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Wybrał Boga

Miał przed sobą karierę prawniczą i ślub z bo-
gatą dziewczyną. Wybrał kapłaństwo, by umac-
niać w wierze katolików i odzyskać dla Chrystu-
sa tych, którzy przeszli na kalwiznizm.
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Poznajemy osobę Pier Giorgia Frassati – błogosła-
wionego, który był „do tańca i do różańca”.

Dotyk
do błogosławionego

Współmałżonkowie najczęściej nie mają odwagi 
lub nie potrafią porozmawiać ze sobą na te te- 
maty.

Seksualne problemy
w małżeństwie
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FORMACJAFORMACJA
SEMINARZYSTY – ŚCIEŻKA, SEMINARZYSTY – ŚCIEŻKA, 
KTÓRA ROZPOCZYNA SIĘ KTÓRA ROZPOCZYNA SIĘ 

PRZED SEMINARIUMPRZED SEMINARIUM

Jedną z praktyk duchowych kleryków jest częsta spowiedź
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Z tej młodzieży, którą mamy, wychodzą przyszli księża. I każdy z nas może 
stać się przykładem, który ukształtuje w osobie lub potwierdzi jej właści-
we wartości. Dlatego też odpowiedzialność za to, jakich duchownych kie-
rowników będziemy mieli, spoczywa na każdym z nas.

Nazaretanki są jedną z naj-
większych kobiecych zgro-
madzeń na Białorusi. Siostry 
przeważnie pracują w więk-
szych parafiach na Grodzień-
szczyźnie i prowadzą kate-
chezę dla dzieci i młodzieży. 
Z siostrą odpowiedzialną za 
pracę z dziewczynami roz-
mawiamy o współczesnych 
wyzwaniach i sukcesach 
chrześcijańskich formatorów. 
Również o tym, dlaczego spa-
dek liczby powołań nie jest 
powodem do smutku.

CELEM NIE JESTCELEM NIE JEST
WYPEŁNIENIE KLASZTORUWYPEŁNIENIE KLASZTORU

POWOŁANIAMI, LECZ ZADBANIE POWOŁANIAMI, LECZ ZADBANIE 
O MŁODĄ OSOBĘO MŁODĄ OSOBĘ

Rekolekcje dla dziewcząt w Nowogródku
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                         Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

28 stycznia
Wspomnienie św. Tomasza 

z Akwinu, prezbitera i doktora 
Kościoła. 

Święty Tomasz jest uważany  
za wybitnego teologa i filozofa ka-
tolickiego, największego z uczonych 
średniowiecza. Wywarł on głęboki 
wpływ na kierunek zachodniej my-
śli chrześcijańskiej. Zawsze gorliwie 
poszukiwał prawdy, którą pragnął 
dzielić się ze światem. Realizując 
dominikański wzór „przekazywać 
innym sprawy przemodlone”, wołał: 
„chciałbym zrozumieć Boga!”. Mó-
wiono o nim, że „między uczonymi 
był największym świętym, a między 
świętymi największym uczonym”.

  29 stycznia
Wspomnienie bł. Bolesławy 

Marii Lament, dziewicy. 
Błogosławiona Bolesława głębo-

ko przejęta brakiem jedności Kościo-
ła, w 1905 roku założyła w Mohyle-
wie Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 
Świętej Rodziny, wyznaczając mu  
za cel szczegółowy działalność zmie-
rzającą do zjednoczenia chrześcijan 
i umacnianie w wierze katolików. 
Odznaczała się wielką miłością  
do Eucharystii i Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa oraz ogromną żar- 
liwością apostolską i ekumeniczną.   

2 lutego
Święto Ofiarowania Pań-

skiego (Matki Bożej Gromnicz-
nej). 

40 dni po Bożym Narodzeniu 
przypada święto Ofiarowania Pań-
skiego zwane świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Jest to pamiątka ofia-
rowania Pana Jezusa w świątyni 
jerozolimskiej i dokonania przez 
Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. 
To święto zamyka cykl uroczysto-
ści związanych z objawieniem się 
światu Słowa Wcielonego. Liturgia  
po raz ostatni w tym roku ukazuje 
nam Chrystusa-Dziecię. 

3 lutego
Wspomnienie św. Błażeja, 

biskupa i męczennika. 
Święty Błażej za życia był nie-

złomny w obronie wiary. Jest patro-
nem lekarzy oraz wszystkich, którzy 
borykają się z chorobami gardła i 
strun głosowych. Dla współczesnych 
ludzi jest przykładem wytrwałego 
człowieka, który bezgranicznie za-
ufał Bogu. Oddał życie w imię Jezu-
sa Chrystusa. W dniu, gdy Kościół 
wspomina w liturgii tego świętego,  
w świątyniach udzielane jest tzw. 
błogosławieństwo św. Błażeja. Pod-
czas ceremonii duchowny dotyka 
gardło dwiema skrzyżowanymi świe-
cami. Błogosławieństwo chronić ma 
także przed zarazą i bólami zębów. 

5 lutego
Wspomnienie św. Agaty, 

dziewicy i męczennicy. 
Święta Agata należy do grona 

najbardziej czczonych świętych. W 
jej życiorysie możemy wyczytać, że 
była „piękna, młoda i niewinna, nie-
złomna w obronie wiary chrześcijań-
skiej, za co poniosła śmierć męczeń-
ską”. Do dziś zachował się zwyczaj 
błogosławieństwa chleba podczas 
Mszy świętych w dniu wspomnienia 
św. Agaty. Trzymany w naszych do-
mach ma chronić przed pożarami.

Jednym z najważniejszych zadań spoczywających na każdym pokoleniu ludzi jest 
właściwe i odpowiedzialne wychowanie młodzieży. W obecnym czasie przyspie-
szonych przemian o charakterze kulturowym zadanie to staje się czymś prawdziwie 
palącym. 

W tym wielkim zadaniu wychowania młodzieży jest obecny także Kościół, który 
pragnie towarzyszyć wszystkim ludziom młodym w odkrywaniu godności, powoła-
nia i ostatecznego celu ich życia. 

Ojciec Święty Franciszek w swoim nauczaniu bardzo często zachęca ludzi mło-
dych, by nie lękali się słuchać Ducha Świętego, który podpowiada im odważne 
decyzje, i by nie zwlekali, gdy sumienie wymaga od nich podjęcia ryzyka, aby iść 
za Nauczycielem.

Otoczmy żarliwą modlitwą młodzież naszej diecezji, żeby mogła rozwijać to 
wszystko, co jest bogactwem ich życia i znaleźć tych, którzy im w tym pomogą!

Aktualności 

 Ks. Jerzy Martinowicz 

Franciszek przyszedł  
na świat 21 sierpnia  
1567 roku w Alpach Wy-

sokich pod Thorenes, jako 

najstarsze z 13 dzieci Fran-
ciszka di Boisy, kasztelana  
w Nouvelles oraz Franciszki  
z rodu Sionnaz. W domu 
otrzymał głębokie katolickie 
wychowanie, a największy 
wpływ na jego życie wywarła 
matka, która była pełna spo-
koju, łagodności i pracowito-
ści. To ją – w swoim przyszłym 
nauczaniu – będzie stawiał  
za wzór zjednoczenia czło-
wieka z Bogiem wśród licz-
nych zajęć dnia codziennego.

LOS CZY WYBÓR
Już jako piętnastoletni 

młodzieniec rozpoczął stu-
dia na uniwersytecie w Pary-
żu. Najpierw studiował teo-
logię i zagadnienia biblijne, 
a także uczył się języków:  

hebrajskiego i greckiego. Póź-
niej, za namową ojca prze-
niósł się do Padwy i rozpo- 
czął studia prawnicze, któ-
re miały mu otworzyć drogę  
do kariery urzędniczej.

W czasie studiów owładnęły 
nim wątpliwości czy się zbawi, 
czy nie jest przeznaczony na 
potępienie. Miało to zapew-
ne związek z wystąpieniem  

we Francji Kalwina ze swoją 
nauką o przeznaczeniu. Odzy-
skał spokój dopiero wówczas, 
gdy oddał się w opiekę Matki 

Bożej, prosząc, by zawsze przy 
nim była.

Po ukończeniu studiów 
Franciszek udał się do Lore-
to, gdzie w 1591 roku złożył 
śluby czystości, a następnie 
udał się do Rzymu. Gdy wrócił  
do domu, ojciec miał już dla 
niego gotowy plan na przy-
szłość. Zamierzał wprowadzić 
swojego syna jako adwokata i 
prawnika do senatu w Cham-
bery. Czynił także starania, 
by ożenić go z bogatą dzie-
dziczką, Franciszką Suchet  
de Mirabel. Franciszek jednak 
ku wielkiemu niezadowoleniu 
ojca obie propozycje stanow-
czo odrzucił i w 1593 roku 
przyjął święcenia kapłańskie.

MISJONARZ
Z HUMOREM

Został mianowany prepo-
zytem kolegiaty św. Piotra, co 
uczyniło go drugą osobą po 
miejscowym biskupie. Za zgo-
dą hierarchy Franciszek udał 
się jako misjonarz do okręgu 
Chablais. Niestrudzenie prze-
mierzał Alpy, chodził od wio-
ski do wioski odwiedzając za-
grody wieśniaków. Na murach 
i parkanach rozlepiał ulotki 
– zwięzłe wyjaśnienia prawd 
wiary. Być może dlatego właś-
nie Kościół ogłosił św. Fran-
ciszka Salezego patronem ka-
tolickich dziennikarzy.

Miał dar nawiązywa-
nia kontaktu z ludźmi pro-
stymi, umiał przekonać ich  
do swoich racji, a każde spot-
kanie z drugim człowiekiem 
okraszał dobrym humorem.  
Franciszek z natury skory 

był do wybuchów. Jednakże 
długoletnią pracą nad sobą 
potrafił zdobyć się na tyle 
słodyczy i dobroci, że przy-
równywano go do samego 
Chrystusa. I w końcu zaczęto 
nazywać go „światowcem po-

śród świętych”. W kontaktach 
między ludźmi wyznawał za-
sadę: „Więcej much się zła-
pie na kroplę miodu aniżeli  
na całą beczkę octu”.

DROGOWSKAZ DLA
ŻYJĄCYCH W ŚWIECIE

Franciszek stworzył nowy 
ideał pobożności – wydo-
był z ukrycia życie duchowe, 
wewnętrzne, praktykowane  
w klasztorach, aby „wskazy-
wało drogę tym, którzy żyją  
w świecie”. We współpracy 
z św. Joanną Franciszką de 
Chantal założył nową rodzinę  

zakonną sióstr Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
(wizytek).

Zmarł nagle w Lyonie, 
wracając ze spotkania z kró-
lem Francji 28 grudnia 1622 
roku. Jego ciało przeniesiono 

do Annecy, gdzie spoczęło  
w kościele macierzystym 
Sióstr Nawiedzenia, serce zaś 
zatrzymały wizytki w Lyonie.

Beatyfikacja odbyła się 
w 1661 roku, a kanonizacja 
cztery lata później. Papież 
Pius IX św. Franciszka Sale-
zego ogłosił doktorem Koś-
cioła w 1877 roku, a Pius XI  
w 1923 roku patronem dzien-
nikarzy i prasy katolickiej. 
Jest czczony również jako 
patron wizytek, salezjanów 
i salezjanek – Towarzystwa  
św. Franciszka Salezego, zało-
żonego przez św. Jana Bosko.

WYBRAŁ 
BOGA

Święty Franciszek Salezy zalecał wiernym, aby 
próbowali dostosować pobożność do swych 
sił, zajęć i obowiązków: „Pobożność, jeśli jest 
doskonała i szczera, niczego nie rujnuje, ale 
wszystko udoskonala i dopełnia”.

