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Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa cię
od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
na stronie
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30 rocznica śmierci
gorliwych robotników
niwy Pańskiej

grodnensis.by

24 stycznia wspominamy św. Franciszka Salezego, który w odległym
XVI wieku, umieszczając na murach i parkanach kartki z krótkimi wyjaśnieniami prawd wiary, stał się założycielem dziennikarstwa katolickiego.
Dziś w swoim arsenale mamy więcej środków przekazu: gazety, czasopisma, portale internetowe, radio, wideo. Zmieniły się sposoby, ale cel pozostał – ewangelizacja.
na stronie

na stronie
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Rok św. Józefa
w Kościele

„JEST TU TAK CIEMNO, ŻE NIE WIDZĘ, GDZIE MAM IŚĆ...”.

GROMNICZNE ŚWIECE
JAKO SYMBOL CHRYSTUSA

wikipedia.org

2 lutego Kościół katolicki
obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Proponujemy odtworzyć w pamięci
historię święta, a także dowiedzieć się, dlaczego święcimy gromniczne świece,
jak z nich korzystać i czego
nie należy z nimi robić.

Patronie trudnych czasów i obrońco przed szatańskimi mocami, módl się za nami!
na stronie
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Weronika Honczar

Ci wspaniali kapłani położyli fundament pod
odrodzenie Kościoła w naszym kraju, bronili
wiary i ją umacniali.
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Istnieje przekonanie, że gromnica ochroni przed burzą

na stronie
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła jest dniem
patronalnym i świętem wszystkich katolickich dziennikarzy. Dlatego pozwólcie z tej okazji
wyrazić słowa wdzięczności za wszystkie dobre słowa, pozdrowienia i życzenia skierowane również pod naszym adresem.
Jako redaktor naczelny naszej diecezjalnej gazety w patronalne święto po raz kolejny
sobie uświadamiam, że dziś na mediach w ogromnej mierze spoczywa odpowiedzialność
za misję ewangelizacyjną. Chcemy to zadanie spełniać jak najlepiej i najdoskonalej, staramy
się w naszą codzienną pracę wkładać czas i serce.
Za pośrednictwem katolickich mediów diecezji na wzór naszego patrona, który w sposób
bardzo nowatorski, jak na swoje czasy, wykorzystywał narzędzia medialne do głoszenia
Dobrej Nowiny, podejmujemy wciąż wiele prób dotarcia do Waszych domów i serc. Chcemy
dalej nieść dobro. Chcemy się nim dzielić z Wami.
Święty Paweł VI kiedyś mawiał, że gazety katolickie nie mają dawać wiadomości, które
jedynie robią wrażenie i napędzają klientów, ale mają nieść dobro, tym którzy je czytają,
muszą wychowywać do myślenia i wydawania sądów.
A więc nieśmy dalej dobro w świat i zmieniajmy oblicze ziemi – naszej grodzieńskiej ziemi!

25 stycznia

Święto Nawrócenia św. Pawła
Apostoła.
Jest to jedyne święto w kalendarzu liturgicznych, w którym czcimy
nawrócenie osoby. Chodzi o to, że
odmieniło ono świat – stworzyło
nową historię. Zagorzały prześladowca chrześcijan, gorliwy faryzeusz, w jednej chwili stał się jednym
z najbardziej gorliwych i najważniejszych głosicieli Chrystusa. To
święto uświadamia nam, że nawet
najbardziej zatwardziały grzesznik
czy wróg chrześcijaństwa może się
nawrócić i że każdy ma możliwość
otrzymania łaski miłosierdzia.

27 stycznia

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa.
Bł. Jerzy Matulewicz urodził się
w roku 1871 w Lugine koło Mariampola (Litwa). Został prezbiterem
diecezji kieleckiej. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił
Zgromadzenie Księży Marianów i
założył dwa zgromadzenia żeńskie.
W latach 1918-1925 był biskupem
wileńskim, a następnie wizytatorem
apostolskim na Litwie, gdzie zmarł
w roku 1927.

28 stycznia

Wspomnienie św. Tomasza
z Akwinu, Prezbitera i Doktora
Kościoła.
Św. Tomasz urodził się około
roku 1225 w Aquino (Włochy). Oddany na wychowanie benedyktynom
na Monte Cassino pobierał nauki
w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił
do zakonu dominikanów i dalsze
studia odbył w Paryżu i w Kolonii
pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię.
Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów
Fossanova dnia 7 marca 1274 roku.

2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego.
W naszej tradycji to święto ma
charakter zdecydowanie maryjny –
stąd nazywane jest świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja
wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic, które m.in. daje się
do rąk konającym, a także – na znak
zawierzenia Maryi – są zapalane
w domach i gospodarstwach w czasie
klęsk, szczególnie podczas burzy.

6 lutego

Wspomnienie św. Pawła Miki
i Towarzyszy, męczenników.
Św. Paweł Miki urodził się
w Kioto (Japonia) w roku 1564 lub
1566. Wstąpiwszy do Towarzystwa
Jezusowego, owocnie głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas
prześladowania katolików pojmano kapłana razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i poddano
ich okrutnym torturom, a potem
doprowadzono do miasta Nagasaki, gdzie ich ukrzyżowano 5 lutego
1597 roku.

ŚWIĘTY
NA BÓL
GARDŁA
ciąg dalszy ze str. 1

Raz w roku podczas Eucharystii ma miejsce jeden
z ciekawszych obrzędów. Po końcowej modlitwie kapłan zapala dwie specjalne świece. Następnie przygotowuje wiernych do udziału w specjalnym błogosławieństwie przemawiając: „Prośmy Boga, który jest
źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę
Bożą i pożytek ludzi”.
Ks. Jerzy Martinowicz

Błogosławieństwo
to,
przyjęte w duchu wiary 3 lutego we wspomnienie liturgiczne św. Błażeja, biskupa
i męczennika, ma ustrzec
przed wszelkimi chorobami
gardła, a także przed zarazą i
bólami zębów.
Do św. Błażeja modlimy
się także o zdrowie naszej
mowy. Prosimy, by strzegł
naszego języka przed grzechem obmowy, plotkarstwa,
osądzania i kpiny. Prosimy,
by stał na straży naszych warg
i pomagał wypowiadać dobre
słowa: pocieszenia, troski,
otuchy i miłości. Prosimy
świętego także o pomoc, gdy
zapragniemy wielbić Boga
naszym językiem. Św. Błażej
pomaga, aby nasz język był
narzędziem miłości i dobra.
Nie ma historycznych dowodów na to, skąd się wziął
ten zwyczaj błogosławieństwa świec w dniu liturgicznego wspomnienia świętego.
Istnieje jednak bardzo wiele
rozmaitych legend, zwłaszcza
w Kościołach wschodnich.
Jedna z nich mówi, że swoją

modlitwą św. Błażej uratował
przed uduszeniem chłopca,
któremu w gardle ugrzęzła
ość. Prawdopodobnie też
Błażej, zanim został duchownym, był lekarzem.
Był również biskupem Sebasty. Pomimo gróźb i namów
do odstępstwa, biskup Błażej
cierpliwie znosił tortury i w
okrutny sposób został zamordowany za wiarę około 316
roku za panowania cesarza
Licyniusza. Dołączył do grona
męczenników, którzy na wzór
Jezusa oddali swoje życie
za owczarnię, którą powierzył
im zmartwychwstały Pan.

wikipedia.org

kalendarz

który na tyle znał Jezusa i tak
bardzo wierzył w Jego moc, iż
spodziewał się po Nim rzeczy
po ludzku absolutnie niemożliwej: że Jezus, jeśli tylko
zechce, przywróci życie jego
ukochanej córeczce, co stało
się faktem.
Trzeba mieć wiarę udręczonej kobiety, która od
dwunastu lat cierpiała na
krwotok, na lekarzy wydała

dostrzegł jej wiarę, spełniając
pragnienie jej serca.
Otóż Chrystus także dzisiaj wobec nas reaguje w podobny sposób. Od razu wstaje
i przychodzi, gdy ktoś zwraca
się do Niego z prośbą. Bez
ociągania śpieszy z pomocą.
I wtedy, i dzisiaj ludzkie biedy
i ufna wiara oraz wypowiadane prośby – poruszają Jezusa
do głębi. Bądźmy zatem, i to

Święty Błażej jest patronem lekarzy, piekarzy, wytwórców wosku,
tkaczy, handlarzy wełną i muzykantów. Jest też czczony jako patron
dobrej pogody oraz opiekun bydła.
Wzywając wstawiennictwa
świętego z Sebasty, błogosławimy gardła licząc na ich wyleczenie. Jednak trzeba mieć
jeszcze wielką wiarę. Wiarę
przełożonego synagogi Jaira,

całe mienie, a efekt był taki,
że miała się jeszcze gorzej
(por. Mk 5, 21-43). Mimo
wszystko ożywiała ją nadzieja, była gotowa walczyć
do końca, aż w końcu Jezus

bez zahamowań i zwątpień,
ludźmi wielkich pragnień i
niezachwianej nadziei. Nie
dajmy sobie przesłonić ani
odebrać wielkich dóbr, które
Jezus nam obiecuje.

www.slowo.grodnensis.by
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ciąg dalszy ze str. 1
Angelina Marciszewska

