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Pełnią życia

2 LUTEGO MODLIMY SIĘ ZA TYCH, KTO NIEUSTANNIE
PEŁNI WARTĘ, DO KOGO MOŻEMY W KAŻDYM CZASIE
ZWRÓCIĆ SIĘ Z PROŚBĄ O MODLITWĘ, MAJĄC PEWNOŚĆ, ŻE ZOSTANIE ODMÓWIONA. OSOBY ZAKONNE
TO ODDANI SŁUDZY BOGA I BLIŹNIEGO, CZĄSTECZKA
KTÓRYCH ZAWSZE POZOSTAJE DLA NAS TAJEMNICĄ.
ciąg dalszy na str. 5

„Życie konsekrowane nie jest przetrwaniem, jest nowym życiem”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 4, 12-23
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął
się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł
w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona
i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu,
Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy
śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać
i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus
ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata
jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię
was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci,
poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch
braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak
z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci.
Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca
i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie
i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

JEZUS – DROGĄ NAWRÓCENIA
Każdy człowiek potrzebuje nawrócenia. Nawrócić się
oznacza rozpocząć życie od nowa – razem z Bogiem, zgodnie
z Jego wolą. Nawrócony to ten, kto zawierzył Panu na zawsze
nie tylko wszystko, co posiada, lecz także całego siebie; to
ten, kto postawił Zbawiciela na pierwszym miejscu i z całych
sił stara się osiągnąć świętość. Chodzi też o poprawę z grzechów lekkich, z codziennych słabości, które obciążają w drodze do Królestwa Bożego.
Aby się zbliżyć do Wszechmocnego i przemienić swoje
życie, trzeba dostrzec przechodzącego obok Jezusa i usłyszeć
Jego propozycję: „Pójdźcie za Mną!” (Mt 4, 19). W ten sposób
Chrystus wskazuje nam drogę nawrócenia. Poprzez to wezwanie Bóg wyciąga do człowieka pomocną dłoń. Decydujący
się pójść za Nim musi zostawić wszystko, zburzyć mury, które
go dzielą od Boga i odrzucić grzech oraz to, co do niego prowadzi.
Jezus każdego z nas zaprasza do podjęcia mężnej decyzji
o nawróceniu. Nie lękajmy się! Pan leczy wszelkie choroby
i słabości, a także podnosi na duchu tych, którzy pragną własnej przemiany i kroczenia Jego drogą.

Być podobnym
do Boga
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Życie konsekrowane to życie poświęcone Panu na wyłączną własność,
w najgłębszej intymności dla Boga i Jego Miłości.
Ks. Jerzy Martinowicz
Zakonnicy, zakonnice,
osoby żyjące w instytutach
świeckich to prości ludzie,
wzięci z naszych rodzin
i wspólnot parafialnych.
Z miłością odpowiedzieli
oni zgodą na głos Boga,
podejmując odważny wybór: zrezygnować w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego z radości i trudów
życia rodzinnego, z daru
małżeństwa, nieraz też
z zawodu i z szeroko rozumianej samorealizacji,

z wszelkiego posiadania
na rzecz życia według rad
ewangelicznych. Jest ono
uwarunkowane pragnieniem upodobnienia się
do Chrystusa czystego,
związanego całym sercem,
całą duszą i całym umysłem z Ojcem; ubogiego,
który posiada wszystko,
co należy do Boga, nic nie
mając na własność, aby być
wolnym, dyspozycyjnym
wobec Opatrzności i miłosiernym wobec bliźnich;

pokornego, który przez pełne miłości posłuszeństwo
wysłużył nam zbawienie.
Z pewnością można
uznać, że nie człowiek wybiera Boga, lecz Bóg wybiera i powołuje człowieka. Znając nas lepiej niż
my sami, Stwórca zawsze
proponuje to, co najlepsze.
Razem z tym zawsze pozostawia ludziom wolność,
proponuje czule, a zarazem z najgłębszą powagą.
Trzeba rozumieć, że

nie ma „lepszego”, „gorszego” czy „bardziej podniosłego” powołania. Osoby
konsekrowane nie zostały
wybrane przez Boga ze
względu na nadzwyczajne
walory osobowościowe czy
nadnaturalną pobożność.
Przeznaczając
człowieka na posługę zakonną,
Pan wie, że w ten sposób
będzie on mógł osiągnąć
podobieństwo do najpiękniejszych spośród Synów
ludzkich.

Drodzy Czytelnicy!

Módlmy się za wszystkie osoby konsekrowane, które posługują w naszym Kościele, aby według
własnego charyzmatu świadczyły o miłości Boga do człowieka i swoim życiem odtwarzały ducha
pierwszej wspólnoty uczniów Chrystusa (por. Dz 4, 32). Módlmy się wzajemnie za siebie, byśmy wypełnili wolę Boga, gdyż w niej jest ukryty skarb, w niej odnajdziemy szczęście, chociażby nawet nasze
życie było przetkane doświadczeniami wielkiego trudu i cierpienia.
Najważniejszym celem każdego chrześcijanina jest świętość. Realizując swoje powołanie życiowe,
dążmy razem do świętości, upodabniając się do Boga!

Czy jestem gotów podjąć drogę oczyszczenia?
Jaka jest moja relacja z Bogiem?

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Łk 2, 22-32
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa
Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy,
aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z
przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek,
imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko
Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on
wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz,
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło
na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

MARYJA – WZOREM OFIAROWANIA
Bóg nieustannie mówi człowiekowi o swojej miłości
językiem gestów. Świadczą o niej wcielenie, narodziny
w ubogiej stajence, liczne uzdrowienia cierpiących, przemienienie na górze Tabor, obmycie nóg apostołom, ustanowienie Eucharystii, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie…
Ten Boży język gestów doskonale rozumie Maryja. Nowy
Testament ukazuje nam, jak od momentu zwiastowania
aż po krzyż, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego Niepokalana wsłuchuje się w Słowo Boga i na nie odpowiada. Między Nią a Stwórcą rodzi się dialog miłości, który
trwa również dzisiaj.
Najświętsza Panna, stając się Matką Jezusa, wie, że Jej
Syn ostatecznie należy do Boga. W pokornym geście miłości ofiaruje Go Ojcu w świątyni. Proroctwo Symeona o mieczu boleści, który przeszyje Jej serce, zdaje się sugerować,
że Maryja straci swego Jedynaka. I rzeczywiście, w przyszłości staje się świadkiem Jego okrutnej śmierci. Jednak
odzyskuje Jezusa wraz ze zmartwychwstaniem, by później
zostać przez Niego wniebowziętą.
Prośmy Niepokalaną, by nauczyła nas oddawania Bogu
– w geście miłości i zaufania – wszelkiego dobra, które od
Niego otrzymaliśmy, byśmy stali się wolni i potrafili kochać Pana nie ze względu na Jego dary, lecz dla Niego samego, pragnąc odwzajemnić Jego miłość.

Czy jestem w stanie oddać Panu Bogu wszystko?
Jak się ofiarowuję dla innych ludzi?
Ks. Jerzy Martinowicz

Sonda na podstawie prac komisji
I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Duszpasterstwa
Rodzin i Małżeństw

1. Jakie formy działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin istnieją w Państwa parafii (proszę wymienić grupy czy towarzystwa)?
2. Kto jest odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin
(kapłan / siostra zakonna / osoba świecka)?
3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin uważają Państwo za najbardziej potrzebne (młode rodziny, rodziny w wieku dojrzałym, związki niesakramentalne i in.)?
4. Czy odbywa się w Państwa parafii przygotowanie do sakramentu małżeństwa (jeśli tak, to w jaki sposób)?
5. Czy uważają Państwo za konieczne wykorzystanie
w duszpasterstwie rodzin wykwalifikowanych osób? Kogo mogliby Państwo polecić?
6. Jak Państwa zdaniem w rodzinie i przy kościele powinno
się odbywać wychowanie dzieci i młodzieży, by w przyszłości
zakładali rodziny chrześcijańskie?
7. Czy uważają Państwo swoją wiedzę o powołaniu do rodziny i małżeństwa za wystarczającą?
8. Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom i zachować
tradycyjny instytut rodziny w dzisiejszym społeczeństwie?
9. Jakie formy działalności duszpasterskiej z boku Kościoła
mogłyby przyczynić się do rozwoju wartości rodzinnych?
10. Jakie formy działalności duszpasterskiej z boku Kościoła mogłyby pomóc w przedsięwzięciach na rzecz obrony życia
poczętego?
11. W jaki sposób Państwa zdaniem powinno się kształtować w młodych ludziach szacunek do starszego pokolenia?
12. Jakie formy przekazu wartości chrześcijańskich dzieciom i młodzieży istnieją w Państwa rodzinie?
13. Czy uważają Państwo za wystarczające zainteresowanie
Kościoła sprawami rodzin w swojej parafii i dekanacie?

Komisja ds. Ekumenizmu
i Dialogu Międzyreligijnego

1. Co się czyni na rzecz jedności chrześcijaństwa w Państwa
parafii czy dekanacie?
2. Czy istnieją trwałe relacje ze wspólnotami chrześcijańskimi (jeśli tak, jakie są)?
3. Czy odbywają się na poziomie społeczno-kulturowym
wspólne wydarzenia z przedstawicielami innych wyznań
chrześcijańskich (np. projekty pastoralne, akcje społeczne i in.)?
4. Co Państwa zdaniem stanowi przeszkodę do jedności
chrześcijan w Państwa parafii i dekanacie?
5. Jakie przeszkody w porozumieniu w ramach duszpasterstwa sakramentalnego istnieją między konfesjami chrześcijańskimi?
а) chrzest św.: problemy i możliwości ich rozwiązania;
b) małżeństwa mieszane;
c) spowiedź i Komunia św.
6. Czy jest Państwa zdaniem możliwy dialog z niewierzącymi (jeśli tak, to jak powinien się odbywać)?
7. Czy tematy dotyczące ekumenizmu są poruszane w trakcie katechizacji i w kazaniach w Państwa parafiach?
8. Jakie są Państwa uwagi i propozycje dotyczące działalności ekumenicznej?
Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy
chętny. Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu
pod adres: 230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub
mailowo: synodus.grodnensis@gmail.com.
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31 stycznia –

wspomnienie liturgiczne
św. Jana Bosko

Papież Franciszek

Kochać i być obok

Dzięki duszpasterskiemu doświadczeniu założyciela zgromadzenia salezjanów ks. Jana Bosko (1815–1888) Kościół inaczej spojrzał na wychowanie młodego pokolenia. O unikalnym systemie praktycznego duszpasterstwa młodzieży
opowiada bp Aleksander Jaszewski SDB, przewodniczący Komisji ds. Edukacji
Katolickiej i Katechezy przy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi.
– Ekscelencjo, jaka jest dzisiejsza młodzież?
– Współczesna młodzież
żyje w skomplikowanej rzeczywistości, w której trzeba umieć
odróżnić dobro od zła. Wszystko
może być rozmyte, więc młodzi
nieraz nie wiedzą, gdzie prawda, a gdzie fałsz. Zmieniają się
zasady, tradycje, postawy… I nie
zawsze na lepsze i bardziej pożyteczne. Nawet pytania wiary
są dziś relatywizowane, coraz
częściej się mówi, że „bóg”, którego sobie wymyśla człowiek,
jest równy Jedynemu Bogu.
Indywidualnym
wymysłom
nadaje się takie same znaczenie, jak religiom powszechnie
uznanym i wypróbowanym
przez pokolenia.
Kolejny problem – kryzys rodziny, szczególnie utrata przez rodziców autorytetu
oraz manipulacja określeniem
instytucji małżeństwa. Często
aby nie stracić sympatii grupy,
młody człowiek idzie za głosem kolegów lub środków masowego przekazu, który nie zawsze odzwierciedla prawdziwe

