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Żyła w cieniu brata

Praktycznie jedynym źródłem informacji o życiu
świętej Scholastyki są „Dialogi” św. Grzegorza
Wielkiego.
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Modlitwa o jedność
chrześcijan w Grodnie

pixabay.com

na stronie

Formacja małżeńska – droga na całe życie

W dniu św. Walentego, który jest patronem narzeczonych, nasze oko cieszą radosne pary, a słuch – ich wyznania o wzajemnej miłości. Czy jednak młodzi ludzie zdają sobie sprawę, czym jest miłość? Czy są w stanie utrzymać walentynkowy nastrój przez całe życie? I czy potrafi Kościół przekazać dziś dziedzictwo
świętego biskupa młodemu pokoleniu.
na stronie
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„MŁODZIEŻ SZUKA ODPOWIEDZI I
CZEKA NA JAKOŚCIOWE SPOTKANIA”.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan są słowa z Ewangelii św. Mateusza:
„Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i
przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2).
na stronie

O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI Z PRZEŁOŻONYM SALEZJANÓW NA BIAŁORUSI
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Szydłowice. Świątynia,
która dosięga nieba

A. Waszkiewicz

Młodzież obchodzi wspomnienie św. Dominika Savio, wychowanka św. Jana Bosco

Komunikacja z młodzieżą nigdy nie była łatwa. Rodzice uczą się jej z książek
lub własnych gorzkich doświadczeń, nauczyciele – na uniwersytecie. Jednak
w rzeczywistości ta nauka nie ma granic: przychodzą nowe pokolenia – i ten
Kościół w Szydłowicach to nie tylko arcydzieło
architektury z początku XX wieku, ale także ważny dialog wymaga przeglądu. Z regionalnym przełożonym salezjanów rozmawiamy o staraniach Kościoła, by słuchać młodzieży, rozumieć i uczyć się
ośrodek życia duchowego na Grodzieńszczyźnie.
mówić „jej językiem”.
na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Nie jest łatwo młodym ludziom, żyjącym w obecnej dobie, z odwagą i
nadzieją patrzeć na swoją przyszłość, marzyć o udanym życiu małżeńskim. Wielu młodych boi się małżeństwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duża ilość rozwodów, rozpadów związków, bardzo często już
w pierwszych latach ich istnienia.
Rzeczą pewną jest to, że do zawarcia sakramentu małżeństwa trzeba
dobrze i odpowiednio się przygotować. Nie można podejmować pochopnej decyzji, gdyż ten sakrament łączy mężczyznę i kobietę na całe życie
i jego trwałość zależy od każdego z nich.
Po to, by ten nowopowstający dom był trwały i mocny, małżonkowie
muszą budować go na mocnym fundamencie i pełnić wolę Bożą.
Otoczmy modlitwą tych, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa, a także za młodych małżonków. Niech rozpoczynają
wspólne życie z Chrystusem, aby nie musiał się On dobijać do ich drzwi,
ale by stał się najlepszym Przyjacielem każdej powstającej nowej rodziny.

8 lutego

Wspomnienie św. Józeﬁny
Bakhity, dziewicy.

Józeﬁna Bakhita, która urodziła
się 1869 roku w Sudanie, zaznała
w życiu więcej cierpienia niż prawdziwego szczęścia. Jednak jej świadectwo z mocą pokazuje, że to Bóg,
a nie człowiek jest Panem każdej
istoty. Kobieta w niewoli spędziła
10 lat. Przez pewien okres znajdowała się na służbie u matki i żony
pewnego generała. Tam każdego dnia była chłostana do krwi,
po czym do końca życia pozostały
jej 144 blizny. Papież Franciszek
w 2015 roku ogłosił jej liturgiczne
wspomnienie Międzynarodowym
Dniem Modlitwy i Reﬂeksji nt. Walki z Handlem Ludźmi.

11 lutego

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes.

Maryja objawiła się ubogiej
pasterce Bernardecie Soubirous
w roku 1858 w Lourdes (Francja),
przy grocie masabielskiej, w cztery
lata po ogłoszeniu przez papieża
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Podczas osiemnastu objawień Maryja wzywała
do modlitwy i pokuty. Lourdes
stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i
ubogich. Dlatego w tym dniu jest
obchodzony Światowy Dzień Chorego.