Wkrótce będzie 5 lat, jak piszę artykuły do czasopisma. Do
dziś pracuję bez teoretycznej podstawy dziennikarskiej, ponieważ
z wykształcenia jestem filologiem.
Tematy, które mnie nurtują są
bardzo różne. Na początku, aby
zdobyć doświadczenie, poruszałam kwestie, które dotyczyły mnie
osobiście. Teraz, gdy każdy numer
czasopisma dotyczy określonego tematu, staram się wymyślić
coś interesującego w tym nurcie.
Myślę, że najważniejsze jest to,
by samemu być zainteresowanym
tym, o czym się pisze czytelnikom.
Powiem szczerze, gdy dopiero zaczynałam pracę w wydawnictwie, nie bardzo wierzyłam
w długowieczność papierowych
periodyków, a cały mój wzrok był
skierowany na strony internetowe. Ale stopniowo zaczęłam zauważać, że czasopisma papierowe
mają popyt, więc nadal będą istnieć, chociaż ich obieg znacznie
spadł, gdy internet stał się bardziej dostępny.
To właśnie pod wpływem stron
internetowych, które mogą przekazywać ludziom wiadomości
znacznie szybciej niż „papier”,
trzeba było znacznie zmienić charakter zawartości czasopisma.
Drukujemy publicystykę, analizy,
wywiady, czasami reportaże itp.
W formacie papierowego czasopisma ludzie są zainteresowani.
Szczególnie modlitwy znajdujące
się na okładce są niezwykle istotne: można je złożyć w broszurę i
zawsze mieć przy sobie. Forma
czasopisma jest świetna, tylko
bardzo ważne jest dbanie o jego
wygląd, podążanie za trendami,
rozwijanie własnego stylu. Kolejne wydanie papierowe jest świetne
i różni się tym, że można je wziąć
Świat szybko idzie do przodu.
Kaznodzieja, naśladując Chrystusa,
musi także znaleźć takie sposoby
komunikacji, aby jak najskuteczniej
przekazywać ludziom niezmienną
prawdę Ewangelii. Dlatego postanowiłem stworzyć swój kanał
na YouTube, aby z jego pomocą jak
najlepiej wykonać nakaz Chrystusa
„idźcie i ogłaszajcie”.
Wygląda na to, że wybrany format wideo komunikacji ze słuchaczami pasuje do celu tak dobrze, jak
to możliwe. Osoba zainteresowana
może zarówno zobaczyć, jak i posłuchać, a nawet zaangażować się
w dyskusję za pomocą komentarzy
pod filmikiem.
Ponadto sieci społecznościowe
ułatwiają reagowanie na tysiące
ludzkich serc. Do kościoła w Rosonach, gdzie posługuję, posłuchać
Słowa Bożego przychodzi kilkadziesiąt osób, a w przestrzeni internetowej przemawiam dla 5 tysięcy
słuchaczy. Bez kanału YouTube nie
miałbym takiej publiczności.
Nagrania na moim kanale pojawiają się 2 razy w tygodniu: jeden
filmik w niedzielę, drugi – w tygodniu. Niedzielne nagranie jest zwykle poświęcone Słowu Bożemu, które wierni słyszą podczas niedzielnej
Mszy Świętej. Myśli wyrażone
w filmiku pomagają pogłębić zrozumienie Ewangelii. Podoba mi się, że
to pomaga słuchaczowi przejawiać
zainteresowanie do Słowa Bożego.
Oczywiście, zawsze łączę rozważania z życiowym kontekstem osoby,
do okoliczności, w których się znalazł. Nauczam również Katolickiej
Nauki Społecznej, co jest dziś na
Białorusi bardzo ważne: uczenie
się społeczne rozwiązuje problemy,
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Z życia Kościoła

Olga Adamowicz,

autorka w czasopiśmie
„Ave Maria”
do ręki, przejrzeć, długo pozostać
w poruszanym tam temacie, zastanowić się nad nim wraz z autorami, z niektórymi się zgodzić,
z drugimi – nie.
Nasza publiczność to wierni katolicy, parafianie. Czasami
wydaje się, że większość z nich to
dojrzali ludzie, częściej nawet kobiety. Ale to tylko do pierwszego
“rezonansowego” lub niestandardowego artykułu. Wtedy od znajomych słyszy się, że młodzi ludzie
zaglądają na nasze strony. Jeśli
chodzi o recenzje, listy do redakcji przychodzą bardzo wzruszające, pełne uznania. Krytycy zwykle
nie wyrażają swojej opinii: nie
chcą obrazić, tak mi się wydaje ...
Dlatego cieszę się, że w naszym
zespole pojawiają się różne opinie i uwagi – staramy się rosnąć,
poprawiać i doskonalić.

Ks. Wiaczesław Barok,

kapłan-bloger, właściciel
autorskiego kanału na YouTube
z którymi chrześcijanin spotyka się
w kontaktach z innym człowiekiem,
ze społeczeństwem i państwem.
Nagranie podczas tygodnia jest
zwykle poświęcone najbardziej aktualnym problemom lub jest bezpośrednią odpowiedzią na pytania
otrzymywane od słuchaczy.
Widzę, że dziś w społeczeństwie
białoruskim istnieje duża potrzeba
słowa prawdy, które wychodzi z ust
kaznodziei. Świadczą o tym również
opinie, które słuchacze zostawiają
w komentarzach. Oto jeden z nich:
„Dobry wieczór. Dziękuję za księdza zdanie. Nie jestem wielkim wierzącym, ale z wielką przyjemnością
oglądam księdza kanał” (Eugeniusz, Szarkowszczyzna).

Oczywiste jest, że pojawienie
się technologii cyfrowej wpłynęło na popyt wydań drukowanych,
jednak moim zdaniem popularność gazety nigdy nie zniknie, po
prostu nie będzie tak szeroka jak
wcześniej. Główną cechą prasy
papierowej w naszych czasach jest
kontakt dotykowy ze Słowem. Jest
wielu ludzi, którzy nadal lubią
trzymać gazetę w rękach, dotykać
konkretnego zdania lub obrazu.
Jest im tak wygodniej. Ponadto wydania papierowe ułatwiają
pracę naukowcom lub osobom,
które są po prostu zainteresowane historią – na przykład, bardzo
praktyczne jest korzystać ze zszycia gazet w archiwum.
Nasz „Каталіцкі веснік” jest
ukazywany od 2011 roku i przez
tę dekadę gazeta się zmieniała i
wciąż jest zmieniana, aby dopasować ją do potrzeb czytelnika.
Od drugiego numeru wprowadziliśmy prenumeratę, co pozwala dostarczyć go praktycznie w dowolne
miejsce na Białorusi. Zaczynaliśmy od 8 kolumn, a teraz mamy
16. Ciągle pojawiają się nowe
rubryki, z kolei mniej aktualne
– odchodzą. Na przykład, przez
długi czas mieliśmy ankietę młodzieżową. Już jej nie robimy, ale
zamiast tego pojawiła się rubryka
dla dzieci. Organizujemy również
quizy. Przez ostatnie 5 lat funkcjonowała rubryka „Gazetowa
zakrystia”, która cieszy się popularnością wśród czytelników, gdyż
dzięki niej można dosyłać intencje
Moim zdaniem główną cechą
zasobów internetowych naszej
diecezji jest to, że życie lokalnego
Kościoła znajduje odzwierciedlenie
we wszystkich drobiazgach. Grodnensis.by – portal informacyjny,
w którym można znaleźć wiadomości od najmniejszej (np. o pikniku
parafialnym dla dzieci w Sopoćkiniach) do największej (np. o wizycie
Nuncjusza Apostolskiego w Grodnie).
W zespole znajduje się również
doświadczona ekipa operatorów filmowych i kamerzystów, którzy wykonują osobliwe filmy dla portalu.
Odzwierciedlają życie naszego Kościoła w wielu różnych formatach:
są to relacje z najważniejszych
wydarzeń (takich jak święcenia
kapłańskie lub Diecezjalne Dni
Młodzieży); oraz programy poświęcone ważnym osobom i wspólnotom
w rodzinie Kościoła; a nawet filmy
rozrywkowe (na przykład, program
„Dzieci o...”, w którym chłopcy i dziewczęta na swój dziecinny
sposób rozważają o Bożych sprawach)... Wszystkie filmiki można
znaleźć w archiwum portalu.
Na stronie jest też dużo publicystyki. Istnieje również możliwość
sprawdzenia, kto w danym dniu
Najważniejszą rzeczą, która
odróżnia radio od innych formatów
mediów katolickich, jest bezpośredni udział słuchaczy w modlitwie.
Na wspólnych modlitwach i kładzie się główny nacisk w „Radiu
Maryja”. Niektórzy wierni dzwonią
do studia i modlą się na żywo,
inni dołączają do modlitwy, słuchając tej audycji. W codziennym
programie zawsze mamy poranną
modlitwę, i modlitwę o powołania
do życia zakonnego i kapłańskiego,
i litanię do św. Rocha i modlitwę
„Anioł Pański”. O godz. 13 zawsze
modlimy się Różańcem – po 2 osoby
na żywo na każdą tajemnicę, a następnie odmawiamy litanię do Najświętszej Maryi Panny i Koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Zawsze
organizujemy również transmisje
Mszy św. W dni powszednie – 2
msze online, w niedziele i święta – 3
lub 4.
„Radio Maryja” na Białorusi to duży zespół wolontariuszy ze
wszystkich diecezji: kapłani, osoby konsekrowane i świeccy wierni.
Dlatego oprócz modlitwy i Mszy
Świętej, nasz program oferuje różne konferencje tematyczne, rozważania nad Słowem Bożym, świadectwa i wiadomości z całego Kościoła
w kraju.
Dokładamy wszelkich starań,
aby „Radio Maryja” było dostępne
dla każdego, kto tego pragnie. Gdy
pojawia się taka potrzeba, jedziemy
do parafii i podłączamy odpowiednią falę, a następnie sami ludzie
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

W tym roku 6 kardynałów
będzie obchodzić
80. rocznicę urodzin
i straci prawo głosu przy
wyborze papieża

Ks. Wiktor Misiewicz,
redaktor naczelny gazety
„Каталіцкі веснік”

na Msze św. Z pozytywnych zmian
– także nowi ludzie w zespole.
Do redakcji przychodzi wiele
listów od wiernych z podziękowaniami za naszą pracę – jest to
informacja zwrotna. My z kolei
jesteśmy im wdzięczni za odzew,
ponieważ jesteśmy całkowicie zależni od czytelników, nie mając
dodatkowego finansowania. Nie
posiadamy też żadnych zasobów
administracyjnych, by kogoś zmusić do zamawiania gazety. Jednak
10-letnie istnienie „Каталіцкага
весніка” pokazuje, że czyta się go
z zainteresowaniem, więc będziemy się starać nie poddawać się.