Co roku w dzień wspo-
mnienia św. Francisz-
ka Salezego papież 
ogłasza orędzie na 
Światowy Dzień Środ-
ków Społecznego 
Przekazu.
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Wspomnienie św. Franciszka Salezego przypa-
da 24 stycznia.
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– Księże Janie, jacy młodzi 
ludzie przychodzą do semina-
rium?

– Biorąc pod uwagę tenden-
cję, która obecnie istnieje, sze-
reg seminarzystów się zmienił. 
Wcześniej, gdy sam wybierałem 
się na studia, bardziej przycho-
dziły młode osoby zaraz po szko-
le lub ze średnim wykształceniem 
branżowym. Teraz mogę śmiało 
powiedzieć, że wielu przychodzi 
po znacznych doświadczeniach 
życiowych (jest takich 40%). 
Być może chcą sprawdzić, czy 
ich chęć pójścia do seminarium  
nie jest chwilową euforią. W koń-
cu jest to decyzja na całe życie.

– Co ma większy wpływ  
na dojrzałość duchową semina-
rzystów rodzina czy parafia?

– Początkowo na rozwój re-
ligijny, duchowy wpływa rodzi-
na. Ponieważ z niej człowiek 
wynosi wartości i priorytety. Nic 
dziwnego, że wiele dokumentów 
kościelnych mówi, że rodzina 
jest Kościołem domowym. Jest 
to środowisko, w którym przy-
szły seminarzysta i ksiądz uczy 
się podstawowych rzeczy. Jed-
noznacznie ważna jest również 
formacja w parafii: przykład  
kapłana, jego oddanie służbie 
mogą zainspirować młodego 
człowieka do wybrania odpo-
wiedniej ścieżki.

Zdarza się oczywiście, że ro-
dzina jest słaba pod względem 
wiary i właśnie komunikacja  
w parafii otwiera głos powoła- 
nia. Każdy przypadek jest wy-
jątkowy. Nie należy wszystkich 
równać jedną miarą, jakby wszy-
scy seminarzyści zostali zabrani 
z linii produkcyjnej. Jest w tym 
bogactwo, że klerycy pochodzą  
z różnych rodzin i parafii.

– Jakie są największe luki  
w duchowym uformowaniu 
alumnów?

– Znaczną większość semina-
rzystów stanowią osoby wywo-
dzące się z tradycyjnych rodzin, 
w których praktykuje się wiarę, 
a także z parafii, w których do-
brze funkcjonuje życie parafial-
ne. Dlatego otrzymują niezbęd- 
ną formację i trudno mówić  
o jakichś lukach. Jeśli chodzi  
o Katechizm – mają wystarcza-
jący poziom wiedzy. Jedyne, 
czego nie można wykluczyć, to 
zrozumienie i postrzeganie pew-
nych rzeczy przez każdą osobę.  
Na przykład, jeśli do seminarium 
przychodzi młody mężczyzna  
w wieku 18 lat i osoba, która ma 
26 lat, to ich postrzeganie życia 
duchowego będzie się różnić. 
Ważną rolę odegra tutaj „ba-
gaż” w postaci pracy czy nauki  
na uniwersytecie, przerwy w 
uczestnictwie w życiu Kościoła, 
pewnego kryzysu życiowego itp.

– Jaki procent studentów 
odchodzi z seminarium? Jakie 
mogą być przyczyny?

– Czas formacji seminaryjnej 
to także czas rozpoznania swo-
jej drogi życiowej. Naturalne jest 
więc to, że podczas nauki mło-
dy człowiek zdaje sobie sprawę,  
że musi zacząć szukać gdzie in-
dziej. Zdaje sobie sprawę, że chce 
służyć Bogu, ludziom, Kościołowi 
w inny sposób.

Nie mogę podać procentu, ile 
osób odchodzi. Na przykład, gdy 
sam studiowałem, na pierwszym 
roku było nas 12, na ostatnim 
– 6. Nie wziąłbym jednak odpo-
wiedzialności za stwierdzenie,  
że połowa odchodzi.

Czasami młodemu czło-
wiekowi trudno jest radykalnie 
zmienić swój styl życia: widzi, 
że musi żyć zgodnie z określo-
ną codzienną rutyną, że istnieją  
wymagania, które go dotyczą.  
Być może inaczej wyobrażał so-
bie życie seminaryjne. Jednak 
wszystkie wymagania nie ist-
nieją po to, by ograniczyć, ale 
by pomóc w formacji duchowej 
i intelektualnej. Wybierając się 
do seminarium, musisz to zro-
zumieć. Ze względu na powo-
łanie konieczne będzie porzu-
cenie pewnych rzeczy, działań. 
Nawiasem mówiąc, łatwiej jest 
młodzieńcowi, który ukończył 
szkołę „wlać się” w rutynę semi-
narium niż młodemu człowiekowi  
z pewnym doświadczeniem ży-
ciowym, który sam organizował 
swoją codzienność.

Ostatecznie jednak wiele za-
leży od postaw i samodyscypliny 
samego kandydata. Pan Bóg daje 
powołanie, i ważne jest, w jaki 
sposób współpracujemy.

– Dlaczego młodzi ludzie, 
którzy podjęli decyzję o odejściu 
z seminarium, nie stają się ak-
tywnymi świeckimi członkami 
wspólnoty Kościoła? Początko-
wo chcieli poświęcić mu swoje 
życie.

– Mam doświadczenie  
w kontaktach z ludźmi z różnych 
kultur i naprawdę widziałem, jak 
ważną rolę odgrywają inicjaty-
wy parafian. Myślę, że czynnik 
kulturowy naszego kraju wpływa 
na wspomnianą sytuację. Wielu 
postrzega udział w życiu para-
fialnym jako coś anonimowego: 
był na Mszy świętej w niedzie-
lę, wyspowiadał się, gdy poczuł 
potrzebę, przyprowadził dzieci 
na katechezę, przyjął kapłana 
z wizytą duszpasterską – i wy-
starczy. Być może myśl „Dlacze-
go miałbym jeszcze coś robić?” 
leży w sposobie myślenia ludzi. 
Z drugiej strony aktywny udział 
w życiu parafialnym osoby świe-
ckiej wymaga czasu i poświęce-
nia, nie mówiąc o obowiązkach 
rodzinnych i zawodowych. Każ-
da inicjatywa wymaga stałego 
wysiłku, gdyż nie będziesz prze-
cież zawsze przelewał z pustego  
w próżne.

– Ksiądz jako prefekt odpo-
wiedzialny jest za wychowanie, 
jaką strategię Ksiądz wybrał,  
na co zwraca uwagę?

– Nic nowego nie wymyśli-
łem. Istnieją dokumenty Kościo-
ła, które wyraźnie regulują proces 
przygotowania do kapłaństwa.  
W szczególności mówią, że po-
czątkowo przykładem formacji 
przyszłych kapłanów jest wspól-
nota 12 apostołów. Jest to pierw-
sze seminarium uczniów, które 
zgromadził Chrystus. Razem  
z Nim zrozumieli, jak głosić Sło-
wo Boże i historię zbawienia. 
Przenosząc to do czasu współ-
czesnego, ja, jako prefekt, jestem 
tylko narzędziem, które pomaga 

kandydatowi w jego przygoto-
waniu. A Tym, który kształtuje  
i wychowuje, jest przede wszyst-
kim Pan Bóg.

Osobiście staram się być  
w stałym dialogu z seminarzy-
stami, aby czuli się swobodnie  
w komunikacji, nie wahali się 
mówić o sprawach osobistych i 
podnosić problemy, które istnie-
ją w Kościele katolickim. Ważne 
jest również, aby w miarę moż-
liwości być z nimi „w trendzie”, 
aby zrozumieć wyzwania współ-
czesności. W końcu nie można 
budować dialogu, jeśli nie mó-
wisz tym samym językiem i nie 
mam tu na myśli slangu. Oczy-
wiście istnieje również grani-
ca, którą należy zachować. Jeśli 
seminarzysta nie przestrzega  
reguł, którymi żyjemy, muszą na-
stąpić konsekwencje.

Trzeba dbać o wolny czas ucz-
niów – to ich jednoczy. Istnieje 
koło biblijne, które prowadzi oj-
ciec duchowny. Odbywają się wy-
darzenia sportowe – kiedyś dużo 
grali w piłkę nożną, teraz już 
mniej. Jest „kawiarnia” – pokój, 
w którym stoi ekspres do kawy, i 
klerycy mogą zrobić sobie napój, 
porozmawiać, wspólnie święto-
wać urodziny. Razem oglądamy 
filmy, częściej o tematyce reli-
gijnej, chociaż istnieją wyjątki. 
Zwykle film wybiera seminarzy-
sta odpowiedzialny za kinote-
kę, lecz pytając o zdanie innych. 
Klerycy uwielbiają świętować 
„Andrzejki”, ponieważ jest to  
dobra okazja, by odpocząć i w 
nieco humorystycznym kontek-
ście odzwierciedlić życie semi-
naryjne w przedstawieniu. Teraz 
mamy kleryków z różnych diece-
zji i mogę zauważyć, że młodzi 
ludzie dobrze się zaprzyjaźnili.

Za wychowanie odpowie-
dzialny jest jednak nie tylko pre-
fekt, ale także całe profesjonal-
ne grono seminaryjne. Ponadto  
za proces wychowawczy odpo-
wiedzialni są księża z tych parafii, 
z których pochodzą kandydaci. 
Ponieważ my obserwujemy ich, 
gdy żyją zgodnie z regulaminem, 
a proboszcz lub wikariusz mogą 
zobaczyć, jak organizują swój  
styl życia, będąc na wakacjach.

– W jaki sposób gadżety są 
wpisane w życie seminarium, czy 
są jakieś ograniczenia w użytko-
waniu? W jaki sposób pojawie-
nie się smartfonu wpłynęło na 
życie w „zamkniętej” instytucji?

– Żyjemy w XXI wieku, postęp 
technologiczny idzie do przodu i 
nie można tego nie wziąć pod 

uwagę. Trzeba zrozumieć, że kle-
ryk, kończąc seminarium, wyj-
dzie do ludzi, do młodzieży i bez 
kontaktu z nowoczesną techno-
logią, poczuje się zdezorientowa-
ny, nie będzie w stanie odnaleźć 
się w pewnych rzeczach. Dlatego 
oczywiście seminarzyści używają 
telefonów, tabletów i laptopów 
– ale to wszystko jest przezna-
czone przede wszystkim do pro-
cesu edukacyjnego. Jednocześnie 
istnieją ograniczenia czasowe w 
korzystaniu z gadżetów, a także 
czas na modlitwę, obowiązki itp.

– Dlaczego młodzi księża  
starają się pracować z młodzie-
żą, a dojrzawszy tracą w tym za-
interesowanie, choć mogą dalej 
dzielić się zdobytym doświadcze-
niem?

– Myślę, że może nastąpić 
moment wypalenia, lecz nie za-
wodowego, ponieważ kapłań-
stwo nie jest zawodem, lecz 
powołaniem. Służymy bez wzglę-
du na to, kto jest przed nami: 
młody człowiek, stary lub inny 
przedstawiciel społeczeństwa. 
Jest to raczej moment ludzkie-
go wypalenia, ponieważ praca z 
młodzieżą wymaga dodatkowej 
wrażliwości, przygotowania, siły 
ducha, ponieważ konieczne jest 
nieustanne zanurzanie się w te-
maty, które są dla niej istotne. 
Oczywiście można wyjaśnić coś 
zgodnie z naukami Kościoła, ale 
zawsze móc coś wytłumaczyć 
młodym ludziom w ich „języku” 
to jest inna sprawa.