14 lutego

Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.

Cyryl i Metody byli rodzonymi braćmi. Pochodzili z Salonik
(nazywanych także Sołuniem,
stąd określenie Bracia Sołuńscy).
Metody (jego imię chrzcielne to
Michał) oraz Cyryl (Konstantyn)
znali język słowiański od dzieciństwa, ponieważ w Sołuniu zamieszkiwało wielu Słowian. To oni
przynieśli wiarę Słowianom. Dlatego też są nazywani Apostołami
Słowian. Wnieśli wielki wkład
w tworzenie chrześcijańskich korzeni Europy. Mimo przeciwności
niestrudzenie głosili Ewangelię.

15 lutego

Wspomnienie bł. Michała
Sopoćko, prezbitera.

Ksiądz Michał żyjąc ideałami
świętości kapłańskiej, przejawiał
wielką troskę o formację kapłanów. Jako spowiednik i kierownik
duchowy siostry Faustyny Kowalskiej, stał się Apostołem Miłosierdzia Bożego, zabiegając o
oﬁcjalne zatwierdzenie tego kultu.
Od 2009 roku w rocznicę beatyﬁkacji spowiednika św. Faustyny
tysiące ludzi gromadzą się na ulicach miast świata, aby o godzinie
15.00 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

ŻYŁA W CIENIU BRATA
który spisał żywot św. Benedykta, po trzech dniach
Benedykt ujrzał w widzeniu
jej duszę, w postaci białej
gołąbki, która wznosiła się
do nieba. Posłał po ciało
siostry i złożył je w grobie

ciąg dalszy ze str. 1

W połowie piątego
wieku żyła we Włoszech
uczciwa, szlachetna rodzina. Długi czas małżeństwo
było bezdzietne, aż wreszcie Pan Bóg pobłogosławił im i urodziło się im
dwoje dzieci – bliźnięta,
które w Kościele położyły
fundament pod gmachy
zakonne. Byli to święci Benedykt i Scholastyka.

Święta Scholastyka
jest wzywana jako
patronka chroniąca
przed piorunami, burzami i wichrami.

Ks. Jerzy Martinowicz

N

ie wiemy wiele o życiu św. Scholastyki,
gdyż żyła w cieniu
swojego brata – św. Benedykta, który zapisał się
w dziejach Kościoła Chrystusowego jako założyciel i
fundator życia monastycznego w Europie Zachodniej
ze słynną benedyktyńską,
łacińską maksymą: Ora et
labora (Módl się i pracuj).
Święci Benedykt i Scho-

wikipedia.org

kalendarz

Św. Scholastyka przez całe życie była duchowo związana ze swoim
bratem – św. Benedyktem

Subiaco istnieją dwa klasztory: męski św. Benedykta
i żeński św. Scholastyki.
W tamtej okolicy można
także oglądać grotę, w której święci się widywali.

W miejscu, gdzie przyszli na świat Scholastyka
i Benedykt jest dzisiaj kościół, w podziemiach
którego można podziwiać część ich rodzinnego
domostwa.
lastyka urodzili się ok. 480
roku w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie w Nursji
(Umbria, Włochy). Życie
Scholastyki było naznaczone swego rodzaju fascynacją i naśladowaniem
działań brata bliźniaka.
Najpierw towarzyszyła mu
w jego podróżach, naśladując jego oddanie Bogu.
Gdy
Benedykt
założył
pierwszy klasztor w Subiaco, jego siostra założyła
oparty na tej samej regule
zakon dla niewiast. Do dziś
w Plombariola w okolicach

Spotykali się oni, by
dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat reguły i życia zakonnego, a
także rozmawiać o „sprawach nieba i ziemi”. I zazwyczaj bywało tak, jak
już doszło do spotkania,
to dialog między nimi
trwał nawet kilka dni. Nie
zmienili swojego zwyczaju
także po przeniesieniu się
do Cassino, gdzie – tradycyjnie – Scholastyka również założyła klasztor żeński w pobliżu męskiego.
W podaniach o życiu