Na początku 2021 roku Kolegium Kardynałów liczy 228 hierarchów, z czego 128 nie ukończyło
jeszcze 80 lat, co uprawnia ich
do udziału w ewentualnym konklawe. W tym roku sześciu z nich
przekroczy ten próg.
Decyzję o utracie prawa wyboru papieża po osiągnięciu przez
kardynała wieku 80 lat podjął papież Paweł VI. Została ona ogłoszona 21 listopada 1970 roku w Liście apostolskim „Ingravescentem
aetatem”.
Obecnie spośród 228 członków
Kolegium Kardynalskiego 105 reprezentuje Europę. Spośród nich
53 hierarchów może brać udział
w konklawe. Z Ameryki Północnej
pochodzi 26 hierarchów, z których
prawo głosu przy wyborze papieża
ma 16; z Ameryki Środkowej – 9,
z których 7 należą do grona wyborców; z Ameryki Południowej – 25,
z czego 14 należą do grona wyborców. Kontynent afrykański reprezentuje 25 hierarchów, z czego
14 ma prawo głosu na konklawe;
Azjatycki – 27 kardynałów, z czego 16 należą do grona wyborców.
Oceanię reprezentuje 6 kardynałów, z czego 4 należą do grona wyborców.

Rekruci Gwardii Szwajcarskiej zaczęli przygotowywać się do służby

Angelina Marciszewska,

była menadżerka i autorka na portalu internetowym Grodnensis.by
obchodzi imieniny lub w jakiej parafii jest odpust, czy też zastanowienia się nad cytatem z bieżącej
Ewangelii. Nawiązano również informacje zwrotne. Macie pytania –
prosimy je nam przysyłać! Kapłani,
specjaliści w odpowiedniej dziedzinie, odpowiedzą na każde pytanie,
a redakcja to opublikuje.

Ks. Aleksander Fominych,
dyrektor programowy
„Radia Maryja”

aktywnie uczestniczą w jej rozprzestrzenianiu. A my z kolei chętnie
skorzystamy z ich wsparcia, ponieważ istniejemy dzięki darowiznom.
Główną oceną naszej działalności jest to, że liczba słuchaczy stale
wzrasta. Dzięki Bogu, nowoczesna
technologia cyfrowa pozwala śledzić, o ile rośnie liczba odbiorców
i które fale radiowe są najbardziej
poszukiwane. Dlatego czekamy na
zaproszenia do Waszych wspólnot parafialnych – na festy lub tak
po prostu, bez powodu, abyście mogli nas poznać, a my – zrobić osobliwą audycję.

Rozpoczęto szkolenie nowych
rekrutów Gwardii Szwajcarskiej.
Kurs podstawowy, który potrwa
2 miesiące, ukończy 15 rekrutów.
Gwardziści pełnią honorowy
obowiązek ochrony papieża i Pałacu Apostolskiego, a także granic
Państwa Watykańskiego. Oficerowie towarzyszą Ojcu Świętemu
w zagranicznych podróżach. Głównym składem Gwardii Szwajcarskiej
są rekruci odbywający pilną służbę
wojskową przez 26 miesięcy. Pochodzą oni z różnych kantonów
Szwajcarii. 9 z nich to niemieckojęzyczni, 4 to francuskojęzyczni,
2 to włoskojęzyczni. Łączna liczba
gwardzistów wyniesie 134 osoby.

Papież dopuścił kobiety
do posługi lektoratu
i akolitatu

11 stycznia 2021 roku ogłoszono motu proprio papieża Franciszka zatytułowane „Spiritus
Domini”, zgodnie z którym kobiety oficjalnie otrzymały dostęp
do posług lektoratu i akolitatu.
Listem apostolskim „Spiritus Domini” Papież zmienił
§ 1 kanonu 230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustalając, że
do wspomnianych posług mogą
być powoływane także kobiety;
w tym celu należy odprawić przepisany obrzęd liturgiczny.
Nowe sformułowanie kanonu mówi, że „świeccy, którzy
osiągnęli ten wiek i posiadają
umiejętności określone dekretem
Konferencji Biskupów, po odprawieniu przepisanego obrzędu liturgicznego, mogą być mianowani
do stałych posług lektoratu i akolitatu”.

Intencje modlitewne
na luty
powszechna

Módlmy się za kobiety – ofiary przemocy, aby były chronione
przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych oraz dał zdrowie
chorym.
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Z życia Kościoła

30 ROCZNICA ŚMIERCI GORLIWYCH
ROBOTNIKÓW NIWY PAŃSKIEJ
ciąg dalszy ze str. 1
Ks. Jerzy Martinowicz

W

styczniu przypada 30 rocznica śmierci dwóch kapłanów – ks. prałata Piotra Bartoszewicza
i ks. Feliksa Soroki. Z tej okazji odbyły się Msze św. z udziałem arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza i biskupa pomocniczego diecezji
grodzieńskiej Józefa Staniewskiego w Żołudku (dekanat Szczuczyn) i Odelsku (dekanat Grodno-Zachód),
gdzie z wielkim poświęceniem posługiwali kapłani.
Mimo że minęło już 30 lat od śmierci księży, w sercach wielu wiernych żyją słowa, którymi przemawiali z ambony. Ludzie pamiętają ich naukę przesiąkniętą Bożą mądrością i głębią kapłańskiej duszy,
którą dzielili się z każdym, kogo spotykali na swojej drodze.
Dziś można śmiało twierdzić, że ci wspaniali kapłani położyli fundament pod odrodzenie Kościoła
w naszym kraju, w trudnych latach prześladowań bronili wiary i ją umacniali.

Ks. Piotr Bartoszewicz urodził się 29 czerwca
1914 roku w Wilnie. Święceń kapłańskich udzielił
mu 16 czerwca 1940 roku arcybiskup Romuald Jałbrzykowski.
Na początku 1949 roku został skazany na 25 lat
pobytu w łagrze, pozbawienie praw obywatelskich
na 5 lat i konfiskatę mienia. Najpierw skierowano
go do więzienia w Orszy, stamtąd do obozu Stara
Wiatka w Republice Komi. Po 2 latach został zesłany do obozu Czuna na Syberii, skąd został zwolniony
1 maja 1955 roku.
Kapłan przybył do Odelska, gdzie zajmował się
młodzieżą. W szkole w Odelsku nie było pionierów
i komsomolców, a władze oskarżyły o wszystko księdza. Z tego powodu został zmuszony do opuszczenia
Odelska i rozpoczęcia pracy w Żołudku, gdzie pełnił
funkcje proboszcza aż do śmierci. Zmarł 13 stycznia
1991 roku i został pochowany obok grobu matki.

Ks. Feliks Soroka urodził się w 1910 roku.
W latach 1932-1938 studiował w Seminarium
Duchownym w Wilnie. W 1938 roku arcybiskup
Romuald Jałbrzykowski udzielił mu święceń kapłańskich.
Został mianowany wikariuszem w parafii
w Wasilkowie koło Białegostoku. Po II wojnie
światowej został proboszczem parafii w Porzeczu niedaleko Grodna. Za katechizację dzieci i
młodzieży jako zagraniczny ksiądz został przez
ponad 3 lata pozbawiony pozwolenia na posługę
w kraju.
Podczas przeprowadzki ks. Piotra Bartoszewicza z Odelska do Żołudka ks. Feliks uzyskał
pozwolenie na pracę duszpasterską w Odelsku.
Od 1963 roku aż do śmierci – 15 stycznia 1991
roku – pełnił tam funkcję proboszcza.

