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Uzdrowienie Chorych

Sakrament namaszczenia chorych umacnia 
człowieka, dodaje sił i umożliwia zachowanie 
chrześcijańskiej postawy w cierpieniu.

S. Weronika Bliźniuk, jedna z założycielek klubu, 
podczas jego uroczystego otwarcia

Najstarszy salezjanin
na Białorusi świętował 

jubileusz

85-lecie ks. kanonika Zdzisława Wedera SDB 
obchodzono 22 stycznia w parafii św. Michała 
Archanioła w Smorgoniach.

Spoglądając wstecz,
a idąc naprzód

Ks. biskup Józef Staniewski opowiada o waż-
nych wydarzeniach z 7-letniego okresu swojej 
posługi biskupiej.

na stronie  3

„Wychowanie jest sprawą 
serca” – powiedział kiedyś 
św. Jan Bosko, znany we 
wspólnocie Kościoła jako 
„ojciec i nauczyciel” mło-
dzieży. Te słowa znajdują 
odzew w nowej inicjatywie 
wspólnoty salezjańskiej 
w Smorgoniach. Tam przy 
miejscowej parafii zorgani-
zowano klub dla dziewcząt 
„Nasze sekrety”.

CHRYSTUS, 
PIĘKNO
I ZASADY 
ETYKIETY
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Święty Walenty jest znany nie tylko we wspólnocie Kościoła, ale 
także na całym świecie. Zyskał szczególną popularność wśród 
zakochanych par, ponieważ jest uważany za ich niebiańskiego 
patrona. O tym, czy „druga połówka” istnieje i jaką rolę odgry-
wa Opatrzność Boża w połączeniu dróg życiowych dwóch osób,  
opowiadają młodzi małżonkowie.

Z MIŁOŚCIĄ DO BOGA, Z CZUŁOŚCIĄ 
DO UKOCHANEJ OSOBY 

14 lutego 
Wspomnienie św. Walentego
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                            Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

10 lutego
Wspomnienie św. Scholastyki, 

Dziewicy. 
Święta Scholastyka, siostra bliź-

niaczka św. Benedykta, urodziła się w 
Nursji w Umbrii (Włochy) ok. 480 roku 
w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie. 
Życie Scholastyki było naznaczone swe-
go rodzaju fascynacją i naśladowaniem 
działań brata. Najpierw towarzyszyła 
mu w jego podróżach, naśladując jego 
oddanie Bogu. Gdy Benedykt założył 
pierwszy klasztor w Subiaco, jego sio-
stra założyła oparty na tej samej regule 
zakon dla niewiast. Scholastyka zmarła 
10 lutego 547 roku i została pochowa-
na na Monte Cassino. Jest uważana za 
duchową matkę wszystkich żeńskich 
klasztorów benedyktyńskich i wywo-
dzących się z gałęzi benedyktyńskich. 
Jest wzywana jako patronka chroniąca 
przed piorunami, burzami i wichrami.

11 lutego
Światowy Dzień Chorego.
Światowy Dzień Chorego jest obcho-

dzony w liturgiczne święto Matki Bożej 
z Lourdes, a został ustanowiony przez 
papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 
1992 roku – w 75. rocznicę objawień 
fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na 
życie świętego papieża. Ten dzień jest 
szansą odkrycia całego bogactwa faktu, 
iż Chrystus w trosce o zdrowie fizyczne, 
psychiczne i duchowe człowieka zostawił 
nam specjalny sakrament namaszcze-
nia. Warto w sposób szczególny dzięko-
wać Chrystusowi za tę Jego pełną miłości 
pamięć o wszystkich chorych. A jeśli nas 
samych dotyka – niezależnie od wieku – 
jakieś cierpienie, poprośmy o udzielenie 
sakramentu namaszczenia. Jest to głę-
bokie religijne przeżycie, które umacnia 
człowieka, dodaje sił i umożliwia zacho-
wanie chrześcijańskiej postawy w godzi-
nach cierpienia. 

15 lutego 
Wspomnienie bł. Michała So-

poćki, Prezbitera. 
Michał Sopoćko urodził się 1 listo-

pada 1888 roku na Wileńszczyźnie. Wy-
święcony na kapłana, gorliwie pracował 
w duszpasterstwie parafialnym i woj-
skowym, rozwijając jednocześnie dzia-
łalność oświatową i społeczną. Przez 
długie lata był profesorem i wychowaw-
cą Seminarium Duchownego w Wilnie  
i w Białymstoku. Żyjąc ideałami święto-
ści kapłańskiej, przejawiał wielką troskę 
o formację kapłanów. Jako spowiednik  
i kierownik duchowy siostry Faustyny 
Kowalskiej, stał się Apostołem Miłosier-
dzia Bożego, zabiegając o oficjalne za-
twierdzenie tego kultu. Założył Zgroma-
dzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarł 
15 lutego 1975 roku w Białymstoku.    

17 lutego
Rozpoczęcie Wielkiego Postu. 

Środa Popielcowa.  
Środa Popielcowa rozpoczyna  

w Kościele katolickim okres Wielkiego 
Postu, czas pokuty, przygotowujący do 
przeżycia najważniejszych dla chrześ-
cijan, świąt wielkanocnych. Obejmuje 
on okres liturgiczny od Środy Popiel-
cowej do Wielkiego Czwartku. Wielki 
Post w Kościele jest traktowany jako 
czas pokuty i nawrócenia. Jego zale-
ceniami są post, jałmużna i modlitwa. 
W okresie Wielkiego Postu z liturgii 
znika radosne „Alleluja” i „Chwała 
na wysokości Bogu”, a kolorem szat 
liturgicznych staje się fiolet. Ważnym 
elementem obecnym w kościele oraz 
w życiu parafian jest śpiewanie pieśni 
pokutnych, mówiących o nawróceniu i 
chrzcie oraz pasyjnych pieśni wielko-
postnych podczas nabożeństw pasyj-
nych: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

Pan Bóg, tworząc człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go z miłości i dla miłości. Jest to najważ-
niejsza cecha, która odróżnia nas od pozostałych stworzeń. Miłości trzeba się uczyć. Miłości uczy się dziecko od 
matki i ojca, którzy je karmią, pielęgnują, tulą. W ten sposób mały człowiek doznaje miłości, uczy się jej na całe 
życie. 

Później dziecko czyni pierwsze własne kroki w kierunku miłości. Wyraża swe przywiązanie, obejmując matkę 
za szyję i tuląc się w ojcowskie ramiona. Jeszcze później chłopcy zauważają dziewczęta, dziewczęta chłopców. 
Jakaś zagadkowa siła przyciąga ich ku sobie. Pragną rozmawiać, być blisko siebie. Doświadczają w nowy sposób, 
co znaczy kochać.

Jednak dla chrześcijanina umiejętność kochania nigdy nie jest czymś nabytym raz na zawsze. Każdego dnia 
trzeba zaczynać od nowa, trzeba się ćwiczyć, aby nasza miłość do naszych braci i sióstr, których spotykamy stawa-
ła się dojrzalsza i oczyszczona z tych ograniczeń lub grzechów, które czynią ją stronniczą, samolubną, bezowocną  
i niewierną. 

Każdego dnia musimy uczyć się sztuki miłości: cierpliwie postępować w szkole Chrystusa, wzajemnie sobie prze-
baczać, patrząc na Jezusa. I czynić to z pomocą tego Obrońcy i Pocieszyciela, którego posłał nam Bóg  – Jego Ducha.

Niech Dziewica Maryja, doskonała uczennica swego Syna i Pana, pomoże nam być coraz bardziej posłusznymi 
Pocieszycielowi, Duchowi Prawdy, aby każdego dnia uczyć się miłować tak, jak Jezus nas umiłował.

Aktualności 

     ciąg dalszy ze str. 1

 Ks. Jerzy Martinowicz 

Matka Jezusa przypo-
mina nam, że Bóg jest 
tym, który działa. On 

jest sprawcą wszelkich cu-
dów, Źródłem łaski, Stwór-
cą, Zbawicielem, Uzdrowie-
niem. Ale jest On tak wielki, 
że nie boi się podzielić się 
swoją mocą. Bóg zaprasza 
ludzi do współpracy w dzie-
le zbawienia. Wzywa ludzi, 
aby byli „kanałami” Jego 
łaski, przedłużeniem Jego 
rąk. Aby świecili Jego świat-
łem, jak księżyc, który odbija 
światło słońca. Maryja jest  
w pierwszym szeregu wiel-
kich współpracowników Bo- 
ga. Żaden tytuł Jej przypi-
sany nie ma na celu prze-
słaniania Najwyższego, ale 
ma ku Niemu kierować. Ma 
ujawniać ogrom Jego miłości 
do człowieka.

Jednym z tytułów Maryi 
jest „Uzdrowienie Chorych”. 
Pojawił się on w Kościele w 
XVI wieku i początkowo był 
związany z rzymskim koś-
ciołem św. Marii Magdale-
ny, w którym znajdował się 
cudowny wizerunek Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych. 
Świątynia była siedzibą za-
konu kamilianów, zakonni-
ków posługujących chorym. 
W pobożności maryjnej ty-
tuł Maryi Uzdrowienia Cho-
rych zyskiwał coraz większą  

popularność. Przyczyniały 
się do tego cudowne uzdro-
wienia uproszone w Lourdes 
i w wielu innych sanktua-
riach maryjnych. 

Gdy nazywamy Maryję 
„Uzdrowieniem Chorych”, 
wyrażamy naszą wiarę w Jej 
opiekę nad chorymi i cier-
piącymi, a także w to, że Jej 
modlitwa do miłosiernego 
Boga może wyprosić chorym 
łaskę uzdrowienia.

Święty Jan Paweł II co roku 

ogłaszał specjalne orędzie 
na Światowy Dzień Chorego, 
który ustanowił w Kościele 
Powszechnym w 1992 roku,  
w 75. rocznicę objawień fa-
timskich i w 11. rocznicę za-
machu na swoje życie. 

W encyklice „Redemp-
toris Mater” Jan Paweł II 
uzasadnia, dlaczego może-
my przychodzić do Maryi  
w chwilach naszych cierpień, 
dlaczego mamy pełne prawo 
nazywać Ją „Uzdrowieniem 
Chorych”. Papież podkre-
śla, że trzeba połączyć dwie 
sceny z Ewangelii św. Jana. 
Pierwszą jest wesele w Ka-
nie Galilejskiej. Tam Maryja 
dostrzega trudną sytuację 
młodej pary, widzi ich nie-
dostatek. Wino w Biblii jest 
symbolem radości, miłości i 
zbawienia. Matka interwe-
niuje u Syna. Prosi Go o to, 
aby zaradził bolesnej sytua-
cji, aby zaczął działać. 

Drugi ważny tekst z 
Ewangelii św. Jana, który 
trzeba połączyć z tytułem 
„Uzdrowienia Chorych”, to 
opis śmierci Jezusa. Mary-
ja stoi pod krzyżem swoje-
go Syna. Spełnia się wtedy  
w najbardziej bolesny sposób 
proroctwo Symeona: „A two-
ją duszę miecz przeniknie”  
(Łk 2, 35). Maryja jest Matką 
Bolesną, zna smak cierpienia.  

Jej obecność pod krzyżem 
nie jest bierna. Matka Boża 
nie jest widzem, ale współ-
cierpi ze swoim Synem.  
W duchowy sposób umiera 
wraz z Nim. Ma więc swój 
udział w odkupieniu świata i 
każdego z nas.

