikację między
chrześcijanami z różnych
stron świata, co sprzyja
umacnianiu się poczucia
jedności i świadomości,
że istnieje wiele ludzi,
wyznających tę samą
prawdę oraz wartości.
Media upowszechniają
też informacje o tym, co
się dzieje w Kościele i jak
realizuje on swoją misję
w wierności Chrystusowi.

Drodzy Czytelnicy!
Warto sobie uświadomić istotną rolę, którą odgrywają media we współczesnym świecie, gdyż właśnie od nich w dużej mierze zależy, jaki obraz Kościoła ludzie noszą w sobie. Nie bójmy się więc nowych
technologii, lecz uczmy się je wykorzystywać na chwałę naszego Pana!

Czym dla mnie osobiście jest Dobra Nowina
głoszona przez Jezusa?
Czy jestem głosicielem Ewangelii?
IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 4, 21-30
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu
w synagodze: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które
słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili:
„Czy nie jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich:
„Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz
samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego,
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał:
„Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam:
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak
że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z
nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko
Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili
Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której
zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak,
przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

PRAWA DROGA
Przytoczony fragment Ewangelii uświadamia nam, że
są dwa szlaki, którymi może kroczyć człowiek. Jedna droga to ta, gdzie na margines zostaje zepchnięta nauka Pana
Jezusa, budowana na przykazaniu miłości i miłosierdzia.
Druga natomiast prowadzi prosto do Boga, jest naznaczona miłością i ufnym podążaniem za Chrystusem. Człowiek,
obierający ten szlak, pragnie przybliżać współczesnemu
światu naukę Zbawiciela, swoim życiem świadczyć o Jego
wielkości i miłosierdziu, innych prowadzić do Wszechmocnego.
Wybór drogi należy do nas. Bóg nigdy nikogo nie zmusza. Szanuje ludzką wolność, pozostawia człowiekowi prawo wyboru. Warto jednak pamiętać, że „wolą naszego Ojca
jest, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (l Tm 2, 4).

Jaką drogą podążam do Wszechmocnego?
Czy służę bliźnim przykładem miłości
i miłosierdzia Boga?
Ks. Jerzy Martinowicz

Komisja ds. Środków Masowego Przekazu
Synodalna Komisja ds. Środków Masowego Przekazu ma za zadanie uważne przyjrzenie się mediom
diecezji grodzieńskiej, dokonanie oceny oraz wyznaczenie planu na przyszłość. Dzięki jej działaniom głoszone z jeszcze większą mocą Słowo Boże powinno docierać do coraz szerszej rzeszy wiernych, by ewangelizować współczesnego człowieka i formować jego światopogląd.
MEDIA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

WYZWA N I A I ZA DA N I A

W chwili obecnej diecezja grodzieńska może
poszczycić się gazetą, która jest wydawana w języku polskim i białoruskim. „Słowo Życia” powstało
w okresie religijnego renesansu, gdy w znacznej
mierze zwiększyło się zapotrzebowanie informacji
o życiu Kościoła. Przez prawie 22 lata swego istnienia to źródło prasowe nie tylko zachowało swojego
czytelnika, lecz także zdobyło autorytet wśród innych mediów katolickich na Białorusi.
Od 2008 roku w przestrzeni wirtualnej funkcjonuje strona internetowa diecezji grodnensis.by,
która jest swoistą wizytówką Kościoła na Grodzieńszczyźnie. Tam codziennie można znaleźć świeże
wiadomości, zdjęcia, wideo, a także sporo ciekawych
informacji z życia wspólnot parafialnych oraz posługi pasterskiej biskupów diecezji.
Od 1995 roku przy kurii działa Wydawnictwo
Diecezji Grodzieńskiej, które owocnie przyczynia się
do popularyzacji szeroko rozumianej kultury religijnej. Przygotowuje do druku nowe lektury, wydawane
w języku polskim, białoruskim i rosyjskim.
Ważnym środkiem ewangelizacji jest także Diecezjalne Studio Telewizyjne, celem którego jest upowszechnienie kultury religijnej i wartości chrześcijańskich w społeczeństwie poprzez nagrywane
materiały wideo.

Środki masowego przekazu powinny pomagać
wspólnocie kościelnej w realizacji trzech podstawowych zadań:
- służyć otwarciu się na dzisiejszy świat;
- sprzyjać nawiązaniu dialogu wewnątrzkościelnego;
- ułatwiać zrozumienie mentalności współczesnego człowieka, któremu jest niesione zbawcze posłannictwo Jezusa Chrystusa.
Komisja synodalna pragnie podkreślić, że diecezjalne media to wspaniałe narzędzie do upowszechniania
Dobrej Nowiny wśród osób żyjących na obrzeżach lub
poza Kościołem. Jednak by dialog był szczery i owocny,
trzeba dostosować język oraz formę przekazu.
Chce też zwrócić uwagę na potrzebę uwrażliwienia dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych na dojrzałe i odpowiedzialne korzystanie ze współczesnych
mediów, gdyż oprócz pozytywnych aspektów nieraz
zawierają one w sobie treści gorszące lub wręcz kłamliwe, które mogą kształtować błędny światopogląd odbiorcy.
Członkowie komisji pragną wspólnie szukać dróg
rozwoju diecezjalnych mediów, by Ewangelia jako zawsze aktywna rozmowa Boga z człowiekiem mogła się
upowszechniać w sercu każdego wiernego.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Służyć Bożej prawdzie
o człowieku i świecie

ciąg dalszy ze str. 1

Irena Żarnasiek,

redaktor naczelny czasopisma
„Maleńki Rycerz Niepokalanej”

Krystyna Lalko,

redaktor naczelny
czasopisma „Nasza Wiara”,
redaktor czasopisma „Ave Maria”

Ks. Jerzy Żegaryn,

proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku oraz redaktor
naczelny gazety parafialnej „Katolicki
Nowogródek”
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

W czym tkwi moje źródło inspiracji? Przede wszystkim w Słowie Bożym. Jednak by czerpać
z niego natchnienie do pracy twórczej, by uzmysławiać je, widzieć, jak działa w życiu współczesnego
człowieka, trzeba je czytać, żywić się nim, rozważać nad nim. Staram się to czynić. Próbuję szukać
w nim odpowiedzi na pytania powstające zarówno w moim życiu osobistym, jak i w życiu tych, których spotykam. I coraz bardziej i bardziej uświadamiam sobie, jak jest ważne nauczyć się patrzeć
na świat przez pryzmat Pisma Świętego. Jak istotne jest życie Ewangelią.
Istnieje mnóstwo komentarzy do Starego i Nowego Testamentu. Jednak w nich również czasami
można się pogubić. Bardzo mi się podoba kurs biblijny „Emaus”, który od czasu do czasu gromadzi nas, zakochanych w Słowie Bożym, na spotkaniach. Odbywają się one w domu rekolekcyjnym
w Orszy. Można się wtedy zanurzyć w głębię Pisma Świętego i przy pomocy teologa znaleźć wiele
niespodziewanych odpowiedzi na pytania współczesnego życia, nurtujące nie tylko osobiście mnie,
lecz także tych, którzy zostają bohaterami moich tekstów dla publikacji katolickich.
Latem ubiegłego roku światło dzienne ujrzał zbiór moich opowiadań dla dzieci „Niezapominajki”. Dzieci nie potrafią jeszcze samodzielnie patrzeć przez pryzmat Słowa Bożego, więc my, dorośli,
powinniśmy im w tym pomóc. Dlatego też do każdej historii dobrałam krótki fragment z Biblii.
Musimy się uczyć dostrzegania we wszystkim, co się z nami dzieje, ręki naszego Pana i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. Uczmy się więc razem!