Scholastyki i Benedykta
zachował się szczególnie
opis ich ostatniego spotkania. Siostra, świadoma zbliżającej się śmierci, przedłużała spotkanie
z bratem. Gdy wreszcie
zbliżała się noc i Benedykt
chciał odejść, prosiła go,
by jeszcze został. Gdy brat
stanowczo odmówił, Scholastyka prosiła Boga, by zesłał ulewę, która uniemożliwi Benedyktowi powrót
do klasztoru. Gdy została
wysłuchana, powiedziała:
„Prosiłam cię, a ty mnie nie
chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się przeto do Boga i
zostałam wysłuchana”.

przygotowanym dla siebie. Sam Benedykt zmarł
21 marca tego samego
roku – pochowano go
wspólnie z siostrą.
Scholastyka jest uważana za duchową matkę
wszystkich żeńskich klasztorów benedyktyńskich i
wywodzących się z gałęzi
benedyktyńskich. Ponadto jest patronką miast Le
Mans oraz Subiaco.
Ikonograﬁa przedstawia
ją najczęściej z gołębiem,
natomiast sztuka religijna
maluje ją w habicie benedyktyńskim. Jej atrybutami
są: krzyż, księga albo pastorał ksieni.
Prośmy więc św. Scholastykę, byśmy – tak jak
ona – byli zapatrzeni
w dobre wzorce i potrafili
je powielać, naśladować.
Prośmy, by nas strzegła
przed huraganami i innymi
kataklizmami, które wyrządzają poważne szkody.

Wspomnienie liturgiczne św. Scholastyki, dziewicy jest obchodzone 10 lutego.
Święta zmarła kilka dni
później 10 lutego 547 roku
w swoim klasztorze na
Monte Cassino. Jak relacjonuje św. Grzegorz Wielki,

Niech wspiera nas swoją
modlitwą, byśmy w naszym
życiu potraﬁli naśladować
jej prostoduszne i ufne zawierzenie Bogu.
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O przygotowaniu młodych ludzi do przyjęcia
sakramentu małżeństwa
rozmawialiśmy z o. Sergiuszem
Tryścieniem
OCD, dyrektorem i wykładowcą w „Szkole życia
rodzinnego” w Mińsku.
Rozmawiała Angelina Marciszewska

– Jeśli chodzi o wybór drogi życiowej, często mówimy
o Opatrzności Bożej. Jak Ojciec
myśli, czy Opatrzność Boża ma
miejsce przy wyborze małżonka
lub małżonki? Czy w tej sytuacji
można rozpoznać głos Boga?
– Moja koncepcja jest taka:
człowiek ma jedno powołanie
– do świętości. Bóg do niej wzywa. Wszystko inne – to ścieżki,
które osoba wykorzystuje, aby
osiągnąć tę świętość. Istnieje wielka pokusa, by zepchnąć
wszelką odpowiedzialność na
Pana Boga, twierdząc, że we
wszystkim jest Jego Opatrzność. Mamy wolną wolę i trzeba
o tym pamiętać. Oczywiście Bóg
wysyła nam różnych ludzi, dopuszcza pewne sytuacje. Jednak
ostateczny wybór każdy człowiek dokonuje samodzielnie. I
sam ponosi odpowiedzialność
za konsekwencje.
– Czym jest zakochanie według Ojca? Kiedy warto się nim
kierować?
– Usłyszałem kiedyś takie
zdanie: „Gdy dwoje ludzi patrzy
na siebie nawzajem – to zakochanie. Gdy oboje patrzą w tym
samym kierunku – to miłość”.
Zakochanie to nie jest miłość.
To emocja, która może być
pierwszym krokiem do nawiązania relacji. Z kolei miłość jest
stanem, w którym człowiek kieruje się nie tylko uczuciami, lecz
także umysłem. Stan, w którym
dana osoba jest świadoma tego,
co się dzieje i jest za to odpowiedzialna.
Innymi słowy, zakochanie
jest uczuciem, kierując się którym można zbudować zarówno
zły, jak i dobry związek.
– Jeśli mówimy o kursie
przedmałżeńskim, który odbywają młodzi ludzie przy paraﬁach, zwykle wygłaszają go
miejscowi księża. Jak Ojciec
uważa, czy wykształcenie, które otrzymują osoby duchowne,
jest wystarczające, aby przygotować młode osoby do świadomego przyjęcia sakramentu?
– Moim zdaniem przy paraﬁach naszego Kościoła naprawdę brakuje tej formacji,
która może godnie przygotować młodych ludzi do przyjęcia
sakramentu małżeństwa. I rzeczywiście duchowieństwo nie
jest wystarczająco kompetentne
w tej sprawie. W seminariach
informacje dotyczące życia
małżeńskiego są podawane powierzchownie. Z kolei podczas
kursu same osoby duchowne
mogą świadomie omijać pewne punkty z powodu skrępowania lub braku wiedzy. Jeśli
na przykład mówimy o metodach rozpoznawania płodności
lub o stosunkach seksualnych,
istnieją informacje, które można podać ogólnie, ale jest też
wiele punktów, o których należy
mówić bardzo konkretnie. A tak
się nie dzieje.
– Jakie jeszcze są luki w systemie paraﬁalnym odnośnie
kursu przedmałżeńskiego?
– Jak już wspomniałem, niekompetentność wykładowców
kursu. Chodzi tu jednak nie