Mówią: niech będzie! I dalej
żyją po swojemu. Nie interesują się przeszłością, osiągnięciami rodziców i przodków. A to,
co się im proponuje, przyjmują
obojętnie. Zawsze mają rację,
inni nie są dla nich autorytetem.
– Jednak nie wszyscy młodzi
są tacy?
– Oczywiście, nie o każdym
młodym człowieku można powiedzieć w ten sposób. Mimo
to, wśród młodzieży da się wyraźnie dostrzec podobne tendencje. I ci, którzy dziś zajmują
się wychowaniem, powinni to
uwzględniać. Najważniejsze
zadanie – wskazać młodzieży
dobrą i bezpieczną drogę w
życiu.
Współczesny świat ma
dużo propozycji do rozwoju
młodego człowieka: najnowsze technologie, motywacje
materialne… Szczególne miejsce zajmują specjalne prawa:
prawa dziecka, prawa ucznia,
prawa studenta. I wszystko to
prowadzi do bezstresowego

będą kochani – mówił – lecz
niech wiedzą, niech czują, że
są kochani! Ten, kto wie, że jest
kochany, kocha; a ten, kogo
mocno się kocha, osiągnie
wszystko”. Rzeczywiście piękne i mądre słowa osoby, która
zrozumiała tajemnicę wychowania.
Ks. Bosko podpowiada, że
wychowanie – tę świętą sprawę – trzeba budować na rozumie, religii i miłości. Budować
na rozumie oznacza, że trzeba
dołożyć wszelkich starań, by
jak najlepiej poznać młodzież,
ich rzeczywistość, zdolności i
ograniczenia, ich zainteresowania. Jest to również etap reguł i zasad, na których zakłada
się fundament relacji. Trzeba je
wprowadzać i tłumaczyć, pomagać w ich realizacji. Religia
uczy szczerej miłości, przebaczenia, szukania nowych dróg
do serca młodego człowieka,
ofiarowania dla jego dobra
wszystkich swoich starań oraz
zdrowia. Religia to gwarancja
autentyczności miłości do młodych.

Obchody Dnia Jedności w rodzinie
salezjańskiej, 2019 r.

postawy. Pewny siebie, nie
zastanawia się, że wsparcie
i niewiarygodną moc może
otrzymać z relacji z bliźnimi,
przyjaciółmi i krewnymi.
Współczesna młodzież nie
ma problemu z rodzicami, to
rodzice mają problemy z nimi.
U nich jest wszystko w porządku, OK. Młodzi ludzie pragną
być zdrowi, dożyć do starości,
ale domagają się legalizacji
marihuany. Bardziej im żal ropuchy, którą przejechał samochód, niż – czasami – zabitego
nienarodzonego dziecka, ofiary
aborcji. Skupiają się na własnych uczuciach, nie zauważają
innych, zdradzają przyjaźń, nie
potrafią zachować tajemnic.
Często poddają się chwilowym
emocjom i popędom. Szybko
rezygnują z powodu trudności,
nie mogą dać sobie rady i łatwo zmieniają zdanie, idee.
Wolność – od obowiązków.
Jeśli na horyzoncie pojawiają
się wyzwania, mówią, że od
tej chwili idą inną drogą. Po co
pokonywać mur, jeśli można go
obejść albo pójść tam, gdzie go
nie ma?
Czy wierzą w Boga? Z reguły Bóg im nie przeszkadza.

nauczania i antypedagogiki:
placówki edukacyjne nie są po
to, by wychowywać, lecz tylko
po to, by zdobyć tam wiedzę.
Takie podejście wywołuje szereg problemów. Wychowujemy
indywidualistów o liberalnym
nastawieniu. A po nich idą
kolejni. „Ja mam rację! Proszę
mi udowodnić, że jest inaczej!
Dlaczego nie? Ja tak to czuję”.
Wychowywać oznacza poniżyć
samego siebie, zejść do potrzeb młodych ludzi: do czego
wzywa na kartach Ewangelii
Chrystus. I jest to rzeczywiście
trudne zadanie.
Praca z młodzieżą była i
pozostaje najpiękniejszym doświadczeniem w moim życiu.
Każdy, kto przebywa z młodymi i poświęca im swoje życie,
może mieć wyłącznie postawę
optymisty. Więc wierzę w młodzież, ufam jej i pokładam w
niej nadzieję.
– Czy salezjanie mają
własny „przepis”, jak dotrzeć do
młodzieży?
– Oczywiście! Odziedziczyliśmy go po św. Janie Bosko – ojcu i nauczycielu młodzieży. „Niech młodzi nie tylko

Osiągnięcie
wysokich
ideałów, wiadomo, nie jest
zadaniem łatwym. Właśnie z
tego powodu trzeba otoczyć
młodzież swoją miłością. Poprzez wpływ rozumu staje się
wymagającą i wychowawczą,
poprzez religię – miłosierną i
bezinteresowną. Co trzeba czynić, by młody człowiek wiedział,
że jest kochany, i odwzajemnił
miłość? Odpowiedź ks. Bosko:
„Trzeba z nim być!”.
– Dlaczego zasady pracy z
młodzieżą ks. Jana Bosko nie
tracą na aktualności w XXI
wieku? Współcześni nadal je
wykorzystują i, można powiedzieć, odkrywają na nowo.
– Wspomnę o słowach ks.
Bosko o tym, że wychowanie
to sprawa serca, więc potrzebuje ofiarności. Proces wychowania nie może odbywać się
pomyślnie, jeśli nie ma łączności z wychowankami. Bardzo ważna jest stała obecność,
udział opiekuna we wszystkich sprawach podopiecznych,
zaczynając od nauki poprzez
pracę, a kończąc na zabawie i
odpoczynku. Jednak nie chodzi o nadzór. Nie! Zadaniem

wychowawcy jest organizacja czasu w ten sposób, by
młodzież się nie nudziła i nie
była pozostawiona samej sobie. Dzięki przebywaniu wśród
wychowanków można zauważyć pewną potrzebę i dać odpowiednią radę w konkretnej
sytuacji życiowej. Pobudza to
do naśladowania wychowawcy,
który we wszystkim stara się
być dobrym przykładem.
Nad prewencyjnym systemem wychowania ks. Bosko
czas jest bezwładny. Pozostaje
on zawsze aktualny, ponieważ
bazuje na Piśmie Świętym oraz
na swoistym podejściu świętego jako wychowawcy do wychowanka. Zapobiegający charakter wychowania, nieustanny
dialog oraz indywidualne traktowanie każdego – podstawa
współczesnego wychowania.
– Pod jakim względem dla
Ekscelencji osobiście jest bliska duchowość salezjańska?
W jakich
okolicznościach
Ksiądz Biskup ją poznał i postanowił poświęcić swoją posługę właśnie jej?
– Moje powołanie zrodziło
się wcześniej, niż wstąpiłem do
Zgromadzenia Księży Salezjanów. Nasz smorgoński kościół
został otwarty w 1989 roku,
chyba wiosną. Jednak żadnych
poprzedzających informacji o
tym nie było i jako chłopak nie
miałem nawet pojęcia o tym
wydarzeniu. Że nasza świątynia działa, dowiedziałem się
pod koniec lata, gdy wróciłem
ze wsi od babci. Mama powiedziała: „Otworzono kościół –
chodźmy na wieczorną Mszę!”.
I poszliśmy.
Eucharystię celebrowano
w języku polskim, którego nie
znałem. Jedyne, co wtedy zrozumiałem – zaproszenie proboszcza, by przyjść do spowiedzi
z okazji rozpoczęcia nowego
roku szkolnego. Pamiętam, była
środa – dzień, który w naszej
parafii ofiarowano ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej. Po
spowiedzi podszedłem, by ucałować stułę. Nagle proboszcz
mnie pyta: „Czy nie chciałbyś
zostać ministrantem?”. I nie
doczekawszy się odpowiedzi,
mówi: „Idź do zakrystii. Już jest
tam jeden chłopak. Będziecie
razem nieśli obraz Matki Bożej Ostrobramskiej”. Otwieram
drzwi i widzę swojego kolegę
z klasy – dziś ks. Włodzimierza
Kabaka, również salezjanina.
Tak więc zostaliśmy pierwszymi ministrantami.
Pamiętam Święta Bożego
Narodzenia, w czasie których
na Pasterce śpiewałem psalm.
Gdy zobaczyłem ogromną liczbę ludzi uczestniczących w Eucharystii, przez dłuższą chwilę
nie mogłem zacząć śpiewać.

I właśnie wtedy zrodziło się
we mnie uczucie, do tego
bardzo silne: „Zawsze chcę tu
stać!”. Od tamtego momentu –
miałem wtedy 15 lat – zacząłem poważnie się zastanawiać
nad tym, by zostać kapłanem.
Uważnie przyglądałem się
swemu proboszczowi i się zachwycałem: ile sił poświęcał
młodzieży! Właśnie patrząc na
niego, odczułem przekonanie:
to jest rodzina, w której powinienem służyć.
Rok później pojechałem
do Polski, by poduczyć się języka. Potem zostałem przyjęty do
nowicjatu u księży salezjanów.
Powołanie się wzmacniało coraz bardziej! Do tego nasz proboszcz co dnia modlił się w tej
intencji. I nawet gdy zostaliśmy
klerykami, również wymieniał
nasze imiona, modląc się o pokrzepienie dla nas na obranej
drodze. Więc oprócz Pana Boga,
który obdarza człowieka powołaniem, oprócz Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki
Wiernych, głównej patronki
zgromadzenia
salezjańskiego, św. Jana Bosko, założyciela,
mojemu wyborowi życiowemu
mocno sprzyjał proboszcz ks.
Henryk Kulaszewicz. Jest to
człowiek, dzięki któremu odczułem i rozpoznałem swoje
powołanie w rodzinie ks. Jana
Bosko.
– W jaki sposób członkowie
wspólnoty salezjańskiej czczą
pamięć swojego założyciela ks.
Jana Bosko?
– Do uroczystości założyciela przygotowujemy się poprzez nowennę, która w ciągu
dziewięciu dni jest odprawiana
w naszych wspólnotach, parafiach i oratoriach. Osobliwą
składową uroczystości jest
Eucharystia, na zakończenie
której odbywa się uszanowanie relikwii św. Jana Bosko, po
czym w oratorium organizuje
się rodzinne święto, tzw. Akademię dla wszystkich. Są to
śpiew, tańce, przedstawienia
teatralne i oczywiście słodki
poczęstunek. Gdyż jak mówił
ks. Bosko, „róbcie, co chcecie,
tylko nie grzeszcie”.
Niech więc św. Jan Bosko wspiera i błogosławi
nam wszystkim w pracy wychowawczo-duszpasterskiej!
Niech wyprasza potrzebne
łaski Boże oraz mądrość, by lepiej rozumieć i upowszechniać
prewencyjny system wychowania w naszym kraju. Niech
każdy młody człowiek w otoczeniu katolickim czuje się jak
w domu, jak w swojej rodzinie,
która podąża do Nieba. Prośmy
Matkę Bożą, by nam w tym pomagała.
Angelina Pokaczajło