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Myślę, że ten
nakaz, dany przez zmartwychwstałego Zbawiciela swoim uczniom, pozostaje aktualny dla każdego
wyznawcy Chrystusa, a tym bardziej dla dziennikarstwa chrześcijańskiego, w tym też współczesnego, gdyż „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).
Dziś nie trzeba „wchodzić na dachy domów”, by głosić Dobrą Nowinę, gdyż technologie pozwalają czynić to, nie opuszczając własnego mieszkania. Jednak jak wiadomo, rozwój technologiczny zaowocował też wieloma negatywnymi skutkami, którymi są na przykład tzw. fake news, czyli
fałszywe wiadomości. Dlatego też jedną z najważniejszych funkcji mediów chrześcijańskich jest
niesienie ludziom prawdy Bożej: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Dziś bardzo
ważna jest pomoc ludziom w oddzieleniu ziarna prawdy od plew kłamstwa, gdyż „nawet nieznaczne skażenie prawdy może mieć niebezpieczne skutki” – słusznie zauważył papież Franciszek.
Mnie osobiście bardzo imponuje myśl Benedykta XVI o tym, że „nauczyć się komunikowania
znaczy zdobyć umiejętność słuchania, kontemplacji, a nie tylko mówienia”. „Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy pracują na polu ewangelizacji – twierdzi Ojciec Święty. – Zarówno milczenie, jak
i słowo są istotnymi i nieodłącznymi elementami działań podejmowanych przez Kościół w dziedzinie środków przekazu, by na nowo głosić Chrystusa we współczesnym świecie”.
A więc skupienie, uwaga, równowaga i spokój dziś, w tym współczesnym galopie życia, w tej
nieustannej pogoni za sensacjami (niestety, czasem też w mediach chrześcijańskich), są bardzo
istotne i konieczne.
Nie odkryję nic nowego, gdy powiem, że pracownik mediów chrześcijańskich powinien kierować się przede wszystkim zasadami sumienności i prawdy, o której już wspominałam. Powinien
też być świadkiem Chrystusa, gdyż nic tak nie przemawia do dzisiejszego człowieka, jak własne
świadectwo, to „łagodne światło wiary”, o którym mówił kiedyś kard. John Henry Newman, a które
powinniśmy nieść w swoich sercach i swoich słowach.
Co się tyczy źródeł inspiracji, czasem odnajduję ją w sadzie przy domu rodzinnym pod Lidą,
czasem – słuchając starożytnego organu w kościele parafialnym w Białogrudzie, czytając Psalmy w Brewiarzu, modląc się Jutrznią lub przeglądając poetycką „Liturgię Godzin” Thomasa Mertona, a czasem się zdarza, że zupełnie niespodziewanie – w skąpym promieniu na ośnieżonej
gałązce jodły, gdy zajaśnieje, zaiskrzy się wszelkimi możliwymi diamentami, jak w dzieciństwie,
i nagle sobie uświadamiasz, że źródłem całego tego piękna (i twego natchnienia również) jest
Jedyny i Najpotężniejszy Twórca... Jemu chwała za wszystko!

W maju 2018 roku ukazał się pierwszy numer gazety parafialnej. Staramy się opowiadać
o duchowym i kulturalnym życiu wspólnoty wiernych w Nowogródku i pomagać w aktywnym w nim
uczestniczeniu. Jednak najważniejszym celem jest ewangelizacja, integracja i formacja duchowa
poprzez przybliżanie nauki Kościoła.
Uważam, że dziennikarstwo chrześcijańskie powinno sprzyjać zjednoczeniu się ludzi na fundamencie Dobrej Nowiny. Gdy wierni poznają się nawzajem, stają się sobie bardziej bliscy, wtedy
rodzi się dialog i zrozumienie, powstaje rodzina dzieci Bożych – Kościół. Nie przez przypadek w dokumentach Kościoła katolickiego podkreśla się, że wyraz „communio”, od którego pochodzi termin
„komunikacja”, oznacza „pojednanie”.
Główną i uniwersalną zasadą, którą w pierwszej kolejności się kierujemy w swojej pracy, jest
miłość do Boga i do bliźniego, jak do siebie samego. Na tej podstawie inne zasady wykształcają
się same w trakcie pracy i dialogu. Przez postawę miłości przed dziennikarstwem chrześcijańskim
otwierają się nowe i szerokie horyzonty.
Cieszy mnie, że wierni, więź z parafią których jest dość słaba, po uzyskaniu informacji o życiu
wspólnoty starają się być bardziej aktywni, chętniej włączają się w życie parafialne, bliżej się poznają z innymi, zaczynają się przyjaźnić i już nie mają tego niedowierzania w stosunku do bliźnich.
W ten sposób więź między ludźmi się pogłębia, a wspólnota wiernych przybliża się do ideału i celu
każdej parafii – zaniechania anonimowości i zostania jedną rodziną dzieci Bożych.
Przygotowała Kinga Krasicka

Papież Franciszek
W Bożym zamyśle ludzka komunikacja jest istotnym sposobem,
aby żyć w komunii.
Człowiek, będący
obrazem i podobieństwem
Stwórcy, jest zdolny do wyrażania i dzielenia się tym,
co prawdziwe, dobre, piękne.
Potrafi opowiedzieć o swoim
doświadczeniu, budując w ten
sposób pamięć i zrozumienie
wydarzeń. Jednak jeśli podąża
za swoim zarozumiałym egoizmem, może w sposób wypaczony wykorzystywać zdolność
komunikacji, jak to ukazują
od samego początku wydarzenia biblijne Kaina i Abla
oraz wieży Babel (por. Rdz 4,
1-16; 11, 1-9). Wypaczenie
prawdy jest typowym objawem tego zakłócenia, zarówno
w płaszczyźnie indywidualnej,
jak i zbiorowej. Natomiast
dochowując wierności logice
Boga, komunikacja staje się
miejscem wyrażania własnej
odpowiedzialności w poszukiwaniu prawdy i budowaniu
dobra.
Dzisiaj, w sytuacji coraz
szybszej komunikacji oraz
w obrębie systemu cyfrowego, jesteśmy świadkami
zjawiska tzw. „fałszywych
wiadomości”. [...] Najlepszym antidotum na fałsz
nie są strategie, tylko ludzie
wolni od chciwości, gotowi
do wysłuchania, poprzez trud
szczerego dialogu pozwalający wyłonić się prawdzie; osoby
pociągnięte dobrem, biorące
na siebie odpowiedzialność
za używanie języka. Jeśli drogą wyjścia z rozprzestrzeniania się dezinformacji jest odpowiedzialność, to szczególnie
zaangażowanym jest ten, kto
z urzędu jest zobowiązany
do bycia odpowiedzialnym
za informowanie, czyli dziennikarz – strażnik wiadomości.
We współczesnym świecie
nie tylko wykonuje on pracę,
lecz także prawdziwą, w pełnym tego słowa znaczeniu,
misję. W szale wieści i wirze
gorących tematów jego zadaniem jest przypominanie,
że w centrum wiadomości
nie jest szybkość w jej nadaniu i wpływ na odbiorców,
lecz osoby. Informowanie
to formowanie; ma ono coś
wspólnego z życiem ludzi.
Z tego powodu poprawność
źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdziwymi procesami
rozwoju dobra, które rodzą
zaufanie i otwierają drogi
jedności i pokoju.
Ch ciałbym zatem s k ierować zachętę do krzewienia dziennikarstwa pokoju.
Nie rozumiem przez to wyrażenie dziennikarstwa „dobrodusznego”, zaprzeczającego istnieniu poważnych
problemów i przyjmującego
ckliwe tony. Mam na myśli,
przeciwnie, dziennikarstwo
bez udawania, wrogie fałszom, sloganom dla efektu
i spektakularnym deklaracjom. Dziennikarstwo pojmujące siebie jako służba
wszystkim ludziom.
Fragmenty Orędzia
na 52. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu
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Nieść radość
Ewangelii

Jest ona jak pieczęć chrześcijanina, również w bólu,
trudach, nawet w prześladowaniach.
Zmartwychwstały Pan
Jezus
pozostawił
nam
trzy słowa: pokój, miłość
i radość. Dlatego poprzez
przyjęcie święceń biskupich zostałem wezwany do
niesienia tych wielkich darów Bożych tam, gdzie posyła mnie Kościół. Staram
się nieść radość Ewangelii
do wspólnot parafialnych,
rodzin, wszystkich środowisk i każdego wiernego.

Każdy odcinek drogi, pokonywany przez człowieka w ciągu jego życia, jest dobrą okazją, by dokonać pewnego podsumowania, a także by podziękować Wszechmocnemu i tym wszystkich, których Opatrzność Boża postawiła obok.
W dzisiejszym numerze „Słowa Życia” biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski z racji 5. rocznicy sakry biskupiej opowiada o swoich osiągnięciach i planach na przyszłość.
– Ekscelencjo, czy udało
się realizować plany i nadzieje?
– Trudno mówić o zrealizowaniu planu, gdyż jest

on nakreślony przez samego Boga i nieustannie się
realizuje przez codzienną
posługę. Przez lata swego
kapłaństwa
nieustannie
wypełniam to samo zadanie, powierzone apostołom
przez Mistrza dwa tysiące
lat temu: „Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię
(Mk 16, 15). „Idźcie...” i, jak
zauważa papież Franciszek, „bądźcie wśród ludzi”.
Dlatego ten plan polega
przede wszystkim na przebywaniu z człowiekiem,
by kroczyć razem z nim
i wspierać potrzebującego
łaską, którą otrzymałem
poprzez pełnię kapłaństwa.
Każda uwaga poświęcona poszczególnej osobie,
każda udzielona rada lub
odpowiedź na nurtujące
ją pytanie jest realizacją
tego jedynego planu, który nam wyznaczył Chrystus
Pan. Każdy dotyk drugiego
człowieka, każde słowo czy
gest jest wypełnianiem
Bożych zamiarów. Zostaje za plecami dość krótki
odcinek pięciu lat, ale za
nim idą kolejne dni i lata,
naznaczone możliwością
spotkania z bratem i siostrą.
Pamiętając
słowa
św. Jana Marii Vianney’a,
patrona kapłanów o tym, że
każdy duszpasterz nie żyje
dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi, chciałbym dalej służyć wiernym. Być
dla nich, być jednym z nich!
– Jakie wrażenia pozostały u Księdza Biskupa po
spotkaniach z wiernymi naszej diecezji?
– Spotkanie z drugim
człowiekiem zawsze jest
bogactwem, gdyż każda