– Z czym Księdza zdaniem 
wiąże się kryzys powołań?

– Po pierwsze, sytuacja de-
mograficzna – dzieci w rodzi-
nach rodzi się mniej. Po drugie 
– i to może być kamień wrzucony  
do mojego ogródka – mało prze-
konująca postawa księdza. Waż-
ne jest, aby pokazać siebie jako 
kapłana nie tylko w kościele, 
ale także w różnych życiowych  
sytuacjach. Po trzecie, obecna 
tendencja dążenia do większej 
wolności. A Kościół ma pewną 
dyscyplinę związaną z posłuszeń-
stwem i nie wszyscy to akceptują. 
Po czwarte, wszechobecny mate-
rializm, a życie kapłana wiąże się 
z posługą, a nie z pragnieniem 
korzyści. Ostatnim jest niedoj-
rzałość młodych ludzi, ale wy-
raża się to nie tylko w braku go-
towości do posługi kapłańskiej, 
ale także w życiu rodzinnym,  
w związku z jedną osobą, go-
towość do poświęceń dla innej 
osoby. To wszystko, to czynniki 
wpływające na kryzys powołań.

Z życia Kościoła 

 AKTUALNOŚCI

Cyfrowy dostęp
do watykańskich

źródeł o Kościołach
na Wschodzie

Dzięki międzynarodowej 
współpracy digitalizowane są 
bezcenne zasoby biblioteki Pa-
pieskiego Uniwersytetu Wschod-
niego.

Jest to biblioteka unikalna  
na skalę światową. Jej zbiory liczą 
ok. 200 tys. tomów i około tysiąca 
tytułów czasopism. Wiele książek 
pochodzi z Syrii, Iraku, Libanu czy 
Etiopii, gdzie wojna lub inne za-
wirowania zagrażają zbiorom. Bi-
blioteka posiada wiele książek za-
kazanych w Związku Radzieckim.

Dzięki zakupie specjalistycz-
nego skanera oraz pomocy firm 
technologicznych ze Stanów 
Zjednoczonych i Niemiec, które 
swą pracę prowadziły charyta-
tywnie, prace nad digitalizacją 
zbiorów będą kontynuowane.  
W połowie 2022 roku pierwsze 
tomy dostępne będą na wyciąg-
nięcie ręki dla globalnej publicz-
ności, bez konieczności odbywa-
nia podróży do Rzymu.

Stosunki dyplomatyczne 
Stolicy Apostolskiej

w 2021 roku
Biuro Prasowe Stolicy Apo-

stolskiej udostępniło informacje 
o aktualnym stanie dwustron-
nych stosunków dyplomatycznych 
Stolicy Apostolskiej oraz zmia-
nach, jakie zaszły w tej dziedzinie  
w 2021 roku.

Podano, że na dzień dzisiej-
szy 183 kraje utrzymują stosunki 
dyplomatyczne ze Stolicą Apo-
stolską. Warto do nich dodać Unię 
Europejską i Suwerenny Wojsko-
wy Zakon Maltański. 87 państw,  
w tym UE i Zakon Maltański, po-
siada ambasady w Rzymie.

Należy zauważyć, że w Wiecz-
nym Mieście znajdują się również 
przedstawicielstwa przy Stolicy 
Apostolskiej Ligi Państw Arab-
skich, Międzynarodowej Organiza-
cji ds. Migracji i Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych ds. Uchodźców.

Kalendarz papieskich 
celebracji na najbliższy 

miesiąc
W Watykanie opublikowano 

harmonogram publicznych nabo-
żeństw, które Ojciec Święty popro-
wadzi w ciągu dwóch najbliższych 
miesięcy.

Poinformowano, że 2 lutego, 
w święto Ofiarowania Pańskie-
go i jednocześnie XXVI Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego pa-
pież będzie przewodniczył w ba-
zylice watykańskiej Mszy świętej 
z udziałem członków Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowa- 
rzyszeń Życia Apostolskiego.

27 lutego Franciszek złoży wi-
zytę we Florencji i weźmie udział  
w spotkaniu biskupów i burmi-
strzów Regionu Morza Śródziem-
nego. Jak poinformował Urząd Pa-
pieskich Celebracji Liturgicznych, 
Mszę z tej okazji papież odprawi 
w miejscowej bazylice Świętego 
Krzyża.

Intencje modlitewne
na luty

powszechna 
Módlmy się w intencji zakonnic i 
innych kobiet konsekrowanych – 
dziękując im za ich misję i odwa-
gę – aby nadal odkrywały nowe 
odpowiedzi w obliczu wyzwań 

naszych czasów.

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogosławił 

nowych członków Żywego  
Różańca w naszej diecezji,  

a także o rozwój tego dzieła.

 Radio Watykańskie

Rozmawiała Angelina Marciszewska

O dojrzałości duchowej młodych ludzi, o seminaryj-
nej codzienności i wychowaniu kleryków rozmawia-
my z prefektem Wyższego Seminarium Duchownego  
w Grodnie ks. Janem Romanowskim.

FORMACJAFORMACJA
SEMINARZYSTY – ŚCIEŻKA, SEMINARZYSTY – ŚCIEŻKA, 
KTÓRA ROZPOCZYNA SIĘ KTÓRA ROZPOCZYNA SIĘ 

PRZED SEMINARIUMPRZED SEMINARIUM

Ks. Jan Romanowski – prefekt WSD w Grodnie 
(odpowiedzialny za proces dydaktyczno-wychowawczy).  

W latach 2015-2017 studiował  
na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania)  

na kierunku filozofia. Ma 10 lat kapłaństwa.
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 Kościół powszechny

POLSKA. Ponad 9 ton żywności rozprowadziła do 44 Para-
fialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Dzięki 
temu uda się przygotować kilka tysięcy paczek dla osób korzy-
stających ze wsparcia przy parafiach. „Na asortyment składają się 
konserwy mięsne, pasztet, gotowe dania, masło, cukier, makaron, 
mąka, konserwa warzywna i woda” – wymienia Robert Jadwisz-
czak, diecezjalny koordynator Parafialnych Zespołów Caritas. 
Dary uzupełniane są przez żywność zebraną w trakcie zbiórek  
w sklepach i kościołach.

IRLANDIA. Jak podaje irlandzkie Stowarzyszenie Księży 
Katolickich w tym kraju w ciągu zaledwie trzech lat zmarło po-
nad 21 proc. księży i braci zakonnych, zarówno posługujących, 
jak i emerytowanych. Oznacza to, że konieczne będzie dalsze 
zamykanie kościołów i łączenie parafii. W 2014 roku liczba po-
sługujących księży diecezjalnych wynosiła ok. 2070. Pod koniec 
2018 roku liczba ta spadła do 1800. Część z 720 księży emery-
tów nadal pomagała w posłudze. Według tych statystyk, od 2019  
do września 2021 roku zmarły 496 zakonnice oraz 520 księży i 
braci zakonnych. Lista większości zgonów duchownych w Irlan- 
dii jest każdego roku publikowana w Irish Catholic Directory, ofi-
cjalnym katalogu irlandzkiego Kościoła katolickiego.

FRANCJA. W dwóch kościołach w podparyskiej diecezji 
Saint-Denis doszło do profanacji, kradzieży i zniszczeń. Podobny 
przypadek stwierdzono w kościele Saint Germain w Vitry-sur-Se-
ine w diecezji Creteil. We wszystkich trzech przypadkach doszło  
do profanacji Najświętszego Sakramentu, włamania do skarbo- 
nek, kradzieży sprzętu liturgicznego oraz innych zniszczeń. 
Podobne zdarzenie miało miejsce w kościele Saint-Germain-
-l’Auxerrois w Romainville, znajdującym się w centrum miasta.

INDIA. Sąd Najwyższy w południowych Indiach w stanie Ta-
milnadu odrzucił odwołanie katolickiego księdza od postawio-
nych mu zarzutów ranienia uczuć religijnych hinduistów. Oskar-
żenie ks. George’a Ponnaiaha dotyczy m.in. szerzenia wrogości 
między różnymi grupami na tle religijnym oraz niszczenia har-
monii społecznej. Do przestępstwa miało dojść podczas publicz-
nego spotkania w Arumanai, wiosce w dystrykcie Kanyakumari, 
18 lipca 2021 roku, które odbyło się w ramach protestu przeciwko 
nakazowi zamknięcia kościoła z powodu pandemii.

Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

 Ks. Jerzy Martinowicz  

DOTYK DO BŁOGOSŁAWIONEGO

Włoch Pier Giorgio Frassati 
był młody, zarówno wie-
kiem, jak i sercem. Zmarł 

mając 24 lata – w 1925 roku.  
W 1990 roku, 6 kwietnia, papież 
Jan Paweł II ogłosił młodego 
mężczyznę błogosławionym i na-
zwał go człowiekiem ośmiu bło-
gosławieństw. Co takiego zrobił 
na swojej życiowej drodze Pier 
Giorgio Frassati?

Młody człowiek urodził się 
w potężnej i zamożnej rodzinie. 
Moment jego narodzin Lucia-
na, jego rodzona siostra, w swo-
jej książce poświęconej osobie 
błogosławionego, opisuje tak: 
„Dzwony, które przed kilku go-
dzinami rozdzwoniły się, oznaj-
miając Zmartwychwstanie, były 
też zapowiedzią nowego życia:  
w Wielką Sobotę, 6 kwietnia 
1901 roku, o godzinie 18:30 uro-
dził się w Turynie Pier Giorgio”.

Jego ojciec był dziennika-
rzem, założycielem gazety i se-
natorem, a matka – artystką. 
Pomiędzy rodzicami nie zawsze 
były ciepłe relacje. Luciana pisze 
nawet o tym, że ich matka Adelai-
de w malarstwie znalazła pewną 
„rekompensatę za rozczarowanie 
w małżeństwie”. Mimo to Pier 

Giorgio kochał oboje rodziców i 
był z nimi związany. Jednocześ-
nie uczucia synowskie nie prze-
szkadzały mu w prowadzeniu  

niezależnego życia, którego styl 
bardzo różnił się od codzienno-
ści jego rodziny, która niewiele  
o tym wiedziała.

Chłopak z Turynu, syn sena-
tora, był aktywnym młodym czło-
wiekiem. Pier Giorgio lubił wspi-
naczkę górską i często wybierał 
się w góry samodzielnie lub w to-
warzystwie, dobrze pływał, umiał 
jeździć konno, a także dużo jeź-
dził na rowerze. Był osobą to-
warzyską. Z przyjaciółmi założył 
nawet „Towarzystwo Ciemnych 
Typów”.

Pier Giorgio prowadził dy-
namiczne życie duchowe i życie 
społecznie zaangażowane. Był 
uczestnikiem ruchu „Katolicka 
akcja” Uniwersyteckiej Konfe-
deracji Katolików Włoskich, a 
także Konferencji Towarzystwa 
św. Wincentego à Paulo. Z tego 
powodu nie zawsze miał czas  
na naukę, do której, podobnie jak 
do innych obowiązków, jak pisze 
siostra, młody mężczyzna pod-
chodził „skrupulatnie”, „stu-
diował sumiennie i nie ulegał 
pokusie ułatwiania sobie cze-
gokolwiek przez stosunki”. Jed-
nocześnie „na naukę poświęcał 
tylko część dnia i choć uważał ją  
za swój pierwszy obowiazek,  
często zasiadał nad książką 
dopiero po długotrwałym ob-
chodzie biednych, po zebraniu 
Konferencji św. Wincentego czy  
po nocy spędzonej na adoracji”.