Lud Boży dobrze
rozróżnia pomiędzy autorytetem
jakiejś osoby,
a łaską namaszczenia. „Idziesz
wyspowiadać się z grzechów
do tego człowieka?”. „Ale mi
chodzi o Boga. Kropka. Chodzi
o Jezusa”. To jest ta mądrość
naszego ludu, który tyle razy
toleruje wielu niespójnych
pasterzy, podobnych do uczonych w piśmie. Toleruje także
chrześcijan, którzy chodzą
w każdą niedzielę na Mszę,
a potem żyją jak poganie.
Ludzie mówią: „to jest zgorszenie, brak spójności”. Ile zła
czynią niespójni chrześcijanie,
którzy nie dają świadectwa,
i niespójni pasterze, schizofreniczni, którzy nie dają
świadectwa!
Modlę się, aby wszyscy
ochrzczeni mieli autorytet,
który nie wyraża się poprzez
rozkazywanie oraz podporządkowywanie sobie innych,
ale przez spójność życia, bycie
świadkiem i stawanie się towarzyszem innych w drodze
do Pana.
Fragment kazania
podczas porannej Mszy św.
w Watykanie, 14.01.2020

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Św. Jan Paweł II
wszedł do historii
jako rycerz Chrystusa, papież zmian,
myśliciel i filozof,
wybitny teolog
i orator, gorliwy pasterz, człowiek głębokiej wiary i modlitwy,
pokoju, kultury i sztuki, poeta
i aktor, ten, kto sprzyjał dialogowi między różnymi wyznaniami
i narodami, walczył o pokój
i sprawiedliwość społeczną, jako
niestrudzony pielgrzym, inspirator do zmian w świecie, amator
sportu i zdrowego poczucia humoru... Swoją służbą Kościołowi
i światu sporządził nie ręcznie
zbudował pomnik świętości,
do której pielgrzymuje świat.
Św. Jan Paweł II w szczególny sposób wszedł do historii
odrodzenia Kościoła w Europie Centralnej i Wschodniej.
W porę odczytał znaki czasu
i w mgnieniu oka odpowiedział
na nie. Wykorzystał społecznopolityczne zmiany końca lat
80. i początku lat 90. ubiegłego
wieku, i na tych terenach odrodziły się struktury Kościoła
katolickiego […]. Wdzięczni
papieżowi Wojtyle za to, że
w okresie wojowniczego ateizmu
tchnął na nas nową nadzieją
nawet na przekór nadziei (por.
Rz 4, 18), odrodził hierarchię
kościelną i wspierał nasz Kościół, pokornie zwracamy się
do niego: „Św. Janie Pawle II,
przed obliczem niebezpiecznych
wyzwań współczesności inspiruj
nas poprzez przykład własnego
życia, nauczania, świadectwa
i duchowości! Błogosław z okna
Ojca Niebieskiego, byśmy się nie
bali otworzyć drzwi Chrystusowi
i Jego zbawczej łasce! Niech życie
według Jego nauki stanie się
dla ciebie darem od Kościoła
katolickiego na Białorusi!”.
Fragment Listu Pasterskiego
na 2020 rok, poświęcony
św. Janowi Pawłowi II
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 W ciągu ostatniego roku
w Europie (przeważnie zachodniej) doszło do niemal 3
tysięcy ataków na chrześcijańskie miejsca kultu: świątynie, cmentarze, pomniki,
budynki sakralne i in. Powiadomiła o tym fundacja
papieska „Pomoc Kościołowi
w potrzebie” (ACN), podkreślając, że średnio odbywa się
około pięciu takich czynów
dziennie. Najwięcej wypadków zarejestrowano we Francji i Niemczech. Organizacja
zaznacza też, że ze względu na
liczbę ataków na chrześcijan
rok 2019 można uznać za „rok
pokutników”.
 W ubiegłym roku Kościół na Ukrainie cieszył się
16 nowymi powołaniami do
kapłaństwa i życia zakonnego.
Komisja ds. Duszpasterstwa
Kościoła rzymskokatolickiego
podała następujące informacje: siedmiu kandydatów
wstąpiło do diecezjalnego seminarium, dwóch – do seminarium Redemptoris Mater,
czterech rozpoczęło formację
w męskich zgromadzeniach
zakonnych (u kapucynów,
misjonarzy, saletynów i oblatów), trzy kandydatki wstąpiły
do zgromadzeń żeńskich (józefitek, honoratek, terezjanek). Bieżący rok został przez
episkopat na Ukrainie ogłoszony Rokiem Powołań.
 W marcu we włoskim
Asyżu odbędzie się forum
„Ekonomia Franciszka”. Na
nim zgromadzą się ekonomiści
i przedsiębiorcy w wieku do 35
lat. Wśród nich badacze, studenci, naukowcy, kierownicy
firm, wynalazcy, działacze
społeczni i międzynarodowi. Zgłoszenia do udziału
w wydarzeniu nadeszły ze
115 krajów świata. Swoją
obecność już potwierdzili
też laureaci nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii Amartya Sen i Muhammad Yunus.
Międzynarodowemu forum
„Ekonomia Franciszka” będzie patronowała Dykasteria
ds. Sprzyjania Integralnemu
Rozwojowi Człowieka.
 Zasłużony papież Benedykt XVI zdystansował
się od autorstwa książki o
kapłaństwie i celibacie „Des
profondeurs de nos coeurs”
(„Z głębi serca”), wydanej
przez kard. Roberta Sarah.
Poprosił o usunięcie jego
nazwiska i zdjęcia z okładki,
a także podpisu pod wstępem i wnioskami wydania. W
książce został wykorzystany
tekst papieża seniora, jednak nie poinformowano go o
faktycznej formie i układzie
planowanego wydania. Książka ukazała się we Francji 15
stycznia, w USA i Niemczech
ma ujrzeć świat w lutym.
 Film chrześcijański pt.
„Przypływ wiary” nominowano na premię „Oscar” za
najlepszą piosenkę. Stworzyła
ją znana kompozytorka Diane
Warren, która współpracowała z takimi celebrytami jak
Elton John, Celine Dion, Tony
Braxton i in. Film jest oparty
na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada o cudzie w
życiu chłopca, którego matka
przywróciła do życia po 45 minutach po stwierdzeniu przez
lekarzy, że zmarł. Rolę kluczową odegrała tu modlitwa.
vaticannews.va; credo.pro;
ekai.pl
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Św. Jan Paweł II
jest bliski każdemu z nas

We wsi Makarowce, położonej na północny zachód od Brzostowicy Wielkiej, jest sporo domów
naznaczonych od frontu krzyżem, a główna ulica
nosi nazwę św. Jana Pawła II. To wymowny wyraz
czci, szacunku i miłości do Ojca Świętego. Lokalni wierni podkreślają, że dużo zawdzięczają tej
wielkiej postaci i się cieszą, ponieważ mogli żyć
w czasach,gdy papież-Polak,kochany przez cały świat
za życia i po śmierci, kierował Stolicą Piotrową.
Chcąc mówić o powstaniu ulicy Jana Pawła
II w Makarowcach, musimy zwrócić się do historii
owej miejscowości. Kiedyś
była to maleńka wioska
przy dworze Usnarz. Tam
też powstał kościół, więc
parafię nazywano usnarska.
Po II wojnie światowej
w budynku dworu urządzono szkołę, później – ambulatorium. Z czasem, gdy
przestał być zagospodarowany, został rozgrabiony
i zniszczony. A Makarowce
się rozbudowywały...
„Jednak w miejscowości
nie było żadnego podziału
na ulice, a mieszkańców, jak
i domów, przybywało – opowiada proboszcz lokalnej
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Paweł Białonos. – W końcu ta sytuacja
zaczęła stanowić poważny
problem. Na przykład karetka, służba gazowa, listonosz
nie wiedzieli, gdzie kogo szukać, bo aby się orientować,
trzeba było tutaj mieszkać.
W związku z tym powstała
potrzeba
uporządkowania,
a na to nie ma lepszego
sposobu niż podzielenie wsi
na ulice i nadanie im nazw”.
Kapłan zaznacza, że
pomysł zrodził się akurat
w roku śmierci papieża-Polaka. Mieszkańcy Makarowiec szybko się zorientowali i zwrócili się do władz z
prośbą o nadanie centralnej

Podczas uroczystego poświęcenia tabliczek

i poznanie świata, ile o spotkanie się z Ojcem Świętym”.
Ks. Paweł podkreśla, że
podpisy zbierano nie tylko w Makarowcach, lecz
w całej parafii, do której
należą Trochimy, Petelczyce, Poczobuty, Łapieniowce, Wiszniówka, Kurczowce,
Ignatowicze, Rzepowicze,
Kudrycze, Liszki, Ostapkowszczyzna.
Zajmowała
się tym Rada Parafialna.
20 kwietnia 2005 roku
do
władz
rejonowych
w Brzostowicy Wielkiej
zostało skierowane odpowiednie pismo. Na odpowiedź czekano cały rok, ale
niestety była negatywna.