„Uzdrowienie Chorych” 
po łacinie brzmi: Salus infir-
morum. Słowo salus oznacza 
nie tylko zdrowie, ale także 
zbawienie. To ważne, ponie-
waż nie powinniśmy prosić 

Maryję tylko o uzdrowienie 
z choroby. Salus oznacza 
uzdrowienie nie tylko ciała, 
ale i duszy. Matka Najświęt-
sza pragnie zbawienia całego 
człowieka.

Gdy patrzymy na Maryję 
stojącą pod krzyżem, uczymy 
się czegoś ogromnie ważne-
go. Uczymy się tego, że jest 

takie cierpienie, od które-
go uciec się nie da. A nawet 
nie wolno. Jest taka miłość, 
która wymaga zgody na ból. 
Wierność Bogu, wierność  
w miłości wymaga nieraz 
tego, by wytrwać pod krzy-
żem do końca. Tak jak Ona.

Nie z każdej choroby moż-
na wyjść. Kiedyś znajdziemy 
się na ostatniej prostej do-
czesnego życia. Spadnie na 
nas choroba, która dopro-
wadzi do śmierci. W takiej  

sytuacji wzywając Maryi 
Uzdrowienia Chorych, pro-
simy Ją o zbawienie. O to, 
aby była pociechą na chwile 
pożegnania z tym światem i 
znakiem nadziei na wieczne 
szczęście. Gdy modlimy się 
przy konających, prosimy 
Maryję o łaskę dobrej śmier-
ci. Prosimy o dar upodob-
nienia się do Chrystusa ko-
nającego na krzyżu. Chodzi  
o to, aby umierać w zgodzie  
z Bogiem i ludźmi. 

Niech Maryja uczy nas 
tego ostatniego, najważniej-
szego „Fiat” – by w obliczu 
śmierci umieć powiedzieć: 
„Bądź wola Twoja”. Niech 
Maryja Bolesna będzie przy 
każdym cierpiącym jako 
współcierpiąca Matka, jako 
Ta, która kocha, pociesza, 
przytula, ociera czoło, trzy-
ma za rękę, wskazuje Nie-
bo. Jej obecność, Jej miłość 
i modlitwa niech będzie le-
karstwem i naszym uzdro-
wieniem czyli zbawieniem. 

W Litanii Loretańskiej obdarzamy Maryję licznymi 
tytułami. Każdy z nich ma swoją historię i swoje zna-
czenie, ujawnia inny aspekt piękna Maryi, w której 
zawsze podziwiamy nie tyle Ją samą, ale dzieła łaski 
Bożej.

UZDROWIENIE CHORYCH
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Wizerunek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Gdy nazywamy Maryję „Uzdrowieniem Chorych”, wyrażamy naszą 
wiarę w Jej opiekę nad chorymi i cierpiącymi.



3www.slowo.grodnensis.by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SŁOWO ŻYCIA   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             №3 (555), 7 lutego 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Z życia Kościoła 

 AKTUALNOŚCI

Światowa Konferencja 
międzyreligijna odbędzie 

się w Rosji
Rosja w 2022 roku będzie go-

spodarzem Światowej Konferencji 
na temat dialogu międzyreligijne-
go i międzyetnicznego pod egidą 
ONZ. W najbliższym czasie zosta-
nie ustalone miasto, w którym ta 
konferencja się odbędzie.

Forum na dużą skalę będzie 
miało miejsce 21 maja i odbędzie 
się w czasie ustanowionego przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ Świa-
towego Dnia Różnorodności Kul-
turowej dla Dialogu i Rozwoju, 
a także zakończenia ogłoszonej 
przez UNESCO Dekady Zbliżenia 
Kultur.

Wysoki Przedstawiciel Sekre-
tarza Generalnego ONZ ds. Soju-
szu Cywilizacji Miguel Ángel Mo-
ratinos uważa, że „nadszedł czas, 
aby światowi przywódcy, parla-
mentarzyści, działacze religijni 
spotkali się i przedyskutowali ist-
niejące problemy, wprowadzając 
do światowej polityki wgląd, jaki 
mają przedstawiciele wyznań”.

Papież zatwierdził  
dekrety Kongregacji 

Spraw Kanonizacyjnych
Ojciec Święty przyjął kardy-

nała Marcello Semeraro, prefekta 
Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, i zatwierdził dekrety do-
tyczące spraw beatyfikacyjnych  
8 Sług Bożych.

Jako pierwszy z dokumentów 
uznaje męczeństwo włoskiego  
ks. Jana Fornasini, który zo-
stał zamordowany z nienawiści  
do wiary w 1944 roku.

Inne dekrety dotyczą uzna-
nia heroiczności cnót. Chodzi  
o dwóch włoskich księży: ks. Mi-
chała Archanioła Maria Antonio 
Vinti i ks. Ruggero Marii Caputo, 
angielskiej zakonnicy Elżbiety 
Prout, założycielki Zgromadze-
nia Sióstr Świętego Krzyża i Męki 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
włoskiego seminarzysty Pasquale 
Canzii, a także trzech świeckich 
wiernych. 

Diecezja hiszpańska 
sprzedaje dzieła sztuki

i pomaga biednym
Archidiecezja Walencji utwo-

rzyła specjalny fundusz, którego 
celem będą działania służące li-
kwidacji ubóstwa, którego poziom 
w Hiszpanii znacznie wzrósł pod-
czas pandemii.

Arcybiskup Walencji kardy-
nał Antonio Cañizares ogłosił, 
że Fundacja „Pauperibus” prze-
prowadzi licytację należących do 
lokalnego Kościoła dzieł sztuki. 
Środki ze sprzedaży będą służyły 
pokryciu najpilniejszych wydat-
ków na rzecz ubogich.

Intencje modlitewne  
na luty

powszechna 
Módlmy się za kobiety – ofia-

ry przemocy, aby były chronione 
przez społeczeństwo, a ich cier-
pienia były dostrzegane i wysłu- 
chiwane. 

diecezjalna  
Módlmy się, aby Pan błogosła-

wił wszystkich, którzy leczą i pie-
lęgnują chorych oraz dał zdrowie 
chorym.

 Radio WatykańskieZ MIŁOŚCIĄ DO BOGA,
Z CZUŁOŚCIĄ DO UKOCHANEJ OSOBY  

Nasza znajomość z Maksymem rozpoczęła 
się na pielgrzymce. Gdy wspominam okolicz-
ności spotkania, zdaję sobie sprawę, że było 
ono przeznaczone z góry. W 2011 roku po raz 
pierwszy postanowiłam udać się na pielgrzym-
kę Grodno-Roś, do cudownej figury Jezusa Fra-
sobliwego. Jednak w przeddzień zbiórki okaza- 
ło się, że żadna z koleżanek nie może dotrzy-
mać mi towarzystwa, a samej nie pozwolili mi 
iść rodzice, ponieważ byłam nieletnia i z dale-
ka – z Indury. Byłam zasmucona, ale dosłownie  

w ostatniej chwili uratowała mnie jedna dziew-
czyna. Tak Jezus Frasobliwy dokonał cudu już 
na samym początku – wbrew okolicznościom 
byłam uczestniczką pielgrzymki! 

Poznałam przyszłego męża już po głównych 
uroczystościach w Rosi, po drodze na nocleg. 
Była noc, a przez to, że było dosyć ciemno pra-
wie nie widzieliśmy swoich twarzy, ale mimo 
to poczuliśmy wzajemną sympatię. Rano, wra-
cając do Grodna autobusem, już razem śpie-
waliśmy pobożne piosenki, a następnego dnia 
tańczyliśmy „belgijkę” podczas spotkania roz-
rywkowego dla uczestników pielgrzymki. I tak 
rozpoczęła się nasza relacja. Maksym przyjeż-
dżał do mnie do Indury. Prawie wszystkie spot-
kania odbywały się na terytorium przykościel-
nym: odbyły się tam pierwsze szczere rozmowy, 
nastąpił tam i pierwszy pocałunek... Sześć mie-
sięcy później wyznał mi miłość, ale ja z wyzna-
niem postanowiłam trochę poczekać. Ponieważ 
miłość jest czymś dojrzałym, sprawdzona cza-
sem lub zahartowana próbami.

W historii naszego związku ważny jest je-
den moment. Trzy lata po tym, jak Maksym i 
ja zostaliśmy parą, poznałam pewną wspól-
notę zakonną... I zakochałam się w stylu ży-
cia sióstr. Zawsze były radosne, świeciły się 
pięknem, niestrudzenie chwaliły Boga tańcem 
i śpiewem. Zaczęły mnie nieustannie otaczać 
myśli, aby pójść do klasztoru. Gdy podzieliłam 
się z Maksymem, zaczął płakać. Po raz pierw-
szy zobaczyłam jego łzy. Zaczęłam dużo mod-
lić się o rozpoznanie drogi życiowej i pewnego 
dnia, modląc się Pismem Świętym, postanowi-
łam losowo otworzyć stronę Biblii. I wpadłam 
na słowa z Księgi proroka Jeremiasza: „Dokąd-
że będziesz chwiejna, Córko buntownicza? Pan 

bowiem stworzył nową rzecz na ziemi: niewia-
sta zatroszczy się o męża” (Jer 31, 22). Wszyst-
kie wątpliwości natychmiast zniknęły, a dalsze 
losy zostały określone. 

Wzruszające wspomnienia wywołuje mo-
ment, w którym Maksym mi się oświadczył.  
W tym czasie byłam w małym miasteczku  
w Polsce na misjach, gdzie zostałam zaproszo-
na przez moich przyjaciół i mentora duchowe- 
go dominikanina o. Tomasza Mika OP.  W cią-
gu tygodnia dawałam świadectwa, organizo-
wałam modlitwę, zbierałam datki na wakacje 
dla młodzieży. Pośród wszystkich zmartwień 
przybył Maksym i zaprosił mnie do restauracji. 
O. Tomasz nie zgodził się, ponieważ byłam pod 
jego opieką, a ja się nawet ucieszyłam. Czułam, 
że Maksym chce mi się oświadczyć, a spotka-
nie w restauracji wydawało się zbyt banalne.  
W rezultacie spotkaliśmy się pod kościołem:  
był późny wieczór, a na ulicy rozpoczynał się 
huragan. Czyż nie romantycznie? Maksym 
podał mi album ze zdjęciami w prezencie,  
w którym musieliśmy zacząć notować nowy 
etap swojego życia, a pierścionek wypadł z al-
bumu i poturlał się... Przestraszyliśmy się, ale 
znaleźliśmy go.

Podczas ślubu oboje byliśmy szczęśliwi, 
ponieważ wiedzieliśmy: jeśli w małżeństwie 
na pierwszym miejscu jest Bóg, życie rodzinne 
będzie udane. Dziś mamy już wspólne owoce: 
pięknego syna Adriana i mały biznes. Poprzez 
stronę Instagram „Буцік БоБо”  sprzedaje-
my autorskie plakaty, pocztówki, kalendarze 
i kubki o tematyce chrześcijańskiej. Zajmu-
ję się projektowaniem, a Maksym – wszyst-
kimi sprawami organizacyjnymi. Wszystko  
na chwałę Pana! 

Bożena i Maksym
Czarneccy

Mój kuzyn nas przedstawił. To był rok 
2014. Zamierzałam kupić sobie nowy sprzęt 

i potrzebowałem porady, a mój brat dora-
dził Michała, swojego przyjaciela, jako do-
brego specjalistę w dziedzinie komputerów. 
Stopniowo zaczęliśmy aktywnie korespon-
dować w sieciach społecznościowych i zda-
liśmy sobie sprawę, że pojawiła się sympatia 
– nadawaliśmy na tej samej fali. Po randce 
offline przyszła miłość. W 2016 roku pole-
szuk Michał po raz pierwszy postawił stopę  
na ziemi grodzieńskiej... i został tutaj! 