Jako członek Towarzystwa 
Pier Giorgio pomagał biednym i 
chorym osobom, odwiedzał ubo-
gie rodziny w różnych, czasem 
wcale nie prestiżowych dzielni-
cach Turynu. Odwiedzał ich, aby 
pomóc zarówno materialnie, jak 
i duchowo. I robił to regularnie. 
Luciana opisuje to w ten sposób: 
„Ale Pier Giorgio nie poprze-
stawał jedynie na materialnym 
wspieraniu ubogich. [...] kiedy 
wręczył już datek biedakowi, 
pozostawał jeszcze przez chwilę, 
by z nim porozmawiać; pytał o 
dom, o dzieci, o drobne kłopoty 
dnia powszedniego”. Pewnego 
razu wracał do domu „w domo-
wych łapciach, gdyż swoje buty 
podarował jakiemuś biedakowi”.

„Czegóż mógł szukać  
w tych najbardziej ubogich 
dzielnicach miasta, w domach  

napiętnowanych występkiem i 
grzechem, jeśli nie gwałtem i 
zbrodnią, taki młodzieniec jak 
Pier Giorgio, z zamożnej rodzi-
ny, jedyny spadkobierca znacz-
nego majątku?”. Tak opisała  
w swojej książce zdziwienie pew-
nej osoby jego siostra. W odpo-
wiedzi Pier Giorgio powiedział: 
„Jezus nawiedza mnie w komunii 
św. każdego ranka, a ja Mu się 
odwdzięczam w skromny, do-
stępny mi sposób: odwiedzam 
Jego biedaków”.

Jego pomoc dla wymagającej 
ludności Turynu była tak głębo-
ka i ogromna, że na jego pogrzeb 
zebrało się wielu mieszkańców  
z biednych dzielnic Turynu,  
tych, którym pomagał.

Pier Giorgio zmarł 4 lip-
ca 1925 roku w wyniku choro-
by, którą zaraził się od jednego  
z chorych. Tego samego dnia do 
jego domu zaczęli przychodzić 
nieznajomi ludzie. Wchodzili  
do pokoju, gdzie leżało ciało 
zmarłego i dotykali go, jak re-
likwii. „Wszystko to działo się 
na naszych oczach, nas, którzy 
przez tyle lat nie wiedzieliśmy  
o nim nic i dopiero teraz niezna-
ni ludzie dawali nam wielką na-
ukę” – napisała Luciana.

Święty Jan Paweł II w dniu 
beatyfikacji opisał Pier Giorgia 
tak: „Moc Ducha Prawdy, zjed-
noczonego z Chrystusem, uczy-
niła zeń współczesnego świad-
ka nadziei płynącej z Ewangelii  
i łaski zbawienia działającej  
w ludzkim sercu. [...] Wiara i 
miłość, prawdziwe źródło jego 
życiowej energii, sprawiły, że 
prowadził bardzo aktywne i za-
angażowane życie w swoim śro-
dowisku, w rodzinie i w szko-
le, na uniwersytecie i na polu 
społecznym; przekształciły go  
w pełnego radości i entuzjazmu 
apostoła Chrystusa, w żarliwe- 
go wyznawcę Jego orędzia i Jego 
miłości. [...] Całkowicie pogrą-
żony w Bożej Tajemnicy, całko-
wicie oddany służbie bliźniemu: 
tak można pokrótce określić jego 
pobyt na ziemi”.

Z czym kojarzy nam się 
młodość? Z aktywnością, 
kroczeniem naprzód, am-
bicjami, radością, zaba-
wą. Nawiasem mówiąc, 
osobę o takim zachowa-
niu i cechach można na-
zwać młodą bez względu 
na wiek (młody sercem 
lub młody duchem, tak 
mówimy), ponieważ nie 
zawsze w wieku 20, 25 lub 
30 lat człowiek zachowuje 
się właśnie w ten sposób.

 Katarzyna Pawłowska

Wspólnota zakonna 
przez dziewięć dni 
przygotowywała się  

do uroczystości nowenną do 
św. Pawła Pustelnika. Jest to 
szczególny czas w życiu ojców 
i braci paulinów – zarówno dla 
wspólnoty w Koreliczach, jak 
i tych, którzy służą w klaszto-
rach na całym świecie – aby 
skupić się na głównym celu i 
charyzmacie życia paulinów, 
jaką jest idea kontemplacyjne-
go zjednoczenia z Bogiem w 
samotności – „Solus cum Deo 
solo” („Sam na sam z Bogiem”).

Uroczystą Mszę św. wraz  
z zaproszonymi kapłanami  
w intencji Zakonu Świętego 
Pawła Pierwszego Pustelnika 
celebrował biskup grodzieński 
Aleksander Kaszkiewicz.

Podczas Eucharystii o. Jerzy 
Sakowicz i o. Onufry Alcho-
wik, którzy posługują w parafii,  
ponowili zakonne śluby czy- 
stości, ubóstwa i posłuszeń-
stwa.

Hierarcha udzielił na za-
kończenie Mszy św. specjalne-
go błogosławieństwa dzieciom, 
które jest przewidziane na ten 
dzień, gdyż św. Paweł, patriar-
cha Zakonu Paulinów, uważany 
jest bowiem za szczególnego 
orędownika i patrona dzieci 
oraz matek oczekujących po-
tomstwa.

Przy wyjściu ze świątyni 
każdy uczestnik liturgii otrzy-
mał słodki poczęstunek – m.in. 
daktyle i figi. To owoce pusty-
ni, na której św. Paweł spędził 
w samotności 90 lat.

Wierni otrzymali również 
bochenek chleba. To właśnie 
podczas zanoszenia gorących 
modlitw na pustyni, święty 
otrzymywał połówkę chleba, 
którą mu codziennie przynosił 
kruk. A gdy św. Paweł był bliski 
śmierci, odwiedził go św. Anto-
ni, pustelnik, właśnie tego dnia 
kruk przyniósł cały bochenek.

Biskup Kaszkiewicz podzię-
kował ojcom paulinom za gor-
liwą posługę w parafii w Kore-
liczach i za opiekę duchową  
nad powierzonymi wiernymi 
oraz za wszystkie inicjatywy, 
które podejmują zakonnicy. 
Życzył, by wspólnota parafialna 
dalej się rozwijała, gromadząc 
się w odnowionej świątyni, 
która zachwyca swoim modli-
tewnym nastrojem i pięknem.

Uroczystość św. Pawła 
Pierwszego Pustelnika, 
patriarchy Zakonu Pauli-
nów, odbyła się 15 stycz-
nia w parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Ko- 
reliczach (dekanat Nowo-
gródek), gdzie od 29 lat 
posługują ojcowie paulini.

PATRONALNE
ŚWIĘTO PAULINÓW  
ODBYŁO SIĘ
W KORELICZACH
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– Siostro Nazario, od kilku lat 
zajmuje się Siostra rekolekcjami  
dla dziewczyn. Z czym wiąże się 
taki podział?

– W naszej wspólnocie są sio-
stry, które wykonują różne posługi 
oprócz parafialnych. Jedna jest prze-
łożoną, druga pracuje z rodzinami, 
trzecia zbiera historię Zgromadze-
nia. A ja pracuję z dziewczynami.

– Czy jest to tak zwana praca 
nad nowymi powołaniami?

– Tak. Taki pomysł mojej po-
sługi był na początku. Często mło-
da dziewczyna chce zobaczyć, jak 
mieszkają siostry, ale robiąc to  
w pojedynkę może to być krępu-
jące. Dlatego są takie spotkania,  
na których można po prostu się za-
poznać, dowiedzieć się o klasztorze, 
o siostrach. Później dziewczyny już 
proszą o osobne spotkania lub o za-
mieszkanie w klasztorze, by zoba-
czyć, jak to wszystko wygląda.

Taki pomysł był i częściowo 
taki pozostaje. Kwestia powołania 
zostaje, jednak wszystko opiera się  
na pogłębieniu relacji z Bogiem. To 
jest główny cel. Podczas rekolekcji 
odbywają się konferencje, rozważa-
nia, warsztaty, zabawy, filmy. Za-
częliśmy praktykować nocne adora-
cje i interesujące jest to, że to one 
są najczęściej najsilniejszym wspo-
mnieniem rekolekcji u uczestniczek.

– A jakie widzi Siostra ujem-
ne strony rekolekcji wyłącznie  
la dziewczyn, bez chłopaków?

– Może, gdyby byli chłopacy, 
dziewczyny bardziej by się starały 
(śmieje się – uw. autora). W tej chwili 
zajmuję się uczennicami klas 8-11, 
więc spotkania są bardzo radosne. 
A z chłopakami mogłoby być jeszcze 
bardziej radośnie.

Ogólnie rzecz biorąc, jest po-
mysł, by zorganizować spotkanie 
razem z chłopakami, ale w najbliż-
szym czasie nie zostanie on zrea-
lizowany. Trzeba będzie całkowi-
cie zmienić program. W tej chwili 
mamy 40 dziewczyn, jeśli dodamy 
do tego chłopaków... Tu trzeba bę-
dzie pomyśleć o ustanowieniu dy-
scypliny.

– A dziewczyny pytają o udział 
chłopaków w rekolekcjach?

– Tak, pytają. Powiem nawet, że 
są chłopacy, którzy pytają: „A dla-
czego nie jeździmy razem z dziew-
czynami na rekolekcje?” (śmieje się 
– uw. autora). W obecności chło-
paków dziewczyny zachowują się 
inaczej, istnieje naturalna chęć ob-
cowania z przeciwległą płcią dla ich 
wieku. U nastolatków komunikacja 
opiera się na relacjach między sobą, 
istnieje bardzo silne naturalne za-
miłowanie, są to normalne rzeczy. 
Nie mamy chłopaków, więc ten mo-
ment jest nieobecny i pomaga sku-
pić się na tym, co najważniejsze.

Dziewczyny często widują się  
z chłopakami: relacje w szkole, na 
zajęciach pozalekcyjnych. A my 
mamy klub dla dziewczyn. Niektó-
re tematy są łatwiejsze do przed-
stawienia w wąskim kręgu. Jestem 
za tym, aby dziewczyny i chłopcy 
komunikowali się, jednak nasze  

rekolekcje koncentrują się na ko-
munikowaniu się z Bogiem. Dlatego 
żony mogą szukać w parafiach, a re-
kolekcje trwają tylko 3-4 dni.

– Na jakie tematy dzisiaj kła-
dzie Siostra nacisk podczas spot-
kań?

– Pierwsze i centralne miejsce 
zajmuje relacja z Bogiem. To jest 
epicentrum i podstawa. Również 
dużo pracujemy nad wydobyciem 
swojej kobiecości. Na przykład py-
tania „Czy jestem piękna?”, „Jak 
bardzo jestem cenna?” dla dziew-
czyn w tym wieku są bardzo istot- 
ne. Istnieje wiele poranień rodzin-
nych, sytuacji niezaakceptowania 
siebie. Dlatego temat, że tylko Bóg 
może nasycić głód ich serc, również 
jest bardzo istotny.

– Czy to jest zbieżne z oczekiwa-
niami dziewczyn? Z jakimi pytania-
mi przyjeżdżają na rekolekcje?

– Na rekolekcjach podczas  

zapoznania się dziewczyny wyra-
żają swoje oczekiwania. Przeważa-
ją dwa – pogłębienie relacji z Bo-
giem i nowe znajomości. Dlatego 
w zasadzie zawsze są zadowolone 
z naszych tematów. Szukamy ich  
na modlitwie, konsultujemy się 
również z naszymi siostrami pracu-
jącymi w różnych parafiach: co jest 
dziś aktualne, co widzą u dziewcząt. 
W poszukiwaniu tematów wycho-
dzimy od tego.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma 
idealnych rodzin, a każda z naszych 
uczestniczek przyjeżdża ze swoimi 
traumami. W klasach 10-11 więk-
szość dba o pytanie „Jaka jest moja 
droga, co dalej mam robić w życiu?”. 
Jest to zarówno wybór, gdzie się 
wybrać na studia, i dylemat, co się 
stanie, jeśli się nie uda. Często po-
woduje zamieszanie i strach, który 
zabiera pokój serca.