osoba
jest
wyjątkowa
i niepowtarzalna. Jest ona
obrazem samego Boga.
Człowiek jest też lustrem,
w którym możemy dostrzec

samego siebie. Poprzez
bycie szafarzami darów
Bożych przekazujemy ludziom to, co sami otrzymaliśmy od Stwórcy.
Podczas
sakramentalnych posług spotkałem dużo ludzi i miałem przyjemność dzielić
z nimi najradośniejsze
chwile ich życia. Podczas
chrztu widziałem jaśniejące oczy rodziców, cieszących się, że ich córka
lub syn został przyjęty
do wspólnoty Kościoła.
Udzielając dzieciom I Komunii św., zachwycałem się
pięknem ich duszy, otwartej na Boga i świat. Patrząc
na młodzież, przyjmującą
sakrament bierzmowania,
podziwiałem ich zapał,
z którym chętnie zawierzali własne życie mocy
Bożego Ducha, potwierdzając swój wybór drogi
Chrystusowej. Błogosławiłem związki małżeńskie,
namaszczałem spracowane
dłonie wiernych, których
dotknęła choroba czy cierpienie, jednałem z Bogiem
w sakramencie pokuty
i pojednania...
Jednak muszę przyznać,
że wielkim doświadczeniem, a zarazem łaską, było
dla mnie udzielanie święceń kapłańskich. Uświadamiałem sobie, że nakładam
ręce na kandydata, który
za chwilę sam będzie sprawował Mszę św., przekazując dalej łaskę, dobroć, miłość i miłosierdzie Boga. To
szczególne przeżycie i dar
od Pana.
– W Episkopacie Białorusi Ekscelencja odpowiada
za duszpasterstwo młodzieży. Jakie wynikają z tego

obowiązki?
– Obowiązków jest
sporo. Jednak za najważniejszy należy uznać
towarzyszenie
młodym

ludziom, co też podkreślał
ostatni synod biskupów
poświęcony młodym. Byłem razem z nimi na Światowych Dniach Młodzieży
w Krakowie, udałem się też
do dalekiej i dotąd nieznanej nam Panamy. Cieszyłem
się bardzo, że mogłem być
z naszą młodzieżą, gdyż
rzeczywiście potrafi „zarażać” energią. Jej radość,
spontaniczność, otwartość
jest wielkim bogactwem,
którego próbuję zawsze
zaczerpnąć dla siebie.
W przyszłości będziemy
się starali jeszcze więcej
uwagi poświęcać duszpasterstwu młodych. Powinniśmy się uczyć słuchania
naszej młodzieży, by móc
później odpowiednio ją
ukierunkować. Jest to bardzo ważne, gdyż właśnie
od młodych ludzi zależy
nasze jutro.
– Z jakimi problemami i radościami młodzieży
Ksiądz Biskup się spotkał?
– Współczesny świat
jest bardzo atrakcyjny. Zachęca do bezstresowego
życia, do bycia wolnym
i niezależnym. Młodzi ludzie należą do niego, są
w nim obecni. Dlatego
bardzo często gubią się
w tym wszystkim, wybierają drogę na skróty,
a w konsekwencji tracą sens
życia. Dopasowują Ewangelię do świata, a przecież
powinno być odwrotnie –
muszą życie dostosowywać
do Ewangelii. I to jest
problem.
W dzisiejszych czasach
wiara wymaga od młodych
ludzi odwagi: by zachować
swoją tożsamość i wyznawane wartości, by nie zdjąć

krzyżyka z szyi, by zaświadczyć publicznie o swojej
przynależności do Kościoła Chrystusowego, by
być apostołem dla innych.
Ci, którzy odkryli już Pana
w swoim życiu i idą za Nim,
powinni pomagać współbraciom w dotarciu do
Zbawiciela. Nie potrzeba
do tego mocy nadprzyrodzonej, wystarczy być Jego
świadkiem,
prawdziwym
i szczerym uczniem, który
potrafi Go słuchać i podążać Jego drogami.
Mówiąc o radości, warto podkreślić szczerość, entuzjazm i optymizm, towarzyszące naszej młodzieży
w codziennym głoszeniu
Chrystusowej
Ewangelii swoim życiem. Bardzo
mnie cieszy, że nasz Kościół jest piękny, gdyż jest
w nim tylu wspaniałych
ludzi młodych, którzy biorą aktywny udział w różnorodnych spotkaniach i
akcjach w parafii i diecezji.
Apostolski zapał i radość
życia
młodzieży
ożywiają Kościół, przyczyniając się do wzrostu
Królestwa Bożego na świecie.
– Ekscelencjo, jakie spotkanie w ciągu tych ostatnich
pięciu lat w sposób szczególny utkwiło w pamięci?
– Najbardziej niezwykłe
dla mnie spotkanie było
związane z umiejętnością
przeżywania
cierpienia.
Od wielu lat znam pewną starszą osobę (dziś ma
ponad 90 lat), mieszkającą
niedaleko Grodna. Przeżyła
amputację najpierw jednej
nogi, z czasem drugiej...
Odwiedzam ją, gdy mam
taką możliwość. I ani razu
nie usłyszałem od tej osoby
ani słowa narzekania, buntu czy żalu... Podczas każdego spotkania rozmawia
ze mną tak, jakby wszystko
było dobrze. Nigdy nie skupia uwagi na swoim cierpieniu i tragedii, która się
jej przydarzyła. Przyjęła to
wszystko z pokorą.
Umiejętność zaakceptowania woli Bożej przez
tę kobietę jest budującym

przykładem, jak trzeba
przeżywać własne cierpienia i trudności. Ona potrafi
dźwigać krzyż swojej choroby odważnie, z modlitwą
na ustach.
– „Radość Ewangelii”
to słowa, które Ekscelencja
obrał za motto swojej posługi biskupiej. Jak są realizowane na co dzień?
– Głównym zadaniem
członków Kościoła jest
niesienie Dobrej Nowiny,
dzielenie się jej światłem,
a nie zamykanie się w swoim wyizolowanym kręgu.
Ojciec Święty Franciszek
w adhortacji „Evangelii gaudium” pisał, że „są
chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wielkim Postem
bez Wielkanocy”. Trzeba więc skupiać się na
tym, co w Ewangelii jest
najbardziej
pociągające,
a wtedy radość wypełni
serce i całe życie człowieka.
Z Jezusem Chrystusem radość nieustannie rodzi się
i odradza!
Obrałem
te
słowa
za motto posługi biskupiej,
gdyż uświadomiłem sobie, że radość jest znakiem
każdego
chrześcijanina.
Wyznawca Chrystusa nie
może być smutny! Duch
Święty uczy nas miłować
i wypełnia duszę radością.