Okres bukietu cukierków w pełni zasłużył 
na swoją nazwę: każda minuta była pełna 
romantyczności. Bukiet chabrów na pierw-
szym spotkaniu, podwójne „вышымайкi” 
(osobliwe koszulki z białoruskim orna-
mentem – uw. aut.), wycieczki po Grodnie i 
wiele innych rzeczy sprawiły, że nasze spot-
kania były bardzo wzniosłe. 

Oczywiste jest, że z osobliwym wzrusze-
niem wspominam sobie moment, w którym 
Michał mi się oświadczył. Był ciepły majowy 
wieczór. Poszliśmy na spacer po obejrzeniu 
spektaklu teatralnego „451° Fahrenheita”, 
dzieląc się wrażeniami z tego, co zobaczyli-
śmy. Doszliśmy do Kołożskiej Cerkwi i nagle 
Michał klęka na jedno kolano i prosi, abym 
została jego żoną. Jakby na zamówienie bar-
dzo głośno śpiewał nad nami słowik.

Dwa miesiące później zorganizowaliśmy  

ślub. Na początku bardzo ważną wagę przy-
wiązaliśmy nie do rejestracji w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, ale do ślubu w kościele. 
Wcześniej poprosiliśmy organistę o zagranie 
na Mszy Świętej „Mahutny Boża” – ducho-
wy hymn Białorusi. Brzmiało to niezwykle 
uroczyście i wciąż mam ciarki, gdy o tym 
wspominam. Sama przysięga wierności oka-
zała się bardzo wzniosła. Po długim czasie 
nie mogłam odejść od emocji, a wiele zdjęć  
ze świątyni wyszło z narzeczoną-płaksą. 

Za naszą historię miłosną jestem 
wdzięczna Ojcu Niebieskiemu. Jeszcze przed 
spotkaniem z Michasiem dowiedziałam się 
o modlitwie do św. Józefa o dobrego męża. 
Przez rok z pełnym zaufaniem starannie ją 
odmawiałam. I na mojej drodze pojawił się 
młody mężczyzna, którego obraz miałam  
w głowie – dokładnie taki, o którego pro-
siłam. I jak po tym nie uwierzyć w cud  
od Boga? A propos, mąż zawsze modlił się, 
aby Bóg pomógł mu spotkać dobrą żonę. 

Nie zapomnieliśmy też o wdzięczności 
dla świętego patrona. Urodził się nam syn, 
którego nazwaliśmy Michał Józef. Udało 
mu się też zostać chrześcijaninem, poprzez 
przyjęcie sakramentu chrztu. Życie toczy 
się dalej. I wierzymy, że bez pomocy Boga 
wszystko wyglądałoby inaczej.

Wiktoria i Michał
Petrusiewicze  

Nasza historia miłosna rozpoczęła się pod-
czas pielgrzymki Gudogaj–Budsław w 2011 roku. 
W pielgrzymce prawie nikogo nie znałam, ponie-
waż do tej pory zawsze chodziłam do Budsławia 
z Baranowicz. Dlatego razem z przyjaciółką 
postanowiliśmy stopniowo poznawać uczestni-
ków. Zaproponowałam, aby zacząć od młode-
go mężczyzny, kierującym ruchem pielgrzym-
ki, a gdy do niego podeszłam, zobaczyłam, że  
nie ma przyjaciółki w pobliżu. Przywitałam się, 
ale  był małomówny – powiedział tylko swoje 
imię i skąd pochodzi. Po zrobieniu jego zdję-
cia (ponieważ zawsze fotografowałam na piel-
grzymkach), wróciłam do przyjaciółki. Do ostat-
niego dnia pielgrzymki nie widzieliśmy się.

Jednak na zakończenie uroczystości w Bud-
sławiu, gdy się żegnaliśmy, Denis powiedział, 
że znajdzie mnie w sieciach społecznościowych. 

Zaczęliśmy więc kontaktować online. Dwa 
tygodnie później spotkaliśmy się ponownie na 
Festiwalu w Gudogaju, gdzie bardzo szybko 
uświadomiliśmy sobie, że się w sobie zakocha-
liśmy. Wyznaliśmy miłość od razu, a teraz, pa-
trząc na naszą rodzinę, zdajemy sobie sprawę, 
że się nie pośpieszyliśmy. 

Podczas okresu bukietu cukierków było 
wiele romantycznych chwil. Biorąc pod uwa-
gę, że mieszkaliśmy na odległości (jestem  
z Brześcia, a on z Gudogaju), Denis często robił  

niespodzianki swoim przyjazdem i zawsze 
przywoził wiele moich ulubionych słodyczy. A 
najważniejszym momentem było zawarcie ma-
łej umowy na samym początku naszej relacji: 
poprosiliśmy o wzajemną uczciwość. Przypusz-
czam, że stało się to kluczem do silnej rodziny, 
pomimo wszystkich trudności.

Denis oświadczył mi się na uroczystość Mat- 
ki Bożej Szkaplerznej pięć lat po znajomości. 
Było to bardzo symboliczne, ponieważ okazało 
się, że Matka Boża Budsławska nas „przedsta-
wiła”, a Matka Boża Gudogajska „poślubiła”. 
Braliśmy ślub z pełnym zaufaniem Bożemu pla-
nowi, składając przysięgę i patrząc sobie w oczy.

Bez Boga nie byłoby nic w naszym wspól-
nym życiu – tylko On mógł wszystko tak genial-
nie ułożyć. W 2011 roku ani ja, ani Denis nie 
wybieraliśmy się na pielgrzymkę Gudogaj-Bud-
sław, jednak prawie w ostatniej chwili wszyst-
ko potoczyło się inaczej. I w końcu okazało się 
cudownie!

Teraz co roku udajemy się na pielgrzym-
kę do sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej  
z wdzięcznością za nasze spotkanie, często tam 
przyjeżdżamy i bez większego powodu, ponie-
waż czujemy, że tam jest miejsce naszej mocy! 
A ostatnio chodziliśmy tam z naszymi małymi 
cudami – córkami Elianą i Arianą.

Bożena i Denis
Trusiewicze

     ciąg dalszy ze str. 1
 Angelina Marciszewska
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Z życia Kościoła 

 Kościół powszechny

PORTUGALIA. Organizatorzy ŚDM-2023 w Lizbonie za-
prezentowali oficjalny hymn spotkania. Utwór zatytułowany 
„Há Pressa no Ar” (co można przetłumaczyć dosłownie jako: 
„W powietrzu czuć pośpiech”) jest inspirowany tematem fo-
rum młodzieżowego: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” 
(Łk 1, 39). „Śpiewając ten hymn, młodzi z całego świata są za-
proszeni do utożsamienia się z Maryją, do stanięcia w gotowo-
ści by służyć, do podjęcia misji i przemiany świata” – wyjaś-
niają organizatorzy ŚDM w komunikacie prasowym. Autorami 
utworu są ks. João Paulo Vaz i muzyk Pedro Ferreira – oboje  
z portugalskiej diecezji Coimbra. Twór wraz z teledyskiem do-
stępny jest na kanale Youtube portugalskiej edycji ŚDM.

BURUNDIА. W państwie trwają obchody 50-lecia misyjnej 
posługi karmelitów bosych. Jedną z cegiełek jubileuszowego 
dziękczynienia jest projekt „50 domów dla Pigmejów na 50-le-
cie Karmelu”. Budowa będzie kontynuowana w kolejnych la-
tach, a wraz z nią katechizacja przy współpracy z miejscowym 
duchowieństwem i świeckimi wolontariuszami. W projekt ak-
tywnie włączają się karmelici odbywający formację seminaryj-
ną. Ta praca służy także obalaniu wielowiekowych uprzedzeń. 

POLSKA. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie-Łagiewnikach pojawiły się bezdotykowe drewniane kro-
pielnice z wodą święconą. Zostały przymocowane na dwóch 
filarach przy wejściu do bazyliki. Jedno wlanie wody do na-
czynia wystarcza na kilka tysięcy podań. Wystarczy podłożyć 
ręce pod miejsce, skąd wydobywa się woda i automatycznie 
krople popłyną na dłoń. W związku z pandemią przez ostatni 
rok przy wejściu do świątyni był płyn dezynfekujący, nie było 
wody święconej, w której można by zamoczyć rękę. Były za to 
saszetki z wodą, którą można było wziąć i poświęcić u kapłana 
w sanktuarium - ta możliwość dalej jest.

WATYKAN. Ambasada Tajwanu przy Stolicy Apostolskiej 
odpowiedziała na papieskie wezwanie do jeszcze większej 
wrażliwości na bezdomnych i przygotowała 50 „Winter Bles-
sing Bags” – czyli paczek z materiałami chroniącymi przed 
chłodem (czapka, ocieplacz na szyję, ocieplacz na ręce wraz 
z rękawiczkami, maska chirurgiczna, maska z materiału zmy-
walnego, batoniki zbożowe i żel do dezynfekcji rąk). „Błogo-
sławione paczki” zostały rozdane licznym bezdomnym, którzy 
żyją i śpią na ulicach w pobliżu Watykanu i wzdłuż kolumnady 
Berniniego.

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

     ciąg dalszy ze str. 1

Większość swojego ży-
cia kapłańskiego ks. 
Zdzisław poświę-

cił posłudze ludowi Bożemu 
jako misjonarz na Wschodzie, 
gdzie brał udział w odrodze-
niu wiary po 70 latach wojow-
niczego ateizmu i prześlado-
wań Kościoła. A wierni parafii 
w Smorgoniach, dzieci i mło-
dzież znają go jako kapłana 
o otwartym sercu, niosącego 
Boga poprzez swoją skromną 

posługę w pokorze i uczciwo-
ści. 

Na Mszy Świętej dziękczyn-
nej z okazji 85. rocznicy uro-
dzin ks. Zdzisława zebrało się 
wielu wiernych Smorgońszczy-
zny, którym poświęcił już pra-
wie 20 lat swojego życia, a tak-
że salezjanie z całej Białorusi 
pod przewodnictwem regio-
nalnego przełożonego ks. Wik-
tora Hajdukiewicza SDB. Prze-
wodniczył liturgii Wikariusz 

Biskupi dla miasta Mohylewa i 
obwodu mohylewskiego biskup 
Aleksander Jaszewski SDB. 

Po uroczystej Mszy Świę-
tej pod adresem jubilata padło 
wiele słów gratulacji i podzię-
kowań. Odczytano również 
listy z życzeniami od biskupa 
grodzieńskiego Aleksandra 
Kaszkiewicza oraz od inspek-
tora inspektorii warszawskiej 
salezjanów ks. Tadeusza Jare-
ckiego.

NAJSTARSZY SALEZJANIN
NA BIAŁORUSI ŚWIĘTOWAŁ JUBILEUSZ

 grodnensis.by
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Błogosławiony ks. Michał Sopoć-
ko określa pokutę jako dyspozy-
cję duszy skłaniającą grzesznika  

do znienawidzenia popełnionego grze-
chu, obrzydzenia go sobie i do żalu za ten 
grzech, ponieważ jest on obrazą Boga. 
Rezultatem tego jest mocne postanowie-
nie poprawy i zadośćuczynienie za wy-
rządzone zło.

Według niego duch pokuty ma swo-
je źródło w spojrzeniu na grzech oczy-
ma wiary. To właśnie wiara prowadzi  
do zrozumienia zła grzechu, uświado-
mienia sobie, jak bardzo łamie on prawo 
Boże, Jego świętość, sprawiedliwość i mi-
łość, skoro jedynie śmierć Boga-Człowie-
ka mogła za nie odpokutować. Ta świado-
mość prowadzi do znienawidzenia swoich 
grzechów i pragnienia raczej śmierci niż 
obrazy Boga. Z tego zaś rodzi się chęć wy-
nagrodzenia za zniewagi, „pomszczenia” 
poprzez pokutę swoich grzechów oraz 
grzechów bliźnich i przebłagania w ten 
sposób majestatu Boga. Tak oto duch po-
kuty powoduje, że człowiek skłania się do 
podjęcia aktów pokutnych.