Klasy 8-9 to bardziej akcepta-
cja siebie, piękno, z którym Bóg 
mnie stworzył. Należy omówić wie-
le rzeczy, w różnych momentach  

dziewczynom występują łzy na 
oczach. Oczywiście wiele nie mogą 
powiedzieć publicznie, więc takie 
omawianie jest bardzo skuteczne.

Wiele dziewczyn zostało wycho-
wanych na naszych spotkaniach. 
Widzę, że istnieje potrzeba zorgani-
zowania oddzielnych rekolekcji dla 
starszych dziewcząt, ponieważ nie 
jest już im ciekawie z młodszymi.

– Czy istnieje poczucie, że  
po rekolekcjach nazaretanki stają 
się przyjaciółkami dla tych dziew-
czyn, starszymi siostrami?

– Tak, jest coś takiego. Utrzymu-
ję kontakt z dziewczynami z moich 
poprzednich parafii. Nie powiem,  
że to jakieś duchowe kierownictwo. 
Teoretycznie rzecz biorąc, dziewczy-
na może wysłać mi zdjęcie zaliczenia 
i podzielić się tym, że zdała egzamin, 
lub po prostu zapytać, jak się mam. 
Zwyczajne relacje międzyludzkie.

– Jeszcze 10-15 lat temu rekolek-
cje dla młodzieży były w większości 
rekolekcjami o powołanie. Nacisk 
był położony na wybór ścieżki ży-
ciowej – wybrać się do klasztoru czy 
nie. Dziś jest inaczej, akcenty znacz-
nie się zmieniły. Skąd to się wzięło?

– Myślę, że to także dojrzewanie 
Kościoła. Obserwując, siostry za- 
uważyły bardziej istotną potrzebę: 
najważniejsze nie jest samo powoła-
nie, ale relacja z Bogiem. Powołanie 
jest tylko środkiem. Celem jest bycie 
z Wszechmogącym. Zdaliśmy sobie 
sprawę, że brakuje podstaw, a nie-
dociągnięcia podstawowych rzeczy 
zmieniły kierunek.

– Jeśli powołań dzisiaj w ogóle 
nie ma, to do zgromadzeń kobie-
cych jest ich jeszcze mniej. Czy temat 
pójścia czy nie pójścia do klasztoru  
w ogóle istnieje wśród dziewcząt?

– Istnieje. Jest istotny. Istnie-
je kwestia obaw, braku wsparcia  
ze strony rodziny. Radzę wszystkim 
iść na studia, ponieważ przychodzą 
życiowo niedoświadczone.

– Jednak jednostki z nich później 
podejmują praktyczne kroki.

– Moje zdanie jest takie: czy na-
prawdę na Białorusi brakuje księży? 
Wydaje mi się, że ilościowo wystar-
czy. Z siostrami jest tak samo. Czy 
naprawdę istnieje potrzeba wielu 
powołań? Widzę, że Pan Bóg bardzo 
działa przez świeckich. Wystarczy 
zobaczyć, ile wspólnot się pojawia i 
ile pracy tam wykonują.

Kościół to nie tylko siostra i 
ksiądz, ale także wszyscy parafia-
nie. A jeśli brakuje siostry, to ktoś  
z wiernych wykonuje niezbędną  
posługę, ponieważ on lub ona jest 
również częścią Kościoła. Podchodzę  

więc do tego tematu z pytaniem: 
„Może nie potrzeba ich tak dużo?”. 
Nie chodzi o to, żeby było nas wielu. 
Pytanie jest odnośnie jakości. Po-
sługa jest wykonywana, Ewangelia 
się rozprzestrzenia – oznacza to, że 
wszystko jest w porządku.

– Więc oznacza to, że dziewczy-
ny prawie nie wstępują do klaszto-
ru, lecz wybierają Boga i idą inną 
drogą. To naprawdę brzmi bardzo 
pozytywnie.

– Tak, dokładnie. To jest cel.  
Nie wypełniać klasztoru powołania-
mi, ale zadbać o konkretnego czło-
wieka, o jego życie.

– Siostra też pochodzi z para-
fialnej młodzieży, jeździła Siostra 
na rekolekcje. Jak bardzo zmienili 
się współcześni młodzi ludzie?

– Trudne pytanie. Istnieje jed-
noznaczny wpływ mediów społecz-
nościowych i dostępu do internetu. 
W naszych czasach czegoś takiego 
nie było. Na przykład teraz trud-
no jest znaleźć film do wspólnego  
obejrzenia, którego by nie oglądali. 
Chociaż dwa razy mi się to udało 
(śmieje się – uw. autora).

Patrząc od strony miłości, ak-
ceptacji – wydaje mi się, że stali 
się jeszcze bardziej lepszymi. Mają 
głębszą świadomość. Osobiście je-
stem bardzo zadowolona z naszych 
dziewczyn, moja grupa w Mińsku 
jest bardzo fajna. Tryska z nich ra-
dość i życie, mają tyle energii!

– Jakiej pracy z dziewczynami 
dziś brakuje, co można by było bar-
dziej aktywnie rozwijać?

– Mam pomysł, ale nie wiem 
jeszcze, jak go zrealizować, aby 
przygotowywać dziewczyn do po-
sługi. Aby działały w parafiach, były 
odpowiedzialne za coś. W mojej 
parafii w Mińsku cała młodzież jest  
w coś zaangażowana: jedni poma-
gają rozwijać Eucharystyczny Ruch 
Młodych, inni prowadzą naszą stro-
nę internetową jan.by. Oznacza to, 
że konieczne jest również właściwe 
podejście: ktoś uczynił wam dobro, 

a teraz wy posłużcie innym. W tej 
chwili widzę taki kierunek.

– Czy ma Siostra jakieś marze-
nia odnośnie pracy z dziewczyna-
mi? Co chciałaby Siostra osiągnąć?

– Chciałabym zabrać moje 
dziewczyny do Rzymu. Albo w góry. 
Zrobić taką podróż. Istnieje rów-
nież plan zorganizowania spotkania  
w Grodnie, gdzie są starsze siostry, 
można z nimi porozmawiać, pocho-
dzić po różnych kościołach. Marzę  
o takich podróżach, aby nieco zmie-
nić format spotkań i relację z Bo-
giem.

S. Nazaria Mikłasz CSFN jest nazaretanką odpowiedzial-
ną za powołania do Zgromadzenia. Katechetka w parafii 

św. Jana Ewangelisty i św. Maksymiliana Kolbego
w Mińsku. Pracowała w Grodnie, Nowogródku i Lidzie. 

Pochodzi z Grodna.

 Rozmawiał Artiom Tkaczuk

z życia kościoła

Im dalej idzie postęp techno-
logiczny, tym trudniej jest 
utrzymać młodzież w Kościele. 

Wszystko, co tradycyjne, jest po-
strzegane jako nieciekawe i nie-
modne. Wydaje mi się jednak, że 
dzisiejsza młodzież bardziej szuka 
prawdy. Jest wiele osób, które wie-
rzą, lecz nie mogą znaleźć swojego 
miejsca w Kościele.

Robi się wszystko, aby być  
„w trendzie”. Już za moich czasów 
w młodzieżowej wspólnocie para-
fialnej (a zaczęło się to 10 lat temu) 
zbieraliśmy się na oglądanie fil-
mów, które skłaniały do myślenia; 
dzieliliśmy się zdjęciami religijny-
mi w mediach społecznościowych 
i pisaliśmy prośby modlitewne  
do wspólnoty. Przy kiełbaskach i 
herbacie rozmawialiśmy o ducho-
wości, poznawaliśmy ciekawe hi-
storie z życia świętych oraz z życia 
naszych sióstr i kapłanów.

Dzisiaj widzę, że Kościół poszedł 
jeszcze dalej: parafie, księża, sio-
stry, a nawet biskupi komunikują się  
z młodzieżą za pośrednictwem me-
diów społecznościowych. Z powodu 
pandemii pojawiły się katechezy  
online, a nawet różaniec na żywo. 
Dziś jest duży wybór księży-bloge-
rów, którzy prowadzą rekolekcje 
internetowe, publikują codzienne 
rozważania nad Ewangelią…

Wydaje mi się jednak, że w bia-
łoruskim Kościele wciąż jest mniej 
młodzieży. Prawdopodobnie wyni-
ka to z różnorodnego wyboru spot-
kań online, uczestnicząc w których 
młodzi ludzie nie widzą już potrze-
by spotykania się w rzeczywisto-
ści. Lecz wtedy nie jest budowana 
wspólnota, która ma bardzo ważne 
znaczenie dla rozwoju chrześcijań-
skiego.

Miałam szczęście dorastać 
w prawdziwej wspólnocie. Przez 
osiem lat zmieniali się księ-
ża, siostry, młodzież, ale z tymi 
przyjaciółmi, których poznałam  
we wspólnocie, do dziś mamy bliski 
kontakt. Spotykamy się w różnych 
miastach i krajach, dzielimy się na-
szymi sukcesami i łzami, modlimy 
się za siebie nawzajem, szczególnie 
w potrzebie. Jednocześnie zawsze 
pamiętamy nasz czas we wspólno-
cie, gdy razem jeździliśmy na Dni 
Młodzieży, chodziliśmy na piel-
grzymki i odrabialiśmy lekcje w sal-
ce przy kościele.

Pozostaję w kontakcie z siostra-
mi i księżmi, którzy mnie wychowa-
li. Moi rodzice wysyłają im życzenia 
świąteczne i z wdzięcznością wspo-
minają ich rolę w moim dorastaniu.

Bardzo mi przykro patrzeć, jak 
młodzież nie chce dziś budować 
wspólnoty w Kościele. Ich udział  
w życiu parafii bardzo często koń-
czy się uczestnictwem we Mszy 
świętej, a można by zostać mini-
strantem lub członkiem chóru. 
Wtedy życie otworzy wiele nowych 
możliwości: różne wyjazdy, niezli-
czone znajomości i bardzo dobre 
doświadczenie. Ale najcenniejszy 
jest rozwój duchowy. Rodzice mogą 
być spokojni: w środowisku katoli-
ckim ich dzieci nie popadną w tak 
zwane „złe towarzystwo”, odkryją 
nowe hobby i coraz bardziej będą 
stawać się lepszymi.

KOŚCIÓŁ JEST 
„W TRENDZIE”,
A MŁODZIEŻY 
JEST MNIEJ?

 Jana Czajko

CELEM NIE JEST WYPEŁNIENIE
KLASZTORU POWOŁANIAMI,

LECZ ZADBANIE O MŁODĄ OSOBĘ

Rekolekcje dla dziewcząt w diecezji grodzieńskiej oferują prawie wszystkie żeńskie zgromadzenia zakonne
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Rekolekcje nazaretańskie dla dziewcząt
klas 8-11 odbywają się cztery razy w roku. 

W okresie wolnym od nauki latem, jesienią,
zimą i wiosną. Jeśli chcesz wziąć udział

w spotkaniach  lub dołączyć do ruchu, skontaktuj się 
z s. Nazarią pod numerem (8 033) 621-44-22.
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6 pod ostrym kątem

Czy wybrane 
imię  

ma wpływ  
na dalszy los 

dziecka? 