Błogosławieństwo papieskie wypisane na ozdobnym pergaminie jest
starannie przechowywane w domu
rodziny Sarosiek

ulicy imienia Jana Pawła II.
„Na tych terenach większość mieszkańców stanowią
Polacy i katolicy i to na swój
sposób oddziałuje, gdyż jest
łatwiej tam, gdzie większość
swoich, tych, którzy myślą
może nie identycznie, bo tak
się nie da, ale podobnie. Moi
parafianie wyróżniają się
wyraźną samoświadomością,
ponieważ w większości to ludzie, którzy wiedzą, skąd ich
ród, szanują swoje korzenie,
kulturę, wiarę, zachowują tradycje i przekazują je następnym pokoleniom – zaznacza
proboszcz. – Pamiętam wyjazdy wiernych do Polski, do
Rzymu na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Te
pielgrzymki zawsze budziły
wielkie
zainteresowanie.
I chodziło nie tyle o oderwanie od życia codziennego

ruskich, którymi można się
szczycić i imionami których
można nazywać ulice”.
Wtedy mieszkańcy Makarowiec napisali kolejny
list, w którym stwierdzili,
że nie zgadzają się z wywodami komisji i przytoczyli
własne argumenty: „Papież
nie mógł odwiedzić Białorusi
z różnych powodów, na które nie miał wpływu. Mimo
to wielu, w tym mieszkańcy
parafii Makarowce, mogło się
z nim spotkać, m.in. w Rzymie, podczas pielgrzymek
do Polski, Litwy, Ukrainy. Jan
Paweł II zawsze zauważał
wiernych z Białorusi, przyjmował na audiencji, zawsze
znajdował dla nich ciepłe
słowo. Nazwanie centralnej
ulicy imieniem Jana Pawła II
służyłoby nie tylko jako hołd
pamięci o tej wielkiej postaci,
lecz także jako przypomnienie wartości, którymi żył
i które głosił. Społeczeństwo
żyjące tymi wartościami
byłoby bardziej odpowiedzialne, bogatsze duchowo,
a zatem silniejsze”. W końcu
przyszła odpowiedź pozytywna i proces ruszył.
Odbyło się kilka zebrań
mieszkańców z władzami,
gdzie miejscowych pytano,
czy wszyscy zgadzają się

poświęcił tabliczki z nazwą
ulicy Jana Pawła II. Mieszkańcy z wielką radością od
razu powiesili je na swoich
domach.
„Głównym celem tej inicjatywy jest przypomnienie osoby papieża-Polaka
i jego nauczania – podsumowuje ks. Paweł Białonos. – Jesteśmy szczęśliwi,
że mamy takiego patrona, ale
to nas również zobowiązuje
do szczególnej troski o wiarę, modlitwę i postępowanie.
Ludzie mieszkający przy ulicy imienia Jana Pawła II są
z tego powodu bardzo dumni”.
Kapłan także podkreśla,
że w kościele w Makarowcach znajdują się relikwie
krwi św. Jana Pawła II, a w
bocznym ołtarzu wisi obraz
Ojca Świętego. W świątyni
regularnie odbywają się nabożeństwa ku czci papieża.
Zwykle są organizowane
z okazji ważnych dat w życiu
świętego: urodzin, wyboru
na Stolicę Piotrową, odejścia do wieczności, rocznicy
kanonizacji.
***
W domach wielu wiernych parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego są pewne
pamiątki po papieżu Janie
Pawle II: albumy, obrazki,
pocztówki, książki. Z pietyzmem przechowuje się
zdjęcia zrobione w Watykanie podczas spotkania z Ojcem Świętym.
Pani Irena Dowgiało
z sentymentem wspomina
wyjazd do Rzymu w 2000
roku. Te dni były pełne wrażeń, ale najbardziej jaskrawy moment to spotkanie
z papieżem. Nikt jeszcze nie

Pamiątkowe zdjęcie z audiencji u Ojca Świętego

Jako uzasadnienie tej decyzji podano, że „osoba papieża nie jest zasłużoną dla
lokalnej ludności”, że „nie
brakuje bohaterów biało-

z propozycją nazwy ulicy.
Wszyscy, w tym prawosławni, głosowali „za”. 31 marca
2007 roku biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz

zdawał sobie sprawy, że dotyka świętego. „Audiencja
u papieża to pragnienie wielu wiernych przybywających
do Watykanu, a jeśli do niej

dojdzie, to także ogromne
wyróżnienie. Minęło już tyle
lat, a ja wciąż wyraźnie pamiętam, niby widzę przed
sobą, twarz papieża. Na audiencji każdy starał się podejść do Ojca Świętego jak
najbliżej. Uśmiechał się, mówił, że chętnie odwiedziłby
Białoruś, gdyby była taka
możliwość – opowiada pani
Irena. – Podczas spotkania
jeden z księży dał nam na
pamiątkę pestki trzech gatunków palmy, przywiozłam
je do domu, posadziłam
i wzeszło mi 20 małych palemek. Zostawiłam sobie kilka,
a pozostałe oddałam innym,
więc teraz też mają w swoich
domach pamiątkę o papieżu”.
Swoimi wspomnieniami dzieli się też pani Maria
Sarosiek. Opowiedziała, że
jej synowie, Wiesław i Jerzy, mieli szczęście spotkać
się z papieżem. Przywieźli
z Watykanu pamiątki, zdjęcia, które do dziś są przechowywane w domu. Pani
Maria wspomina też, że
w dalekim 1987 roku, jadąc
do Polski do swoich krewnych, poznała w pociągu
zakonnika, który miał na
imię Stanisław Bigaj. Po tym
spotkaniu kapłan napisał
niejeden list do rodziny kobiety, przyjeżdżał w gościnę.
Sam układał wiersze, wśród
których były także utwory o
Janie Pawle II. Kobieta ma
je do dzisiaj i lubi je czytać,
zwłaszcza w długie zimowe
wieczory.
„O. Stanisław przywiózł
też dla nas błogosławieństwo od Ojca Świętego
– z dumą opowiada pani
Maria, zauważając, że w jej
domu jest dużo książek o
papieżu, o jego pielgrzymkach, niektóre z nich planuje sprezentować w tym
roku dla swoich wnuków,
którzy będą przystępować
do I Komunii św. – Czcimy
Ojca Świętego jak umiemy.
Jest bliski każdemu z nas.
W czasie peregrynacji obrazu św. Jana Pawła II odmawialiśmy litanię do świętego
papieża i czytaliśmy wiersz
o nim. Każdy z wielką radością przyjmował jego obraz
w swoim domu”.
W Makarowcach wyraźnie się czuje, że św. Jan Paweł II jest głęboko zakorzeniony w sercach i myślach
lokalnych wiernych. Teraz,
gdy ukochany papież został
ogłoszony świętym, modlą
się już nie za niego, tylko
do niego, prosząc o orędownictwo w Niebie.
Kinga Krasicka
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Pełnią życia

się bezboleśnie. Jednak trzeba pamiętać, że trudności są
tylko niezwyczajną sytuacją,
pokonawszy którą, wzrastamy.

ciąg dalszy ze str. 1

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego mamy
możliwość po raz kolejny trochę się przybliżyć do zrozumienia powołania do zakonu.
O życiu w klasztorze opowiada s. Filotea Cichonowicz CSFN.
– S. Filoteo, co zainspirowało Siostrę, by kroczyć za Chrystusem jako zakonnica?
– Po raz pierwszy pomyślałam o życiu zakonnym, gdy
miałam 19 lat. Należałam
wtedy do wspólnoty neokatechumenalnej przy grodzieńskim kościele pobrygidzkim.
Formacja dużo czasu poświęcała modlitewnemu czytaniu
Słowa Bożego. Uczyłam się
słuchać Najwyższego, gdyż
zrozumiałam, że pragnie On
mówić o ważnych rzeczach
w moim życiu, wykorzystując teksty biblijne. Wchodząc
w dialog z Jezusem przez Pismo Święte, zauważyłam, jak
mnie oczarowuje Jego Osoba.
Wydaje mi się, że jak jeden
człowiek zachwyca się innym,
gdy się poznają, tak mnie zachwycił Pan i powołał, bym
poszła za Nim.
– I wstąpiła Siostra do Zgromadzenia Najświętszej Rodziny
z Nazaretu. Dlaczego obrała
Siostra wspólnotę sióstr nazaretanek?
– Na pierwszy rzut oka
może się wydać, że mój wybór
był przypadkowy. Chciałam
złączyć z Chrystusem swoje
życie poprzez zakon, a siostry
nazaretanki znałam dobrze.
Wstępując do wspólnoty, nawet nie myślałam o ich charyzmacie. Jednak nasz Bóg
to Bóg przeznaczenia, a nie
przypadku. Dopiero potem się
dowiedziałam, że wzorem dla
wspólnoty neokatechumenalnej, gdzie odbywało się moje
kształtowanie chrześcijańskie,
jest Święta Rodzina. Okazało
się, że moja pierwsza formacja
odbywała się w duchu Nazaretu i gdy zaczęłam szukać siebie
w życiu zakonnym, Pan skierował mnie do nazaretanek.
Pewnie charyzmat Świętej Rodziny – właśnie ta droga, którą
przygotował dla mnie Bóg.
W ogóle moja historia
z zakonnicami tego zgromadzenia zaczęła się od butów
na ślub! Siostry, które posługiwały przy kościele pobernardyńskim, pomyślały, że z pewnym chłopcem ze wspólnoty
neokatechumenalnej chcemy
się żenić. Kiedyś podeszły
do mnie s. Stella oraz s. Agnieszka i, wręczając mi pudełko, powiedziały: „Dostałyśmy
dary z Niemiec. Weź. Będziesz
miała na wesele”. Otworzyłam
pudełko i ujrzałam piękne białe pantofle! Byłam wdzięczna
za troskę, ale zarazem zdziwiona. „Nie planuję wychodzić za mąż. I w ogóle modlę
się o rozpoznanie powołania
do zakonu”. S. Stella nie
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dała się zmieszać: „To może
do nas?”.
– Proszę opowiedzieć
o pierwszych chwilach w klasztorze. Co wywarło największe
wrażenie?
– Pierwsze, co przychodzi na myśl, to inaczej obchodzone
święta.
Byłam
przyzwyczajona do tego, że
zabawa sylwestrowa to jeden
z najjaskrawszych momentów
w kalendarzu. I oto pierwszy
przeddzień kolejnego roku
w klasztorze. Zgromadziłyśmy
się z siostrami na wspólnej
modlitwie, później na uroczystej Mszy św., a potem… zakonnice poszły spać. Na moje
pytające spojrzenie jedna
z sióstr odpowiedziała ze
zrozumieniem i uśmiechem:
„U nas się nie świętuje”. Zostałam przy oknie i patrzyłam, jak ulica w
wyjątkową noc roku
iskrzy się wesołymi
przechodniami.

– A jak teraz wygląda codzienność zakonna?
– W dużych wspólnotach
plan dnia zawsze jest bardziej
stabilny. W małych, jak moja,
elastyczny. Planując z siostrami dzień, bierzemy pod uwagę
czas na indywidualną i wspólną modlitwę, staramy się razem spożywać posiłki. Czas
wolny każda organizuje sama.
Szczególnie lubię zgłębiać Słowo Boże, więc nadal
uczestniczę w spotkaniach
wspólnoty katechumenalnej.
Podoba mi się też aktywny odpoczynek. Gdy pogoda sprzyja,
wybieram się na spacer lub
jeżdżę na rowerze. Zimą wolę
łyżwy. Staram się znajdować
czas dla krewnych i przyjaciół,
na dobry film czy książkę.
Jeśli chodzi o obowiązki,
obecnie pracuję przeważnie
z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę katechezy i sprawuję
opiekę nad bielankami, które
należą do liturgicznej służby
ołtarza.
– W jaki sposób w warunkach życia klasztornego realizuje się kobiecość?
– Uważam, że każda kobieta jest powołana do budowania harmonijnych relacji
z tym, kto trafia do jej otoczenia. W kobiecości Bóg zawarł
delikatność, która odkrywa
innego człowieka: rozjaśnia
myśli, ucisza poczucie samotności. W swojej posłudze spotykam wielu ludzi – dorosłych
i dzieci – i mam sporo możliwości do wyrażenia swej kobiecości poprzez tworzenie
ciepłych i pięknych relacji.
Jestem też wdzięczna
Bogu, że na nowo mogłam
odkryć swoją kobiecość poprzez organizację pielgrzymki Grodno – Nowogródek. Pan
tak rozszerzył moje serce, że
potrafiło się skupić nie tylko

– Przede wszystkim jest
nowym doświadczeniem przeżywania Kościoła. Pielgrzymka
to wspaniały obraz wspólnoty chrześcijańskiej – uczniów, którzy kroczą za swoim
Nauczycielem i słuchają Go.
Najlepiej rozumie drogę ten,
kto nią idzie. A ci, którzy docierają do końca, najlepiej
uświadamiają sobie cel. Uważam, że na zakończenie każdej pielgrzymki, po licznych
przeżyciach duchowych wierni
na nowo odkrywają, że najważniejsze dokonanie na ziemi to zasłużyć na Niebo, prawdziwą Ojczyznę.
Pielgrzymka
przypomina też o początkowym rozumieniu wspólnoty wiernych:
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zebranie wyznawców Jezusa nazywano drogą. Pielgrzymka przywraca
do źródeł, ożywiających wiarę.