Kościół powszechny
P O L S K A. Zakończył się największy po wojnie remont Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku, finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej. Remont, którego koszty wyniosły 19 mln 746 tys. zł., trwał
ponad 3 lata i prowadzony był przez miejscową parafię. Wskutek
realizacji projektu wzrosła atrakcyjność turystyczna bazyliki Mariackiej, estetyka świątyni, jak i całego Głównego Miasta. Głównym celem projektu była renowacja, konserwacja bazyliki i zabezpieczenie
jej przed degradacją. Pozwoliło to na przywrócenie pierwotnej wartości oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego świątyni dla przyszłych pokoleń.
T A N Z A N I A. W państwie powstało dodatkowe Wyższe Seminarium Duchowne, ponieważ w dotychczasowych zabrakło miejsc. Jest
to wynik boomu powołaniowego, który rozpoczął się dekadę temu
i cały czas przybiera na sile. W nowym seminarium, usytuowanym
w diecezji Kahama, na pierwszy rok formacji trafiło ponad 100 kleryków z całego kraju. Ostatecznie nowa struktura będzie w stanie
pomieścić ponad 500 seminarzystów. Większość z nich to młodzi
ludzie zaraz po maturze. Rozwój duszpasterstwa akademickiego
sprawia jednak, że na wybór kapłaństwa decydują się również ludzie studiujący na innych kierunkach. Stopniowo wzrasta też liczba
tzw. dojrzałych powołań, ale wciąż jest ich stosunkowo mało.
I R A K. Kościół katolicki w Iraku opublikował logo oraz hasło planowanej w dniach 5-8 marca wizyty papieża Franciszka w tym kraju.
Postać papieża ukazana jest na tle mapy Iraku z wyraźnie zaznaczonymi rzekami: Tygrysem i Eufratem oraz palmą. W górnej części
nad flagami Watykanu i Iraku umieszczony jest gołąb, symbol upragnionego pokoju po latach krwawego konfliktu. Wokół umieszczono
po arabsku, kurdyjsku i chaldejsku hasło papieskiej wizyty – cytat
z Ewangelii św. Mateusza: „Wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8),
nawiązujący także do niedawnej encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”.
J A P O N I A. Znacznie spada udział wiernych we Mszach w rejonie Tokio, gdzie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19
władze wprowadziły stan wyjątkowy. Potrwa on do 7 lutego. Obejmuje obszar trzech diecezji, zamieszkanych przez ponad 170 tys.
wiernych, przy czym ponad połowę z nich stanowią cudzoziemcy.
Wierni w stolicy i w przylegających do niej prefekturach nie mają
prawie wcale możliwości uczestniczenia we Mszy w dni powszednie,
ale również w niedziele jest to bardzo utrudnione. Dużo mniejszą
obecność wiernych w Eucharystii można było zauważyć już w Boże
Narodzenie i w Nowy Rok.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

ŁABNO
P

oczątkowo miejscowość
istniała jako dwór królewski. Według Księgi
grodzieńskiej z 1558 roku
większość wielkoksiążęcych
chłopów-ogrodników
na
dworze Łabna i okolicznych
wsiach stanowili prawosławni chłopi, co można odczytać
po imionach: Trachim, Onufry, Chariton, Panas, Nikita,
Senka, Hama, Demjan, Polikarp, Tymoteusz, Pankrat,
Danila, Parfenti. Spotykały
się jednak również imiona
katolickie – Stanisław, Bartłomiej, Maciej.
W 1715 roku król August II,
„chcąc, by chwała Boża
mnożyła się w jego poddanych”, założył unicką parafię
w Łabnie. Do tej pory miejscowi chłopi należeli do parafii cerkwi katedralnej w
Grodnie (chodzi o Preczyszczeńską cerkiew), wybierali
się tam niezwykle rzadko,
przychodzili na świat i umierali bez odpowiednich obrzędów kościelnych, „pozostając
prawie bez wiedzy o Bogu,
swoim Stwórcy”. Grodzieński ekonomista Maciej Grabowski zbudował świątynię
na kilku opuszczonych działkach łabnowskich chłopów-ogrodników, a król obdarzył
ją pięcioma włókami ziemi
w Nowosiółkach, Koniuchach i pod samym miastem.

Pierwszym
proboszczem
w Łabnie był ks. Piotr Gubiński. W skład parafii wchodziły wsie Łabno (inaczej Podłabienie), Ogrodniki (obecnie
Łabno-Ogrodniki), Nowosiołki, Koniuchy, Bohatery-Polne,
Naumowicze i Sołowje, Adamowicze (tu grekokatolicka
była tylko niewielka część
ludności) i Prokopowicze.
W 1804 roku postawiona
za czasów Augusta II cerkiew
jeszcze istniała. Była to niewielka drewniana świątynia,
kryta gontem, z jedną małą
wieżyczką nad główną fasadą i 4 oknami. Wokół nadal
chowano zmarłych, ponieważ
oddzielny teren pod cmentarz nie został jeszcze przydzielony. W świątyni znajdowały się 3 ołtarze z ikonami
Trójcy Świętej, Matki Bożej i
Bożego Narodzenia. Książki
były tradycji wschodniosłowiańskiej: służebnik drukowany w Supraślu, Octoechos,
Ewangelia, Trebnik i Psałterz. Proboszczem w kościele był Justyn Miedziajewski,
bazylianin. Parafia unicka
Łabna formalnie należała
do parafii rzymskokatolickiej
w Adamowiczach.
Po
przyłączeniu
unitów do prawosławia w 1875
roku na miejscu starej cerkwi wzniesiono murowaną
Pokrowską cerkiew. Stało

A. Waszkiewicz

Andrzej Waszkiewicz

Świątynia parafialna w Łabnie

się to około 1882 roku. Cerkiew była typową budową
z okresu Murawjowa, tak zwaną „murawjowką” z wieżądzwonnicą i główną czworokątną objętością. Można
przypuszczać, że ostatecznie
budowę świątyni zakończono około 1887 roku. Wiadomo, że na budowę przeznaczono 6929 rubli, a pracami
kierował członek Komitetu
techniczno-budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Żyber.
Po dekrecie o tolerancji

religijnej z 1905 roku większość ludności szybko przeszła na katolicyzm, jednak
parafia prawosławna utrzymywała się jeszcze do 1915
roku. Wtedy Niemcy okupujący nasze ziemie zrobili
w budynku magazyn. W takim stanie stał przez ponad
10 lat, aż do roku 1929, gdy
powstała parafia katolicka
z kościołem Matki Bożej Różańcowej. Obecnie parafia
należy do dekanatu Sopoćkinie diecezji grodzieńskiej.
Jednym z najciekawszych

miejsc w parafii jest cmentarz. Pochowani są tu księża różnych wyznań oraz
parafianie – prawosławni
i katolicy. Jednym z ciekawszych grobów jest grób
Jakuba Gieysztora (zmarł
w 1872 roku), ostatniego
grekokatolickiego dziekana
dekanatu Augustów. Można
powiedzieć, że był to ostatni
oficjalny kierownik kościoła unickiego na Białorusi aż
do końca XX wieku.

www.slowo.grodnensis.by

SŁOWO ŻYCIA
№2 (554), 24 stycznia 2021

Z życia Kościoła

5

KOŚCIÓŁ I INTERNET:
POWAŻNA SZANSA

W ostatnich dziesięcioleciach media społecznościowe
zmieniają się niezwykle szybko. Wydaje się, że tylko przyzwyczailiśmy się do upadku prasy drukowanej, a ludzie już
częściej uzyskują informacje z mediów społecznościowych
niż z serwisów informacyjnych. Kościołowi trudno jest nadążyć za takim tempem. Jednak czy jest to problem? Czy
tak trudno jest nadążyć za erą internetu?

Redakcja

poprzez ciekawość do swojej
miejscowej wspólnoty, pogłębiać ciekawość do chrześcijańskich mediów na ogół.
Oczywiście na Białorusi jest
jeszcze wiele do zrobienia
w tym kierunku. Rozwój mediów parafialnych jest najczęściej chaotyczny: działacze coś robią, ale działalność
ta nie jest wbudowana w plan
rozwoju parafii.
BLOGERZY
Jeśli media parafialne
mają na celu rozwój kontaktu
wspólnoty, to media katolickie emitują bardziej globalne tematy. Jednak dzisiaj
każdy może dzielić się swoimi przemyśleniami i opiniami w bardzo prosty sposób. Nie bez powodu papież
Franciszek nazwał internet
darem Bożym, który „daje
nam naprawdę nieograniczone możliwości ludzkiego
zjednoczenia”. Dzisiaj, budując i szukając chrześcijańskiego stanowiska w sprawie
codziennych wiadomości lub
wydarzeń, to właśnie blogerzy odgrywają kluczową rolę

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który wielokrotnie podkreślał
znaczenie mediów społecznościowych dla Kościoła, razem
z pracownikami gazety „Słowo Życia” podczas wizyty w redakcji, 2018 r.

bronią i wyjaśniają użytkownikom chrześcijańskie stanowisko. Na przykład, ponad
6 tysięcy osób obserwuje
instagram katolika Pawła Godzińskiego (to o tysiąc więcej
niż konto catholic.by), instagram Asi Popławskiej przed
jej odejściem do klasztoru
zasubskrybowało ponad 4 tysiące osób. Kanały YouTube
ks. Wiaczesława Barka i blogera “Згомеля Католік” mają
odpowiednio 4,7 i 7,1 tys. obserwujących.
Współpraca parafii z katolickimi blogerami może
być poważnym obszarem

grodnensis.by

PERMANENTNE
DUSZPASTERSTWO
Termin ten przeczytałem
w jednym z dokumentów
Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.
Watykańscy urzędnicy podkreślają znaczenie mediów
w stałym kontakcie z wiernymi i dbaniu o ich rozwój
duchowy. Logika jest prosta:
katolik pojawia się w parafii
raz w tygodniu przez godzinę. Chrześcijańskie media
pozwalają na permanentną
komunikację z wiernymi –
stale.
Widać, że wspólnoty katolickie na Białorusi aktywnie
działają w tym kierunku. Parafialne czaty lub strony gromadzą najnowsze informacje,
prośby, pomysły lub sprawozdania. Charakterystycznym
przykładem jest strona parafii św. Jana Ewangelisty i
św. Maksymiliana Kolbego
w Mińsku – jan.by. Co tydzień
są umieszczane tam wiadomości o wspólnotach parafialnych, wywiady z miejscowymi wiernymi, wyjaśnienia
świąt i relacje z wydarzeń.

grodnensis.by

Artiom Tkaczuk

Wolontariusze portalu internetowego diecezji grodzieńskiej Grodnensis.by podczas wieczoru
„Boże Narodzenie z białoruską poezją”, 2014 r. Każdy może się dołączyć do współpracy z redakcją!