Zdaniem ks. Sopoćki droga do Mi-
łosierdzia Bożego prowadzi tylko przez 
pokutę. Pisze on: „Cnota pokuty łączy 
Miłosierdzie Boże ze sprawiedliwością. 
Bogu się ściśle należy wyrównanie obra-
zy wyrządzonej przez grzesznika. To 
wyrównanie odbywa się w pokucie”. We-
dług błogosławionego, nie można mówić  
o bezkarności w przypadku Miłosierdzia 
Boga wyrażonego w odpuszczeniu grze-
chów, skoro są one odkupione drogocen-
ną krwią Chrystusa. Ze względu na taką 
cenę Odkupienia, zwątpić w Boże Miło-
sierdzie i przebaczenie oznacza dopusz-
czać się jednej z największych zniewag, 
jakimi można obrazić Wszechmogącego. 
Jednak przypomina On, że to miłosierne 

przebaczenie otrzymujemy pod warun-
kiem, że „czynimy godne owoce pokuty” 
(por. Łk 3, 8).

Ks. Sopoćko podkreśla potrzebę życia 
zgodnego z duchem pokuty. Winna się 
ona wiązać nie tylko z głębokim zrozu-
mieniem zła grzechu, ale i czasu miło-
sierdzia, który został dany przed dniem 
sprawiedliwości. Błogosławiony zauwa-
ża: „Nie wolno tedy ubezpieczać się Mi-
łosierdziem Bożym w grzeszeniu, bo czas 
miłosierdzia jest ograniczony”. W tym 
miejscu prostuje wyobrażenie Miłosier-
dzia Bożego jako słabości i nieczułości 
Boga. Prawdziwe Miłosierdzie przejawia 
się w zachwycie cnotą litości nad nędzą, 
ale także odwróceniem od złego. Podą-
żając za autorem natchnionym przez Du-
cha Świętego, ksiądz Michał stwierdza: 
„Nie mów: «Wielkie jest Jego Miłosier-
dzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów!».  
U Niego bowiem jest miłosierdzie, ale  
i gniew, a na grzeszników spadnie Jego 
zapalczywość” (Syr 5, 6-7). Autor uwa-
ża, że Bóg czynnie objawia swój wstręt 
i gniew przeciw grzechowi. Jego gniew  
na ziemi powstrzymuje tylko Miłosier-
dzie oczekujące od grzesznika żalu i po-
kuty, ale zawsze przykładające ostrze  
do korzeni drzewa bezowocnego, które 
będzie wycięte.

Błogosławiony podkreśla ograniczony 
czas przeznaczony na czynienie pokuty. 
Stąd też pisze, że „chcąc korzystać z miło-
sierdzia Bożego, pokuty nie można odkła-
dać, gdyż później może czasu zabraknąć”, 
a także przestrzega, że czas miłosierdzia 
– dany na nawrócenie – jest krótki, gdyż 
Bóg nie obiecuje jutra dla pokuty. Ks. So-
poćko, posługując się fragmentem Pisma 
Świętego: „Nie zazna szczęścia, kto swe 
przewiny ukrywa, kto je wyznaje, porzu-
ca, dostąpi Miłosierdzia” (Prz 28, 13),  

wskazuje, że duch pokuty powinien prze-
nikać życie chrześcijanina, które jest dro-
gą radykalnego zerwania z grzechem i 
wszystkim, co do niego prowadzi.

Kiedy człowiek sam siebie oskarża, 
Bóg nie będzie go oskarżać. Bóg staje  
po jego stronie, dlatego, że ten stanął  
po stronie Boga. A więc, jak stwierdza 
błogosławiony, Miłosierdzie Boże do-
maga się od grzesznika ducha pokuty. 
Łączy się to zwykle z pewnym trudem i 
przykrościami, ale ma też i strony dodat-
nie, które dają szczęście. Należy do nich  
nagroda w postaci łaski Bożej, która 

wspiera ludzkie wysiłki, a także przejawia 
się w postaci wewnętrznego zadowolenia, 
że duch zwyciężył nad namiętnościami 
oraz że się człowiek wyzwala z najgor-
szej niewoli, jaką jest poddanie własnym 
pożądliwościom. Ponadto poprzez du-
cha pokuty chrześcijanin uprzedza spra-
wiedliwość Bożą, wymierzając sam sobie 
sprawiedliwość i usuwając grożące mu 
doczesne i wieczne kary oraz przygoto-
wuje podatny grunt pod niezmierzone ła-
ski Miłosierdzia Bożego. Nie podjęcie się 
zaś dzieł pokuty przynosi coraz większe 
obciążenie nieprawością oraz silniejsze 
przywiązanie do grzesznych nałogów.

Usposobienie pokutne, według ks. So-
poćki, potrzebne jest wszystkim, którzy 
nie żyli w doskonałej niewinności. Kiero-
wanie się duchem pokuty zarówno wtedy, 
gdy motywem jest bojaźń piekła, jak rów-
nież, gdy jest to miłość Boga, jest dobre, 
choć w tym drugim przypadku doskonal-
sze. Błogosławiony uważa, że im więcej 
człowiek kieruje się miłością Boga, tym 
bardziej odczuwa potrzebę złożenia Bogu 
ofiary z serca skruszonego.

Ksiądz Michał przytacza dwie postawy 
ludzi odnośnie potrzeby ducha pokuty: 
jedni już na samo słowo „pokuta” dozna-
ją uczucia niezadowolenia, ponieważ po-
kuta wydaje się im przeciwna szczęściu. 
Inni natomiast w pokucie i umartwieniu 
widzą cel życia. Autor neguje jedną i dru-
gą postawę twierdząc, iż pokuta jest tylko 
środkiem w celu dostąpienia miłosierdzia, 
ale dla grzesznika jest to środek koniecz-
ny. Naśladowca Chrystusa winien umie-
rać dla wszystkiego, co jest grzechem,  
po to, by bardziej żyć życiem Bożym.

Uzasadniając potrzebę podjęcia ży-
cia zgodnego z duchem pokuty, ksiądz 
Michał pisze, że Bóg w dwojaki sposób 
sprawuje rządy nad światem: w łagodno-
ści i pokoju króluje nad tymi, którzy się 
Mu dobrowolnie poddają, a w surowości 
i zapalczywości nad tymi, którzy się Mu 
sprzeciwiają. Jest to więc dla jednych 
królestwo miłosierdzia, a dla drugich 
królestwo sprawiedliwości. Łatwo można 
przejść z królestwa sprawiedliwości do 
królestwa miłosierdzia, a drogą do tego 
jest pokuta. Odwołując się do proroka 
Ezechiela ks. Sopoćko stwierdza, że Bóg 
nie chce śmierci grzesznika, lecz, by się 
nawrócił i żył (por. Ez 33, 11) oraz wy-
jaśnia, że nieskończenie miłosierny Bóg  
nie pragnie karać, ale może objąć swym 
Miłosierdziem tylko pokutujących.

DUCH POKUTY DROGĄ
DO MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO WEDŁUG
BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

 Opracował ks. Aleksander Siemiński



5www.slowo.grodnensis.by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SŁOWO ŻYCIA   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             №3 (555), 7 lutego 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Z życia Kościoła

     ciąg dalszy ze str. 1

SZKODY WYNIKAJĄCE Z ZEWNĘTRZNEGO STOSOWANIA SOLI

Zimą, idąc drogą, prawdopodobnie, zauważaliście „dziury” w pokrywie śnieżnej – jest to 
rozrzucona sól. Ta metoda walki z gołoledzią w żadnym wypadku nie jest skuteczna, ponieważ 
działa punktowo, w promieniu 0,5 centymetra od kryształu soli, który na nią spadł. W odwilży 
sól rozpuszcza się i szkodzi korzeniom drzew, zwłaszcza jeśli śnieg z posypanych ścieżek jest 
gromadzony obok pnia. W przyszłości prowadzi to do zniszczenia drzew w granicach miasta i 
wzdłuż dróg. Ponadto sól powoduje korozję konstrukcji metalowych i skórzanych butów.

Najskuteczniej w naszych realiach klimatycznych z gołoledzią radzi sobie terminowe czysz-
czenie dróg i chodników oraz posypywanie ich zwykłym piaskiem. Nie szkodzi on środowisku. 

Czasami pracownicy usług komunalnych wyrządzają taką samą szkodę przyrodzie i latem, 
sypiąc sól kuchenną między płytkami chodnikowymi w nadziei, że nie trzeba będzie jej jesz-
cze długo czyścić od dzikich roślin. Jednak niszcząc trawę solą, odsłaniają ziemię. Każdy lek-
ki wiatr przenosi kurz do szczelin między płytkami, a wszechobecne trawy ponownie osiadają  
na chodnikach. Tymczasem sól dostaje się do wód gruntowych, powodując cierpienie wszystkich 
żywych istot.

SZKODY WYNIKAJĄCE Z WEWNĘTRZNEGO SPOŻYCIA SOLI

Wiele osób dodaje sól do jedzenia, chociaż w wystarczającej ilości jest ona w warzywach i 
zieleni. Jednocześnie sama sól zawiera wiele szkodliwych substancji. Teraz do każdej przyprawy 
obficie dodaje się składnik przeciw zleżeniu się – cyjanek, który jest toksyczny dla organizmu. 
Współczesna sól jest również odbielana, poddana surowej obróbce chemicznej, a zawarte w niej 
pierwiastki śladowe są niszczone. A mit soli jodowanej został zaszczepiony nam z reklamy. Nasz 
organizm od soli nie otrzymuje korzyści, ale jest ona w stanie zatrzymać w nim płyn w miej-
scach, które nie są do tego odpowiednie, co powoduje dodatkowe obciążenie dla zdrowia.

To samo dotyczy zwierząt. Chrońcie je przed solą: zarówno domowych, jak i dzikich. Pta-
ki nie są wyjątkiem – niebezpieczne jest również podawanie solonych orzechów, smalcu,  
krakersów.

KORZYŚCI Z SOLI

Naturalne jaskinie solne i morskie powietrze są naturalnymi środkami antyseptyczny- 
mi, pozytywnie wpływają na narządy oddechowe i krew, a także ogólnie wspierają odpor-
ność. W różnych szpitalach próbują sztucznie odtworzyć słone powietrze, rozpylając sól 
kuchenną. To mało skuteczne. Sól musi być drobno zdyspergowana, aby dotrzeć do głębo-
kich pęcherzyków płucnych i, oczywiście, być bez obróbki chemicznej, wydobywana tylko 
w sprawdzonych miejscach. Możliwe jest sztuczne mielenie soli, ale tylko za pomocą spe-
cjalnego urządzenia. Jeśli chcesz się zregenerować taką solą, najpierw trzeba się dowiedzieć 
wszystkiego od sprzedawcy tych produktów lub usług.

Dziesięcioprocentowy roztwór soli jest w stanie wyciągnąć toksyczne substancje  
z organizmu. Zasada jest taka sama jak wyciąganie drzazgi z palca – można go potrzymać  
w szklance osolonej wody. Tutaj również należy poprawnie obliczyć zawartość soli, aby uzy-
skać efekt terapeutyczny. Idealna zawartość soli znajduje się w wodzie morskiej, więc naj-
lepszym rozwiązaniem na zregenerowanie się jest pływanie w morzu i oddychanie morskim 
powietrzem.