– Jakie najjaskrawsze wydarzenia z własnego życia zakonnego mogłaby Siostra wymienić?
– Miałam szczęście wziąć
udział w uroczystości beatyfikacji 11 sióstr męczenniczek
z Nowogródka, która odbywała się w Rzymie. Na tak
podniosłe wydarzenie mogły
pojechać jedynie siostry, które już złożyły śluby wieczyste. Ja wtedy byłam dopiero
na trzecim roku junioratu.
Bardzo chciałam uczestniczyć
w uroczystości – prosiłam o to
Jezusa. I gdy się dowiedziałam,
że zrobiono wyjątek i siostry
juniorki mogą jechać, potraktowałam to jako Boży cud!
Oprócz tego, na drugi dzień
po beatyfikacji miałam honor
czytać modlitwę wiernych
w języku białoruskim w bazylice św. Piotra.
Ogromne wrażenie wywarł też na mnie wyjazd
do Anglii w ramach uczenia
się języka. W tamtym czasie
posługiwałam jako sekretarka siostry prowincjalnej
i, ponieważ nasze zgroma-

które mieszkają w Londynie.
– Siostro, jako osoba, która znalazła swoją drogę i już
w ciągu 25 lat radośnie trwa
na niej, proszę o podpowiedź,
jak rozpoznać swoje powołanie
życiowe? I w jaki sposób współdziała w tym Bóg?
– „Zanim ukształtowałem
cię w łonie matki, znałem cię”
(Jer 1, 5). Ufając tym słowom
z Pisma Świętego, możemy
wyciągnąć następujący wniosek: Bóg głęboko wpisuje
powołanie w serce człowieka,
gdy myśli o jego stworzeniu.
Aby odczytać to powołanie,
trzeba zatroszczyć się o kilka
rzeczy. Po pierwsze, wsłuchiwać się w swoje najszczersze
pragnienia, ponieważ zostało
napisane: „Albowiem to Bóg
jest w was sprawcą i chcenia,
i działania zgodnie z [Jego]
wolą” (Flp 2, 13). On daje nam
pragnienia, które prowadzą
do dobra. Po drugie, zwracać
uwagę na swoje dary – umiejętności. A także znajdować
czas, by w ciszy serca pytać
Pana: „Do czego mnie powołujesz? Co powinienem czynić
w swoim życiu?”.
Tym, którzy odczuli powołanie do życia zakonnego, chcę
życzyć, by się nie bali zrobić
pierwszy krok. Jeśli się okażesz
w klasztorze, nie zostawią cię
na pastwę losu, lecz pomogą dalej rozpoznawać swój
szlak. Będą to czyniły umiejętne osoby: formatorzy, stali
spowiednicy. Zauważyłam, że
niektórzy traktują życie zakonne z lekkim niedowierzaniem
– niby Pan coś przy tym zabiera. Ileż otrzymujesz w zamian!
I mam nadzieję, że obchodzony przeze mnie jubileusz
(s. Filotea świętowała 25-lecie
życia zakonnego w rodzinnej parafii Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie, zaprosiwszy kapłanów, siostry nazaretanki, krewnych, przyjaciół i parafian – uw.
aut.) przynajmniej w jakimś
stopniu zaświadczył o Bożej
hojności.
Zdarza się też, że człowiekowi nie udaje się od razu

Dom dla dzieci
W Nowojelni (rejon
dziatłowski) odbyło się
poświęcenie świetlicy
dla dzieci.
Wydarzenie z okazji
uroczystego przedsięwzięcia rozpoczęto koncertem
w lokalnym klubie. Potem
na obecnych czekał poczęstunek oraz bezpośrednio sam
obrzęd poświęcenia.
Świetlica dla dzieci mieści się w zwykłym wiejskim
domu. Remont został w nim
zrobiony staraniem salezjanów. Dzięki inicjatywie
kapłanów dzieci i młodzież
mają teraz możliwość posilić
się po szkolnych zajęciach,
odrobić zadanie domowe,
a także po prostu fajnie spędzić czas.

Ochroniarze z bronią
w kościołach?
Jeśli wcześniej duchowieństwo w USA dyskutowało,
czy ochrona jest konieczna,
teraz chodzi już tylko o to,
jak ją zorganizować.
Większość kościołów nie
ma żadnych zabezpieczeń.
Niektórzy duchowni wynajmują profesjonalną ochronę. Swoje usługi proponują
też wolontariusze, wśród
których nie brakuje byłych
agentów federalnych.
Ostatni atak uzbrojonego mężczyzny w teksańskim
kościele i napad z użyciem
maczety na dom rabina
w stanie Nowy Jork pokazują, że problem jest palący.
Współczesna rzeczywistość
dowodzi skuteczności wybranej przez duszpasterzy drogi.

Najdłużej budowana
świątynia

S. Filotea wraz z młodzieżą parafialną.
Wspólny wyjazd na lodowiskoк

Pamiętam
też
swoje
pierwsze urodziny wśród
sióstr. Zakonnice przygotowały dla mnie specjalne przedstawienie i wiele słodyczy.
Dla dziewczyny, która dorastała za czasów sowieckich
z pustymi półkami była to
prawdziwa
niespodzianka.
Do tego siostry zauważyły, że
podobają mi się małe obrazki,
których w tamtych czasach nie
było za wiele, więc zaczęły je
zbierać specjalnie dla mnie. Te
drobiazgi pomagały odczuć, że
znalazłam drugą rodzinę.
Zaznaczę też, że obranie
nowej drogi – pozostawienie
w innym życiu krewnych, przyjaciół, własności – nie odbywa

na sobie i bliskich, lecz także otoczyło troską wszystkich uczestników pielgrzymki. Miło jest później słyszeć
od pątników, że dzięki siostrom nazaretankom przez całą
drogę towarzyszył im prawdziwy duch rodziny.
A jeśli patrzeć na kobiecość ze zwykłego ludzkiego
punktu widzenia, zaznaczę, że
nazaretański habit jest bardzo elegancki (uśmiecha się
– uw. aut.).
– A propos, organizacja
pielgrzymki do sióstr męczennic
jakiś czas temu stała się jednym
z obowiązków Siostry. Co nowego wprowadziła w życie?

dzenie jest międzynarodowe,
te kursy były mi bardzo potrzebne. Anglia zachwyciła
mnie nie tylko majestatyczną
architekturą, lecz także stosunkiem do człowieka. Gdy
przyszłam na zajęcia, nie znałam ani słowa po angielsku,
a reszta mniej więcej potrafiła się komunikować. Jednak
za każdy najdrobniejszy sukces obsypywano mnie komplementami:
„Wonderful!”,
„Beautyful!”. Dodało mi to
chęci jak najszybciej nauczyć
się języka. I egzamin końcowy
zdałam najlepiej ze wszystkich! W dodatku wyjazd
umożliwił mi poznanie sióstr
z różnych zakątków świata,

rozpoznać swoje powołanie.
Nie powinno to deprymować.
Każdy ma własną drogę: ktoś
rozpoznaje ją szybko, ktoś inny
robi to dłużej. Tak, ciągle brakuje nam czasu, ale Bóg zawsze ma go w obfitości.
Wraz z tym zaznaczę, że
Pan posiada plan „B”. Jeśli osoba czuje, że nie znalazła swej
drogi, i realizuje siebie w inny
sposób, Ojciec Niebieski będzie czynił wszystko, by była
szczęśliwa w tym wyborze.
Niezależnie od podjętej decyzji warto pamiętać: budujesz
nie na sobie, tylko na Bogu.
Angelina Marciszewska

Jest termin zakończenia
budowy bazyliki Świętej
Rodziny (Sagrada Família)
w hiszpańskiej Barcelonie.
Powinna dobiec końca w
2026 roku, w którym przypada setna rocznica śmierci jej architekta Antonio
Gaudiego.
Poświęcona w 2010 roku
przez papieża Benedykta XVI
świątynia jest wznoszona
od 1882 roku. Co roku znany kościół odwiedza około
4 milionów ludzi, i ta liczba
stale wzrasta.
Od 2003 roku akta procesu beatyfikacyjnego Antonio Gaudiego znajdują się
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Do wyniesienia
projektanta słynnej świątyni
na ołtarze potrzebny będzie
jeszcze cud za jego wstawiennictwem.
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„Błażejki”

Czy istnieje różnica
między czarną
i białą magią?
Człowiek świadomie uprawiający magię lub korzystający z usług wróżek, magów itd.
popełnia grzech śmiertelny,
który niszczy Bożą miłość
w ludzkim sercu i oddala od
Ojca, gdyż jest poważnym
przekroczeniem Jego prawa.
Pierwsze przykazanie dekalogu głosi: „Nie miej bogów
cudzych przede mną”. Więc
ten, kto zwraca się do czarowników, okultystów, wróżek, „świętych” ludzi, babek
itd., aby poznać przyszłość,
otrzymać uzdrowienie czy zrealizować pewne rytuały magiczne, popełnia ciężki grzech
przeciwko wierze. Powinien
z tego się wyspowiadać, aby
powrócić do stanu łaski uświęcającej (nawet jeśli od chwili
zwrócenia się do wróżbity czy
maga minęło sporo czasu).
Uprawianie magii oznacza
czynienie zła za pomocą diabła. Nawet biała magia, którą
się przedstawia jako dobrą w
tym sensie, że sprzyja dobrym
sprawom (na przykład szukaniu pracy czy uzdrowieniu), w
rzeczywistości jest tak samo
zła jak czarna. W Katechizmie
Kościoła Katolickiego czytamy: „Wszystkie praktyki magii
lub czarów, przez które dąży
się do pozyskania tajemnych
sił, by posługiwać się nimi i
osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w
celu zapewnienia mu zdrowia
– są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności”
(KKK, 2117). A więc nie ma
różnicy między białą i czarną
magią.
Ks. Aleksy Leszko
Według catholicnews.by
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Św. Błażej urodził się
w III wieku na terytorium
współczesnej Turcji. Od
młodości wyróżniał się pobożnym życiem. Został mianowany biskupem Sebastu.
Wydarzyło się to za czasów
panowania rzymskiego cesarza Licyniusza, który pragnął zniszczyć chrześcijaństwo. Gdy prześladowania
wyznawców Chrystusa się
wzmogły, biskup musiał się
schronić w jednej z jaskiń,
by nadal mieć możliwość
kierowania swoją diecezją.
Został jednak znaleziony,
aresztowany i wrzucony do
więzienia. Tam odważnie
głosił Ewangelię więźniom,
którzy znajdowali się przy
nim. Śmiały biskup nie dał
się zmusić do wyrzeczenia
chrześcijaństwa, więc został
zamordowany.
Kult św. Błażeja jest
szeroko rozpowszechniony zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim.
Wspomnienie
świętego
w Kościele katolickim przypada 3 lutego.