W sumie portal społecznościowy parafii zasubskrybowało już kilka tysięcy osób.
W ten sposób wierni są w stałym kontakcie.
Cechą rozwoju duszpasterstwa permanentnego na
poziomie parafialnym jest
minimalizacja cenzury, biurokracji. Pozwala to wiernym
osobiście czuć się częścią
Kościoła, zadawać pytania i,

w budowaniu opinii i stanowisk ludzi.
Czy na białoruskiej niwie
nie brakuje pracownikówblogerów Pana? Wydaje się,
że ostatnio w naszym kraju
pojawia się ich coraz więcej.
Co ciekawe, to świeccy stoją
na czele w tym procesie. Biorą udział w dyskusjach pod
wiadomościami z dziesięciotysięczną liczbą odbiorców,

działalności. Dla przykładu, media społecznościowe
mińskiej parafii św. Rocha
prowadzi Nadieżda Buka –
katoliczka i artystka. Dzięki
temu tylko instagram wspólnoty śledzi około 2,5 tysiąca
osób. Organizowanie spotkań
młodzieży parafialnej z takimi ludźmi, reklamowanie ich
treści pozwala chrześcijaństwu przenikać do kanałów

mediów społecznościowych
młodych ludzi. Nic dziwnego, że arcybiskup Tadeusz
Kondrusiewicz wielokrotnie
powtarzał: „Nie wyobrażam
sobie dzisiaj ewangelizacji
bez mass mediów”.
JAK ZAINTERESOWAĆ
O S O B Ę?
Dziennikarz Leonid Parfenow, komentując spadek
liczby widzów rosyjskiej telewizji, powiedział kiedyś: „Po
co oglądać telewizję, skoro nie robią tego dla mnie”.
To smutne, gdy katolicy nie
czytają katolickich mediów,
ponieważ „nie robią tego dla
mnie”. To właśnie tłumaczy
sukces chrześcijańskich blogerów. Użytkownicy łatwiej
postrzegają opinie, myśli lub
refleksje zwykłych ludzi niż
suchy język tekstów z oficjalnych stron katolickich.
Media pomagają chrześcijanom prowadzić dialog
ze światem. Jak mówi watykański dokument „Aetatis
Novae”: „być aktywnym i
widocznym”. Dlatego jedyną
możliwością zainteresowania
naszego rozmówcy jest bycie
samemu ciekawym rozmówcą. Słuchać, odpowiadać nieszablonowo, głęboko, z szacunkiem, nie lać wody i nie
pouczać, nie wieszać metek.
Być takim rozmówcą, do rozmowy z kim chce się wracać.
JAKO
PODSUMOWANIE
W dużym stopniu internet
przenosi odpowiedzialność
za komunikację z „oficjalnych” mediów katolickich
na wiernych. Każdy może
dzielić się swoją wiarą, komentować lub po prostu
„polubić” przyzwoite treści.
Dlatego nie należy kłaść tak
silnego nacisku wyłącznie
na redakcje znanych publikacji katolickich. Dzisiaj
każdy wierny może być małą
chrześcijańską
publikacją.
Ważne jest pragnienie i zrozumienie znaczenia apostolstwa. Każdego z nas. W internecie również.

Swoich niebiańskich patronów mają ludzie z różnych zawodów: lekarze, pszczelarze, żeglarze, kupcy, kolejarze... Lista osób,
które w swojej działalności zawodowej mają możliwość zwracać
się do świętego opiekuna, może
być kontynuowana w nieskończoność. Wśród nich są dziennikarze, którzy wydają się szczególnie potrzebować pomocy i
ochrony niebiańskiego patrona.
Ponieważ właśnie pracownicy
mediów mają trudną misję, by
oświecać prawdę, to oni czasami
ryzykują swoim życiem w miejscach napiętych wydarzeń, aby
przekazać nam oczekiwane wiadomości, to oni pomagają bronić
wolności danej przez Pana – wolności myśli i słowa.
To wspaniale, gdy dziennikarze, na wzór niebiańskiego patrona, św. Franciszka Salezego,
uczciwie i zgodnie z Bożą wolą
wykonują swoją posługę. Źle jest,
gdy umiejętności zawodowe są
wykorzystywane do pokazywania
tylko części prawdy lub, będąc
„mistrzem słowa”, do wydawania
kłamstw jako prawdy w jakimś
celu. W tym drugim przypadku
dziennikarz nie tylko szkodzi
swojej duszy, ale także wprowadza w błąd społeczność, kraj,
wszechświat.
Modlitwy potrzebują wszyscy
dziennikarze: uczciwi, nieuczciwi, świeccy i katoliccy. Ponieważ
w każdym wypadku na szali jest
położona prawda. A tam, gdzie
jest prawda, tam jest Bóg.
MODLITWA ZA DZIEŁA
KATOLICKIE W MEDIACH

Boże, Ty przez swego Syna,
Zbawiciela świata, powierzyłeś
Kościołowi misję budowania
królestwa Bożego na ziemi i posłałeś uczniów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Spraw, niech ci, którzy przez
posługę w mediach świadczą
o Chrystusie, zostaną napełnieni
Jego Duchem, mocą i mądrością.
Niech twórcy katolickich stron
internetowych (prasy, filmów,
programów radiowych, telewizyjnych i komputerowych) głoszą Jezusa z odwagą i radością.
Spraw, aby dzięki ich działalności wszyscy ludzie poznali miłość
Boga i Jego plan zbawienia obejmujący każdego człowieka. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

MODLITWA
ZA CZYNIĄCYCH ZŁO
PRZEZ MEDIA

Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i jego
rozwój. Ty, pozwalając ludzkości
na postęp w dziedzinie techniki,
pragniesz, by służyła ona budowaniu prawdziwej solidarności
w życiu narodów. Dostrzegając i
z wdzięcznością przyjmując od
Ciebie wielorakie dary, powierzamy Ci jednocześnie wszystkie osoby, które nie troszczą się
o jedność, lecz świadomie lub
nieświadomie przyczyniają się
do rozszerzania przez internet
(programy komputerowe, prasę, radio, telewizję lub film) zła,
kłamstwa, nienawiści i grzechu.
Polecamy Ci dokonujących przestępstw i wszelkiego rodzaju
nieprawości, aby otworzyli swe
serca na Twoją łaskę i zawrócili
z drogi grzechu. Niech uczynią to,
rozumiejąc, że ich życie i czyny
powinny przynosić Tobie chwałę. Prosimy o to przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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z życia kościoła

“KOŚCIOŁEM KIERUJE DUCH
ŚWIĘTY I TRZEBA MU ZAUFAĆ”.

zadaj pytanie

Jak rozpoznać
moment,
w którym
warto już iść
do spowiedzi
z powodu
codziennych
grzechów?

ABP TADEUSZ
KONDRUSIEWICZ O PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ

3 stycznia, w dniu swoich urodzin, metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz przeszedł na emeryturę. Po wizycie w Grodnie po raz pierwszy po powrocie na rodzinne ziemie
hierarcha odpowiadał na pytania czytelników lokalnych mediów
katolickich.
Olga Sielicka

więc nie zastanawiałem się, czy
papież zaakceptuje moją prośbę
o zwolnienie z obowiązków. Zgodnie z prawem kanonicznym w wieku
75 lat należy zwrócić się do Ojca
Świętego z prośbą o zwolnienie z wykonywanych obowiązków. Jak zadecyduje Papież, to jego sprawa. Dzień
wcześniej lub później – nie ma znaczenia. Dlatego decyzję Ojca Świętego w dzień moich urodzin postrzegam normalnie. Znam wiele takich
przypadków w innych krajach.
– Czy trudno jest odejść ze stanowisk Metropolity i Ordynariusza Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej po
długich latach przebywania na nich?
– Nie stawiam sobie takiego pytania. Nadszedł czas i muszę opuścić
te stanowiska. Potrzeba młodych,
bardziej energicznych biskupów
z nowymi inicjatywami. Hierarchowie zmieniali się, zmieniają się i będą
się zmieniać, ale Kościół pozostaje.
Trzeba umieć odejść we właściwym
momencie.
– Jak Ksiądz Arcybiskup czuje
się na emeryturze? A może jeszcze
jej Ksiądz Arcybiskup nie „skosztował”?
– Jeszcze nie „skosztowałem”.
Chcę nadal posługiwać ludziom
w duszpasterstwie. Lubię odprawiać
różne nabożeństwa, głosić Ewangelię. Teraz będę miał na to więcej czasu, ponieważ znikną sprawy kierownicze i administracyjne.
– Czy zmienił się plan dnia Jego
Ekscelencji?
– Nie. Wstaję o 6.30. Krótka