Rozsądność w stosowaniu soli pomoże uniknąć degradacji gleby i pogorszenia zdrowia 
żywych organizmów, a także chronić środowisko. Podchodźmy świadomie do tego pytania.

Ślisko w zimie – trzeba posypać ścieżki solą, jedzenie nie ma smaku – trzeba 
posolić, trawa przebija się między płytkami chodnikowymi – można się jej pozbyć, 
posypując solą, polowanie na łosia – trzeba rozstawić lizawki solne w lesie... A to 
tylko niektóre z wielu sposobów zastosowania jednej substancji – chlorku sodu. 
Dowiemy się, w jaki sposób dla przyrody i człowieka uzasadnione jest stosowanie 
soli, a które metody są szkodliwe i są mitem.

2 lutego 1971 roku została podpisana Konwencja Ramsarska mająca na celu 
ochronę siedlisk ptaków wodnych. Co roku data ta jest obchodzona jako Świa-
towy Dzień Mokradeł. Bagna są nadal ważne dla planety jako zbiorniki słodkiej 
wody i jako oczyszczacze powietrza. I wcale nie są skuteczne jako miejsca wydo-
bycia torfu. Naukowcy z Białorusi przeprowadzili ocenę ekologiczno-ekonomicz-
ną usług ekosystemowych bagien i doszli do wniosku, że ich ochrona zwiększa 
majątek państw, na których się znajdują. Bagno to żywy organizm, który tworzy 
się przez setki tysięcy lat.

SÓL
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Сnota ekologiczna

– Przy smorgońskiej parafii św. Michała 
Archanioła od kilku lat działa dziecięco-
-młodzieżowy ośrodek. Siostro Weroni-
ko, proszę się podzielić, dlaczego powsta-
ła inicjatywa stworzenia osobnego klubu  
dla dziewcząt?

– Tak, przy naszej parafii, którą opieku-
ją się księża salezjanie, istnieje oratorium 
– miejsce nauki, zabawy, modlitwy i pracy 
dla dzieci i młodzieży. Młodzież zazwyczaj 
przychodzi tam wieczorami, a w niedzie-
lę odbywają się dla niej osobliwe impre-
zy, często dopasowane na różne święta.  
W ramach oratorium działa „Savio Club”, 
w którym gromadzą się nastolatki: chłopcy 
i dziewczęta na przykładzie św. Dominika 

Savio uczą się, jak być świętymi w zwykłym 
środowisku. Odbywają się również zajęcia 
chóru dziecięcego, który upiększa Mszę św. 
dla małych wiernych oraz, oczywiście, grupy 
ministrantów. 

Jednak pomysł zrobienia czegoś osobno 
dla dziewcząt pojawił się już dawno temu. 
Patrząc na to, jak mało czasu poświęca się 
dziś ich rozwojowi kulturowemu i moralne-
mu, chcieliśmy spróbować ożywić chrześci-
jańskie wartości i tradycje wśród dziewcząt. 
Aby pomóc im w pełni ujawnić swoją kobie-
cość, opowiedzieć o ważnej roli matki w ro-
dzinie, podpowiedzieć, jak godnie zachowy-
wać się w każdej sytuacji. 

Niestety, minął już czas, gdy wszyscy, 
pomimo statusu społecznego, starali się 
zachować etykietę. W XXI wieku – dobie 
internetu, szybkiej komunikacji i dużej 
ilości informacji – świat wokół nas zmie-
nił się dramatycznie. Ludzie starają się 
uprościć wszystko, w wyniku czego omijają  

zasady etykiety. Można jednak zauważyć,  
że są tacy, którzy zaczynają wracać do swo-
ich odległych korzeni: uczą się sami i uczą 
etykiety swoich dzieci. Wiem, że w róż-
nych krajach starają się ożywić szkoły dla 
dziewcząt, aby wychowywać je na godnych 
młodych dziewczyn, uczyć uprzejmości, mi-
łosierdzia, cierpliwości, czystości... Był to 
ostatni impuls do podjęcia decyzji o założe-
niu klubu dla dziewcząt. I szczerze mówiąc, 
byliśmy zaskoczeni, że tak wielu chętnych 
się odezwało: zapisało się do nas aż 30 osób!

Jednak oczywiście głównym celem klubu 
pozostaje motto całego oratorium: nauczyć 
małych wiernych żyć chrześcijańskimi war-
tościami we współczesnym świecie. 

– Uczestniczki klubu mają ograniczenie 
wiekowe – są to dziewczęta klas 3-5. Jaką 
podstawę miał wybór właśnie takiej kate-
gorii wiekowej? 

– To bardzo proste! Gdy planowaliśmy 
działalność klubu, początkowo chcieliśmy 
podzielić dziewczęta według wieku, począw-
szy od klasy 4, aż do ukończenia szkoły. Nie-
stety pomysł nie znalazł odzewu ze strony 
dziewcząt starszych klas, a młodsze wyrazi-
ły jeszcze większe pragnienie wzięcia udzia-
łu. Dlatego wiek członków klubu wynosi  
od 8 do 12 lat. Wydaje nam się, że w tym 
okresie dziewczyny są najbardziej zainte-
resowane i podatne na nową wiedzę. Jest 
to również wiek, w którym dzieci mogą już  
zrobić coś samodzielnie, a następnie po-
dzielić się doświadczeniami z rodzicami.

– Lista zadań klubu jest dość zróżnico-
wana, od budowania poczucia sprawiedli-
wości po zaszczepienie umiejętności dbania 

o wygląd. Wymaga to znacznego zasobu 
ludzkiego. Jak planuje Siostra prowadzić 
tak wszechstronną działalność? 

– Obecnie zespół wychowawczy składa 
się z 8 kobiet. Razem ze mną posługują ani-
matorzy, którzy mają doświadczenie w pra-
cy z dziećmi w oratorium, są nauczyciele i 
jest psycholog, a także mamy, którym zależy  
na wychowaniu dzieci i które w różnych sy-
tuacjach i potrzebach starają się nas wspie-
rać. Oczywiście każdy ma swoje wyjątkowe 
zdolności i talenty. Planujemy również 
zaprosić na spotkania wykwalifikowanych 
specjalistów z różnych dziedzin, którzy 
będą nam pomagać. Chciałabym jednak 
zaznaczyć, że nie zamierzamy robić z klu-
bu czegoś nadzwyczajnego. Najważniejsze 
jest dzielenie się doświadczeniami, jak być 
uczciwą chrześcijanką. 

– Nasuwa się pytanie: jaką jest ta 
współczesna chrześcijanka? 

– To odważna, szczera, życzliwa dziew-
czyna, która wie, jak zachowywać się w spo-
łeczeństwie, jak żyć po chrześcijańsku, po-
mimo tego, co oferuje internet i społeczność 
wokół, i która może odważnie chronić swoje 
chrześcijańskie wartości.

Uważam, że dzisiaj w naszym życiu jest 
za dużo „uniseksu”. Dziewczyny starają 
się być równe we wszystkim z chłopaka-
mi, czasem nawet być do nich podobne.  
W ten sposób zatracają siebie. Dziewczyna- 
chrześcijanka powinna rozwijać w sobie 
kobiecą duszę na wzór wielu kobiet z Biblii  

i przekazywać ten przykład innym.

– Jeśli mówimy o społeczności dziew-
cząt i kobiet Kościoła na Białorusi, z jakimi 
problemami rozwoju i ujawnienia poten-
cjału chrześcijańskiego ona, zdaniem Sio-
stry, się zderza?

– Wydaje mi się, że aby odkryć chrześci-
jański potencjał dziewcząt, potrzeba więcej 
dobrych przykładów chrześcijańskich ko- 
biet współczesnego świata, które fascy-
nowałyby się kroczeniem śladami żywych 
wzorców. Problemem może być to, że  
w chrześcijańskich wspólnotach brakuje 
dobrze wyszkolonych kobiet, które mogą  
w tym pomóc.

W dzisiejszym świecie proponuje się 
wiele przykładów, które nie są całkowi-
cie oparte na moralności ani wartościach 
chrześcijańskich. Dziewczyna musi dora-
stać, patrząc na przykład matki, koleżanki, 
nauczycielki, która zachowuje się inaczej 
niż sugeruje świat. Dorastając, musi wie-
dzieć, że są inne dziewczyny, które, po-
dobnie jak ona, starają się żyć pewnymi 
wartościami. Kobiety muszą mieć do kogo 
się zwrócić, aby nie czuć się samotne, żyjąc 
zasadami moralnymi. 

Jednak przede wszystkim, aby poradzić 
sobie z wyzwaniami, które może podrzucać 
współczesny świat, każda dziewczyna musi 
odnaleźć swoje powołanie – kim jest i kim 
powinna być w społeczeństwie, nie zapomi-
nając również o chrześcijańskim powołaniu 
– czego Bóg od niej chce. 

CHRYSTUS, PIĘKNO
I ZASADY ETYKIETY

Niewielka grupa kobiet pod przewodnictwem s. Weroniki Bliźniuk  
zaszczepi w małych wiernych podstawowe cechy kobiecości i pomoże  
założyć w nich fundament pod chrześcijaństwo. 

 Angelina Marciszewska

Wspomnienie św. Jana Bosko, założyciela zgroma-
dzenia salezjańskiego, przypada 31 stycznia.

Zespół miejscowych parafianek po pracy z dziewczynami

    Alena Majsiuk
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Z życia Kościoła 

 zadaj pytanie

Jak pozbyć się
samobiczowania?  

Samobiczowanie, niezadowole-
nie z tego, co robisz dla Boga i 
bliźnich, porównywanie siebie 

z innymi i ciągłe poniżanie same-
go siebie to żywe cechy skrupulat-
nej osoby, często związane z nie-
przepracowanym egoizmem i, być 
może, narcyzmem.

W życiu skrupulantów domi-
nują lęk i niepewność: jakby byli 
gorsi od innych i do niczego się nie 
nadawali. Te same odczucia poja-
wiają się i w odniesieniu do relacji  
z Bogiem w życiu duchowym. Nie 
są w stanie ocenić swoich zacho-
wań w praktyce i chociaż potrafią 
dokładnie analizować teoretyczne 
sytuacje podobne do własnych i 
udzielać innym dobrych życiowych 
rad, wobec siebie pozostają bez-
radni.

Dla zrozumienia natury skru-
pułów pomocne może okazać się 
sięgnięcie do łacińskiego źródło-
słowia terminu, jakim nazwano 
owo problematyczne zjawisko. 
Scrupulus – dosłownie kamyczek 
– oznaczał pierwotnie niezwykle 
drobny odważnik, który przechy-
lał szale tylko najczulszych wag. 
Zastosowanie tego słowa w mo-
ralnym sensie odnosiło się więc 
do przesadnej drobiazgowości  
w roztrząsaniu kwestii dotyczących 
spraw związanych z funkcjonowa-
niem sumienia.  

Na podstawie własnych do-
świadczeń św. Ignacy Loyola pro-
ponuje takim osobom jako środek 
do walki „rozważanie o miłosier-
dziu”. Ta medytacja opiera się  
na tym, że człowiek nie jest w sta-
nie spłacić ogromnego długu wo- 
bec Pana, którego nawet nie jest 
w stanie oszacować. Staje się to 
niemożliwe, ponieważ człowiek 
nie przyjmuje do wiadomości, że 
Ten, komu jest winien, wybacza, 
zapomina i daje mu niezrozumia-
łą i wolną miłość. Jest to doświad-
czenie, które usuwa bolesne po-
czucie zadłużenia, rodząc pokój i 
wdzięczność Bogu.