– Co Ksiądz Biskup
chciałby przekazać wiernym
naszej diecezji?
– Chciałbym przede
wszystkim
powiedzieć
z całego serca: dziękuję
za modlitewne towarzyszenie i wsparcie, których
nieustannie doświadczam.
Starszemu
pokoleniu
dziękuję za dar wiary i
trwanie w Kościele. Trzymajcie się Chrystusowego
krzyża, a wtedy możemy
być pewni dnia jutrzejszego.
Rodzicom dziękuję za
piękny przykład, który dajecie swoim dzieciom. Wychowajcie je na dobrych
ludzi! Pokażcie im Boga,
uczcie szanować to, co
święte!
Młodzieży dziękuję za
autentyczność i ewangeliczny zapał. Nie straćcie w
życiu tego, co jest prawdziwym źródłem wszystkiego!
Dzieciom dziękuję za
prostotę i piękno serca!
Pielęgnujcie w sobie Boże
życie i cieszcie się ze
wszystkiego, co wam Pan
Bóg ze swojej szczodrobliwej ręki daje!
Kapłanom, siostrom zakonnym oraz tym, którzy
usłyszeli głos Chrystusa,
dziękuję za wszelkie wyrazy życzliwości i codzienny
trud poświęcenia w głoszeniu Ewangelii. Niech Chrystusowe „Pójdź za Mną”
wyznacza wam zawsze
drogę prostą i pewną.
Ks. Jerzy Martinowicz
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ciąg dalszy ze str. 1
 Ojciec Święty wyraził
zgodę na opublikowanie kilku
dekretów Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. Został uznany cud za wstawiennictwem
bł. Małgorzaty Bays należącej
do Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. Umożliwia to jej
rychłą kanonizację. Zostały też
uznane cierpienia Sługi Bożej
Marii del Carmen Lacab Andi
oraz jej 13 towarzyszek, zakonnic ze zgromadzenia franciszkanek konwentualnych.
Wkrótce zostaną ogłoszone
błogosławionymi. Oprócz tego
uznano bohaterski wymiar
cnót polskiej zakonnicy Anny
Kawiorek, założycielki zgromadzenia sióstr michalitek,
oraz portorykańskiej zakonnicy Marii Soledad Sanjurjo
Santos. Kolejnym etapem na
drodze ku ich beatyfikacji będzie uznanie cudu.
 Blisko jedna trzecia
krajów świata posługuje się
flagami, zawierającymi symbole religijne. Według niektórych źródeł ich liczba wynosi
64 państwa. Połowa z nich
ma wypisane na flagach krzyże, które są znakiem chrześcijańskim. Trudno jednak
w sposób pewny wskazać powody umieszczenia krzyża na
tych symbolach państwowych.
 W bieżącym roku na amerykańskich ekranach telewizyjnych ukaże się film „Roe
v. Wade” – dramat, który
opowiada historię haniebnej
decyzji Sądu Najwyższego
USA, na podstawie której
w całym kraju zostały legalizowane „aborcje na żądanie”.
W ostatnich latach do grona
przeciwników filmu dołączył
też Facebook. Sieć społecznościowa blokuje reklamę i ogranicza środki do popularyzacji
tego „produktu”, ponieważ są
„niezgodne z zasadami polityki reklamowej”. Z powodu
ukierunkowania Pro-life reżyserowie od samego początku
napotykali liczne trudności,
więc byli zmuszeni do utajania
przez pewien czas przekazu
filmu, a niektóre sceny kręcić
potajemnie.
 Neal McDonough, aktor,
który uczestniczył w znanych
produkcjach filmowych i telewizyjnych, jest żonaty od 15
lat i ma pięcioro dzieci. W niedawnym wywiadzie wyznał, że
w 2010 roku został zwolniony
z pracy, ponieważ ze względu
na żonę i swoje przekonania
religijne odmówił zagrania
scen erotycznych podczas kręcenia serialu, wyprodukowanego przez kanał ABC. „Nie
mogłem znaleźć pracy. Myśleli,
że jestem fanatykiem, a ja
na pierwszym miejscu stawiam
Boga i rodzinę, dopiero potem
siebie. Tak właśnie żyję” –
powiedział Neal McDonough.
 Ministerstwo Finansów
Egiptu wspólnie z Państwowym Biurem ds. Antyczności
wydało 12 srebrnych monet,
na których jest przedstawiona
droga ucieczki Świętej Rodziny
do Egiptu. Na awersie monety
widnieje wizerunek Józefa,
Maryi i Dzieciątka Jezus, nazwa jednego z miejsc, z którym
jest związana historia biblijna,
oraz słowa z Księgi Izajasza:
„Błogosławiony niech będzie
Egipt, mój lud” (Iz 19, 25).
To samo miejsce przedstawia
również rewers.
credo.pro; aleteia.org

Niestety dziś często się słyszy, że Kościół doświadcza kryzysu powołań. Zauważamy również,
że w społeczeństwie z biegiem czasu utwierdza się coraz więcej stereotypów dotyczących życia zakonnego.
Być może jest to jeden z powodów, że wiernym, którzy odczuli pragnienie poświęcenia siebie Bogu,
czasami brakuje odwagi, by zrobić ten krok.

Podważają istniejące sztampy i uprzedzenia osoby konsekrowane, posługujące w diecezji grodzieńskiej.

Ślub posłuszeństwa odbiera prawo na przyjęcie własnych decyzji

O. Paweł Romańczuk

z Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (franciszkanie)

Posłuszeństwo jest cnotą, którą pielęgnujemy każdego dnia. Jednak nie paraliżuje, nie hamuje
i w żaden sposób nie ogranicza naszych działań, tylko je weryfikuje. Nie jest też formą dominacji
jednych nad drugimi czy możliwością rządzenia współbraćmi wedle własnych interesów. Posługując na parafii, gdy pragnę zorganizować coś dla wiernych, idę najpierw po zgodę do proboszcza,
by usłyszeć jego opinię jako osoby bardziej doświadczonej ode mnie. Rozmawiamy i podejmujemy
decyzję dla wspólnego dobra.
Gdy czas wolny chcę spędzić poza klasztorem, informuję o swoich planach proboszcza. Każdy z braci jest zobowiązany do bycia obecnym podczas pewnych wydarzeń dnia: na Mszy św.,
modlitwie, posiłkach. Uważam, że podobne wymogi dyscypliny są niezbędne do dobrej organizacji ludzkiego działania, więc nie powinno się utożsamiać z nimi posłuszeństwa. Jest ono
w życiu zakonnym czymś o wiele głębszym. Spoglądać na nie należy przez pryzmat bezpośredniej
relacji między Wszechmocnym a każdym poszczególnym człowiekiem. Pojmujemy tę cnotę jako
narzędzie rozpoznawania woli Bożej, jako wskazówki, jak trzeba żyć, by czuć się szczęśliwym
i bezpiecznym.

Do klasztoru idą dziewczęta, którym się nie udało uporządkować życie osobiste

Dziewczęta stają się zakonnicami z różnych przyczyn. Najczęściej jest to szukanie Boga lub samych siebie. Mądrość Kościoła polega na tym, że ofiaruje kandydatkom czas formacji, rozmyślań
i modlitwy, by mogły one rozpoznać, czy odpowiada im droga, którą dla siebie wybrały. Ważne jest,
że zostając we wspólnocie, pozostają tam dla Pana, nie zaś by uciec przed rzeczywistością.
Gdy przyglądam się siostrom ze swego zgromadzenia, widzę utalentowane, piękne, kreatywne,
zdolne osoby. Myślę, że każda z nich mogłaby zostać dobrą żoną i matką. Wybierając zakon, nie wybierały gorszej opcji życia, tylko jego istotę – w pełni ofiarować siebie Bogu.

Gdy osoba postanawia pójść do zakonu, najczęściej napotyka krytykę i brak
akceptacji z boku krewnych

S. Nazaria Mikłasz

ze Zgromadzenia Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu
(nazaretanki)

Zgodzę się, że wybór życia konsekrowanego wielu wydaje się bardzo dziwny i napotyka niezrozumienie. Ja też doświadczyłam pewnych komplikacji. Jednak z biegiem czasu moje powołanie stało się
prawdziwym skarbem dla całej rodziny. Jestem pewna, że krewnym i przyjaciołom kandydata do życia
zakonnego wystarczy, że zobaczą: ten wybór go uszczęśliwia – i wszelkie ich wątpliwości pierzchną.

Osoby zakonne prawie nie mają „czasu dla siebie”

S. Irena Barcewicz

ze Zgromadzenia Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych
(salezjanki)

Warto zacząć od tego, że każdy, kto posiada obowiązki, ma też prawo do najnaturalniejszej
w świecie rzeczy – odpoczynku. Osoba konsekrowana to przede wszystkim normalny człowiek, posiadający zarówno ograniczenia, jak i przyzwolenia. Więc warto trochę zmienić pytanie: „Jak zakonnice
i zakonnicy spędzają swój czas wolny?”.
Poświęcając dużo czasu dzieciom i młodzieży, siostrom salezjankom nie brakuje rekreacji: odpoczynek w trakcie zabaw i gier, ciekawego filmu, warsztatów twórczych.
Zapewne jak w wielu innych zgromadzeniach poniedziałek jest dniem wspólnoty. Ten czas przeznaczamy na wyjazd lub spacer, odpoczynek duchowy i uporządkowanie tego, na co zabrakło czasu
w ciągu tygodnia. Często ten dzień służy temu, by nabrać się sił fizycznych i po prostu się wyspać.
Jednak jest to też możliwość, by zająć się ulubionym hobby: coś przygotować, poćwiczyć grę na instrumencie muzycznym czy pouprawiać sport.
Raz w roku mamy tzw. wakacje. Trzy tygodnie dla siebie. Możemy spędzić je z krewnymi lub przyjaciółmi. Możemy wybrać się do innej wspólnoty, która na przykład znajduje się za granicą. Jednak
przedtem musimy uzgodnić plany na urlop z odpowiedzialną za inspektorię. Oczywiście, ten czas mija
w duchu czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
Bardzo mi się podobają słowa św. Jana Bosko: „Odpoczynek to zmiana działalności”. My również
dążymy do tego, by pożytecznie wykorzystywać czas wolny, pamiętając o umiarkowaniu.

Trwanie przez całe życie w czystości jest niemożliwe

z Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
(karmelici bosi)

Po decyzji rzymskich władz
diecezjalna „Caritas” utraci
około 1,5-milionową dotację.
Fontanna di Trevi to jeden
z największych i najsłynniejszych pomników Rzymu. Wielu
turystów wrzuca tam monety,
które mają zapewnić powrót do
Wiecznego Miasta. Co pewien
czas drobne pieniążki są wyławiane przez firmę odpowiedzialną za utrzymanie miejskich fontann. Od 2001 roku
monety służyły jako wsparcie
finansowe dla „Caritas” diecezji rzymskiej.
Od 1 kwietnia pieniądze
będą trafiać po części do firmy
opiekującej się fontannami,
a także zostaną przeznaczone
na utrzymanie zabytków i inne
projekty społeczne.