grodnensis.by

– Ekscelencjo, czy odczuwał
Ksiądz Arcybiskup wsparcie modlitewne z Białorusi podczas pobytu
w Polsce?
– Tak, czułem silne wsparcie
modlitewne wiernych Białorusi: nie
tylko katolików, ale także przedstawicieli innych wyznań. Był to znak
solidarności, który pomagał mi nieść
krzyż wygnania z nadzieją na powrót,
co i wydarzyło się w Wigilię Bożego
Narodzenia. W końcu mogłem świętować to święto razem ze swoimi
wiernymi.
– Proszę się podzielić, jak Ksiądz
Arcybiskup się czuł, gdy dowiedział
się, że może już wrócić do Ojczyzny.
– Czekałem na ten moment bardzo długo, aż 4 miesiące. Codziennie
szukałem informacji w internecie.
Spodziewałem się, że zadzwoni telefon i usłyszę wiadomość: już można
wrócić. Najtrudniejsze było właśnie
czekanie. Dlatego z wielką radością
przyjąłem wiadomość od nuncjusza,
że nadszedł czas powrotu. Mój nastrój od razu zauważyli księża z parafii św. Antoniego w Sokółce, gdzie
byłem. Wyprzedzili mnie, gdy chciałem im o tym powiedzieć, pytając,
czy czasem nie wracam, ponieważ
na mojej twarzy „wszystko jest napisane”.
– Czy spodziewał się Ksiądz Arcybiskup takiego „prezentu” urodzinowego od papieża Franciszka
– przyjęcia rezygnacji?
– Wychowałem się w duchu
„Roma locuta, causa finita” („Rzym
przemówił, sprawa zakończona”),

grodnensis.by
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modlitwa. Obowiązkowa 30-minutowa gimnastyka. Liturgia Godzin i
inne modlitwy. Msza Święta. Śniadanie. Przygotowuję przekazanie spraw
nowemu biskupowi. W ciągu dnia
modlitwy Liturgii Godzin, Różaniec,
Koronka do Bożego Miłosierdzia i
inne. Czasami jadę na nabożeństwa
do parafii. Pozostały jeszcze niektóre
wcześniej zaplanowane sprawy, które staram się realizować.
– Teraz będzie miał Ksiądz Arcybiskup mniej obowiązków. Czy ma
Ekscelencja jakieś hobby?
– Lubię sport, zwłaszcza piłkę
nożną. Ale po operacji na kręgosłup nie mogę już biegać za piłką.
Czekam, gdy będzie można odwiedzać basen, ponieważ lubię pływać.
Uwielbiam także książki teologiczne,
a zwłaszcza homiletyczne, na które
teraz będę miał więcej czasu.
– Jakie plany na przyszłość?
Gdzie planuje Ksiądz Arcybiskup
mieszkać: w Mińsku czy w Grodnie?
Może wróci do rodzinnego Odelska?
– Na razie zostaję w Mińsku, a
potem zobaczymy…
– Jak radzić sobie z niesprawiedliwością, przemocą i bezprawiem
w naszych czasach?
– Musimy żyć zgodnie z prawem
Bożym. Wszystko jest w nim napisane. Szczególnie należy pamiętać

o przykazaniu miłości do Boga i
bliźniego, a także o akcie skruchy i
żalu za grzechy oraz potrzebie przebaczenia. Ale, aby to zrobić należy
odpowiednio wychować człowieka.
Dlatego Kościół i społeczeństwo stoją przed odpowiedzialnym zadaniem
wychowania młodego pokolenia. I
tu powinny aktywnie rozwijać się
relacje między państwem a Kościołem. Kościół powinien mieć większą
obecność w mediach publicznych. W
instytucjach edukacyjnych konieczne jest nauczanie podstaw religii jako
zajęć fakultatywnych. Państwo powinno wspierać działalność Kościoła,
gwarantując jego autonomię.
– Wie Ksiądz Arcybiskup i,
prawdopodobnie, odczuwa miłość
ludzi do siebie... Proszę o poradę, jak
po chrześcijańsku przyjąć odejście
z urzędu Ekscelencji, a także nowe
zmiany w Kościele na Białorusi?
– Serdecznie dziękuję za miłość
wiernych do swoich pasterzy, w tym
i do mnie. Zawsze to czułem, ale
szczególnie mocno – podczas mojego wygnania. Za to wszystko jestem
bardzo wdzięczny ludziom. Kościołem kieruje Duch Święty i trzeba Mu
zaufać. Wie On lepiej, jaka osoba i
w jakim czasie powinna kierować
Kościołem. Tak było zawsze, tak jest
i teraz. Wszystko na chwałę Boga!

ROK ŚW. JÓZEFA W KOŚCIELE

dochodzi do przerywania Liturgii,
bezczeszczone jest Pismo Święte,
ale także święte obrazy, powstają
obrazoburcze sztuki i filmy.

ciąg dalszy ze str. 1

Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data
nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego. On, który opiekował się Dzieciątkiem Jezus, teraz opiekuje się
nami, czyli Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Ks. Jerzy Martinowicz

PATRON
NA TRUDNE CZASY
W opublikowanym Liście apostolskim „Patris Corde”, papież
Franciszek wyznaje, że pragnienie
podzielenia się osobistymi refleksjami dotyczącymi osoby i dzieła
św. Józefa, narastało w nim szczególnie w ostatnich miesiącach, tak bardzo naznaczonych skutkami pandemii. Czas ten pozwolił doświadczyć,
że „nasze życia są utkane i wspierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj
zapomniane – które nie występują
w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, ale niewątpliwie dziś
zapisują decydujące wydarzenia

wikipedia.org

Papież obrał tego świętego patronem Kościoła dekretem „Quemadmodum Deus” wydanym w szczególnym momencie dziejów. Kościół
przeżywał wtedy bardzo trudny czas.
Druga połowa XIX wieku to okres rewolucji przemysłowej, migracji ludzi
z wiosek do miast, rozpowszechniania się ideologii przeciwnych chrześcijaństwu, likwidacji Państwa Kościelnego, istniejącego od VIII wieku.
Papież musiał ratować się ucieczką
do Gaety, a po powrocie do Rzymu ogłosił się więźniem Watykanu.
W wielu państwach trwały prześladowania Kościoła przez różne reżimy
w tym kulturkampf, czyli politykę
antykatolicką prowadzoną w Cesarstwie Niemieckim przez Ottona von
Bismarcka.

na kartach naszej historii”.
Rzeczywiście obecne czasy nie
są łatwe dla wszystkich ludów i narodów. I nie chodzi tu tylko o pandemię koronawirusa, która całkiem
sparaliżowała świat cały i uwięziła
ludzi w domu z obawy przed zarażeniem się, albo w związku z obowiązującymi ograniczeniami. Widzimy, że w wielu krajach nasila się
walka z Kościołem. Rozpowszech-

niane wówczas ideologie rodzą
kolejne, których celem jest przede
wszystkim pogarda dla życia poczętego, kwestionowanie małżeństwa,
jako sakramentalnego związku
mężczyzny i kobiety, niszczenie
rodziny. Dokonuje się to dzisiaj poprzez ideologię gender, która wprowadza „płeć kulturową” oraz podążające za nią ruchy LGBT. Mają
miejsce profanacja miejsc kultu,

OBROŃCA PRZED
SZATAŃSKIMI MOCAMI
Widzimy jak bardzo dzisiaj,
w 150-lecie patronatu św. Józefa
potrzebujemy jego pomocy. Winniśmy natychmiast zwrócić się
ku niemu, błagać go o ratunek, by
chronił nas tak jak Dziecię Jezus
przed szatańskimi mocami.
Ojciec Święty przywołując
doświadczenia ostatnich miesięcy podkreśla, że wszyscy mogą
w św. Józefie znaleźć orędownika,
pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach. Ten wielki święty
przypomina – dodaje papież, że „ci
wszyscy, którzy są pozornie ukryci
lub na «drugiej linii» mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo
uznania i wdzięczności”.
Papież Franciszek w swym Liście nazwał św. Józefa – ojcem
z twórczą odwagą. Owa twórcza odwaga objawia się w obliczu trudności. Doświadczając ich „można zatrzymać się i zejść z pola walki lub
jakoś coś wymyślić”. Patrząc na życie
św. Józefa dostrzegamy jego odpowiedzialność za Dziecię Jezus i Jego
Matkę Maryję oraz wiarę i ufność
pokładaną w Bogu, dzięki którym potrafił on zawsze problemy i trudności
przekształcić w szansę.
Niech zatem św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając
trudności dzisiejszych czasów nie
wątpili w obecność Boga w naszym
życiu i w Nim swą ufność pokładając, troszczyli się o największy
skarb naszej wiary, którym są Jezus
i Maryja.
ODPUSTY
NA ROK ŚW. JÓZEFA
Na ten czas Penitencjaria
Apostolska wydała dekret, zachęcający do skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi

akaz kościelny, a także Kodeks
Prawa Kanonicznego nakazuje
wiernym spowiadać się przynajmniej raz w roku (por. KPK 920).
Podobnie Katechizm Kościoła Katolickiego zachęca do przyjmowania Komunii Świętej podczas uczestnictwa
w Eucharystii, zobowiązując wiernych
do tego przynajmniej raz w roku, szczególnie w okresie wielkanocnym. Ale,
z drugiej strony, Kościół zaleca przyjmowanie Komunii Świętej w niedziele
i święta lub częściej, nawet codziennie
(por. KKK 1389).
Należy jednak pamiętać, że każdy
chrześcijanin jest powołany przez Boga
do doskonałości i świętości: „Bądźcie
więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (por. Mt 5, 48).
Dlatego należy zawsze starać się być
w stanie łaski uświęcającej i nie zwlekać
z pojednaniem z Bogiem i Kościołem
po grzechu śmiertelnym. Nawet, gdy
udaje się unikać grzechów śmiertelnych, nie wolno trwać w grzechach
codziennych przez bardzo długi czas.
Wskazane jest spowiadanie się co
najmniej raz w miesiącu, a zwłaszcza
przed dużymi świętami kościelnymi.
Przed ważnymi wydarzeniami życiowymi, na przykład, po osiągnięciu
pełnoletności, przed przyjęciem sakramentów małżeństwa, bierzmowania
lub namaszczenia chorych, a także
w ciężkiej chorobie, można dokonać generalnej spowiedzi – zrobić rachunek
sumienia z całego życia lub z jego dłuższego okresu i wyznać wszystkie grzechy, które można sobie przypomnieć.
warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna,
modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyrzeczenie się przywiązania do grzechu).
Udziela się zatem odpustu
zupełnego wszystkim, którzy:
• przez co najmniej pół godziny
będą rozważać Modlitwę Pańską
lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym
rozważanie o św. Józefie;
• na wzór św. Józefa spełnią
uczynek miłosierdzia względem
ciała lub względem duszy;
• odmawiać będą Różaniec
Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi;
• powierzać będą codziennie swoją działalność opiece
św. Józefa, a także będą wzywali
do Rzemieślnika z Nazaretu w
modlitwach wstawienniczych za
tych, którzy szukają pracy, aby
mogli znaleźć zajęcie, oraz aby
praca wszystkich ludzi była bardziej godna;
• odmawiać będą Litanię
do św. Józefa lub też jakąś inną
modlitwę do niego;
• modlić się będą w intencji
Kościoła
prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz
oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego
rodzaju.
Ponadto odpust można uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek
modlitwy prawnie zatwierdzonej
lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa z okazji
dni jemu poświęconych, a więc:
19 marca – uroczystość
św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny;
1 maja – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika;
19 dnia każdego miesiąca;
w każdą środę, czyli w dzień
szczególnie poświęcony św. Józefowi.
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„JEST TU TAK CIEMNO, ŻE NIE WIDZĘ, GDZIE MAM IŚĆ...”.

GROMNICZNE ŚWIECE JAKO SYMBOL CHRYSTUSA
Wszyscy zbieraliśmy się razem
i modliliśmy się na różańcu
za swoją rodzinę, o dobrą pogodę wiosną i latem, o dobre
zbiory.

ciąg dalszy ze str. 1
Olga Sielicka

Ks. Władysław Surwiło

Dawniej ludzie obawiali się, że świec może nie wystarczyć, więc święcono ich
dużo. Tradycja ta pozostała
do chwili obecnej.
Natalia, Podłabienie
Święcono wiele świec, aby
było na zapas. Wsiadaliśmy
na wóz zaprzężonym w konia
i jechaliśmy 5 km do kościoła
w Adamowiczach. Pieszo nie
zawsze można było dotrzeć:
zimy były mroźne i śnieżne,
samochodu jeszcze wtedy nie
mieliśmy. Świece były również
używane na pogrzebie, zapalane podczas burzy.
Weronika Honczar

Od IV wieku na wschodzie
święto Ofiarowania Pańskiego uroczyście obchodzone było
procesją zwaną „Spotkanie”,
co wskazywało na swoiste połączenie Starego i Nowego
Testamentu. Tradycja została ustanowiona na pamiątkę
spotkania niemowlęcia Jezusa
Chrystusa z przedstawicielami
Starego Testamentu – starcem
Symeonem i Anną-prorokinią
– w Świątyni Jerozolimskiej.
Historycznym
fundamentem
uroczystości jest opis tego wydarzenia umieszczony w Ewangelii św. Łukasza. Prawo, zgodnie z którym każdy pierworodny
chłopiec – żydowski chłopiec
– miał być ofiarowany Bogu
w Świątyni, zostało ustanowione dla upamiętnienia wyjścia
Hebrajczyków z Egiptu: wyzwolenia z niewoli, uratowania
pierworodnych Hebrajczyków
przed śmiercią. Nie oznaczało to, że dziecko „oddawano”
na służbę kapłańską. Gest był
symboliczny – Bogu poświęcano to, co było największą
wartością dla jego rodziców.
Proponowano złożenie w ofierze parę synogarlic lub dwóch
młodych gołębi.
W święto Ofiarowania Pańskiego święci się świece woskowe. Są one uważane za
symbol Chrystusa, który przyniósł światło wiecznej Prawdy
wszystkim narodom. Gromnice
symbolizują także Maryję – pokorną sługę Bożą, pełną łaski,
w duszy której zawsze płonęło
światło wiary, nadziei i miłości.
Nazwa świec jest związana
z tradycją zapalania ich podczas burzy i grzmotu, aby chronić dom i gospodarstwo przed
piorunami. W takich przypadkach są umieszczane na oknie
lub przed obrazem Najświętszej
Maryi Panny, a gdy w pobliżu

Ludzie od dawna uważają świecę gromniczną za środek broniący dom i rodzinę

pojawia się pożar, są wynoszone na ulicę, a ludzie modlą
się o obronę przed niebezpieczeństwem. Poświęcone gromnice są zwykle przechowywane
przy świętym obrazie. Z zapaloną świecą idą na spotkanie
z księdzem niosącym Najświętszy Sakrament do chorego,
a w chwili śmierci wkładają ją
do ręki umierającego.
Ludzie powierzają Bogu
swoje domy oraz zwierzęta
domowe i wierzą, że gromniczna świeca chroni przed
burzą.
Teresa, Szczuczyn
Podczas burzy we wsi babcia
zapalała jedną świecę i stawiała na parapecie, a drugą dziadek niósł w szklance do stodoły.
W ten sposób chroniono dom,

rodzinę i całe gospodarstwo
przed burzą.
Weronika, Grodno
Kiedyś w Grodnie była silna burza, huragan, porywisty
wiatr. Wiele drzew zostało powalonych w całym mieście, a na
pobernardyńskim kościele pochylił się krzyż. Zapaliłam świecę gromniczną – i żadna gałąź
w pobliżu domu nie została złamana, żadna roślina na klombie
kwiatowym nie ucierpiała. Tak
nas chroniła Matka Boża.
Często świecę gromniczną podaje się umierającemu człowiekowi, wierząc,
że Chrystus oświetli drogę
do Królestwa Niebieskiego.
Andrzej, Grodno
Moja
matka
walczyła

z rakiem przez 5 lat. Gdy umierała w moich ramionach, poprosiła o świecę ze słowami:
„Jest tu tak ciemno, że nie widzę, gdzie mam iść”. Zmarła
z gromnicą w rękach.
Janina, Porzecze
W wiosce mieliśmy tradycję
przynoszenia świec gromnicznych na pogrzeb. Następnie
zapalaliśmy je, gdy odmawialiśmy Różaniec i „Anioł Pański” za duszę zmarłego przez
30 dni.
Dobrą tradycją jest wspólna modlitwa wieczorami, gdy
można również zapalać świecę gromniczną.
Anna, Kopciówka
Zapalaliśmy
gromnicę
zimą na wieczornej modlitwie.

Jednak, oprócz wszystkich
wyżej wymienionych, istnieją również znaki i tradycje, których Kościół katolicki
nie akceptuje. Niestety jest
ich wiele. Czasami praktykuje się wszelkiego rodzaju przesądy na dzieciach
(na przykład, podpalają końce włosów), aby nie bały się
burzy. Często wykonuje się
niepotrzebne obrzędy podczas pogrzebu krewnych (na
przykład, trumnę „pokrapia
się” woskiem). Świece gromniczne są również używane
do wróżenia.
Święte rzeczy przeznaczone do kultu Bożego poprzez poświęcenie lub błogosławieństwo muszą być
traktowane z szacunkiem.
Nie można ich używać do niewłaściwych celów, ponieważ
w przeciwnym razie mogą wystąpić złe konsekwencje.
Lepiej jest zapalić gromnicę, zebrać rodzinę i pomodlić
się do Matki Bożej na różańcu
– będzie to najlepsze wykorzystanie poświęconej świecy.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

24 stycznia – III Niedziela zwykła
Mk 1, 14-20
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię!”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich
Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast,
porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza,
i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni,
zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Poznawać i kochać Boga

Nauka o królestwie Bożym zajmuje centralne miejsce w nauczaniu Chrystusa. W osobie Jezusa Bóg przychodzi do ludzi i chce królować w ich życiu.
Na tyle „bliskie jest królestwo Boże”, na ile Wszechmogący w Chrystusie zbliżył
się do ludzkiego serca. Królestwo Boże posiada swoją specyfikę i różni się zdecydowanie od jakiegokolwiek ziemskiego królestwa. Jego wyjątkowość wyraża
się w tym, że królestwo Pana ma przeniknąć do wnętrza człowieka, opanować
jego myśli, uczucia i pragnienia, potrzeby, codzienne obowiązki. Oznacza to,
że królestwo Boże musi najpierw zaistnieć w sercu człowieka, aby on przez całą
wieczność mógł korzystać z jego duchowego bogactwa.
Aby tak się stało konieczne jest nawrócenie osoby, które nie może dokonać
się bez głębokiej wiary w Ewangelię. Konkretnym wyrazem obecności królestwa
Bożego w sercu człowieka jest pójście za Chrystusem, stanie się Jego uczniem
przez naśladowanie Jego postawy.
Nie czekajmy na czas Wielkiego Postu czy Adwent. Nie zwlekajmy z naszym
nawróceniem. Niech każdy nowy dzień, który daje nam Pan, będzie dla nas okazją, by zbliżyć się do Niego i jeszcze bardziej Go poznawać i kochać.
Panie Jezu Chryste, spraw, aby każdy poranek przybliżał mnie jeszcze bardziej do Ciebie, ponieważ wtedy będę miał pewność, że nic mi nie grozi i że jestem w Twoich bezpiecznych dłoniach.