W ten sposób św. Ignacy ra-
dzi wyjść z beznadziejności, wejść  
w doświadczenie uzdrowienia i 
zobaczyć swoją przyszłość, za-
miast skupiać się na niszczyciel-
skiej przeszłości, ranach i brakach. 
Taka sytuacja nie niszczy już psy-
chiki dzięki pojednaniu z samym 
sobą. Pojednanie, którego źródłem 
jest Boże miłosierdzie, daje praw-
dziwy spokój duszy.

Każdy z nas to obraz Boga, wy-
jątkowy i niepowtarzalny. Oznacza 
to, że nie ma najgorszych w oczach 
Boga: są inni, ale nie najgorsi. 
Należy bardziej koncentrować się 
nie na swoich ranach, ale na ra-
nach Jezusa Chrystusa, ponieważ 
w nich, jak mówi prorok Izajasz, 
„nasze uzdrowienie”.

 grodnensis.by

W dzisiejszych czasach 
jednym z największych 
zmartwień rodziców jest 

to, że dziecko nie chce jeść. Cze-
go tylko nie wymyślają dzisiaj 
rodzice: jedni podczas karmienia 
włączają mu jakąś bajkę albo dają 
do rąk telefon, aby odwrócić jego 
uwagę od tego co je, inni robią  
z potrawy niemalże dzieła sztuki, 
aby dziecku tylko się spodobało. 
Ciągła walka o łyżkę zupy może 
zmienić życie dziecka i rodziców 
w prawdziwy koszmar.

Oczywiście, bardzo ważne 
jest, aby dziecko dobrze się od-
żywiało i każdy rodzic stara się  
o to zadbać. Jednak, zamiast 
tego, aby zjeść pyszne danie, 

maluch może godzinami sie-
dzieć nad talerzem lub po prostu  
od razu powiedzieć, że czegoś 
nie lubi lub nie zje. Frustracja 
rodziców czasami nie zna gra-
nic, a tym bardziej, gdy usłyszą 
od lekarza, że dziecko ma bardzo 
małą wagę.

Przede wszystkim rodzice 
muszą pamiętać, że wszystkie 
dzieci mają indywidualne wyma-
gania wyżywieniowe, i potrze-
bują posiłki o różnej ilości. Nie-
którzy od urodzenia jedzą mniej 
niż ich rówieśnicy i nie ma w tym 
nic złego, jeśli dziecko dobrze 
się rozwija. Według lekarzy mają 
po prostu szybki metabolizm i 
mniejsze zapotrzebowanie na 
kalorie. Należy również pamię-
tać, że żadne zdrowe dziecko 
nigdy nie umrze z głodu. Każdy  
z nas ma instynkt samozacho-
wawczy, i dzieci też go mają.

Czasami problemy są z ro-
dzicami, ponieważ ich pomysł 
na to, ile dziecko powinno jeść, 
nie zawsze odpowiada temu, ile 
jedzenia potrzebuje dorastający  

organizm dziecka. Nie trzeba 
tworzyć atmosfery napięcia i 
przymusu w odniesieniu do je-
dzenia, ponieważ dziecko to 
wszystko czuje. Na każde ciśnie-
nie najczęściej reaguje oporem.

Warto zastanowić się, dlacze-
go apetyt dziecka mógł zniknąć. 
Być może zaczyna chorować lub 
jest czymś zaniepokojone. Takie 
problemy są zwykle tymczasowe 
i powinny zniknąć. Jednak bar-
dzo często powodem, dla które-
go dziecko mało się odżywia, jest 
problem natury psychologicznej.

Kilka wskazówek dla rodzi-
ców, które pomogą poprawić 
odżywianie dziecka:

1. Nie stwarzać napiętej 
atmosfery w czasie posiłków.

2. Pamiętać, że tymczaso-
wy brak apetytu u dziecka jest 
rzeczą normalną.

3. Nie zmuszać dziecko, 
aby zjadło więcej niż może czy 
chce. Po prostu powiedzieć, że 
jak będzie głodne to niech jesz-
cze coś zje.

4. Dziecko może nie lubić 
pewnych potraw. Najlepiej niech 
je to, co lubi (oczywiście wszyst-
ko w granicach rozsądku).

5. Posiłek powinien mieć 
swój wyraźny początek i koniec. 
Ponadto dziecko powinno mieć 
również swoje miejsce przy stole.

6. Nie warto przywiązy-
wać większej uwagi na odżywia-
nie dziecka, np. nie trzeba stale 
chwalić dziecko, że wszystko 
zjadło lub złościć się, że nic nie 
zjadło. Nie trzeba też komento-
wać jego apetytu.

7. Warto zadbać o kulturę 
jedzenia od samego początku: 
jeść przy stole, wraz z rodziną, 
bez telefonu w rękach i bez włą-
czonego telewizora.

Pamiętajmy, jeżeli dziecko 
jest zdrowe, wesołe i ruchliwe 
to nie ma powodów do niepoko-
ju. Jego apetyt jest dostosowany  
do potrzeb organizmu. I nie mo-
żemy zapominać, że większym 
problemem jest przekarmienie 
dziecka. 

 DOPOMÓC
 DOBRĄ RADĄ

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog

CO ZROBIĆ, GDY
DZIECKO MA PROBLEMY
Z APETYTEM?

1. Wizyta ad limina Apostolorum. 
W dniach od 31 stycznia do 7 lutego 2018 roku w Watykanie miała 

miejsce 4. w historii Kościoła na Białorusi wizyta biskupów ad limina Apo-
stolorum.

„Po raz pierwszy w życiu brałem udział w takim wydarzeniu. Wraz 
z innymi biskupami naszego kraju udaliśmy się do Następcy Świętego 
Piotra, aby dać wyraz żywej wspólnoty ze Stolicą Piotrową oraz kole-
gialnej odpowiedzialności za Kościół powszechny. Wizyta «ad limina» 
jest zawsze szczególną lekcją eklezjologii, głębokim doświadczeniem 
Tajemnicy Kościoła. Jest ona też znakiem owej komunii, która polega 
na przenikaniu się wzajemnym Kościoła powszechnego i Kościołów 
lokalnych. Jest to wyjątkowa okazja, by podzielić się doświadczeniem 
i bagażem naszego Kościoła, ale także, by  będąc u grobów apostołów, 
zaczerpnąć duchowego bogactwa”. 

2. Spotkania z młodzieżą. 
Udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (2016 r.) i Pana-

mie (2019 r.). 
„Cenię sobie spotkania z młodymi ludźmi, gdyż jak mówił św. Jan 

Paweł II, który zainicjował Światowe Dni Młodzieży i był ich wiernym 
przyjacielem: «Kto z kim przestaje, takim się staje». Trzeba być obok 
młodych ludzi. Troskę tę wykazywał święty Papież, który był wykła-
dowcą na uniwersytecie, spędzał wakacje z młodzieżą, znał ich proble-
my. On rozumiał młodego człowieka. Dlatego trzeba być z młodzieżą. 
Wysłuchać. Zobaczyć ich bóle, tęsknoty, pragnienia. Papież Franciszek 
w adhortacji apostolskiej «Christus vivit» (Chrystus żyje) wyraził opi-
nię, że Kościół powinien być solidarny z cierpieniami młodych i towa-
rzyszyć im w trudnym losie. Młodzież jest przyszłością narodu. Jakie 
będzie jej wychowanie, taka będzie przyszłość danego kraju, Europy, 
świata oraz Kościoła”. 

3. Srebrny jubileusz diecezji grodzieńskiej.
W dniach 24-26 maja 2016 roku w Grodnie odbyły się obchody 25-lecia 

powstania diecezji, połączone z Krajowym Kongresem Eucharystycznym. 
„Z wielką dumą mogę powiedzieć, że należę do grona tych osób, 

którzy byli świadkami powstania naszej diecezji. Stałem u samych 
początków tworzenia struktur lokalnego Kościoła, najpierw jako se-
minarzysta, potem już jako kapłan. Obchodząc pierwszy taki jubile-
usz diecezji i jej biskupa, wyrażaliśmy Panu Bogu wdzięczność za tych 
wszystkich ludzi, którzy wnieśli swój wkład w tworzenie nowej histo-
rii, a z którymi szliśmy wspólną drogą. Była też to okazja, by spojrzeć  
w przyszłość, by jeszcze z większą starannością głosić Ewangelię. Usta-
nawiając w 1991 roku nową diecezję Ojciec Święty Jan Paweł II miał 
wielkie pragnienie dopomóc nam w dalszym rozwoju życia Kościoła, 
którym my jesteśmy, a tym samym do pogłębienia naszej nadprzy-
rodzonej więzi z Chrystusem Zmartwychwstałym, który przez Ducha 
Świętego tworzy nas jedną rodziną dzieci Bożych”. 

4. Doświadczenie ubóstwa. 
Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia  

w 2016 roku Ojciec Święty Franciszek ustanowił w Kościele katolickim 
Światowy Dzień Ubogich. 

„Było mi dane wielokrotnie spotykać się z ludźmi biednymi  
i nie mającymi stałego miejsca zamieszkania. Razem z pracownika-
mi instytucji charytatywnej «Caritas» niejednokrotnie odwiedzaliśmy 
noclegownie. Miałem okazję spożyć świąteczny posiłek z biednymi 
w stołówce, którą prowadzą siostry nazaretanki w Grodnie. Jak pod-
kreślał Papież Franciszek w swoim ostatnim orędziu na IV Światowy 
Dzień Ubogich, nie możemy czuć się «w porządku», gdy członek na-
szej rodziny ludzkiej jest zepchnięty na tyły i staje się cieniem. Krzyk  

milczenia wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego  
zawsze i wszędzie w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się  
z nimi, a także by zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty. Biorąc 
pod uwagę słowa świętego Grzegorza Wielkiego, ważne jest, aby pa-
miętać, że gdy dajemy potrzebującym to, co jest im niezbędne, dajemy 
im to, co należy do nich, a nie do nas”.

5. Srebrny jubilesz kapłaństwa i złoty – życia. 
W 2020 roku hierarcha ochodził 25-lecie przyjęcia święceń kapłań-

skich i 50 rocznicę swoich urodzin. 
„Każdy jubileusz jest okazją do wdzięczności wobec Boga za siłę 

i łaskę do wytrwania, a także wobec ludzi, których postawił na mojej 
drodze oraz dokonane dobro. Powołanie jest darem Bożej łaski, nigdy 
prawem przysługującym człowiekowi. Nie można rozumieć kapłań-
stwa jako zwykłego ludzkiego wyróżnienia, lecz każdy z powołanych 
ma już u samego początku wypełnić swe serce podziwem i wzrusze-
niem, wdzięcznością i zaufaniem, a także nadzieją. Dlatego obchodząc 
swoje jubileusze, nie chciałem zwracać na siebie uwagi, lecz miałem 
wielkie pragnienie zwrócić uwagę na tych wszystkich ludzi, którym  
zawdzięczam życie, wiarę, powołanie, a także na te wszystkie wyda-
rzenia, które stały się moim udziałem”. 