Mural przeciwko
ksenofobii
Grupa młodych artystów
przygotowuje mural, który
zostanie zaprezentowany
podczas Mszy św. na zakończenie ŚDM w Panamie.
Dzieło jest apelem na rzecz
solidarności i braterstwa ponad uprzedzeniami i ksenofobią. Malowidło przedstawia
Jezusa, Maryję, a także płynącą przez morze łódź, w której
znajduje się pięcioro młodych
reprezentujących pięć kontynentów.
Malunek składa się ze 153
paneli. Koordynatorem projektu jest Ivan Delgado. Jego
podopieczni po raz pierwszy
pracują z wykorzystaniem
techniki malarstwa akrylowego, a przygotowanie obrazu
jest dla nich nie tylko doskonaleniem warsztatu malarskiego,
lecz także pracy zespołowej.

Wspólnota żeńska nie może się obejść bez nieustannych nieporozumień

Wybieramy wspólnotę zakonną, ale nie wybieramy ludzi, których tam spotykamy. „Budujcie mosty, a nie ściany...” – zachęcał św. Jan
Bosko. Staramy się więc żyć zgodnie z tą zasadą. Wszyscy wspaniale rozumieją, że nie wolno mówić źle o innych. Tym bardziej, o bliskich
osobach. Czyż będzie ktoś świadomie krzywdził swoją matkę, ojca, brata czy siostrę? Tak samo jest u nas. Wspólnota zakonna staje się
rodziną, gdzie staramy się kochać ze wszystkich sił, wspólnie wzrastać w świętości, akceptując siebie nawzajem z siostrzaną miłością.
Zjednoczone w Duchu, jesteśmy powołane do świadczenia swoim życiem o Miłości Wszechmocnego jako jedno serce i jedna dusza.
Wiadomo, że nieporozumienia się zdarzają, jednak z Bożą pomocą radzimy sobie z nimi.
A propos, chciałabym zaznaczyć, że spotkałam się z przeciwną opinią: niby wystarczy, że przekroczysz próg klasztoru, a automatycznie
znikną wszelkie niedoskonałości, relacje z innymi ludźmi natomiast staną się idealne. Nie! Ze sobą niesiemy cały ciężar własnych wad
i walczymy z nimi w ciągu całego życia. Więc powstające spory to normalna rzecz. Konflikty uczą słuchania innej osoby, uznania swych
błędów i proszenia o przebaczenie. Szczęśliwą jest ta wspólnota lub rodzina, w której każdy pracuje nad sobą i dąży do osiągnięcia sztuki
budowania relacji z bliźnim.

O. Kazimierz Morawski

Monety z Fontanny di Trevi
już nie dla biednych

O „bezżeńcach dla Królestwa Bożego” Pan Jezus wyraźnie powiedział: „Kto może pojąć,
niech pojmuje!” (por. Mt 19, 10-12). A więc życie w czystości jest możliwe dla tych osób, którym
została dana łaska to zrozumieć. Jest to jednak sprawa dość skomplikowana. Bez całkowitego
zawierzenia się Bogu, bez współpracy z Jego łaską, bez ducha modlitwy i życia sakramentalnego nieraz wydaje się to bezsensowne, a nawet niemożliwe. Każda osoba konsekrowana została
powołana ze świata z całym bagażem tego, co dobre i złe. Dążąc do naśladowania Chrystusa,
podejmuje świadomą pracę nad uporządkowaniem każdej sfery swego życia.
Dzisiejszy liberalizm seksualny zaciemnia widzenie spraw duchowych. Człowiek docenia
tylko to, co materialne, dotykalne i przyjemne. Asceza, wyrzeczenie, umartwienie wzbudza niechęć i strach. Tak często daje się słyszeć pytanie: „Jak można żyć bez seksu, bez rodziny?”. „Kto
może pojąć, niech pojmuje”... Warto sobie uświadomić, że nie jest to przymus, tylko rada ewangeliczna. Jednak ci, którzy ją wypełniają, otrzymają wielkie błogosławieństwo od Boga i ujrzą
Go twarzą w twarz.
Angelina Marciszewska

Odbędzie się Międzynarodowe Forum Młodych
Wydarzenie, które będzie
miało miejsce w czerwcu
w Rzymie, zorganizuje
Dykasteria ds. Świeckich,
Rodziny i Życia.
Na Forum zostaną zaproszeni młodzi delegaci ze
wszystkich konferencji episkopatów oraz przedstawiciele
głównych ruchów i wspólnot
kościelnych. Oczekuje się również obecności młodych, którzy
jako obserwatorzy brali udział
w ostatnim synodzie, aby mogli
przekazać zdobyte tam doświadczenie.
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JAK UMOCNIĆ KATOLICKĄ RODZINĘ?
Czy małżonkowie
będą złączeni
w Niebie?

„Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata
żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani
zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym
i w powstaniu z martwych,
ani się żenić nie będą, ani
za mąż wychodzić. Już
bowiem umrzeć nie mogą,
gdyż są równi aniołom
i są dziećmi Bożymi, będąc
uczestnikami zmartwychwstania»” (Łk 20, 34-36).
Ślub dla wielu ludzi jest
powołaniem. Odnajdują
w nim szczęście, szkołę
miłości, na nowo uczą się
dostrzegać piękno świata.
Zdarza się, że niektórym serce podpowiada,
że ukochana osoba, która
odeszła już do wieczności, powinna zawsze pozostawać najważniejszą
w życiu. Z reguły takie
podejście wynika z nadziei
na spotkanie z nią w Królestwie Bożym.
Podczas składania
przyrzeczeń ślubnych
młodzi ludzie obiecują,
że nie rozstaną się aż
do śmierci. Świadczy to
o tym, że sakrament małżeństwa skończy się wraz
z życiem ziemskim. Jednak
nie oznacza to, że skończy
się miłość.
W Kościele nigdy nie
było wątpliwości o tym,
że prawdziwa miłość nie
tylko będzie trwała w życiu wiecznym, lecz także zostanie oczyszczona
i udoskonalona. Niepowtarzalność i niezwykłość
miłości, łączącej męża
i żonę, w Niebie ujawnia
się w całym swym pięknie
teraz dla nas na ogół niewidocznym.
A więc jak będzie wyglądała miłość w Niebie?
Będziemy tam żyli jak
aniołowie. Mistycy Kościoła mówią, że aniołowie
żyją w przyjaźni, miłości
i duchowej bliskości
ze sobą w obecności Boga.
Trudno jest nam to zrozumieć. Na Niebie będziemy
się przyjaźnili ze wszystkimi, w tym też z tymi,
którzy byli związani sakramentem małżeństwa.
Życie tych osób opierało
się na dążeniu do doskonałego szczęścia i w nim
go znaleźli.
Św. Jan Chryzostom
napisał, że w Niebie odnajdziemy inne, lepsze
niż w małżeństwie zjednoczenie – w Panu. Bóg jest
miłością i w wieczności
będziemy się wypełniali
nią w tym stopniu, by
stać się Jego częścią. Tam
odbędzie się zjednoczenie
jednej duszy z inną.
A więc mimo że małżeństwo skończy się
na ziemi, może być kontynuowane w Niebie.
Ks. Oleg Kuderko
Wedug grodnensis.by

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na tworzenie i umacnianie więzi między członkami
rodziny jest spędzanie czasu razem. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż przebywanie ze sobą może i powinno
być tym, co łączy domowników. Samo jednak bycie razem, nie posiadające kolejnych elementów więziotwórczych, nie musi wcale ludzi jednoczyć. Może bowiem się okazać, że członkowie rodziny zamieszkujący w tym
samym domu, są pozbawieni wzajemnych relacji i nie łączy ich nic poza miejscem przebywania.
Przyjrzyjmy się konkretnym wskazówkom, które mogą pomóc w udoskonaleniu życia rodzinnego.

RODZINNA MODLITWA
Moc wspólnej modlitwy jest ogromna. Ona właśnie powinna być centrum i sercem życia rodziny. Brak modlitwy
jest jednym z głównych powodów do kłótni, goryczy, chłodu oraz podziałów. Warto pamiętać, że choć może w opinii
współczesnego świata jest to głupie i niemodne, to chrześcijaninowi trudno wyobrazić piękniejszy przykład jedności
i miłości w rodzinie. Nie wstydźmy się rzeczy, które budują
i sprawiają, że życie nabywa głębokiego sensu.