W ybrane imię dla dziecka 
nie wpływa na jego los, 
który zależy tylko od ot-

wartości człowieka na łaskę Bożą, 
lecz ma ono ogromne znaczenie.

Zanim nadasz dziecku imię, 
dowiedz się, jak robili to ludzie 
Boga w czasach patriarchów i 
proroków oraz jak to było z na-
daniem imienia Jezusowi i apo-
stołom. W starożytności dziecko 
otrzymywało imię po rodzicach 
lub dziadkach. Niektóre imiona 
miały charakter religijny i od-
nosiły się do jakiegoś bóstwa, a 
imiona niewolników wskazywały 
często na teren, z jakiego pocho-
dzili. Nieraz imię określało jakąś 
pożądaną cechę charakteru, jaką 
rodzice chcieli widzieć u swojego 
syna lub córki. Nie wszystkie też 
imiona nadawano przy urodze-
niu. Bywały imiona przyznawane 
za konkretne zasługi lub takie, 
które wiązały się z objęciem ja-
kiegoś ważnego stanowiska.

W Biblii znajdujemy wiele 
tekstów mówiących o znaczeniu 
imion, którymi rodzice nazywa-
li swoje dzieci, a także imion, 
jakimi Bóg nazywał swoje sługi 
od momentu ich powołania. Na 
przykład: „Ty jesteś Szymon, syn 
Jana; będziesz nazywał się Kefas, 
czyli «skała»” (por. Jan 1, 42), „i 
na tej Skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemo-
gą” (Mt 16, 18).

Wśród Żydów istnieje także 
pogląd, że z chwilą nadania imie-
nia wnika w człowieka „wyższa 
dusza”. Dopiero wtedy Bóg go 
może wezwać i posłać. Bezimien-
ni mają utrudnioną relację z Bo-
giem i z ludźmi, ponieważ jakże 
się do nich zwrócić, jeśli nikt ich 
nie nazwał? Midrasz do Księgi 
Koheleta mówi, że każdy ma trzy 
imiona. Pierwsze nadają mu ro-
dzice, drugim nazywają go inni 
ludzie, a trzecie musi zdobyć sam. 
By człowiek był szczęśliwy musi 
przyjąć pierwsze, uodpornić się 
na drugie i odkryć to trzecie. Imię 
nadane przy urodzeniu jest sło-
wem rozpoczynającym modlitwę, 
a to odkryte później jest kluczem 
do nieba.

Nadając imię swojemu dzie-
cku, rozpoczynasz jego osobistą 
modlitwę. Mówisz „A”, by on 
mógł życiem dopowiedzieć „B”. 
Ta modlitwa to także twoje naj-
głębsze pragnienia co do jego 
przyszłości.

Zgodnie ze starym zwyczajem 
to samo dziecko przynosi swoje 
imię na świat. Dzień, w którym się 
rodzi, ma już swoje imię i jest to 
imię świętego, którego wspomnie-
nie Kościół w tym dniu obchodzi.

Nie jest to oczywiście żaden 
dogmat. Są rodzice, którzy długo 
przed narodzinami dziecka stu-
diowali życiorysy świętych i długo 
rozeznawali. Są też tacy, którzy 
wybór imienia dla dziecka zo-
stawiają na ostatnią chwilę. Inni 
szukają bardziej oryginalnych 
inspiracji w nazwach kwiatów 
(Róża) i zjawiskach natury (Au-
rora).

Warto pamiętać, że wybie-
rając imię dla dziecka, nie tylko 
wybieramy mu patrona, ale roz-
poczynamy modlitwę do Boga, 
by uczynił nowonarodzone dzie-
cię tym, kim naprawdę jest i aby  
nie żyło tylko dla siebie, lecz było 
błogosławieństwem dla innych. 
Oby wszędzie wypowiadano to 
imię z wdzięcznością Bogu za ko-
lejnego dobrego człowieka.

     grodnensis.by

 zadaj pytanie

ZAPISZ GŁÓWNE MYŚLI NA PAPIERZE
Zrób listę wszystkich myśli, kluczowych słów dotyczących historii, 

którą masz w głowie. Gdy będziesz miał je przed sobą, łatwiej będzie zo-
baczyć, co jest zbędne, a na czym należy się skupić. Być może wszystko, 
co zostało zapisane, będzie odpowiednie. Następnie wystarczy zapisane 
myśli umieścić w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu będziesz miał 
gotowy plan tekstu.

ZACZNIJ PISAĆ
Najtrudniejszą częścią tworzenia materiału jest zrobienie pierwszego 

kroku. Moim ulubionym sposobem jest rozpoczęcie od najciekawszych 
rzeczy, o których chcesz opowiedzieć w tekście, i przerwanie opowieści 
w połowie, nie kończąc jej. A potem wrócić do niej w trakcie narracji. Na 
przykład, chcesz podzielić się świadectwem z pielgrzymki: „W tej piel-
grzymce spotkałam osobę, która całkowicie zmieniła moje życie. A na 
początku nawet nie zamierzałam tam iść”. A potem opowiedzieć o tym, 
do kogo była ta pielgrzymka, z jaką intencją itp. Wtedy zainteresowanie 
będzie rozgrzane.

ZRÓB SZYBSZE PRZEJŚCIE DO SEDNA
Im bardziej zwlekasz z przejściem do tematu, tym mniejsze zaintere-

sowanie posiada czytelnik, by zapoznać się z tekstem. Nie pisz długiego 
wstępu, bez względu na to, czy chcesz dzielić się wspomnieniami, czy 
refleksjami.

Najważniejsza jest główna myśl twojego artykułu. Ale weź pod uwa-
gę fakt, że wiele osób w pierwszej kolejności czyta tylko tytuł, pierwszy 
akapit i wniosek. Spróbuj więc sprawić, by te części tekstu były przy-
czepne.

UPROŚĆ TEKST
Staraj się, aby zdania nie były długie. Jeśli czytelnik ma przed sobą 

4-5 krótkich zdań, a nie 1 długi akapit, to informacja jest znacznie lepiej 
przyswajana. Jednak, nie bój się używać interesujących słów lub termi-
nów – nigdy nie zakładaj, że czytelnik nie jest wystarczająco inteligentny 
ani wykształcony, by to zrozumieć.

UŻYWAJ SYNONIMÓW
Do prawie każdego słowa można znaleźć 2-3 synonimy. Dodanie ich 

do tekstu wyraźnie ułatwi odbiór treści. Jeśli trudno jest wybrać takie wy-
rażenia podczas pisania tekstu, doprowadź sprawę do końca, a następnie 
po prostu podkreśl to, co się powtarza, i wybierz zamienniki pożądanych 
słów za pomocą słowników online.

NIE UOGÓLNIAJ
Jeśli chcesz ozdobić tekst kilkoma historiami, nie streszczaj je, 

umieszczając jedną po drugiej. Lepiej wybierz 1-2 historie, które możesz 
przekazać w bardziej żywy i szczegółowy sposób. Pozwoli to czytelnikowi 
„przeżyć” to, co napisałeś.

NIE TRAĆ SEDNA ZA EMOCJAMI
Jeśli istnieje chęć podzielenia się pewnym świadectwem, najprawdo-

podobniej jest to spowodowane burzliwymi emocjami, których doświad-
czamy. Należy jednak pamiętać, że w tekście o wiele ważniejsze jest prze-
kazanie nie tego „czego doświadczamy”, ale „dlaczego to doświadczamy”.

Czekamy na Wasze listy, które możecie nadsyłać na adres mailowy 
slowo.grodnensis@gmail.com lub pocztą pod adres 230025 Grodno, 
ul. K. Marksa 4.

WYSŁAWIAĆ, PISZĄC
Angelina Marciszewska

Prawdopodobnie wielu z nas ceni sobie w głębi ser-
ca myśl o tym, aby przynajmniej naśladować świętych. 
W przypadku św. Franciszka Salezego wydaje się to  
o wiele bardziej realne do popełnienia. Franciszek  
jest patronem dziennikarzy oraz prasy katolickiej 
i otrzymał to „stanowisko” dzięki swojej zdolności  
do dzielenia się prawdami wiary w prosty i zrozumiały 
dla wszystkich sposób. Dostępne dla wszystkich wy-
jaśnienia Pisma Świętego rozpowszechniał, rozkleja-
jąc ulotki na murach i ogrodzeniach swojego miasta.

Teraz, jeśli ktoś chce podzielić się fascynującym 
świadectwem, nie musi szukać odpowiedniego słu-
pa lub ogrodzenia. O wiele lepiej jest wysłać do nas,  
do odpowiedniej rubryki „Listy czytelników”. A jeśli 
myśli i słowa nie dają się ułożyć w całość – zapraszam 
do skorzystania z poniższych porad.

Alergie, nieżyt nosa, ból gar-
dła, swędzenie skóry, choroby 
ośrodkowego układu nerwo-

wego – to przybliżona lista negatyw-
nych skutków substancji i materia-
łów, które wpływają na człowieka. 
Weź na siebie odpowiedzialność  
za swoje zdrowie. Aby to zrobić, do-
kładnie zbadaj przestrzeń, w której 
się znajdujesz.

ŚCIANY,
PODŁOGA I SUFIT

Budynki żelbetowe tworzą silne 
ekranowanie pól elektromagnetycz-
nych. Jeśli zauważyłeś, że mobilny 
internet ma słaby zasięg w pomiesz-
czeniu i tylko przy oknie możesz na-
wiązać połączenie, jest to wskaźnik 
izolacji pomieszczenia od świata 
zewnętrznego. W takiej przestrzeni 
naturalne pole elektromagnetyczne 
jest zniekształcone, promieniowanie 
urządzeń mobilnych wzrasta, na- 
wiązując połączenie z siecią, a czło-
wiek nie odpoczywa.

W nocy ciało oprócz odzyski-
wania energii zajmuje się samo-
oczyszczaniem. Jeśli dana osoba 
znajduje się w tak odizolowanej 
przestrzeni, organizm człowieka 
nie będzie w stanie się oczyścić, a w 
przyszłości ucieknie się do radykal-
nej miary – choroby. Na przykładzie 
przeziębienia widzimy, jak wychodzi 
nadmiar śluzu, wzrasta temperatura. 

Wszystko to dzieje się w celu nie-
zwłocznego oczyszczenia ciała.

Piękny nowoczesny remont nie 
jest jeszcze wyznacznikiem przy-
jaznego i bezpiecznego dla zdro-
wia mieszkania. Tapety winylowe, 
sufit napinany, okna plastikowe, 
meble z płyty wiórowej, powłoka 
lakiernicza, linoleum, laminat, im-
pregnacja drewna mają tendencję  
do uwalniania substancji chemicz-
nych do powietrza. Jeśli zdrowa 
osoba wieczorem zaczyna odczuwać  
ból gardła, należy przeanalizować,  
co w pomieszczeniu może być źród-
łem podrażnienia błony śluzowej.

Z czasem każde tworzywo sztucz-
ne zaczyna się rozkładać i uwal-
niać substancje, które zostały użyte  
do jego produkcji. W pasie klima-
tycznym, gdzie występują duże róż-
nice temperatur od bardzo niskich 
do wysokich, okna PVC szybko zawo-
dzą, zaczynają nieustannie wydzielać 
różnego rodzaju dodatki i substancje 
chemiczne. Ponadto od nadmiernej 
ilości plastiku w życiu codziennym 
może pojawić się elektryczność sta-
tyczna. Z czasem grozi to choroba-
mi układu sercowo-naczyniowego i 
ośrodkowego układu nerwowego.