tylko o duchowieństwo, ale
także o osoby świeckie. W białoruskim Kościele są specjalne
instytucje, które przygotowują specjalistów – „Szkoła życia
rodzinnego” w Mińsku, kursy
życia rodzinnego w Grodnie i Lidzie, kurs dla doradców rodzinnych w Koledżu Katechetycznym w Baranowiczach. Wydaje
mi się jednak, że zgłasza się tam
niewystarczająca liczba osób
duchownych i świeckich.
Innym problemem jest ogólnie słabe przygotowanie religijne i duchowe ludzi w naszym
kraju. Dlatego, gdy młodzi ludzie przychodzą na kurs przedmałżeński, najprawdopodobniej
po prostu słuchają tematów
z katechezy: o przykazaniach,
spowiedzi itp. Proszę sobie wyobrazić: większość chłopców i
dziewcząt kończy formację religijną po sakramencie bierzmowania, w wieku 13-14 lat. Średni
wiek osób przyjmujących sakrament małżeństwa wynosi 25 lat.
Za dziesięć lat zmienia się postrzeganie Boga, postrzeganie
grzechów. A podczas przygotowań przedmałżeńskich wykładowcy są zmuszeni skupić się
na tym, co młodzi ludzie już
kiedyś słyszeli. Ale opowiedzieć
już o tym innymi słowami.
Część kandydatów to prawosławni, którzy przechodzą
na katolicyzm lub osoby, które w ogóle nie mają formacji
religijnej. W takim przypadku
kurs przedmałżeński zamienia
się w przygotowanie do życia
we wspólnocie Kościoła. Z tego
względu należy robić osobne
zajęcia, ale niestety często młodzi ludzie nie mają na to czasu.
Więc tak to wychodzi: niby
kurs przedmałżeński, a jednak
to, co najważniejsze się gubi.
– Jaką bazę powinni mieć
młodzi ludzie kończąc kurs
przedmałżeński?
– Nie ma potrzeby, wymyślać
nic nowego. Mamy przy Konferencji Biskupów Katolickich
na Białorusi Radę ds. Rodziny. Wydała ona odpowiedni
dokument – „Duszpasterstwo
rodzin. Zalecenia”. Następnie
opracowała cykl katechez dla
narzeczonych dla wszystkich
paraﬁi Kościoła w naszym kraju.
Można je znaleźć w książce „Powołani do miłości” – w sumie
10 tematów. Materiał ten pozwala młodym ludziom, którzy
planują zawrzeć związek małżeński, zdobyć niezbędną wiedzę na temat chrześcijańskiej