GŁOWA RODZINY
Jeśli tylko jest to możliwe, tata powinien być głową rodziny, a mama jej sercem. Ojciec musi wziąć na siebie rolę
Duchowego Przewodnika: prezentować postawę otwartości
na życie, a także kochać żonę i dzieci. Jako duchowy przewodnik rodziny ojciec pełni też funkcję przywódcy w rodzinnej modlitwie. Na kim ma się wzorować współczesny tata?
Najlepszym przykładem ojca tu, na ziemi, był św. Józef.

POSTAWA SŁUGI

PRZEBACZENIE I MIŁOSIERDZIE
Relacje wielu rodzin są przesiąknięte chłodem, obojętnością i goryczą. Dlaczego? Powodem może być brak przebaczenia. Członkowie rodziny powinni być miłosierni i przebaczać sobie nawzajem nie 7, lecz 77 razy, czyli zawsze. Osoby
pragnące pielęgnować pokorę serca powinny się nauczyć
na co dzień używać wyrazu „przepraszam”, a także „przebaczam ci”. Te słowa, wypowiedziane szczerze i z miłością,
mogą uratować niejedną rodzinę.

Warto pamiętać, że Jezus Chrystus po Ostatniej Wieczerzy umył apostołom nogi. Żaden z członków rodziny nie powinien czekać na to, by zostać obsłużony, lecz być zawsze
gotowy, by służyć swoim bliźnim: „Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Miłość i służba są
tak naprawdę synonimami.

WSPÓLNY POSIŁEK

WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI
Tak niepozorne słowa „Dziękuję ci”, niestety często przez ludzi pomijane, są niezwykle istotnym składnikiem w przepisie na
rodzinne szczęście. Św. Ignacy
Loyola mawiał, że „istotą grzechu
jest niewdzięczność”. Warto więc
kultywować w naszych rodzinach
postawę wdzięczności.

Jest to najlepszy i najbardziej naturalny czas na integrację rodziny. Właśnie wtedy wszyscy jej członkowie gromadzą się w jednym miejscu i dzielą
się wrażeniami, planami, doświadczeniami. W trakcie wspólnego spożywania pokarmów ludzie łączą się ze sobą
przez słowo, wzrastają we wzajemnej
miłości. Stół więc – tak duży, by mogli
przy nim usiąść wszyscy domownicy
naraz – jest ogromnie ważnym meblem. Powinien się znaleźć on w każdym
mieszkaniu. Im częściej rodzina zasiada
do wspólnego posiłku, tym więcej wie
o sobie nawzajem.

PROWADZENIE ROZMOWY

WSPÓLNA PRACA
Chodzi tutaj o pracę wykonywaną razem. Nie jest istotne, czy będzie się to działo w domu, czy poza nim, byle by
dla wspólnego dobra. Rodzina zajmująca się wspólnie czymś
tak prozaicznym, jak zmywanie naczyń, sprzątanie w domu,
robienie zakupów, gotowanie czy uprawianie działki umacnia łączące ją więzi. Wspólne działanie umożliwia zauważenie zdolności i talentów kryjących się w bliskich. Oprócz
tego pozwala na docenienie wkładu każdego z członków rodziny. Dzięki czemu wzrasta szacunek do owoców wspólnego wysiłku, co zapobiega dość częstym sporom powstającym
z powodu niedoceniania pracy innych.

Dialog w rodzinie nie może sprowadzać się do wymiany
informacją lub analizy faktów, lecz dotyczyć uczuć i przeżyć
każdego z jej członków. Powinno się poprzez niego wyrażać
miłość, zaufanie i wielką życzliwość dla domowników. Umiejętność właściwej komunikacji międzyludzkiej w znaczny
sposób wpływa na rozwój więzi rodzinnych. Tam, gdzie znajduje się okazja do rozmowy, by lepiej się poznawać, są one
mocne i trwałe. I odwrotnie, w rodzinach, w których brak
czasu lub chęci do wspólnego dialogu, poszczególni członkowie coraz częściej szukają wsparcia poza domem. W przypadku nastolatków nieraz są to grupy nieformalne, subkultury, a nawet sekty.

CELEBRACJA I RODZINNA TRADYCJA
Jeśli chce się zaszczepić w rodzinie sporą dawkę radości, powinno się rozwinąć nawyk celebrowania. Urodziny, rocznice,
chrzest, ślub, Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc – wszystkie te uroczystości są okazją do świętowania oraz źródłem energii. Elementem integrującym rodzinę, o którym niestety tak często się zapomina, jest podtrzymywana przez domowników tradycja.
Przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje wzmacniają poczucie tożsamości i przynależności. Warto jednak pamiętać, że
nie powstają same z siebie. Są wynikiem świadomego działania rodziców, ciągłego inicjowania zdarzeń i sytuacji aż do momentu,
kiedy wszystkim będzie się zdawać, że tak było zawsze.
Przygotowała Kinga Krasicka
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO BĘDZIE
OBCHODZONY W GRODNIE
W spotkaniu, które odbędzie się 4 lutego, wezmą udział
zakonnicy i zakonnice z różnych zgromadzeń
i zakonów posługujący w diecezji
grodzieńskiej.
Program spotkania:
10.00 – konferencja i wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Możliwość przystąpienia
do sakramentu spowiedzi (kościół rektoralny
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny);
12.00 – Msza św. w katedrze św. Franciszka Ksawerego.

Kalendarz
wydarzeń
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28 stycznia

Wspomnienie św. Tomasza
z Akwinu, prezbitera
i doktora Kościoła.

29 stycznia

Wspomnienie św. Jana
Bosko, prezbitera.

1 lutego

5. rocznica sakry biskupiej
ks. bpa Józefa
Staniewskiego.
Módlmy się w intencji
biskupa pomocniczego
diecezji grodzieńskiej.

2 lutego

ŚWIĘTO MUZYKI BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE
W BARANOWICZACH

Święto Ofiarowania
Pańskiego
(MB Gromnicznej).

VIII Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej pod nazwą
„Pukając do Niebios” odbędzie się 9 lutego.

Wspomnienie św. Błażeja,
biskupa i męczennika.

W I ZYTA N U N C J U S ZA W I W I U

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00 w budynku
DKT „Tekstylszczyków” przy ul. Kirowa 62. Wstęp wolny.

Nuncjusz apostolski na Białorusi abp Gabor Pinter odwiedził Iwie.
Podczas przebywania w mieście, słynącym z tego, że od wielu lat splatają
się tam kultury Żydów, Białorusinów, Tatarów, Polaków, hierarcha zawitał
do miejscowego meczetu, gdzie zapoznał się z historią wspólnoty Tatarów-muzułmanów. Ponieważ przedstawiciele tego narodu zamieszkują Iwie
najliczniej, miasto jest nazywane tatarską stolicą Białorusi.
W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan arcybiskup odwiedził miejscową cerkiew prawosławną, gdzie pomodlił się
przed ikoną św. Gabriela Zabłudowskiego, męczennika.
Dyplomatyczny przedstawiciel Watykanu celebrował Mszę św. w miejscowej świątyni pw. św. apostołów Piotra i Pawła, a także wziął udział w XVI
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury. Zwracając się do uczestników
festiwalu, których w tym roku było ponad 300, abp Pinter podkreślił, że muzyka jest wielkim darem od Boga, za który warto dziękować. Podczas pobytu
w Iwiu hierarsze towarzyszył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Organizatorem jest lokalna parafia Miłosierdzia
Bożego i Matki Bożej Ostrobramskiej.
Odpowiedzialny – ks. Paweł Rudźman.

Wspomnienie św. Agaty,
dziewicy i męczennicy.
W tym dniu
w świątyniach odbywa się
błogosławieństwo
chleba i wody.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Z racji tzw. kolędy biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski poświęcił pokoje i sale seminarium.
Klerycy na czele z prefektem ks. Andrzejem Liszką odwiedzili dom dziecka w Raduniu, wychowankowie którego przygotowali dla gości cudowne
przedstawienie teatralne o Bożym Narodzeniu.

WYDARZENIA KULTURALNE
W Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym
odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Krakowskich Szopek. Ekspozycja zawiera 15 okazów. W 2018 roku Krakowskie Szopki zostały wpisane
na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obejrzeć wystawę można do 17 lutego.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE

• Dzieci opóźnione w rozwoju odwiedziły parafię Ducha Świętego
w Grodnie.• Spotkanie opłatkowe uczestników pieszych pielgrzymek
do diecezjalnych sanktuariów w Trokielach oraz w Rosi odbyło się w Wołkowysku. • Dziecięce przedstawienie bożonarodzeniowe miało miejsce w
kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie. • Pielgrzymi z Wileńszczyzny zawitali do Grodna, by podzielić się opłatkiem ze
swoim byłym proboszczem bpem Aleksandrem Kaszkiewiczem. • Spotkanie
opłatkowe dla studentów „Międzydiecezjalnych Kursów Życia Rodzinnego”
odbyło się w Grodnie. • Sympozjum na temat chrześcijańskiego postrzegania rodziny miało miejsce w Rosi. • Odbyło się spotkanie opłatkowe studentów Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza. • Br. Aleksander Dzic
z parafii Sobotniki złożył śluby wieczyste u kapucynów. • Pantomimę
o bł. Reginie Protmann przedstawiono w Zelwie.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

5 lutego

6 lutego

Do robienia zdjęć lub nagrywania wideo podczas festiwalu
będzie potrzebna akredytacja od organizatorów.
Rozpowszechnianie jakichkolwiek danych oraz wykorzystanie
zdjęć i wideo bez linku autora jest zabronione.