6. Spotkania z rodzinami.
W lipcu 2019 roku obchodzono 25-lecie ustanowienia sanktuarium 

diecezjalnego w Trokielach.
„Wciąż w żywej pamięci mam przed sobą tysiące pięknych i szczęś-

liwych rodzin, które przybyły do sanktuarium Królowej naszych rodzin 
w Trokielach, by dziękować Panu Bogu za dar Maryi jako naszej Matki. 
Za każdym razem, gdy spotykam się z małżonkami, pragnę ich zachę-
cić, by stawiali czoło tym wielkim wyzwaniom współczesnego świa-
ta, by nie tracili odwagi i pamiętali, że nie są sami: Chrystus wierzy  
w nich; Kościół idzie z nimi; ludzie dobrej woli patrzą na nich z ufnoś-
cią! Jak podkreślał św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej «Fami-
liaris consortio», każda rodzina jest powołana, by tworzyć przyszłość 
ludzkości, kształtować oblicze ziemi. W tym niełatwym zadaniu niech 
wszystkich małżonków wspiera i prowadzi Maryja Panna, Królowa na-
szych rodzin, która wraz ze swym małżonkiem Józefem doświadczyła 
w nazaretańskim domu radosnych i trudnych chwil życia rodzinnego”. 

7. Wdzięczność Apostolatowi „Margaretka”. 
Istotą Apostolatu jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów. 
„Nieustannie dziękuję Panu Bogu za wszystkich członków Aposto-

latu Modlitwy za Kapłanów «Margaretka». Mogę śmiało powiedzieć, 
że ta wielka armia wiernych, rzeczywiście postępuje tak, jak zapraszał 
nas św. Jan Paweł II: «Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołania 
kapłańskie». Oni wzięli sobie te słowa głęboko do serca i zaczęli się 
modlić! Podczas spotkań z członkami apostolatu, zauważam, jak im 
bardzo zależy na tym, by nasi księża byli wierni, roztropni, święci, by 
prowadzili Kościół bezpieczną drogą do Ziemi Obiecanej – do Nieba. 
Dzięki ich modlitwie, podejmowanym postom i wyrzeczeniom nasi ka-
płani mogą poświęcać się służbie innym, realizować rozmaite projekty 
duszpasterskie, wznosić świątynie”. 

SPOGLĄDAJĄC WSTECZ, 
A IDĄC NAPRZÓD

Minęło już 7 lat, jak rektor i wykładowca Wyższego 
Seminarium Duchownego w Grodnie przyjął święcenia 
biskupie. Z tej racji biskup pomocniczy i wikariusz ge-
neralny diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski wspo-
mina siedem ważnych wydarzeń z tego okresu. 

gr
od

ne
ns
is
.b
y

Biskup Józef w katedrze grodzieńskiej dziękuje 
Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa

     ciąg dalszy ze str. 1

 Ks. Jerzy Martinowicz 
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Refleksja nad wiecznością   

     Ks. Jerzy Martinowicz

14 lutego – VI Niedziela zwykła 
Mk 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: 
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 
i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został 
oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uwa-
żaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszcze-
nie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu  
zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jaw-
nie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd 
schodzili się do Niego.

Bóg daje nam to, czego potrzebujemy
Ludzie w kontakcie z Bogiem przybierają różne postawy. Są tacy, którzy nie 

dowierzają, że Pan może wysłuchać ich próśb. Uważają się za grzeszników i są-
dzą, że Najwyższy wysłuchuje tylko tych, którzy są czyści i doskonali. Łatwo zatem 
poddają się zniechęceniu i wycofują z drogi prowadzącej do Boga. Są także i tacy, 
którzy bez przerwy zasypują Pana swoimi prośbami i żądaniami. Gdy jednak do-
chodzą do wniosku, że nie zostali wysłuchani, obrażają się na swojego Stwórcę,  
a także bardzo często odchodzą od Niego. 

Bohater Ewangelii daje nam przykład jak powinniśmy się modlić i jak powinna 
wyglądać nasza modlitwa. Naznaczony śmiertelną chorobą, nie traci nadziei i gdy 
w jego zasięgu pojawia się Jezus pada przed nim na kolana i prosi Go o uzdro-
wienie. Jednak nie czyni tego w sposób nachalny. Jest głęboko przekonany, że Syn 
Boży może go uzdrowić. Jednocześnie liczy się z tym, że Opatrzność może mieć 
wobec niego zupełnie inne plany. Dlatego do Jezusa zwraca się jedynie z pokorną 
prośbą: „jeśli chcesz”, tak daleką od rozkazu: „musisz”.

Postawa tego człowieka uczy nas, że w każdym położeniu (także w obliczu 
śmiertelnej choroby) powinniśmy mieć odwagę, aby zwracać się do Boga o po-
moc. Niemniej jednak nigdy nie możemy od Niego wymagać, aby spełniał nasze  
prośby według z góry ustalonego przez nas planu. Bóg sam najlepiej wie, czego 
potrzebuje każdy człowiek, i daje to, co jest potrzebne z punktu widzenia jego 
zbawienia.

Panie Jezu Chryste, w każdej sytuacji mojego życia chcę zwracać się do Ciebie 
w potrzebach duszy i ciała. Obdarz mnie tą łaską, jeśli jest mi ona potrzebna  
do zbawienia. 

7 lutego – V Niedziela zwykła
Mk 1, 29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 
Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych 
i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozma-
itymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom 
mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł 
i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towa-
rzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł 
do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł na-
uczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach 
i wyrzucając złe duchy.

Bóg zawsze staje po stronie człowieka   
Życie nasze na co dzień jest wypełnione rozmaitymi obowiązkami rodzinnymi i za-

wodowymi. Każdy człowiek tyle rzeczy ma przecież do zrobienia, tyle problemów, wobec 
których staje bezradny, bezsilny. Nic dziwnego, że za Hiobem stawiamy pytanie: „Czyż 
nie do bojowania podobny jest los człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika?” 
(Hi 7, 1).

Zdarza się również, że własne dramaty prowokują w nas pytania: Czy Bóg jest? Czy 
obchodzi Go to, co się ze mną dzieje? Czy zależy Mu na mnie? Ewangelia odpowiada  
na nie twierdząco. Ukazuje pośrodku biedy, choroby i opętania ludzi Jezusa, który nie 
jest obojętny. Bóg w Chrystusie przejął się naszym losem i dźwiga nas z naszymi krzy-
żami. Staje po stronie człowieka, aby umacniać, pocieszać, budzić nadzieję i wiarę  
w lepszą przyszłość i spokojniejsze jutro. To prawda, że nie oddala od nas trudów życia, 
ale pozwala odnaleźć jego smak nawet wtedy, gdy nie układa się ono według naszych 
oczekiwań. Daje siłę do przyjęcia krzyża. Jest z nami w „naszym bojowaniu”, pozwalając  
na odnoszenie zwycięstw nad uczuciami bezsensu i zwątpienia.

Nam się tylko może wydawać, że Bóg o nas zapomniał. To nieprawda, że jesteśmy 
Mu obojętni, a On ukrywa się przed nami. Ludzie szukają Go, ponieważ jest im po-
trzebny jako uzdrowiciel. Widzą w Nim kogoś potrzebnego, chociaż nie dostrzegają, 
kim naprawdę jest.

Panie Jezu Chryste, naucz mnie ciągle szukać Ciebie, a po tym, jak już odnajdę, 
dopomóż bym potrafił zatrzymać w sercu. Pamiętaj o mnie zawsze, miłosierny Panie. 

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

 Ludwiga Cydzik

JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE
OBJAWIENIE W LOURDES

11 lutego 1858 roku, tydzień 
przed Środą Popielcową, 14-let-
niej ubogiej chłopskiej dziew-
czynce-analfabetce, Bernadetcie 
Soubirous, ukazała się Piękna 
Pani w Grocie Massabielskiej na 
peryferiach Lourdes we Francji. W 
małej wnęce groty, 3 metry ponad 
ziemią wypłynął złocisty obłok i 
pojawiła się światłość, z której wy-
łoniła się postać młodej kobiety. 
Bernadetta opisała Ją tak: „Miała 
białą suknię przewiązaną niebie-
ską wstęga, biały welon na głowie 
i złocistą różę na każdej stopie. Na 
ramieniu trzymała różaniec. Była 
bardzo piękna, najpiękniejsza ze 
wszystkich kobiet, jakie do tej pory 
poznałam. Była bardzo młoda. Nie 
była starsza ode mnie”.

Było to pierwsze z osiemna-
stu zjawień, które miały miejsce 
w okresie od 11 lutego do 16 lipca 
1858 roku, znane powszechnie jako 
objawienia w Lourdes. Tu właśnie  

w sposób namacalny odkryła się 
prawda słów Chrystusa, że to, co 

decyduje o historii ludzkości i 
wiecznym szczęściu każdego czło-
wieka, jest zakryte przed mądrymi 
i roztropnymi, natomiast zosta-
je objawione prostaczkom (por.  
Mt 11, 25). To objawienie Matki 
Bożej przed Wielkim Postem za-
pewne było nieprzypadkowe. Pięk-
na Pani przyszła, by przypomnieć 
grzesznemu światu o potrzebie 
nawrócenia, modlitwy i pokuty  
w czasie wielkiego przygnębienia. 

TRAGICZNY LOS FRANCJI
Należy wspomnieć, że po-

przednio Królowa Niebios objawi-
ła się 19 lipca 1830 roku Katarzy-
nie Labouré w Paryżu i przekazała 
smutną prawdę o tragicznym lo-
sie, jaki czekał Francję i inne kraje  
w ciągu najbliższych czterdziestu 
lat. „Czasy są bardzo złe. W tych 
strasznych dniach cały świat na-
wiedzą klęski wszelakiego rodzaju. 
[…] Cały świat będzie pełen smut-
ku i żałoby”. Jako pocieszenie,  

Matka Boża przekazała wtedy 
ludzkości wielki dar – Cudowny 

Medalik z wezwaniem: „O Mary-
jo bez grzechu poczęta, módl się  
za nami, którzy się do Ciebie ucie-
kamy”, i obietnicą: „Wszyscy, któ-
rzy go będą nosili, dostąpią wiel-
kich łask”. Przez lata medalik ten 
stał się narzędziem nawrócenia i 
uzdrowienia wielu ludzi.

Proroctwo Maryi spełniło się już 
po tygodniu. 25 lipca 1830 roku we 
Francji wybuchła wojna domowa, 
która rozpoczęła szereg niespokoj-
nych wydarzeń: powstania w Lyonie 
(1831-34), Rewolucja Lutowa (1848), 
kryzys rolny, zaburzenia społeczne i 
polityczne, załamanie gospodarki i 
nasilające się napięcie wewnętrzne. 
Na dodatek burzliwych nastrojów 
wewnątrz kraju, w latach 1831–1838 
cała Europa została ogarnięta groź-
ną epidemia cholery, która pochło-
nęła setki tysięcy istnień ludzkich. 
Kolejne ataki choroby zanotowano 
w okresie 1848–1855. Do zakażenia 
dochodziło na drodze pokarmowej 
przez skażoną wodę i żywność. 

W 1855 roku epidemia cholery 
dotarła do Lourdes. Wtedy zaraziła 
się również Bernadetta – nabawiła 
się astmy, a później gruźlicy kości 
nóg. Choroba zrujnowała jej de-
likatny organizm. I oto to biedna 
schorowana dziewczynka doznaje 
wielkiego wyróżnienia od Królowej 
Niebios, która wybrała ją na swoją 
posłanniczkę. 

PRZESŁANIA MARYI
Głównym przesłaniem Ma-

ryi było nawołanie do codziennej 
i gorliwej modlitwy różańcowej, 
pokuty i zadośćuczynienia za grze-
chy. Mówiła: „Pokutujcie i módlcie 
się do Boga o nawrócenie grzesz-
ników”. Wezwania te powtarzały 
się niejednokrotnie. Aby zapewnić 
ulgę cierpiącym i uzdrowienia na 
ciele i duszy, Matka Boża sama po-
leciła Bernadetcie wykopać źródło 
w określonym miejscu i zapowie-
działa cuda związane ze stosowa-
niem tej wody. To cudowne źródło 
nigdy nie wyschło i stało się przy-
czyną wielu uzdrowień.