– po leki
na ból fizyczny
i duchowy

W Kościele we wspomnienie św. Błażeja istnieje
tradycja poświęcenia świec
– tzw. błażejki. Po uroczystej
ceremonii kapłan przystawia
do gardła wiernego skrzyżowane świece i wypowiada krótką modlitwę, w ten
sposób go błogosławiąc. Za
wstawiennictwem św. Błażeja prosi Pana o ochronę przed
chorobami gardła i wszelkim
złem. Czym wyróżniał się ten
święty?
Św. Błażej był doktorem.
Jednak później – odpowiadając na Boże wezwanie
– wkroczył na drogę kapłańską, został biskupem. Poświęcając życie Panu, przyszły
święty nie zatracił też powołania lekarza, lecz odkrył je
na nowo. Najpierw pomagał
chorym dobrą radą i zdolną
ręką, a później otrzymał dar
uzdrawiania.
Jedna z legend opowiada o tym, jak święty uratował przed uduszeniem jedynego syna pewnej kobiety.
Dziecko zadławiło się ością,
która utknęła mu w gardle
i wywołała mocny obrzęk.
Św. Błażej chciał załagodzić
cierpienie chłopca, ale nie
miał przy sobie żadnych specjalnych narzędzi medycznych. Więc z empatią i wielką
ufnością do Pana pochylił się
nad dzieckiem i, dotknąwszy
jego szyi, uczynił znak krzyża.
Nagle oddech chorego się
wyrównał, obrzęk stopniowo

się zmniejszał, aż zanikł zupełnie. Stał się cud!
Przytoczona historia nie
opowiada o tym, że św. Błażej to czarownik, który jest
w stanie uwolnić nas od bólu
gardła, jeśli tylko przystawimy pobłogosławione świece.
Święty, który troszczył się
o każdego człowieka, zachęca ludzi do dbania o własne
zdrowie. Z jego pomocą jesteśmy wezwani do uwolnienia naszego wnętrza nie tylko od chorób fizycznych, lecz
także od mniej namacalnego
zła. Rzeczywiście możemy
cierpieć na anginę, obrzęk
gardła czy się czymś zadławić, jednak dużo straszniejsze są sytuacje, gdy z naszego
gardła wychodzą słowa nienawiści, którymi krzywdzimy
innych, albo gdy nagle paraliżuje nas strach i coś chwyta
za gardło, więc odchodzimy
z kolejki przy konfesjonale.

Św. Błażej przypomina o konieczności nieustannej walki
z niemocą duchową. Jeśli to
zrozumiemy, udział w ceremonii błogosławieństwa
świec nabierze dla nas większego znaczenia. A wraz z tym
głębszą stanie się też nasza
wiara.
W tym roku, gdy we
wspomnienie św. Błażeja kapłan będzie dokonywał znanego obrzędu, postarajmy się
na nowo odkryć jego istotę.
Poprośmy świętego o dobre
przetrawienie jedzenia, które
przechodzi przez nasze gardło, a także o dobre owoce
słów, które z niego się wydobywają. W trosce o samych
siebie pomódlmy się o to,
byśmy byli podobni do niego:
dbali o własne ciało jak lekarz oraz o duszę jak biskup.
Angelina
Marciszewska

Modlitwa
przez orędownictwo
św. Błażeja
Wszechmogący wieczny Boże! Z żywą wiarą i czcią wychwalam Twą Boską wielkość
i kłaniam się Tobie, a także proszę z dziecięcą
ufnością o Twoje łaski i miłosierdzie. Oświeć
zmrok mojego umysłu promieniem Twojego
światła i rozpal moje serce ogniem Twojej miłości, abym mógł widzieć wielkie cnoty i zasługi św. Błażeja oraz tak jak on naśladować
życie Twego Syna Jezusa Chrystusa. Proszę
też o łaskę … (nazwać intencję) przez zasługi
i orędownictwo tego potężnego pomocnika
duchowego, św. Błażeja. Bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Wysłuchaj łaskawie
tych słów, jeśli będą służyły ku większej chwale Twojej i ku zbawieniu duszy. Amen

Jak pomóc człowiekowi
znajdującemu się
w kryzysie duchowym?
Dk. Eugeniusz Amosionok
Dziś trudno wyobrazić
sobie osobę, która nigdy nie
doświadczyła takich chwil,
gdy wydawało się jej, że
wszystko, co do tej chwili
uważała w życiu za fundamentalne i najkosztowniejsze, leży w gruzach. Kryzys
duchowy, a właśnie o nim
będzie mowa, zwykle nosi
negatywny charakter, ponieważ każdy z nas dąży
do
pewnej
stabilności,
pewności
jutra,
poczucia wewnętrznego pokoju.
Bardzo często się modlimy w tych intencjach
i nazywamy taki układ Bożym
błogosławieństwem. Dlatego
też może się wydawać, że
kryzys wiary jest czymś przeciwstawnym do normalnego
stanu duchowego.
Niektórzy odbierają kryzys jako katastrofę prawie
że o wymiarze światowym.
W rzeczywistości jednak to
potrzebny i niezwykle cenny
etap duchowego kształtowania się każdego człowieka.
Przede wszystkim jest możliwością. Najkosztowniejsze,

co posiadamy, rozwija się
za pomocą kryzysów: nasza
osobowość, relacje z ludźmi
dokoła, światopogląd. Innymi
słowy, chodzi o możliwość
dokonania w ciągu krótkiego czasu radykalnych zmian
w spojrzeniu na codzienność,
zrujnowania postaw życiowych, do których się przyzwyczailiśmy, a które ograniczają nasz rozwój duchowy,
a zarazem głębszego poznania siebie i swoich relacji
z Bogiem.
W kryzysie wiary człowiek
przestaje rozumieć sens swego istnienia. Całe poprzednie doświadczenie duchowe
traci w jego oczach swoją
wartość. Jednak ten wyraz
rozczarowania w zwykłym
stopniu pomaga się oczyścić
z tego wszystkiego, co w rzeczywistości jest drugorzędne
i niezbyt istotne w relacjach
z Panem. Mimo to każdy
kryzys może kryć w sobie
również
niebezpieczeństwo, szczególnie jeśli człowiek „zawiesza się” w swoich przeżyciach lub wpada

do otchłani rozczarowania.
Powodują to różne przyczyny,
m.in. przemęczenie, niełatwe
okoliczności życiowe, słabe
zdrowie, nawet zła pogoda
i zwykłe znużenie. Najważniejsze w kryzysie – nie rozpaczać.
Życie duchowe jest dużo
bardziej skomplikowane niż
lekcje z podręcznika. Poznanie teorii nie gwarantuje oczekiwanych wyników.
Proste, na pierwszy rzut oka
zrozumiałe prawdy człowiek
czasami może przyswajać
przez całe życie, gdyż wiedza
i zastosowanie w praktyce to
dwie różne rzeczy.
Dlaczego więc tak trudno, a może nawet niemożliwie jest odnaleźć człowieka,
który nigdy nie doświadczył
kryzysu duchowego? Jeden
z najbardziej rozpowszechnionych powodów – zrujnowanie złudzeń dotyczących
błędnego postrzegania siebie. Zwykle widzimy w sobie
różnego rodzaju możliwości, zdolności, talenty, dające mniej więcej adekwatne

poczucie własnej wartości.
Jednak tak czy inaczej pewne iluzje o sobie mnożą się
i w chwili kryzysu ulegają
zniszczeniu. Wtedy każdy
z nas musi z jednej strony gromadzić wszystko od
nowa, a z drugiej przypominać sobie, kim jest w rzeczywistości.
Kolejna przyczyna – zrujnowanie złudzeń o Bogu.
Nieraz nosimy w sobie skażony obraz Stwórcy i nie
uświadamiamy, że oddajemy
cześć, najprawdopodobniej,
nie prawdziwemu Bogu, lecz
jakiemuś
wymyślonemu
ideałowi. Zmiana takiego
myślenia to dotkliwe doświadczenie, ale w wymiarze
duchowym niezwykle pożyteczne.
I na reszcie zrujnowanie
iluzji o Kościele. Wielu się
spodziewa, że trafi do pewnego „nieskazitelnego miejsca”, można by powiedzieć, do
raju na ziemi, gdzie wszyscy
się bezwarunkowo nawzajem
kochają i szanują. W końcu te
wyobrażenia mogą się rozbić

o drastyczną rzeczywistość.
Trzeba rozumieć, że kryzys duchowy nie powstaje
bez powodu, w jednej chwili.
Zwykle poprzedza go długi
niejawny proces, w trakcie
którego narastają konflikty
wewnętrzne. Najpierw ich
nie akceptujemy, staramy
się nie zauważać. Jednak
w pewnej chwili stają się one
nie do zniesienia i wszystko
zaczyna ulegać zniszczeniu.
Idealny obraz świata pęka
i ziemia usuwa się spod nóg.
To, w co tak mocno wierzyliśmy, wydaje nam się kłamstwem i złudzeniem.
Człowiek, który już niejeden raz doświadczył takiego
wypróbowania
życiowego,
dobrze rozumie, że ten okres
pogubienia się, cierpienia
i rozczarowania nie trwa
wiecznie, lecz się rozwiązuje
w trakcie jego przeżywania.
Taki stan można porównać
z burzą: najpierw niebo robi
się ciemne, potem pojawia
się błyskawica, słyszy się
grzmot, zaczyna się ulewa,
a później powietrze staje się

czyste i świeże...
Jak pomóc człowiekowi,
który doświadcza kryzysu duchowego? Przede wszystkim,
trzeba mu uświadomić, że
nie jesteśmy na tym świecie
sami. Nawet gdy dotkliwie
odczuwamy samotność, najprawdopodobniej obok są
ludzie, którzy mogą wesprzeć
i pomóc. Ważne jest również
nie stać się dla osoby w kryzysie przeszkodą. Dzieje się
tak, gdy na przykład zaczynamy ją obwiniać w pewnym
braku duchowości. Można
wyrządzić człowiekowi wielką szkodę, obierając tylko
jedno sądzenie za poprawne,
gdyż zwykle okazuje się ono
subiektywne.
Kryzysu wiary nie powinno się przeżywać jako choroby, którą trzeba jak najszybciej wyleczyć. Każdy kryzys
to początek czegoś nowego,
okres, który sprzyja zmianie
oceny światopoglądu i myślenia. Jest to również czas
wielkich zmian duchowych,
pozwalający Bogu działać
w naszym życiu.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W GUDOGAJACH
Ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach 7-9 lutego
w klasztorze ojców karmelitów.
Do udziału są zaproszeni młodzi ludzie w wieku od 14 lat,
pragnący zastanowić się nad swoim powołaniem
życiowym. Temat rekolekcji: „Nie bójcie się powiedzieć
Bogu «tak» i otworzyć drzwi swego serca”.
Więcej informacji pod numerem: (8 044) 589-68-98
– ks. Aleksander Stoka OCD, odpowiedzalny za powołania.