Wspomnienie
św. Pawła Miki
i towarzyszy, męczenników.

REKOLEKCJE DLA RODZIN ODBĘDĄ SIĘ
W LASKÓWCE

Programy
redakcji
katolickiej

Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie „Caritas” obok
Borowlan (rejon miński). Pozwoli odnowić i spojrzeć
na swoje relacje małżeńskie przez pryzmat dialogu.
Dzięki unikalnemu programowi, opracowanemu przez ruch
„Spotkania małżeńskie”, małżonkowie otrzymają
skuteczne narzędzie do rozwiązywania licznych konfliktowych i kryzysowych sytuacji, pogłębienia zaufania
i zrozumienia siebie nawzajem, na nowo odkryją ciepło
wzajemnych relacji.
Są zaproszone wszystkie rodziny niezależnie
od wyznania oraz tego, czy wzięły ślub, czy też zarejestrowały swój związek wyłącznie w instytucji państwowej.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom wszystko,
co niezbędne.
Koniecznym warunkiem jest obecność
na spotkaniu obu małżonków (bez dzieci), wzięcie udziału
w całym programie.
Zapisać się można pod numerami:
(8 029) 316-95-59 – Olga, (8 029) 341-68-23 – Sergiusz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŻYCIU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE
Nowe informacje, zdjęcia, wideo będziesz mógł
codziennie śledzić na oficjalnej stronie internetowej
diecezji grodzieńskiej.

Grupa młodych ludzi na czele z bpem Józefem Staniewskim wyruszyła
na XXXIV Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Przed wyjazdem w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie odbyła się prezentacja hymnu
ŚDM w języku białoruskim.

JEDNYM WERSEM

3 lutego

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
2 lutego 1932 r. – ks. Józef Znosko,
prob. Starojelnia;
3 lutego 1984 r. – o. Wojciech Nowaczyk OMI,
prob. Nowogródek;
3 lutego 1952 r. – ks. Edmund Pietkiewicz,
prob. Wielkie Ejsmonty;
4 lutego 1977 r. – ks. Kazimierz Roślewski,
prob. Wołkowysk;
4 lutego 1992 r. – ks. Kazimierz Baniewicz,
wik. gen., prob. Lida;
5 lutego 1910 r. – ks. Tadeusz Sidoronicz,
prob. Białogruda;
9 lutego 2002 r. – ks. Antoni Rafałko SDB,
prob. Oszmiana;
10 lutego 1948 r. – ks. Roman Panocha,
wik. Raduń;
10 lutego 2003 r. – ks. prał. Lucjan Wojciechowski,
prof. WSD w Grodnie.

„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.

Luty
O zachowanie jedności
duchowej między wiernymi
a kapłanami, między
kapłanami a naszym
biskupem Aleksandrem.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.
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Franciszek Salezy – biskup
i doktor Kościoła
Witaj Maleńki Czytelniku!
A czy Ty masz przyjaciela? Prawdziwego przyjaciela, który Ci pomaga w trudnych sytuacjach albo nawet czegoś się wyrzeka
dla Ciebie? Dziś mowa będzie o takim człowieku.
O człowieku, który był przyjacielem Pana Jezusa
oraz wszystkich ludzi, których napotykał w swoim życiu.
Nazywał się Franciszek Salezy. Wspomnienie tego świętego w Kościele
jest obchodzone 24 stycznia.
Lata dzieciństwa i młodości
Franciszek przyszedł na świat 21 sierpnia 1567 roku we Francji i był pierwszym dzieckiem znakomitych i zamożnych rodziców, u których z czasem urodziło się jeszcze 12 dzieci, pięcioro z nich umarło tuż po urodzeniu. Z powodu
chorowitości Franciszek najpierw uczył się w domu, a gdy dorósł, ojciec zaczął
przygotowywać go do służby na wysokich stanowiskach państwowych. W tym
celu chłopiec chodził do najlepszych szkół swej miejscowości. Potem dostał się
do jezuickiego koledżu w Paryżu, a później przez cztery lata studiował w Padwie, uzyskał tytuł doktora prawa społecznego i kanonicznego.
Zdolności Franciszka
Chłopiec posiadał różnorodne talenty, bystry rozum, uporczywość,
łagodne i poważne usposobienie, a także był bardzo przystojny. Umiał jeździć
konno, dobrze tańczył i uprawiał szermierkę. Jednak żadne z tych ciekawych zajęć
nie budziło w nim radości. Młodzieniec marzył o zostaniu kapłanem.
Kapłaństwo
18 grudnia 1593 roku Franciszek przyjął święcenia. Hrabia

Salezy porzucił tytuł i bogactwo i obrał drogę służenia innym. Pierwsze lata pracy duszpasterskiej ks. Franciszka mijały w ostrej walce misjonarskiej z kalwinistami. W ciągu dwóch lat ofiarnej posługi młodego kapłana na łono Kościoła powróciło ponad 8 tys. osób. Tłumaczył prostym ludziom
prawdy wiary nie jako kapłan skupiony jedynie na swym zwycięstwie, lecz jako
ojciec troszczący się o dobro swoich dzieci.
Posługa biskupia
8 grudnia 1602 roku ks. Franciszek został biskupem Genewy. Ten dobry pasterz,
nie znając zmęczenia, odwiedzał powierzone mu 450 parafii, zajmował się duchową
i intelektualną formacją kapłanów, reformował klasztory, katechizował dzieci, wiele
godzin spędzał w konfesjonale, w czasie Adwentu i Wielkiego Postu nauczał w licznych miastach. W ciągu swej działalności bp Salezy napisał wiele utworów religijnych
oraz listów. Razem składają 14 tomów. Największe znaczenie przypisuje się dwom
jego pracom: „Wprowadzenie do życia pobożnego” (1608 r.) oraz „Teotym, czyli
traktat o miłości Bożej” (1616 r.).
Dobry duszpasterz Franciszek zdobywał ludzkie dusze poprzez swe
mowy, które były jak miód dla zranionych serc. Ludzie niby pszczoły lecieli
do kościoła, gdzie nauczał bp Franciszek. Starał się on uświadomić wiernym, że
świętość może osiągnąć każdy, tylko trzeba tego bardzo pragnąć. Łagodne usposobienie, miłość do bliźniego oraz piękne słowa z ambony sprawiły, że ludzie zaczęli
nazywać Franciszka Salezego „miodowym doktorem”.
Takim to niezwykłym kapłanem był ten szlachetny człowiek.
Maleńki Czytelniku! Wybierając sobie przyjaciela, zwracaj uwagę na to, czy
ta osoba jest gotowa wyrzec się przyjemności, oddać najlepsze z tego, co ma,
ofiarować Tobie cały swój czas? I – co najważniejsze – czy pomaga Ci ta
przyjaźń kochać Pana Boga?

Zadanie: Postaraj się stworzyć dla siebie program życia pobożnego.

Pomyśl, jakimi zwykłymi uczynkami możesz kochać Pana Boga?
Dowiedz się, czego uczył swych dzieci duchowych bp Franciszek.
Natalia Subko, członek Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych ze Smorgoń

Z głębi serca
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji 5. rocznicy sakry
biskupiej z całego serca
życzymy pogody ducha, radości, sił, mocnego zdrowia,
szczęścia, pomyślności w
realizacji wszystkich planów
i zamiarów, życzliwych ludzi
obok. Niech Bóg błogosławi
na każdy dzień życia, Maryja
obdarza swoją miłością i
opieką, a Anioł Stróż strzeże
od wszelkiego zła.
Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji 5. rocznicy święceń
biskupich życzymy mocnego zdrowia, łaski Bożej w
każdej sprawie, opieki Matki
Najświętszej na co dzień oraz
życzliwych ludzi obok.
Apostolat „Margaretka”
i parafianie z Bieniakoń

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Stwołowi
z okazji Urodzin, Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku pragniemy życzyć obfitych łask Bożych, zdrowia
i radości na każdy dzień.
Niech Dzieciątko Jezus błogosławi na dalsze lata pracy na
rzecz Boga i ludzi, a miłosierny Pan wynagradza za ofiarną
posługę w naszej parafii.
Apostolat „Margaretka” z Repli

Czcigodnemu Ojcu
Proboszczowi Waleremu
Szejgierewiczowi
z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia
na długie lata, nieustannej
opieki Matki Najświętszej
i obfitych darów Ducha
Świętego, a także niegasnącego zapału w posłudze kapłańskiej. Dziękujemy Panu
Bogu za Ciebie – człowieka
o dobrym i szczerym sercu, a
Twojej mamie – za wspaniałego syna. Niech dobry Bóg
błogosławi na każdy dzień!
Parafianie z kościoła
pw. św. Franciszka z Asyżu
w m. Świsłocz