Na przykład w produkcji meb-
li stosuje się formaldehyd. Nie jest 
stosowany w produkcji mebli dzie-
cięcych, ponieważ jest bardzo sil-
nym niszczycielem ludzkiego układu  

hormonalnego (ochronnego). I gdy 
za jakiś czas może się on ulotnić, 
to meble lakierowane zaczynają 
zwiększać uwalnianie toksycznych 
substancji do powietrza. Wynika to  
z reakcji różnych składników lakie-
ru, co jest naturalnym przebiegiem  
rozkładu związków chemicznych.

CHEMIA GOSPODARCZA
I ZANIECZYSZCZENIA

ORGANICZNE
Jeśli w pomieszczeniu znajdują 

się pojemniki z chemią gospodar-
stwa domowego, należy je szczelnie 
zamknąć i trzymać z dala od urzą-
dzeń grzewczych. W przeciwnym 
razie substancje lotne znajdą się  
w powietrzu, a wraz z wdychanym 
powietrzem przenikają do organi-
zmu. Mogą osadzać się na przedmio-
tach lub kurzu, co również zwiększa 
prawdopodobieństwo dostania się  
do wnętrza człowieka, a także spo-
wodować podrażnienia skóry.

Odznaki „Bio” lub „Eko” nie dają 
gwarancji zdrowego wpływu na or-
ganizm. Istnieją do tego naturalne 
środki czyszczące. Na przykład po- 
piół dobrze wchłania tłuszcz i do-
skonale poleruje powierzchnię i nie 
pozostawia zadrapań. Soda, musz-
tarda, ocet, sól, kwas cytrynowy de-
zynfekują artykuły gospodarstwa  
domowego i są neutralne, gdy tra-
fiają w niewielkich ilościach do or-

ganizmu. Sztuczne detergenty mają 
właściwość tworzenia cienkiej war-
stwy na różnego rodzaju powierzch-
niach. Po wyschnięciu na naczy- 
niach w przyszłości detergent znaj-
dzie się w narządach trawiennych.

Woda jest najlepszym rozpusz-
czalnikiem, jeśli jest miękka. Jednak 
przy dużej zawartości minerałów nie 
jest w stanie zmyć zanieczyszczeń, 
na przykład na ubraniach. Aby to 
zrobić, użyj sody oczyszczonej lub, 
jeszcze skuteczniej, sody kalcyno- 
wanej. Ocet, kwas cytrynowy, sól 
morska i kuchenna są również ideal-
ne do celów kosmetycznych.

NAPŁYW ŚWIEŻEGO
POWIETRZA

Temperatura i wilgotność po-
wietrza wpływają na ludzi i wypo-
sażenie wnętrz. Wzrost temperatu-
ry zwiększa szybkość zachodzenia 
reakcji chemicznych. Z kolei niskie 
temperatury je spowalniają, ale szyb-
ciej niszczą to w czym znajduje się 
wilgoć. Wilgoć sprzyja rozmnaża-
niu organizmów chorobotwórczych,  
w tym pleśni. Suche powietrze od-
wadnia organizm, zwiększa szyb- 
kość rozprzestrzeniania się kurzu.

Wilgotność powietrza 50-60%, 
temperatura 18-20°C i regularne 
wietrzenie mieszkania mają pozy-
tywny wpływ na zdrowie człowieka.

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE 
DLA ORGANIZMU CZŁOWIEKA

Człowiek spędza większość swojego czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Na 
ciało wpływają materiały, z których został wykonany budynek, przedmioty codzien-
nego użytku i to, czego używamy do utrzymania czystości. Dowiedz się, jak stworzyć 
odpowiednie warunki dla siebie i bliskich w domu i w pracy, by zachować zdrowie.
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    Alena Majsiuk

 Сnota ekologiczna



www.slowo.grodnensis.by                                                                                                                                                                                                                                                                   SŁOWO ŻYCIA
№2 (577), 23 stycznia 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7

W dzisiejszych czasach  
seks jest jednym  
z wiodących tematów. 

Bardzo różne są koncepcje  
na temat jego pojmowania,  
jak też rodzi on wiele kontro-
wersji. Wpływ na to wszyst-
ko mogą mieć różne czynni-
ki. Wśród takich czynników 
przede wszystkim będzie miał 
wpływ sposób wychowania:

1. W rodzinie (czy rodzice 
rozmawiali z dziećmi na ten te-
mat, czy go omijali).

2. W Kościele (czy osoba 
zetknęła się ze zdrowym, religij-
nym nauczaniem na ten temat).

3. W szkole (czy ten temat 
był objęty programem nauczania 
i z jakich materiałów korzysta-
no).

4. W środowisku (jakie za-
sady zachowania rówieśników 
miały większy wpływ) itd.

Dzisiaj niestety w małżeń-
stwie jest bardzo dużo proble-
mów związanych ze współży-
ciem seksualnym. Przyczyna 
tego wszystkiego jest w tym, 
iż dzisiejszy świat zapomniał  
o tym, że seks jest darem stwo-
rzonym przez Boga, a zbliże-
nie seksualne zarezerwował 
On wyłącznie dla małżeństwa. 

Ważne jest, by patrzeć na to 
zagadnienie z Bożego punktu 
widzenia i pamiętać, że każdy 
akt małżeński ma wymiar du-
chowy.

Bardzo często bywa tak, 
że żona odmawia współżycia,  
podczas gdy mąż pragnie bli-
skości i nie radzi sobie z tą 
trudną sytuacją. Oczywiście, 
jeśli jedna ze stron odmawia 
współżycia bez konkretnego 
powodu, naraża w ten sposób 
współmałżonka na szukanie 
zaspokojenia swoich potrzeb 
poza małżeństwem, co ozna-
cza, że popycha do zdrady.  
Z drugiej strony warto zadbać  
o swoją seksualną dojrzałość, 
aby problemy współżycia fi-
zycznego w małżeństwie nie 
doprowadziły do rozpadu mał-
żeństwa. Jeżeli nie układa się 
ono zgodnie z oczekiwaniami 
którejś ze stron, warto wspól-
nie dołożyć współmałżonkom 
starań, aby znaleźć odpowied-
nie rozwiązanie tego prob-
lemu. Warto nawzajem dbać  
o szacunek do drugiej osoby,  
o wzajemną miłość oraz odpo-
wiedzialność za siebie nawza-
jem.

Przy omawianiu problemów 
dotyczących intymnej sfery 
współmałżonków warto zwró-
cić uwagę przede wszystkim 
na to, że nie wiedzą oni dokąd 
mają się udać z tym, co ich nie-
pokoi. Również w podobnych 
sytuacjach zazwyczaj się mówi 
o niewłaściwej komunikacji. 
Współmałżonkowie najczęściej 
nie mają odwagi lub nie potra-
fią porozmawiać ze sobą na te 
tematy. I to jest jednym z naj-
ważniejszych problemów.

Jeżeli wspomnieć o pomo-
cy psychologicznej to najpierw 
warto podkreślić, że znaczenie 
aktu małżeńskiego różni się 

u kobiety i mężczyzny. Męż-
czyzna traktuje go jako środek 
zaspokajania potrzeb seksual-
nych, jako źródło zadowolenia. 
W przypadku udanego życia 
seksualnego uzyskuje on po-
czucie pełni męskości. Podczas 
aktu małżeńskiego mężczyzna 
właśnie przez intymność wyra-
ża miłość do żony, to, co czuje 
w stosunku do niej. Dla kobiety  

akt małżeński jest przede 
wszystkim przyjazną, roman-
tyczną, czułą i namiętną miłoś-
cią. Kobieta również zaspokaja 
swój popęd seksualny, realizu-
jąc ważną intymność z mężem.

W pracy z małżeństwem, 
które doświadcza tego prob-
lemu, warto:

1. Pamiętać, że kobieta 

i mężczyzna różnią się pod 
względem sposobu przeżywa-
nia doznań intymnych. Warto, 
by małżonkowie porozmawia- 
li ze sobą na ten temat.

2. Zaopatrzyć małżonków 
w dobrą literaturę o podsta-
wowych zagadnieniach seksu-
alnych.

3. Pomóc w poprawie ko-
munikacji, sposobie wyrażania  

uczuć.
4. Doradzić, aby spróbowa-

li skupić się bardziej na dawa-
niu, niż braniu.

Jeśli w małżeństwie wy-
stępują poważne problemy 
związane ze sferą intymną, 
małżonkowie zdecydowanie 
muszą szukać profesjonalnej 
pomocy. Jednak należy wybrać 

odpowiedniego psychologa lub 
seksuologa z ukształtowanym, 
chrześcijańskim poglądem  
na życie. W mojej praktyce 
zdarzyło mi się, że młoda para 
zwróciła się do poradnictwa 
rodzinnego po konsultacji  
z psychologiem, który doradził 
im inicjację seksualną poza 
małżeństwem, by rozłado-
wać napięcie emocjonalne i  

rozwiązać wszystkie problemy 
małżeńskie. Tak zwany spe-
cjalista doradził zdradę jako 
wyjście z trudnej sytuacji. To 
bardzo absurdalna rada, ponie-
waż taki czyn może mieć wie-
le poważnych konsekwencji.  
Dlatego, powtarzam, ważne 
jest, aby znaleźć odpowiednie-
go specjalistę.

Refleksja nad wiecznością   

     Ks. Jerzy Martinowicz

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

23 stycznia – III Niedziela zwykła
Łk 1, 1-4; 4, 14-21

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

Otworzyć się na zbawienie 
Jezus Chrystus przynosi ludzkości Dobrą Nowinę. Przynosi szansę przeżycia 

pielgrzymki po tym świecie w innej perspektywie, w perspektywie wieczności. Po to 
przyszedł na ziemię i po to przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii. On jest 
naszym zbawieniem. Jesteśmy objęci Jego miłością, którą potwierdził na krzyżu.

Na ludzkiej drodze pełno jest różnych przeszkód. Nie zawsze sami potrafimy je 
pokonać, ale zawsze możemy to uczynić razem z Jezusem, z Jego łaską. Od chrztu 
ciągle towarzyszy człowiekowi też zapewnienie Chrystusa, że ukochał On nas od-
wiecznie bezgraniczną miłością i nigdy o nas nie zapomni.

Te słowa słyszymy przy różnych okazjach: gdy przyjmujemy sakramenty,  
na modlitwie, w każdym dobrym słowie bliźniego. Ludzie zawodzą, ale słowo Je-
zusa nigdy nie zawodzi. To my odchodzimy, ponieważ nam się wydaje, że sobie 
poradzimy po swojemu, według własnego pomysłu. Bardziej wierzymy ludzkiemu 
słowu, niż słowu samego Boga.

Prośmy Jezusa, by Dobra Nowina zawsze docierała do naszego serca, abyśmy 
byli otwarci na działanie Jego zbawczej łaski. Niech różne przeszkody nie zagłuszą 
Słowa Bożego, które ma moc zmieniać nas, nasze otoczenie i bliskich naszemu 
sercu.

Panie Jezu Chryste, pozwól mi otwierać swoje serce na działanie Twojej zbaw-
czej łaski!

30 stycznia – IV Niedziela zwykła
Łk 4, 21-30

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

Otworzyć się na Boga   
Przybycie Jezusa do Nazaretu jest pielgrzymką do korzeni, powrotem do tego 

miejsca, gdzie Słowo stało się Ciałem. Tu uczył się historii, tradycji, języka. To 
miejsce spotkania z Bogiem w rodzinnej wspólnocie, w której ważną rolę ode-
grały ludzkie i Boskie korzenie. Jezus idzie tam, jakby czegoś zapomniał. Jakby 
chciał dopełnić wspomnienie, tam odprawi swe prorockie prymicje.

Nic więc dziwnego, że widzimy i słyszymy Chrystusa nauczającego we włas-
nym rodzinnym środowisku w Nazarecie, gdyż On zawsze przychodzi i naucza 
„swoich”. Swoimi nazwał tych, którzy wypełniają Jego wolę. „Nie każdy, który 
Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto speł-
nia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21).