31 stycznia – IV Niedziela zwykła
Mk 1, 21-28
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był
właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem,
kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!”.
Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka
z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła
się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Otworzyć się na Bożą łaskę

Wypędzając ducha nieczystego z człowieka opętanego, Chrystus potwierdza swoje bóstwo. Ukazuje, że jako Bóg posiada moc nie tylko nad światem materialnym,
ale także nad światem złych duchów, który ciągle mąci, niepokoi, kusi, sprowadza
na manowce zła i grzechu.
Wielkim błędem, który popełnia wielu współczesnych ludzi, jest nie tylko ignorowanie istnienia złego ducha, ale także naiwne myślenie, że jeżeli ciemne moce
działają na tym świecie, to objawiają się w innych, nigdy w nas samych. Oczywiście,
że jest to okłamywanie samych siebie. Każdemu z nas zagraża bowiem w jakimś sensie opętanie przez złego ducha.
Może nie jesteśmy opętani przez złego ducha w takim stopniu jak ten nieszczęśliwy człowiek z Ewangelii, tym niemniej w każdym z nas jest jakaś cząstka złego ducha,
którą przy pomocy Chrystusa powinniśmy z serca wyrzucić. Tak jak Jezus pomógł
opętanemu człowiekowi, jest również gotów nieustannie pomagać nam. Wystarczy
mieć silną wiarę i wystawić się na promienie Jego łaski.
Panie Jezu Chryste, pomagaj mi odrzucać pokusy złego ducha, zawsze stawać
w obronie dobra, a w sercu nosić jedynie Twoją nieskończoną łaskę.
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Z głębi serca

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
CZESŁ AWOW I PAW LU K I EW ICZOW I

z okazji urodzin życzymy, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens
powołania. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata życia, dając satysfakcję i radość z tego wszystkiego, czego udało
się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie jeszcze wielu nowych celów. Życzymy wytrwania i
cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej,
wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu, który zapali wszystko wokół Ciebie szczęściem i radością. My zaś w sposób
szczególny ogarniamy Cię naszą modlitwą, by
Bóg Cię błogosławił oraz nieustannie umacniał swoją łaską i pokojem.

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
PAW ŁOW I BI A ŁONOSOW I

z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich dłoniach, błogosławi każdy Twój dzień, Duch
Święty hojnie udziela swych darów, a Matka
Najświętsza zawsze ma Cię w swojej opiece,
abyś mógł w dobrym zdrowiu pełnić wolę Bożą.

z okazji urodzin i imienin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pomyślności
we wszystkich sprawach oraz szczerych i życzliwych ludzi obok. Niech Ci nigdy nie zabraknie sił, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu,
a każda chwila życia będzie radosna i błogosławiona. Niech Pan obdarza Cię swoimi nieWdzięczni parafianie z Makarowiec zliczonymi łaskami, a Jego Matka zawsze ma
w swojej opiece.

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
EUGEN I USZOW I BORYSI U KOW I

Wierni parafii Hołynka

z okazji urodzin przesyłamy moc najpiękniejszych życzeń: opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona, obfitych łask Bożych i
darów Ducha Świętego. Niech Twoja droga
Parafianie z Rosi kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona,
a szczera modlitwa i mądre, pouczające kazaCZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
nia przenikają głęboko, radując ludzkie serca.
L EONOW I Ł A DYSZOW I
Bądź kapłanem na wzór Jezusa Chrystusa i naz okazji Świąt Bożego Narodzenia i urodzin z ca- dal uświęcaj ludzi, dając świadectwo prawdziłego serca życzymy obfitych łask Bożych, darów wego chrześcijanina.
Parafianie kościoła
Ducha Świętego oraz łaskawej pomocy Matki
pw. św. Andrzeja Boboli i Świętej Rodziny
Miłosierdzia. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, radością, dobrocią, miłością,
nadzieją i wiarą. Niech posługa duszpasterska CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU K A NON I KOW I
przynosi obfite owoce, a nasza modlitwa będzie ZDZISŁ AWOW I W EDEROW I
z okazji 85-lecia urodzin składam najserdeczdla Ciebie wsparciem w trudnych chwilach.
Z pamięcią w modlitwie wierni parafii niejsze życzenia: zdrowia, sił i pomyślności
Trójcy Przenajświętszej we wsi Wojstom w posłudze Bogu i ludziom. Niech dobry Jezus, którego wybrałeś, idzie obok z Tobą, a
CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
Matka Boża opiekuje się i pomaga w trudnych
PAW ŁOW I GI EDROJCIOW I
chwilach.
z okazji imienin składamy najpiękniejsze żyZe szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
czenia: mocnego zdrowia na długie lata życia, sił, radości, uśmiechu na co dzień, pogody CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej, WA L ER EM U SPI RY DONOW I
dużo łask Bożych, obfitych darów Ducha Świę- z okazji imienin składamy najserdeczniejsze
tego oraz nieustannej opieki Maryi Panny życzenia: dobrego zdrowia, optymizmu, sił, zai świętego patrona. Niech Twa droga życio- pału i wytrwałości w realizacji planów i zamiawa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a do- rów. Niech każda chwila życia będzie szczęślibroć, wiara i życzliwość ludzka zawsze Ci wa, radosna i błogosławiona Bogiem. Życzymy
obfitych darów Ducha Świętego oraz troskliwej
towarzyszą.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego opieki Matki Bożej i świętego patrona.
Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Perstunia i Hołynki

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I GI EDROJCIOW I

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MARIANOWI CHAMIENI
przesyłamy wyrazy szczerego żalu i
współczucia z powodu odejścia do życia
wiecznego kochanej mamy. Niech
miłosierny Bóg jak najszybciej przyjmie
jej duszę do swojego Królestwa.

Wierni kościoła
św. Siostry Faustyny w Suboczach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MARIANOWI CHAMIENI
z powodu śmierci mamy wyrazy
głębokiego i szczerego współczucia,
połączone z modlitwą,

składają parafianie
z Szydłowic wraz z ks. Piotrem i s. Eligią

SZANOWNEJ PANI
ORGANISTCE TERESIE
z powodu śmierci mamy składamy
wyrazy chrześcijańskiego wsparcia i
współczucia. Wieczny odpoczynek
daj jej, Panie!

Parafianie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
w Sylwanowcach oraz wierni ze wsi Płoskowce

Z szacunkiem i wdzięcznością wierni parafii Mścibowo

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
religijne

redakcja
białoruska

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Po modlitewnym pożegnaniu ze
zmarłym metropolitą Filaretem, honorowym patriarszym egzarchą Białorusi, który odszedł do życia wiecznego
12 stycznia, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przypomniał, że metropolita
Filaret był obecny podczas jego pierwszej Mszy Świętej na Białorusi jako biskupa i szczerze cieszył się, że katolicy
w końcu mają swojego przywódcę i że
nastąpi odrodzenie Kościoła.
Arcybiskup nazwał metropolitę Filareta swoim przyjacielem i zaznaczył, że
nauczył się od niego otwartości w relacjach z innymi wyznaniami oraz umiejętności prowadzenia dialogu z ludźmi
o różnych poglądach i przekonaniach.

Co sądzić o dzisiejszej białoruskiej
rzeczywistości, gdzie bliźni podniósł
rękę na bliźniego, a pokrzywdzony
nie doczekał sprawiedliwości? Zwrócić się ku sprawiedliwości Bożej, która przejawia się w walce o prawdę
dla drugiego, o jego uczynki, wolność,
o jego szczęście. Pod tym względem
z Bożą sprawiedliwością wszystko jest
jasne – chodzi o troskę o innych ludzi.
Trzeba nieść bliźnim wiarę czynami,
nieobojętnością i otwartością. I chociaż teraz przeżywamy trudny czas,
to jest to święty czas. Ponieważ jest
momentem oczywistego zderzenia
dobra ze złem…

70 lat temu Dobra Nowina z Watykanu zaczęła brzmieć i rozprzestrzeniać się po białorusku: w styczniu
1950 roku rozpoczęła się regularna
transmisja białoruskojęzycznego programu w Radiu Watykańskim.
U jego początków stał ks. Piotr
Tatarynowicz, ksiądz katolicki z Pińszczyzny. Siedziba białoruskiej redakcji stopniowo stała się miejscem
spotkań słynnych białoruskich postaci
w sercu katolicyzmu. Bywali tu Wasil Bykow, Rygor Borodulin, Adam
Mal,dzis, Janka Zaprudnik, o. Aleksander Nadson, kard. Kazimierz Świątek i
inni. W 1980 roku redakcję odwiedził
także papież Jan Paweł II.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz mianował ks. Dymitra Lewczyka, dotychczas studenta Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie (Polska),
proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Gierwiatach (dekanat
Ostrowiec) – jednej z najbardziej znanych świątyń na Białorusi. Ks. Dymitr
zastąpi na tym stanowisku ks. Anatolija
Markowskiego, który ukończył posługę
w diecezji grodzieńskiej i powrócił do
pracy w archidiecezji wileńskiej (Litwa).
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo Życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz, założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka;
rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4; tel: (80152) 61-05-37; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. Red. techniczny Jerzy Ławysz.
Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня», ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafistów 4; nr zam. 220; nakład: 3900;
objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna.