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Imienin przesyłamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: zdrowia, szczęścia,
wytrwałości w pracy duszpasterskiej, dużo pogodnych
dni i życzliwych ludzi obok.
Niech wszechmogący Bóg
obdarzy Cię wszelkimi łaskami, a święty Patron i Maryja
Panna nieustannie się Tobą
opiekują.
Z modlitewną pamięcią
członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Hołynki i Perstunia

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Bykowskiemu
z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pomyślności
w posłudze duszpasterskiej,
radości i wytrwałości na
każdy dzień życia. Niech Pan
Bóg obdarza Cię wszelkimi
potrzebnymi łaskami, Matka
Najświętsza otacza swoją
opieką, a Duch Święty oświetla drogę i darzy pokojem.
Z modlitewną pamięcią
członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Wielkich Ejsmontów

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Urodzin i Imienin
przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech dobry i miłosierny Bóg darzy Cię mocnym
zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch
Święty nieustannie udziela
swych darów i pomaga w
posłudze duszpasterskiej.
Życzymy szczerych i dobrych
ludzi na drodze życia, radości
i obfitych plonów w posłudze
na rzecz Boga i ludzi.
Wierni z parafii Hołynka

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Waleremu Spirydonowi
z okazji Imienin z całego serca życzymy długich lat życia
w dobrym zdrowiu, pogody
ducha, prawdziwej radości,
optymizmu i niegasnącego
zapału do służby Bogu

i ludziom. Niech Matka Boża
i święty Patron troskliwie się
Tobą opiekują, a miłosierny
Bóg obdarza wszelkimi łaskami i nigdy ich nie zabraknie.
Z szacunkiem i wdzięcznością
wierni z parafii Mścibowo

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Borysiukowi
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia. Niech
Pan Jezus będzie hojny na
swe łaski, a Jego wielkie
dobre Serce obdarzy Cię
pokojem. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci mocnym
zdrowiem, wytrwałością, miłością i światłem, aby droga
kapłańska była szczęśliwa i
błogosławiona, a każdy dzień
pogodny i radosny. Niech
Matka Boża przytula Cię
do swojego serca, otacza
opieką, a Duch Święty obficie
udziela swych darów.

Wierni z parafii św. Andrzeja
Boboli w Kozłowiczach i Świętej
Rodziny w Wiercieliszkach

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi
składamy serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności
i wszystkiego dobrego.
Witamy Cię, Ojcze drogi,
Z całego serca witamy,
I mocno serdecznie kochamy.
Świeć nam, Ojcze,
swym przykładem.
My pójdziemy
Twoim śladem.
Wdzięczni i uradowani,
Że Ty, Ojcze, jesteś z nami.
Z modlitwą Alicja i Witalij
Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi
z okazji Urodzin i Imienin
serdecznie życzymy natchnienia Ducha Świętego na
każdy dzień posługi duszpasterskiej. Niech święty Patron
wyprasza dla Ciebie u Ojca
Niebieskiego wszelkie łaski
oraz prowadzi drogą męstwa,
zaufania, pokory i świętości. Niech każdy dar, który
otrzymujesz od Pana, będzie
wsparciem na drodze życia.
Szczęść Boże!
Życzliwi parafianie

Kochanym Aleksandrowi
i Natalii Mikłasz
z okazji 20. rocznicy ślubu
serdecznie życzymy mocnego
zdrowia, szczęścia, radości,
głębokiej wzajemnej miłości,
pogodnych dni, życzliwych
ludzi obok, a także opieki
Matki Najświętszej i błogosławieństwa Bożego. Niech
Święta Rodzina nieustannie
będzie dla Was przykładem
i wzorem do naśladowania.
Rodzice, córki

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia. Niech
Pan Jezus, Matka Najświętsza i Duch Święty opiekują
się Tobą, dają dużo sił i
zdrowia do realizacji planów Bożych, niech uśmiech
zawsze gości na twarzy,
a każdy dzień niełatwej posługi duszpasterskiej będzie
wypełniony
radością i pokojem.

Rodzina Kościuszków

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Ładyszowi
z okazji 55. rocznicy Urodzin
składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, szczęścia, cierpliwości w posłudze
duszpasterskiej, opieki Matki
Bożej, ludzkiej życzliwości i
bogobojnych parafian. Niech
Księdza życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a pełniona posługa przynosi radość
i zadowolenie. Dziękujemy
za piękno w kościele, nawrócenie młodzieży, posługę
na rzecz chorych i dobre słowo do każdego z nas. Niech
miłosierny Bóg obdarza
Księdza swoimi łaskami!
Wdzięczni parafianie z kościoła
św. Linusa w Pielasie

Drogi Księże Proboszczu
Jerzy Biegański!
W dniu Twoich Urodzin
ślemy bukiet najserdeczniejszych życzeń. Niech Twoja
posługa przynosi obfite
owoce i łączy ludzi w jedną
Chrystusową owczarnię.
Niech każdy dzień będzie
piękniejszy od poprzedniego,
niech Cię otaczają prawdziwi
przyjaciele, którzy w trudnej

chwili wyciągną pomocną
dłoń. Życzymy wielu powodów do uśmiechu, gdyż
sprawia on, że świat staje się
bardziej kolorowy. Życzymy
sił do dźwigania codzienności, światła Ducha Świętego
do głoszenia Słowa Bożego,
które do nas trafia dzięki
Tobie. Życzymy także błogosławionej świadomości,
że realizujesz szczególne
zadanie, które Bóg przeznaczył właśnie dla Ciebie,
a które jest tak potrzebne
całej naszej wspólnocie
parafialnej.
Z modlitwą i szacunkiem wierni
z Trokiel

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi
z okazji Urodzin przesyłamy
serdeczne życzenia. Niech
miłosierny Bóg wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem,
wytrwałością, niegasnącym
zapałem w oddanej posłudze na rzecz Boga i ludzi,
Matka Najświętsza otula
swym płaszczem i ciepłem
matczynego serca, a Duch
Święty oświeca Twą drogę.
Dziękujemy za życzliwość,
modlitwę oraz Słowo Boże,
którym wypełniasz
nasze dusze.

Z modlitwą wdzięczni parafianie z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Smorgoniach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Białonosowi
z okazji Urodzin życzymy
wszelkich łask Bożych:
zdrowia, radości, nadziei,
mocnej wiary, gorącej
miłości do Boga i bliźnich
oraz życzliwych ludzi obok.
Niech święty Patron opiekuje się Tobą na co dzień,
a Duch Święty obdarza
swoimi darami, żebyś mógł
cieszyć się każdą chwilą
życia i kapłaństwa.
Wdzięczni parafianie
z Makarowiec

Czcigodny Księże
Erneście Mikołajczyk!
Z okazji Urodzin składamy Ci najserdeczniejsze
życzenia. Niech w tym dniu

jeszcze jaśniej zalśni słońce,
ogrzeje ciepło krewnych
i bliskich. Niech Jezus
strzeże od złego, wypełnia
serce modlitwą i pokojem.
Życzymy zdrowia, szczęścia,
mocnej i niezachwianej
wiary, dobrych i życzliwych
ludzi na drodze kapłańskiej.
Komitet Kościelny i parafianie
z kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP,
Grodno-Południowy

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi
Romanowi Cieślakowi
z okazji Imienin i Urodzin
składam serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, sił
na każdy dzień posługi
kapłańskiej oraz ludzkiej
życzliwości. Niech uśmiech
nigdy nie schodzi z twarzy.
Niech Matka Boża wyprasza
u swojego Syna potrzebne
łaski. Dziękuję za wspaniały
przykład wiary, miłości
i troski o każdego z nas.
Z modlitwą Danuta z rodziną,
Grodno

Czcigodnemu Księdzu
Redaktorowi Naczelnemu
Jerzemu Martinowiczowi
oraz Pracownikom
„Słowa Życia”
z okazji Światowego Dnia
Środków Społecznego Przekazu składam serdeczne życzenia: głębokiej wiary, sił,
cierpliwości, dużo zdrowia
i pomyślności. Niech dobry
Bóg prowadzi Was wspaniałą drogą życia. Bóg zapłać
za trud na niwie wiary!
Z modlitwą Danuta Gryń

Czcigodnemu
Księdzu Tomaszowi
Książkiewiczowi
z okazji Imienin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech każdy dzień
będzie pełen radości, sił i
zapału do głoszenia Słowa
Bożego, a obok zawsze będą
dobrzy i życzliwi ludzie.
Niech Pan Bóg obdarza Cię
wszelkimi łaskami, a Matka
Najświętsza i święty Patron
nieustannie się Tobą
opiekują. Szczęść Boże!
Parafianie z Jezior
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