Jezus, nasz Zbawca, kocha każdego, nawet poganina i człowieka małej wia-
ry. Nie ważne jest pochodzenie człowieka, jego historia życia, kultura, język –  
dla Boga wszyscy jesteśmy jednakowi, jesteśmy ukochanymi dziećmi.

Uczmy się każdego dnia przyjmować Jezusa do swojego życia. Niech  
w naszych rodzinach stanie się On najważniejszy i niech zawsze będzie nam 
potrzebny.

Panie Jezu Chryste, uzdalniaj mnie wypełniać Twoją świętą wolę z otwartym 
sercem i radością!  

SEKSUALNE PROBLEMY W MAŁŻEŃSTWIE
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 DOPOMÓC
 DOBRĄ RADĄ

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog
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 Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI GIEDROJCIOWI
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: 
wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia i radości. 
Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz 
w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój 
dzień i obdarowuje zdrowiem na długie lata, niech 
Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch 
Święty, hojny na swe dary, pomaga Ci godnie pełnić 
posługę duszpasterską. Niech serce zawsze będzie 
napełnione pokojem i miłością, a obok będą dobrzy i 
szczerzy ludzie.

Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Hołynki i Perstunia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
ZDZISŁAWOWI WEDEROWI
z okazji urodzin składam serdeczne życzenia. Niech 
dobry Bóg Ojciec wynagrodzi Cię zdrowiem i pomyśl-
nością, Jezus Chrystus błogosławi każdy Twój dzień  
i prowadzi tą drogą, którą wybrałeś, Matka Boża 
otacza swoją miłością, opiekuje się i zawsze pomaga  
w trudnych chwilach życia.

Ze szczerą modlitwą
Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ALEKSANDROWI MIETLICKIEMU
z okazji urodzin składam serdeczne życzenia: sił, 
mocnego zdrowia w niełatwej posłudze, którą wybra-
łeś. Niech Pan Jezus obdarzy Cię wszelkimi łaskami,  
a Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje.

Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
CZESŁAWOWI PAWLUKIEWICZOWI
z okazji urodzin pragniemy złożyć moc gorących ży-
czeń. W tym szczególnym dniu chcemy podziękować 

za codzienne świadectwo, za to, że nie zabrakło słów, 
czynu i ofiarności w przybliżaniu nam Królestwa Bo-
żego, a także uśmiechu i radości, promieniujących  
od Ciebie. Prosimy za Tobą, Księże Czesławie, zwra-
cając się do Boga słowami: „Ojcze Niebieski, daj 
Twojemu pasterzowi serce podobne do serca Twojego 
Syna Jezusa Chrystusa”. Życzymy szczęścia, płynące-
go z Bożego wybrania, obfitości łask Bożych, ufności 
i nadziei w Panu. Życzymy również, abyś niósł Dobrą 
Nowinę, szerzył radość, nadzieję i miłość, abyś był 
znakiem miłującej obecności Boga pośród ludu Bo-
żego. Niech miłość, która jest spoiwem wszystkiego 
i jednoczy ludzkie serca, będzie ciągle Twoim udzia-
łem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpaste-
rzem i wiernymi. My zaś ze swojej strony ogarniamy 
Cię w sposób szczególny swoją modlitwą, by Bóg bło-
gosławił Cię oraz umacniał nieustannie swoją łaską 
i pokojem.

Parafianie z Rosi

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
EUGENIUSZOWI BORYSIUKOWI
z okazji urodzin składamy wiązankę najserdeczniej-
szych życzeń. Niech Pan Bóg obdarza potrzebnymi  
łaskami, Matka Boża opiekuje się Tobą, a świę-
ty patron zawsze będzie obok. Życzymy nieustan-
nego zapału w posłudze duszpasterskiej, uśmiechu  
na twarzy, siły i natchnienia w służbie Bogu i lu- 
dziom. Dziękujemy za dobre słowa, uważność i wraż-
liwość.

Parafianie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli
w Kozłowiczach i wspólnota parafialna  

Świętej Rodziny w Wiercieliszkach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
PAWŁOWI KOLEŚNIKOWI
z okazji urodzin z całego serca życzymy zdrowia, po-
gody ducha i hojnych owoców w posłudze na niwie 
Pańskiej. Niech Cię omija smutek, radość zawsze Ci 

towarzyszy, a cierpliwości i wytrwałości wystarczy  
na wiele lat oddanej posługi duszpasterskiej.

Legion Maryi i apostolat „Margaretka”  
kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

w Iwiu

DROGI KSIĘŻE PROBOSZCZU
JERZY BIEGAŃSKI!
Z okazji urodzin przyjmij życzenia, które w imieniu 
całej naszej rodziny parafialnej pragniemy Ci złożyć. 
Niech dobry Bóg otacza Cię swoimi łaskami, czuwa 
nad Tobą i podtrzymuje swoim ramieniem zawsze 
wtedy, gdy tego potrzebujesz. Niech Maryja, Matka 
Trokielska, będzie Twoją tarczą i obroną, otacza Cię 
matczyną opieką oraz wypełnia serce wytchnieniem, 
nadzieją, miłością i dziękczynieniem. Życzymy Ci, 
abyś był po prostu szczęśliwy, spełniony i zakochany 
w Panu Bogu i Matce Bożej. Dziękujemy Ci za ogrom-
ny trud, jaki wkładasz w pracę w naszej parafii. Każ-
dego dnia ogarniamy Cię modlitwą, dziękując Bogu  
że jesteś z nami, by nie zabrakło Ci sił i ciągłej po-
trzeby bycia z Bogiem i ludźmi.

Werni parafii Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Trokielach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
PAWŁOWI BIAŁONOSOWI
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, radości, pomyślności, pogody ducha i 
optymizmu. Niech każdy dzień Twej ofiarnej posłu-
gi będzie oświecony światłem Ducha Świętego, a Bóg 
zawsze Cię strzeże i wynagradza za wszystko poprzez 
nasze modlitwy.

Wdzięczni parafianie
i Komitet kościelny z Makarowiec

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy  
Kościoła na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

W tym roku mija 500 lat od wyda-
nia przez Franciszka Skaryny „Małej 
książeczki podróżnej”. Wydrukowana  
w 1522 roku w Wilnie, stała się w isto-
cie pierwszym modlitewnikiem dla wier-
nych, który został wydany w języku bia-
łoruskim. Z okazji tej rocznicy na Litwie 
2022 rok został ogłoszony Rokiem Fran-
ciszka Skaryny.

Aby uczcić to ważne wydarzenie hi-
storyczne w życiu duchowo-religijnym, 
20 stycznia w Mińsku, Połocku, Wilnie, 
Warszawie, Padwie i Pradze odbędą się 
uroczyste Msze święte.

Jest zaplanowane, że w każdym kraju 
liturgię poprowadzą wysocy hierarcho-
wie kościelni: w Pradze – kardynał Domi-
nik Duka, w Warszawie – biskup Michał 
Janocha, biskup pomocniczy archidie-
cezji warszawskiej, w Wilnie – biskup 
Arūnas Poniškaitis, biskup pomocniczy 
archidiecezji wileńskiej. Na Białorusi te 
nabożeństwa poprowadzą arcybiskup Jó-
zef Staniewski i biskup Oleg Butkiewicz.

Msza święta jest zwykle przezna-
czona dla dorosłych uczestników i nie 
pozwala maluchom zrozumieć jej zna-
czenia. A zatem pojawia się praktyczne 
pytanie: „Czy rodzice powinni brać ze 
sobą dzieci na Mszę?”. Warto to robić.

Może ktoś uważa, że próbując po-
móc swojemu dziecku naprawdę prze-
żyć liturgię, sam sobie odbiera moż-
liwość, by głęboko i w pełni przeżyć 
nabożeństwo. Ale przyprowadzenie 
twoich dzieci do Boga jest twoim ro-
dzicielskim powołaniem! Bóg powołał 
cię, by zostać ojcem lub matką tego 
dziecka. Należy również pamiętać, że 
liturgia jest wspólną modlitwą, a nie 
prywatną, a twoje dziecko jest człon-
kiem wspólnoty.

Celem twojej działalności wycho-
wawczej jest pokazanie dziecku war-
tość liturgii. Jeśli na niedzielnej Mszy 
świętej dziecko poczuje miłość, zrobi 
wszystko, by zawsze w niej uczestni-
czyć.

W Nowogródku odbyły się kur-
sy „Akademia trąbki” dla młodzieży  
z talentem muzycznym. Zajęcia przy 
kościele pw. św. Michała Archanioła 
poprowadził laureat międzynarodo-
wych konkursów, solista orkiestry 
„Tiroler Fiestspiele Erl Orchestra”  
w Austrii Aleksander Achremko.

Kursy, które odbywają się na Bia-
łorusi nie po raz pierwszy w różnych 
miejscach (zwykle przy świątyniach 
katolickich), są organizowane przez 
znanych muzyków pod przewodni-
ctwem głównego organizatora Alek-
sandra Achremko. Wydarzenie zwy-
kle składa się z dwóch części: zajęć  
i koncertu.

Aktualne wiadomości, zdjęcia, 
wideo. Dowiedz się więcej  

o życiu Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

redakcja
białoruska

Biskup kolejnej włoskiej diecezji 
zdecydował o rezygnacji z obecności  
rodziców chrzestnych podczas sakra-
mentu chrztu. Decyzja weszła już w ży-
cie i obowiązywać będzie przez trzy lata.

Biskup Domenico Mogavero, pa-
sterz Mazara del Vallo uważa, że rola 
tych osób straciła swoje duchowe zna-
czenie, a ich obecność na liturgii sta-
ła się wyłącznie formalna. Hierarcha 
diecezji sycylijskiej nie jest pierwszym 
włoskim biskupem, który podjął taką 
decyzję. Podkreślił, że przy wyborze 
rodziców chrzestnych ich wiara coraz 
częściej schodzi na drugi plan, choć 
ich zadaniem jest pomóc dziecku żyć 
wiarą. Biskup Mogavero zwrócił uwagę  
na coraz większą hipokryzję w tym 
aspekcie, dlatego jest przekonany, le-
piej jest taką praktykę na jakiś czas 
przerwać. „Kiedyś rodzice chrzestni 
odgrywali istotną rolę. Teraz liczy się 
tylko koperta, a nie głębokie znaczenie 
duchowe” – zaznaczył hierarcha.

czasopismo
religijne

W Nowogródku odbędzie się kurs „Nowe życie”
W dniach 4-6 lutego przy parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku odbędzie się kurs ewangelizacyjno-aktywizacyjny „Nowe życie”.

Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą odkryć i poczuć Bożą miłość oraz tych, którzy mają wątpliwości w wierze.
Celem kursu jest nawiązanie lub odnowienie relacji z Bogiem

poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym w Słowie Bożym, Eucharystii i modlitwie.
Zajęcia poprowadzi o. Andrzej Wróblewski CSsR, duszpasterz z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie,

wraz z parafialną grupą ewangelizacyjną.
Warunki uczestnictwa:

* wiek od 18 lat; * możliwość uczestnictwa od początku do końca kursu.

Początek – 4 lutego, piątek, o godz. 19.00; zakończenie – 6 lutego, niedziela, około godz. 15.00.
Musisz mieć ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), długopis i zeszyt.

Zajęcia odbędą się w Nowogródku pod adresem: ul. Sowiecka 2, kościół św. Michała Archanioła.
Pytania i zapisy pod numerem tel. (8 029) 288-70-44 – Natalia lub (8 044) 771-99-83 – Maryna.