N AB OŻEŃ STWO W I N TEN CJI J EDNOŚCI CHRZEŚCIJ AN
W grodzieńskiej bazylice katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan. W modlitwie, której przewodniczył biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz, wzięli udział przedstawiciele Kościołów rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-luterańskiego oraz Cerkwi Pełnej
Ewangelii „Żywe Słowo” (pięćdziesiątnicy).
Z krótkim przemówieniem do uczestników nabożeństwa zwrócił się każdy z
przedstawicieli wymienionych wyznań. Biskup Kaszkiewicz podkreślił, że dialog
ekumeniczny jest konieczny do wspólnego wznoszenia próśb do Boga, by jak
najwięcej chrześcijan uwolniło się ze swojej małoduszności i zauważyło nadchodzącego Chrystusa, a także starannie dbało o swój wkład w sprawę jedności
duchowej.
Wszyscy obecni w kościele katedralnym, trzymając się za ręce, wypowiedzieli
modlitwę „Ojcze Nasz”, której nauczył swoich uczniów Jezus Chrystus, i przekazali
sobie znak pokoju. Przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich zapalili od paschału symboliczne świece. Podobnie jak światło Chrystusa stały się one symbolem płomienia, którego promienie oświetlają cały świat.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
W święto Chrztu Pańskiego w budynku WSD w Grodnie odbyło się noworoczne spotkanie członków grupy modlitewnej ruchu apostolskiego „Margaretka”. Na
spotkaniu zgromadziło się około 300 osób z różnych stron diecezji, aby podzielić
się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia świąteczne. Uczestnicy modlili
się w intencji wszystkich kapłanów oraz o dar nowych powołań do służby w
Kościele. Zwieńczeniem spotkania była Msza św., której przewodniczył wikariusz
generalny diecezji grodzieńskiej bp Józef Staniewski.

WYDARZENIA KULTURALNE
W Iwiu odbył się XVII Festiwal Kolęd „Gloria in excelsis Deo”. Wydarzenie
zgromadziło około 300 uczestników z różnych parafii dekanatu iwiejskiego. W
poszczególnych kategoriach wystąpili soliści, duety, trio, kwartety i zespoły. Gośćmi honorowymi na tym święcie byli m.in. metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, przedstawiciele władz lokalnych oraz korpusu
dyplomatycznego.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Tradycyjnie we wspólnocie seminaryjnej odbyła się wizyta duszpasterska, tzw. kolęda. Bp Józef Staniewski nawiedził pokoje kleryków oraz przełożonych i je poświęcił, a mieszkańcom udzielił pasterskiego błogosławieństwa na nowy rok.

JEDNYM WERSEM
• W Nowogródku miało miejsce spotkanie Asocjacji Świętej Rodziny z Nazaretu przy Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek. • Rekolekcje dla dziewcząt odbyły się w klasztorze sióstr nazaretanek w Nowogródku. • 30 dni po śmierci
s. Józefy Pomarańskiej obchodzono w Porzeczu (dekanat Grodno-Wschód).
• Chór „Cantate Domino” wystąpił z koncertem w Mirskim Zamku. • Ćwiczenia
duchowe dla dziewcząt odbyły się w domu sióstr karmelitanek w Adamowiczach
(dekanat Sopoćkinie). • Bp Aleksander Kaszkiewicz wziął udział w uroczystości
konsekracji biskupa pomocniczego Adriana Galbasa SAC w Ełku (Polska). • Spotkanie młodzieży z parafii, którymi się opiekują ojcowie pijarzy, miało miejsce
w Szczuczynie. • Młodzież z Woronowa i Hermaniszek wzięła udział w spotkaniu
zorganizowanym przez księży pallotynów w Żłobinie (diecezja pińska). • „Weekend z Bogiem” zorganizowano dla dzieci z grodzieńskiej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. • Przy parafii Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Trokielach (dekanat Raduń) powstała grupa modlitewną „Matki
w modlitwie”. • Bł. Euzebiusza w 750. rocznicę jego narodzin dla Nieba uszanowali w Koreliczach (dekanat Nowogródek). • Spotkanie dekanalne dzieci i młodzieży odbyło się w Wołkowysku. • Karnawał dla chóru dziecięcego odbył się
w lidzkiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. • Dziecięcy zespół muzyczny
„Wesoła gromadka” z Grodna wystąpił w parafii Trójcy Przenajświętszej w Rosi
(dekanat Wołkowysk).
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

FESTIWAL „PUKAJĄC DO NIEBIOS”
ODBĘDZIE SIĘ W BARANOWICZACH
Maraton muzyczny, co roku gromadzący muzyków różnych
konfesji chrześcijańskich, po raz 11. odbędzie się
8 lutego o godz. 18.00 w DKT „Tekstylszczyków”
(ul. Kirowa 62).
Organizatorzy festiwalu zapraszają wszystkich tych, którzy
czują się młodo i pragną wysławiać Pana swoim śpiewem
i tańcem. Uczestnicy otrzymają wspaniałą możliwość, by
spędzić czas z Bogiem, pokazać przyjaciołom i znajomym,
jaka jest wiara chrześcijańska – żywa i istotna!
Chętni wesprzeć materialnie organizację festiwalu są proszeni
do kontaktu z ks. Pawłem Rudźmanem pod numerem:
(8 029) 709-00-93.

Kalendarz
wydarzeń
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26 stycznia

Światowy Dzień Chorych
na trąd.

28 stycznia

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

31 stycznia

Wspomnienie św. Jana
Bosko, prezbitera.

1 lutego

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

2 lutego

Święto Ofiarowania
Pańskiego (MB Gromnicznej).

3 lutego

Wspomnienie św. Błażeja,
biskupa i męczennika.

5 lutego

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

6 lutego

Wspomnienie
św. Pawła Miki
i towarzyszy, męczenników.

OGÓLNOBIAŁORUSKI DZIEŃ ŻYCIA
KONSEKROWANEGO BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE
W GRODNIE
Spotkanie przedstawicieli wszystkich wspólnot
zakonnych, posługujących w naszym kraju,
odbędzie się 10 lutego.
Zwieńczeniem spotkania stanie się Msza św. w grodzieńskiej bazylice katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego.
Program:
10.30 – życie konsekrowane na Białorusi:
prezentacja wspólnot (kościół pw. św. Franciszka
Ksawerego, pl. Sowiecki 4);
11.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu,
możliwość spowiedzi;
12.00 – Msza św. z odnowieniem ślubów zakonnych;
13:15 – obiad (Wyższe Seminarium Duchowne,
ul. Paryskiej Komuny 1);
14.00 – seminarium na temat „Quo vadis, persona
consecrata”, czyli „Gdzie idziesz, osobo konsekrowana”
(Wyższe Seminarium Duchowne);
15.30 – podsumowanie;
16.00 – zakończenie.
Zaproszone są osoby konsekrowane i duchowne oraz wierni
świeccy, aby razem z osobami powołanymi do życia zakonnego
dziękować Bogu za ten wyłączny dar.

DZIEŃ SKUPIENIA DLA DZIEWCZĄT
BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W LIDZIE
Spotkanie, które odbędzie się 1 lutego,
organizują siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi
Niepokalanej (bezhabitowe).
Na ćwiczenia duchowe są zaproszone dziewczęta
od 15 roku życia, które pragną spotkać się z Bogiem, mają
Mu coś do powiedzenia, chcą usłyszeć Jego głos oraz siebie.
Przy sobie trzeba mieć Biblię i notes.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem:
(8 029) 986-08-65 – s. Helena.

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.

Intencje
różańcowe
Styczeń

O świętość rodzin.
W intencji małżonków,
rodziców i dzieci, aby
w swoich rodzinach
budowali więzy miłości
chrześcijańskiej.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Luty

O łaski potrzebne
dla naszych duszpasterzy.
W intencji księży
proboszczów, wikariuszy,
duszpasterzy, aby
z gorliwością zabiegali
o zbawienie dusz.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej

„Głos Ewangelii”

Rozważania
nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym
Krajowym Programie
Białoruskiego Radia
w każdą niedzielę o godz.
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,
w Świsłoczy na 100.8 FM.

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM
– w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM
– w Brześciu i obok niego.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Powołanie do życia
konsekrowanego
Witaj Maleńki Czytelniku! 2
lutego w Kościele katolickim jest obchodzone święto Ofiarowania Pańskiego. Ten dzień to również Dzień Życia Konsekrowanego. W 1997 roku ustanowił go św.
papież Jan Paweł II w celu szczególnej modlitwy
za ludzi, którzy poświęcili siebie służbie Bogu i
ludziom.
Siostry i bracia, podobnie do Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, ofiarują siebie Panu, odpowiadając na powołanie do życia konsekrowanego. Na pewno może powstać pytanie: czym więc jest to powołanie? Aby zrozumieć istotę tego pojęcia, proponuję twojej uwadze krótką
historię z życia.
Rozległ się dzwonek na lekcję. Uczniowie bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli
w klasie inną nauczycielkę zamiast swojej, którą bardzo lubili. Tę starszą panią
często spotykali w szkole, jednak nie wiedzieli, kim jest. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe. Pani Zofia opowiadała porywające historie. Uczniowie chcieli, by
lekcja trwała jak najdłużej. Dowiedzieli się, że nauczycielka ostatni rok pracuje
w szkole, ponieważ idzie na emeryturę.
Gdy Wiktor to usłyszał, podniósł rękę.
– Ile lat Pani pracuje w szkole? – zapytał.
– Jestem nauczycielką już ponad 40 lat. Nawet nie zauważyłam, jak szybko
minął ten czas – odpowiedziała pani Zofia.
– Zawsze chciała Pani uczyć w szkole? – zapytał ktoś inny z uczniów.
– To dobre pytanie. Chciałam zostać nauczycielką od dzieciństwa –
odpowiedziała kobieta. Moją ulubioną grą w waszym wieku była zabawa
w szkołę. Pewnego razu byłam w domu sama. Mama musiała zostać dłużej
w pracy i bardzo się o mnie martwiła. Gdy wróciła, bardzo się zdziwiła, że w
mieszkaniu panuje cisza. Zatrwożona zajrzała do mojego pokoju i się uśmiechnęła.
Stałam pośrodku, a na kanapie w trzech rzędach siedziały lalki i pluszaki. Były one
moimi pierwszymi uczniami. Marzyłam, że pewnego razu stanę przed prawdziwą
klasą w prawdziwej szkole. Marzenie się spełniło! I nadal się spełnia na tej
lekcji. Kocham swoją pracę i jestem szczęśliwa, że mogę dziś spotkać się
z waszą klasą.