Podczas szesnastego objawie-
nia, 25 marca 1858 roku, w dzień 
Święta Zwiastowania Pańskiego, 
Matka Boża przekazała Bernadet-
cie prawdę o swoim niepokalanym 
poczęciu. Gdy na prośbę probosz-
cza Dominika Peyramale Berna-
detta poprosiła tajemniczą Panią, 

by dała czytelny znak kim napraw-
dę była, otrzymała odpowiedź: 
„Jestem Niepokalane Poczęcie!”, 
tym samym dając dowód na boski 
charakter nadprzyrodzonych zja-
wisk. Jednocześnie potwierdziło to 
ogłoszony przez papieża Piusa IX  
(8 grudnia 1854) dogmat wiary  
o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny.

W roku 1864 ks. proboszcz Pey-
ramale przystąpił do budowy świą-
tyni w miejscu objawień w Lour-
des. Jedenaście lat później została 
ona uroczyście poświęcona przez 
arcybiskupa Paryża Guibert, jako 
Sanktuarium Matki Bożej Uzdro-
wicielki Chorych.

OBRONA
W TRUDNYM CZASIE

Dziwnym zbiegiem okolicz-
ności, historia Francji i świata z 
dziewiętnastego wieku wydaje się 

szczegółowo powtarzać na na-
szych oczach. Ponad 160 lat po ob-
jawieniach w Lourdes,  cały świat 
znowu pogrążył się w rozpaczy. 
Pandemia koronawirusa atakuje  
z coraz to nową mocą, śmierć 
zbiera swój obfity plon, wiele 
państw doświadcza zaburzeń spo-
łecznych, politycznych i ekono-
micznych. Ludzkość wyraźnie nie 
umie sobie poradzić swoimi siłami  
w obliczu takich wyzwań. 

Zbliżając się do Wielkiego Po-
stu, tym bardziej należy przypo-
mnieć sobie receptę Matki Bożej 
Niepokalanej z Lourdes i Jej naj-
bardziej skuteczną obronę przed 
niebezpieczeństwem. Jest ona 
ponadczasowa, pozostaje aktu-
alna i niezmienna: nawrócenie, 
modlitwa różańcowa za grzesz-
ników, pokuta, zadośćuczynienie  
za grzechy ludzkości i zawierzenie 
się Niepokalanej.  
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Objawienia Matki Bożej w Lourdes
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Śmierć przynosząca cholerę, magazyn „Le Petit Journal”
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 Z głębi serca

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy  
Kościoła na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

W kaplicy ośrodka duszpasterskie-
go parafii grekokatolickiej św. Józefa  
w Mińsku odbyło się międzywyzna-
niowe spotkanie duchowe mężczyzn. 
Spotkanie odbyło się w ramach Tygo-
dnia modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
Na czele spotkania stanął o. archiman-
dryta Jan Sergiusz Gajek MIC, wizytator 
apostolski Kościoła grekokatolickiego 
na Białorusi. W spotkaniu uczestniczyli 
grekokatolicy, rzymsko-katolicy i wier-
ni prawosławni.

Między innymi spotkanie poświęcone 
było modlitwie za Białoruś. W atmosfe-
rze prawdziwego chrześcijańskiego bra-
terstwa składano szczere prośby za nasz 
kraj: o zakończenie kryzysu społeczno-
-politycznego i pandemii Covid-19. 
Na zakończenie spotkania uczestnicy 
wspólnie zaśpiewali „Mahutny Boża” – 
duchowy hymn Białorusi.

czasopismo
religijne

Gdy mijają święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok, w głowie pojawia się 
duża lista marzeń, które przygotowa-
liśmy do spełnienia w bieżącym roku. 
Jednak według statystyk 24% osób, 
które stworzyły wielkie plany na życie 
w nowym roku, rezygnuje z ich realiza-
cji już w pierwszych tygodniach stycz-
nia. Aby temu zapobiec, należy pamię-
tać o kilku ważnych zasadach. 

Mniej śnić, a więcej działać. Po-
dzielić cele na mniejsze zadania. Za-
planować konkretnie: krok po kroku 
rozpisać osiągnięcie tego, do czego się 
dąży. Przygotować się na komplikacje  
i nie obwiniać się, jeśli coś pójdzie  
nie po naszej myśli. Podzielić się swo-
imi planami z bliskimi. Znaleźć we-
wnętrzną równowagę, aby mieć czas  
na wysiłek i odpoczynek.

27 stycznia obchodzono Międzynaro-
dowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokau-
stu. Tego dnia w 1945 roku wyzwolono 
jeden z najgorszych obozów koncentra-
cyjnych II wojny światowej – Auschwitz-
-Birkenau, do którego wywieziono także 
dużą liczbę grodzieńskich Żydów (z 29 
tysięcy ocalało tylko około 200 osób).

Do Grodna uczcić pamiątkową datę 
wraz z przedstawicielami społeczności 
żydowskiej przybyli m.in. i przedstawi-
ciele duchowieństwa. Spotkanie odby-
ło się przy wejściu do dawnego getta.  
W imieniu Kościoła katolickiego obecny 
był wicekanclerz kurii w Grodnie ks. ka-
nonik Antoni Gremza.

Aktualne wiadomości, zdjęcia, 
wideo. Dowiedz się więcej o życiu 

Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

redakcja
białoruska

Według motu proprio papieża Fran-
ciszka „Spiritus Domini” kobiety oficjal-
nie uzyskały dostęp do posługi lektora-
tu i akolitatu. Od kilkunastu lat kobiety 
czytają Słowo Boże podczas nabożeństw 
liturgicznych, jednak posługę taką peł-
nią bez „prawdziwego mandatu insty-
tucjonalnego” w drodze odstępstwa  
od tego, co ustalił papież Paweł VI, 
który w 1972 roku zachował dostęp  
do lektoratu i akolitatu wyłącznie dla 
mężczyzn.

Papież Franciszek przypomniał jed-
nak słowa św. Jana Pawła II, że „Koś-
ciół nie ma żadnej władzy udziela-
nia święceń kapłańskich kobietom”.  
Z kolei dostęp wiernych obu płci  
do posług lektoratu i akolitatu sprawi, 
że udział wszystkich wiernych w dzia-
łalności ewangelizacyjnej będzie bar-
dziej owocny.

CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI 
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata, cierpliwości w posłudze ka-
płańskiej, wszelkich łask Bożych, darów Du-
cha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego oraz 
życzliwych ludzi na drodze życia. Niech dobry 
Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza trzyma 
w swej opiece. Szczęść Boże!

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego  
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowej Rudy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ERNESTOWI MIKOŁAJCZYKOWI
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Bóg miłosierny wynagrodzi 
Cię mocnym zdrowiem, siłą i niegasnącym 
zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Bogu 
i ludziom. Niech Twa moc duchowa codzien-
nie wzrasta, a promień łaski Bożej zawsze lśni 
nad głową. Niech na Twej drodze kapłańskiej 
zawsze płonie ogień wary i nadziei. Spełnie-
nia wszystkich marzeń, życzliwych ludzi obok 
i mocnej wiary!

Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Grodno-Południowy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSADROWI WOROBJOWOWI
z okazji urodzin i nadchodzących imienin skła-
damy moc najserdeczniejszych życzeń: dobre-
go zdrowia, siły w szerzeniu Królestwa Boże-
go na ziemi, radości w posłudze kapłańskiej, 
mocnej wiary, niezachwianej nadziei oraz 
opieki Matki Najświętszej i świętego patrona. 

Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym  

i wierni parafianie z Radunia 

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
ALEKSANDROWI MIETLICKIEMU
z okazji urodzin składam najserdeczniejsze 
życzenia. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, ob-
darza zdrowiem, pomyślnością i siłą, Matka 
Boża panuje w sercu, a Pan Jezus kroczy wraz 
z Tobą wybraną drogą i pomaga w trudnych 
chwilach życia.

Ze szczerą modlitwą
Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIACZESŁAWOWI MATUKIEWICZOWI 
z okazji urodzin serdecznie życzymy mocnego 
zdrowia, radości i nadziei. Niech droga, którą 
wybrałeś, będzie szczęśliwa i dobra, abyś mógł 
szczerze służyć Panu i ludziom. Niech Tobą 
zawsze się opiekuje Bóg Ojciec i Syn Boży, 
Duch Święty udziela swych darów, a Maryja 
Panna będzie obok zarówno w trudnych, jak  
i w radosnych chwilach. Będziemy się modlić 
do wiecznego Boga o szczęście i zdrowie dla 
Ciebie.

Komitet Kościelny i parafianie  
kościoła pw. Narodzenia NMP w Dudach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WALENTEMU CHWIEDUKOWI
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia. 
Niech dobry Bóg zawsze Ci pomaga i obdarza 
wszelkimi łaskami. Życzymy nieustannej opie-
ki Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świę-
tego, a także mocnego zdrowia, długich lat 
życia, pogody ducha, radości na co dzień oraz 
szczerych i życzliwych ludzi obok.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego  
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bielicy

KOCHANEMU SYNOWI 
KSIĘDZU WIACZESŁAWOWI 
MATUKIEWICZOWI
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze ży-
czenia: zdrowia, radości, pomyślności, pogody 
ducha i optymizmu. Niech każdy dzień owocnej 
posługi będzie oświecony światłem Ducha Świę-
tego, a Bóg zawsze Cię strzeże i wynagradza  
za wszystko poprzez nasze modlitwy.

Mama i tata

CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI 
z okazji urodzin życzymy wszystkiego najlep-
szego. Niech Bóg Wszechmogący obdarza Cię 
swoimi łaskami, a Matka Boża i święty patron 
nieustannie się Tobą opiekują. Niech zdrowie 
będzie mocne, radość codzienna, siły niewy-
czerpane, a serce nadal pozostaje dobre i ot-
warte na Boga i ludzi.

Rodziny Zając i Pieszkun

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU REDAKTOROWI

JERZEMU MARTINOWICZOWI
oraz całej rodzinie Martinowicz składamy słowa 
szczerego żalu z powodu śmierci mamy. Niech 

Bóg Wszechmogący jak najszybciej przyjmie du-
szę zmarłej do swojego Królestwa, a Wam doda 
sił, aby przetrwać ten przepełniający serce ból. 

Z modlitwą redakcja „Słowo Życia”

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI

JERZEMU MARTINOWICZOWI
składamy szczere wyrazy współczucia i żalu  

z powodu odejścia mamy do domu Pana.  
Jednoczymy się z Tobą w modlitwie  

o pokój wieczny dla jej duszy!
Wierni parafii bł. Marianny Biernackiej w Grodnie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU MARTINOWICZOWI

z powodu śmierci mamy przesyłamy wyrazy 
współczucia i chrześcijańskiego wsparcia. Niech 

Pan Bóg przyjmie ją do swojego Królestwa. 
Parafianie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela z Wołpy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU MARTINOWICZOWI

składamy najszczersze kondolencje oraz wielkie 
wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy.    

Wierni z Makarowiec

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU MARTINOWICZOWI

i wszystkim krewnym pragniemy przekazać  
słowa szczerego żalu, współczucia i wsparcia  

z powodu śmierci bliskiej Waszemu sercu osoby 
– mamy. Jednoczymy się z Wami w modlitwie, 

dzieląc ból i smutek. Niech Bóg miłosierny  
da siły, aby przetrwać ciężar utraty.  

Pokój wieczny dla zmarłej!
Rodzina Gajdzis

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU MARTINOWICZOWI 

przesyłamy słowa szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci mamy. Wieczny odpoczynek 

racz jej dać, Panie!
Wierni kaplicy Suraż