rodziny i przygotować się do sakramentu małżeństwa. Niestety
kapłani rzadko korzystają z tego
podręcznika, koncentrując uwagę na tematach teologicznych.
Wspomniany podręcznik obejmuje bardzo szeroką tematykę,
m.in.: etapy rozwoju miłości,
teologię małżeństwa i rodziny,
godność osoby ludzkiej, odpowiedzialne rodzicielstwo, a także zagrożenia dla małżeństwa,
rodziny i wychowania.
– Znaczna część narzeczonych, którzy przechodzą kurs
przedmałżeński, nie kierowała
się i nie zamierza kierować się
postulatami Kościoła dotyczącymi seksualności. Jeśli się zastanowić, przyjmując to stwierdzenie, jakie korzyści mogą oni
nadal wynieść ze wspomnianego
tematu?
– Każdy chrześcijanin zna
przykazania Boże, ale to nie
chroni go przed ich złamaniem.
Poznanie norm katolickiej moralności i seksualności pomaga
w prawidłowym kształtowaniu
sumienia. Poprzez odkrywanie
prawdy kontynuujemy pracę
nad sumieniem. I nawet jeśli
dana osoba nie ma pragnienia
ani woli przestrzegania pewnych zasad, to uświadamiając je,
bierze na siebie świadomą odpowiedzialność za swoje zachowanie.
– Co wzbudza największe
zainteresowanie młodych ludzi
podczas prawdziwie tematycznego kursu przedmałżeńskiego?
– Z mojego doświadczenia
w kontaktach z wykładowcami, którzy prowadzą kurs, młodzi ludzie są zainteresowani
wszystkim. Robią wielkie oczy,
gdy słyszą zarówno o złych rzeczach, o antykoncepcji, jak i
o naturalnych metodach rozpoznawania płodności. Nawet
studenci medycyny często nigdy
nie słyszeli o naturalnym planowaniu rodziny. Pomaga to nie
tylko zaplanować ciążę, ale także
monitorować stan zdrowia kobiety. Jest przydatne z każdego
punktu widzenia! Budzą zainteresowanie również trudności,
z którymi można się spotkać
w małżeństwie. Zwłaszcza jeśli
wykładowcy dzielą się przykładami z własnego życia rodzinnego – katechezy świadectwa.
– Według danych sądu diecezji grodzieńskiej, w chwili obecnej podjęto 61 spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Z kolei złożonych wniosków
jest kilka razy więcej. Dlaczego

przysięga złożona przed Panem
Bogiem nie powstrzymuje ludzi
przed rozstaniem?
– Przyjęcie sakramentu małżeństwa nie jest jeszcze gwarancją dobrego małżeństwa. Ludzie
budują rodziny – każdy z własnym doświadczeniem życiowym.
Czasami wchodzą w związek
małżeński, nie znając się dobrze.
Poza tym chrześcijaństwo nie
czyni nas bez grzechu. W każdym razie pozostajemy z naszymi słabościami. I często właśnie
grzech jest przyczyną rozpadu
rodziny. Praca nad sobą i małżeństwem nie kończy się wraz
z przyjęciem sakramentu. Musi
trwać przez całe życie, a jej fundamentem musi być Bóg.
– Jak można kontynuować
dokształcanie w sferze dojrzałości małżeńskiej?
– Kościół na Białorusi ma
wystarczająco dużo sposobów
i możliwości, aby rozwijać się
w życiu małżeńskim. Szczególna formacja jest udzielana poprzez sakramenty. Następnie
– poprzez wspólną modlitwę,
wspólny udział we Mszy świętej,
wspólne czytanie Pisma Świętego.
Istnieją również specjalne
wspólnoty, takie jak na przykład
„Dialog małżeński” czy ruch
„Equipes Notre-Dam”, w którym
małżonkowie mogą dojrzewać
razem lub na wzór innych rodzin. Istnieją rekolekcje, sympozja, kursy oferowane przez Radę
ds. Rodziny i duszpasterstwa
diecezjalne. Zazwyczaj wszystkie
oferty można znaleźć na portalu
Catholic.by i w mediach społecznościowych.
Zarówno we wspólnotach,
jak i na różnych zjazdach można uczestniczyć nie tylko w parach, ale także indywidualnie.
Ponieważ, wiadomo, nauka jest
przeznaczona między innymi
dla osób, które mają problemy
w małżeństwie.
Ponadto wydawnictwa katolickie oferują niezbędną literaturę na ten temat.
– Jaką Ojciec ma wizję odnośnie systemu kursów małżeńskich w Kościele na Białorusi,
aby mogło to przynosić większe
owoce?
– Po pierwsze, konieczne
jest, aby wykładowcy przy paraﬁach stosowali się do zaleceń,
które podaje Rada ds. Rodziny,
przestrzegali tematyki proponowanych przez nią katechez.
Po drugie, aby mieć poważniejsze podejście do młodych ludzi.
Co więcej, ten punkt jest ważny
i w odwrotnym kierunku, ponieważ często zdarza się sytuacja,
w której narzeczeni przychodzą
do księdza i mówią, że za 2 tygodnie będą mieli ślub. Tego czasu
na przygotowanie jest za mało,
chodzić codziennie też nie mają
czasu, więc robią łaskę, podpisując protokół. Dlatego bardzo
ważna jest otwartość na formację, ich świadome podejście
do małżeństwa.
Wiem, że w tej chwili istnieje sensowne przygotowanie
do małżeństwa w większości
paraﬁi w Mińsku. Jeśli w twojej
paraﬁi nie ma takich kursów,
to w razie potrzeby i z wiedzy
proboszcza można ukończyć go
gdzie indziej i tam uzyskać zaświadczenie, a następnie twój
proboszcz wyda wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia
sakramentu małżeństwa.
– Co jest kluczem do szczęśliwego małżeństwa?
– Bóg daje człowiekowi
wszystkie narzędzia do szczęścia. I to, jak je wykorzystamy,
będzie gwarancją dobrobytu.
Kroczyć drogą, która prowadzi
do świętości – to prawdziwe
szczęście.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Papież ogłosił
św. Ireneusza Doktorem
Kościoła