Rozległ się dzwonek. Uczniowie wychodzili na korytarz w zamyśleniu. Każdy się zastanawiał, kim zostanie, gdy dorośnie.
Kobieta z opowiadania odczuła powołanie do bycia nauczycielką i
była bardzo szczęśliwa, że realizowała je w swoim życiu. Wyraz „powołanie” składa się z dwóch części: „po” i „wołanie”. Jest ten, kto woła, i ten, kto
odpowiada na wołanie. Tym, kto woła, jest Bóg. Przyzywa każdego z nas, byśmy wybierali tylko to, co pomoże stawać nam się lepszymi, wzywa do świętości.
W powołaniu bardzo ważne jest usłyszeć Tego, kto woła, zaprasza do uczynienia
czegoś. Trzeba więc mieć otwarte serce, aby odpowiedzieć na delikatne wezwanie.
Do niektórych ludzi Bóg puka bardzo głośno i powołuje, by żyli jak On, wykonywali Jego wolę. Te osoby nie mają własnych rodzin, dzieci. Ich głównym zadaniem jest kochać Jezusa i wszystkich dookoła. Nazywamy je osobami konsekrowanymi, braćmi i siostrami. Noszą specjalne ubranie, określane jako habit,
czasami krzyż czy różaniec. Bardzo istotna dla nich jest modlitwa, więc powinni
więcej czasu spędzać w kościele czy kaplicy na rozmowie z Panem. Z miłości do
każdego człowieka są powołani też do pomocy przede wszystkim tym, którzy
najbardziej tego potrzebują: dzieciom, chorym, ubogim, samotnym oraz tym,
kto się do nich zwraca.
Życie konsekrowane to życie w pełni poświęcone Bogu. Pan powołuje siostrę czy brata zakonnego i pragnie, by stali się oni Jego współpracownikami. Każdy człowiek, który ofiaruje życie Bogu, składa przed
Nim przyrzeczenie – śluby. Podobnie jak rodzicie przyrzekali wierność sobie
nawzajem, gdy postanowili założyć rodzinę, tak też osoby zakonne obiecują Bogu czystość (ich serce będzie poświęcone wyłącznie Najwyższemu, na
pierwszym miejscu tylko On), ubóstwo (największym skarbem dla nich stanie się Bóg, będą myśleć o Bożym, nie ziemskim, bogactwie) oraz posłuszeństwo (obiecają w swoim życiu bardziej słuchać Pana niż siebie, we wszystkim
szukać Jego woli).
Pan Jezus również dziś potrzebuje czystych, otwartych serc chłopców i
dziewcząt, które odpowiedzą na Jego wołanie. Powinniśmy się więc modlić
o nowe powołania do życia konsekrowanego. A może kiedyś również Ty,
drogi Mały Czytelniku, usłyszysz takie wezwanie od Boga. Nie bój się
odpowiedzieć Mu „Tak!”. Ojciec Niebieski pomaga odkryć bogactwo
życia konsekrowanego, więc będziesz naprawdę szczęśliwy.

Zadanie: pomódl się wraz z rodzicami za osoby konsekrowane, aby wiernie służyły

Bogu, a także o dary nowych powołań do służby Wszechmocnemu;
dowiedz się o siostrach czy zakonnikach ze swego otoczenia i porozmawiaj
z nimi o ich powołaniu i posłudze.
S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Ładyszowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Urodzin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, szczęścia i radości.
Niech Dzieciątko Jezus błogosławi na owocną i długą
posługę, a Najświętsza
Maryja Panna otula płaszczemmatczynej opieki.
Z szacunkiem i modlitwą
wdzięczni wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej, Wojstom

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi
Waleremu
Szejgierewiczowi
z okazji Imienin życzymy
obfitych łask Bożych.
Niech radość i dobroć
zawsze mieszkają w Twym
sercu, a Najświętsza Maryja Panna otula matczyną miłością. Dziękujemy
za niegasnący zapał w posłudze kapłańskiej. Nisko
się kłaniamy za dobroć
oraz za mądre
i dobre słowa.
Z wdzięcznością parafianie
z kościoła pw. św. Franciszka
z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodny
Księże Proboszczu
Jerzy Biegański!
Z okazji Urodzin z całego
serca życzymy Ci największej miłości, ponieważ
czujemy, wiemy i doświadczamy, że Ty ją
w życiu tak pięknie realizujesz, nam ją pokazujesz
i nas jej uczysz. Staraj się
z pokorą wchodzić w kolejne etapy swojego życia,
by nie przegapić ważnych
i cudownych znaków
Miłości. Niech ta rocznica
Urodzin stanie się

świetlistą bramą, przez
którą wejdą szczęście i
zdrowie. Niech na twarzy
zamieszka radość przyobleczona w uśmiech. Niech
każdy spotkany człowiek
dzieli się swoją dobrocią,
Chrystus, Najwyższy i
Wieczny Kapłan, błogosławi wysiłkom, które
podejmujesz dla Boga i
zbawienia człowieka, a
Matka Najświętsza wspiera w tym dziele.

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Mietlickiemu
z okazji Urodzin składam
z głębi serca płynące życzenia: zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału i
mocnej wiary. Niech miłosierny Bóg i Duch Święty
dodają sił i natchnienia,
a Najświętsza Maryja
Panna każdego dnia darzy
czułością i ciepłem swego
serca.

Wierni z parafii Nawiedzenia
NMP w Trokielach

Z modlitwą Alicja Woronowa
ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Urodzin i Imienin składamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń.
Niech każdy dzień życia i
posługi kapłańskiej będzie
szczęśliwy i błogosławiony,
obok będą życzliwi ludzie,
zdrowie dopisuje, a w sercu
zawsze goszczą wiara, nadzieja i miłość. 100 lat!

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Henrykowi Jabłońskiemu
z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech Pan codziennie
obdarza Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem,
pogodą ducha, mądrością
i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech
Najświętsza Maryja Panna
i święty Patron Tobą się
opiekują, a Anioł Stróż
czuwa i pomaga godnie
przeżywać każdy dzień.
Niech obok zawsze będą
dobrzy i życzliwi ludzie,
a praca na niwie Pańskiej
przynosi obfite owoce.

Parafianie z Hołynki

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Zdzisławowi Wederowi
z okazji Urodzin życzę
wszelkich łask Bożych,
błogosławieństwa na
każdy dzień, nieustannej
opieki Najświętszej Maryi
Panny, obfitych darów
Ducha Świętego, dobrego
zdrowia na długie lata,
cierpliwości w służbie
Bogu i ludziom. Niech
promienie bijące z miłosiernego Serca Jezusowego zawsze oświecają
Księdza drogę, a posługa
przynosi obfite owoce.
Z modlitwą Alicja Woronowa
ze Smorgoń

Z pamięcią w modlitwie
wierni z Zabłocia

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Waleremu Spirydonowi
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze
życzenia: Bożego błogosławieństwa na każdy
dzień, długich lat życia w
dobrym zdrowiu, dużo sił
do realizacji Bożych planów, wytrwałości, pogody
ducha, prawdziwej

radości, optymizmu i
niegasnącego zapału w
służbie Bogu i ludziom.
Życzymy troskliwej opieki
Matki Bożej i świętego
Patrona oraz obfitych łask
od miłosiernego Pana.
Z szacunkiem i wdzięcznością
wierni z parafii Mścibów

Czcigodnemu Ojcu
Tomaszowi
Książkiewiczowi
okazji Imienin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia na długie lata,
wytrwałości w głoszeniu
Słowa Bożego, radości na
co dzień, pogody ducha
i optymizmu. Niech Pan
Bóg błogosławi każdy
dzień, a Matka Boża i
święty Patron zawsze się
Ojcem opiekują.
Szczęść Boże!
Parafianie z Jezior

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi
Borysiukowi
z okazji Urodzin życzymy,
byś w posłudze kapłańskiej zawsze czerpał moc
z Bożego źródła i był dla
wszystkich w każdym
słowie głosem Boga, w
każdym czynie – Jego
dobrocią, w każdym geście – Jego Miłosierdziem.
Niech Bóg obdarzy Cię
długim życiem w zdrowiu i zawsze wspiera w
trudach posługi kapłańskiej. Życzymy szczęścia
i satysfakcji ze służby
Bogu i człowiekowi. Niech
obok zawsze będą życzliwi
ludzie.
Wierni z parafii św. Andrzeja
Boboli w Kozłowiczach i Świętej Rodziny w Wiercieliszkach

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, radości, pogody
ducha, zawsze dobrych
i życzliwych ludzi obok
oraz osiągnięcia wszystkich celów. Niech Matka
Boża strzeże Cię w każdej
chwili życia, a Pan Jezus
przytula do swego serca,
broni od nieszczęść i
chorób, błogosławi i dodaje sił do owocnej pracy
duszpasterskiej.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Hołynki

Czcigodny Księże
Walery Bykowski!
Z okazji Imienin z całego
serca życzymy Ci, aby
wszystko, co zaplanowałeś, zostało zrealizowane
w życiu, aby praca przynosiła radość i satysfakcję, serce było szczęśliwe,
a na drodze życiowej
trafiali się dobrzy i
życzliwi ludzie. Życzymy
też mocnego zdrowia,
sił, niezachwianej wiary
oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
Niech Chrystus będzie Ci
Przyjacielem, a Najświętsza Maryja Panna otula
płaszczem swej matczynej
opieki.
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Ejsmontów Wielkich

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Białonosowi
z okazji Urodzin życzymy
dobrego zdrowia, dużo
sił, cierpliwości. Niech
Chrystus obdarza swoimi

łaskami, Duch Święty
oświeca drogę, Matka
Boża opiekuje się Tobą i
prowadzi najpiękniejszą
ścieżką do Pana Jezusa,
a każdy dzień przynosi
radość.
Wdzięczni parafianie
z Makarowiec

Czcigodni Ojcowie
Witoldzie Żelwetro
i Witalij Jurkiewicz,
Księża Jerzy Gricko
i Igorze Anisimow!
Dziękuję Panu Bogu za
to, że skierował Was na
moją drogę życia. Szczerze wdzięczna jestem za
wiarę, miłość, pomoc,
życzliwość, cierpliwość,
dobre serca i mądre słowa.
Niech droga, którą codziennie kroczycie, będzie
szczęśliwa i błogosławiona, zdrowie – mocne,
a radość – niegasnąca.
Niech Matka Boża nieustannie się opiekuje,
a Opatrzność Boża czuwa
nad Wami.
Lidia
Juszkiewicz

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Janowi Puzynie
z powodu odejścia
do wieczności ojca
Romualda składamy
wyrazy współczucia
i chrześcijanskiego
wsparcia. Niech
Pan przyjmie duszę
zmarłego do swojego
Królestwa.

Wierni z parafii
Onżadowo
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