Papież wydał dekret nadający
tytuł Doktora Kościoła św. Ireneuszowi z Lyonu. Szacuje się,
że urodził się w Azji Mniejszej
między 130 a 140 rokiem, a zmarł
we francuskim Lyonie w 202 roku.
„Święty Ireneusz z Lyonu,
pochodzący ze Wschodu, sprawował swoją posługę biskupią
na Zachodzie: był duchowym i
teologicznym pomostem między
chrześcijanami Wschodu i Zachodu. Jego imię – Ireneusz – wyraża
ten pokój, który pochodzi od Pana
i który pojednuje, przywracając
do jedności. Z tych powodów, po
zasięgnięciu opinii Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych, moją
władzą apostolską ogłaszam go
Doktorem Kościoła z tytułem
«Doctor unitatis»” – czytamy
w dekrecie papieża.

Nowy ambasador USA
przy Stolicy Apostolskiej

Były senator z Partii Demokratycznej Joe Donnelly będzie
nowym ambasadorem Stanów
Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej. Prezydent Joe Biden nominował go w październiku ubiegłego roku, a 20 stycznia 2022 roku
zatwierdził go Senat.
67-letni amerykański polityk
i prawnik Joe Donnelly był senatorem stanu Indiana w latach
2013-2019. W 2018 roku przegrał
wybory z Republikaninem Mikem
Braunem.
W młodości studiował na prestiżowym katolickim Uniwersytecie Notre Dame w South Bend,
gdzie później wykładał, pracując
jednocześnie dla ﬁrmy prawniczej w Waszyngtonie. Jak zauważa
Katolicka Agencja Informacyjna
(KAI), jest przeciwnikiem aborcji. Prezydent uniwersytetu Notre Dame ks. John Jenkins nazwał
Donnelly’ego „osobą o głębokiej
wierze katolickiej i zaangażowaniu w służbę publiczną”.

Rekolekcje
wielkopostne dla Kurii
Rzymskiej ponownie
odwołane

„Z powodu pandemii koronawirusa również i w tym roku rekolekcje wielkopostne dla papieża
i pracowników Kurii Rzymskiej
nie odbędą się w zwykłym formacie” – poinformowała Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Podczas pontyﬁkatu Franciszka ćwiczenia duchowe odbywały
się zwykle w Ariccii, niedaleko
Rzymu.
Papież zachęcił kardynałów
mieszkających w Rzymie, szefów
dykasterii i zwierzchników Kurii
Rzymskiej, aby od niedzieli 6 marca do piątku 11 marca podjęli rekolekcje osobiste i trwali na modlitwie.
W tygodniu tym zawieszone
zostaną wszystkie publiczne wydarzenia z udziałem papieża włącznie z audiencją generalną 9 marca.

Intencje modlitewne
na luty
powszechna

Módlmy się w intencji zakonnic
i innych kobiet konsekrowanych
– dziękując im za ich misję i
odwagę – 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.
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Kościół powszechny

HISZPANIA. Kościół przyznał, że prawie 1 000 nieruchomości w kraju zostało przez niego przejętych pomimo jakiegokolwiek
dowodu na to, że te prawnie mu się należały. Przedstawiciele
Kościoła zaznaczyli, że rozpocznie się teraz proces „regulowania”
nieruchomości, co sprawi, że przejdą one w ręce państwa. Szczegóły przejęcia zostały zaprezentowane we wspólnym oświadczeniu hiszpańskiej Konferencji Episkopatu i strony rządowej.

grodnensis.by

POLSKA. Karmelitanki bose są w Polsce już 410 lat. Teraz
siostry z Zakopanego planują budowę nowego klasztoru, domu
dla gości i pustelni w Stróży. Obecnie w zakopiańskim klasztorze
jest 14 sióstr. Wspólnota szykuje się do projektu budowy nowego klasztoru: „Prosząc o pomoc św. Józefa znalazłyśmy ziemię
w pięknej wsi Stróża koło Dobrej i tam pragniemy kontynuować
nasze powołanie. W Beskidzie Wyspowym pragniemy stworzyć
przystań dla każdego poszukującego sensu, piękna, prawdy i
pokoju w bliskiej relacji z Bogiem na modlitwie. Dlatego oprócz
klasztoru planujemy wybudować dom dla gości oraz pustelnie,
gdzie przyjeżdżający będą mogli spędzić kilka dni przy naszej
wspólnocie, modląc się razem z nami w kaplicy”.

ciąg dalszy ze str. 1

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele katedralnym
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z
udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich miasta nad Niemnem.
Ks. Jerzy Martinowicz

W

modlitwie,
której
przewodniczył biskup
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, uczestniczyli
przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego, wspólnoty ewangelicko-luterańskiej,
Kościoła
Pełnej
Ewangelii
„Żywe Słowo”.
Podczas nabożeństwa biskup Aleksander Kaszkiewicz
w swoim słowie przypomniał
hasło tegorocznego Tygodnia

Modlitw o Jedność Chrześcijan,
którym są słowa z Ewangelii
św. Mateusza: „Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu
pokłon” (Mt 2, 2). „Będziemy
prosić Pana, abyśmy, będąc
Jego wiernymi i sumiennymi
wyznawcami, stali się dla innych ludzi światłem prowadzącym do Chrystusa. Będziemy
szczerze żałować i w pokorze
serca przepraszać Pana za to,
że podziały istniejące między

nami, chrześcijanami, zaciemniają blask tego światła” – zachęcił biskup wszystkich obecnych.
Tydzień Modlitwy o Jedność
Chrześcijan jest czasem łaski,
ponieważ wzywa do uświadomienia grzechu podziału, który porozdzielał wyznawców
Chrystusa, a także, by odczuć
potrzebę modlitwy i dołożenia
starań do wspólnego pokonania podziałów i wyznania wiary
w Zbawiciela.

INDIE. Opublikowano raport o prześladowaniach chrześcijan w kraju. W ciągu ostatnich 9 miesięcy dokonano ok. 300 ataków na mniejszości chrześcijańskie. Grupy hinduskich radykałów
są szczególnie podżegane przez nacjonalistyczną partię urzędującego premiera Narendry Modiego. Bp Oswald Lewis z Jaipuru
zaznaczył, że Indie są krajem, gdzie szanuje się wszystkie religie,
których wyznawcy od wieków żyją razem w harmonii i pokoju.
Jednak w ostatnich latach mniejszości, zwłaszcza chrześcijanie i muzułmanie stają się celem ataków radykałów, którzy dążą
do destabilizacji kraju.
WŁOCHY. Włoscy lekarze katoliccy w mocnym apelu przeciwko eutanazji, która jest procedowana w kraju, podkreślają:
„Nie będziemy zabijać! Nieludzkich praktyk nie można mylić
z miłosierdziem”. W swym manifeście piszą, że zamiast wybierać między życiem bardziej lub mniej godnym przeżycia, trzeba
wzmocnić system opieki paliatywnej i otoczyć pomocą rodziny,
które często nie radzą sobie z opieką nad chorymi, a i chorzy czują
się ciężarem dla społeczeństwa.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

ŚWIĘTY WALENTY
I SYMBOLIKA DNIA
ZAKOCHANYCH
Mówi się, że miłość jest ślepa.
Wierzcie mi, to zupełne kłamstwo – nie ma
niczego bardziej widzącego
niż prawdziwa miłość.
Anthony de Mello

D

zień św. Walentego, Dzień
Zakochanych. Ktoś świętuje, kupuje prezenty dla
ukochanej osoby, cieszy ją, ktoś
nie zwraca uwagi na to święto,
ktoś krytykuje handel zbudowany wokół dnia 14 lutego, ponieważ jeśli naprawdę kochasz, to
nie jest potrzebny powód, aby
ucieszyć ukochaną osobę.
Dodatek „święty” mówi o
uszanowaniu postaci Walentego
w chrześcijaństwie. Wśród tych
osób, które w jakiś sposób obchodzą to święto, prawdopodobnie są nie tylko ludzie wierzący.
Jest w tym szczególne piękno,
które odzwierciedla również początki Dnia Zakochanych.
Istnieje kilka wersji, podobnie jak kilka św. Walentynów.
Jedna z nich głosi, że Dzień Zakochanych zaczął być obchodzony w Cesarstwie Rzymskim
15 lutego na cześć boga płodności. Dzień wcześniej odbywała
się loteria, podczas której chłopcy losowali imiona dziewcząt.
W ten sposób powstawały pary,
które były razem przez następny dzień, ale mogły też pozostać
w romantycznym związku i później, nawet na całe życie.
W 496 roku, gdy chrześcijaństwo miało ugruntowaną pozycję
jako główna religia Cesarstwa
Rzymskiego, papież Gelazjusz I
ustanowił 14 lutego wspomnieniem św. Walentego. Był kapła-

nem, który pomagał parom potajemnie brać ślub. Otwarcie nie
można było tego robić z powodu
rozkazu cezara, który uważał, że
żołnierze nie chcą iść do wojska,
ponieważ nie chcą oni opuszczać
swoich żon i narzeczonych, a nie
z powodu niepotrzebnych wojen toczonych przez Cesarstwo
Rzymskie. W końcu Walenty
został przyłapany i skazany na
śmierć. Zginął dokładnie 14 lutego 269 lub 270 roku. Na miejscu jego grobu zbudowano bazylikę, która niestety nie zachowała się do naszych czasów. Relikwie świętego papież Paschalis I (817-824) przeniósł do kościoła św. Praksedy w Rzymie.
Również można usłyszeć historię biskupa Walentego, który
pełnił posługę w Terni (Włochy). Znany był z tego, że jako
pierwszy pobłogosławił związek
małżeński między poganinem i
chrześcijanką, a także, że wysyłał do swych wiernych listy о miłości do Chrystusa i że uzdrawiał
chorych, prowadząc ich do wiary. Zamordowano go w Rzymie
w 273 roku, ponieważ nie chciał
zaprzestać
nawracania
pogan. Jego szczątki znajdują się
w świątyni w Terni. A napis na
relikwiarzu brzmi: „Święty Walenty, patron miłości”.
Niektórzy badacze uważają,
że w powyższych przypadkach
chodzi o tę samą osobę. Niemniej

sdm.upjp2.edu.pl

Katarzyna Pawłowska

MODLITWA DO ŚW. WALENTEGO
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają. Ty,
który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który – dzięki męczeństwu
przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę:
W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze
kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród
ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają
nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać
życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami
do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego
piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

jednak, aktywnie zaczęto obchodzić dzień św. Walentego
w średniowieczu – w okresie,
w którym pasjonowano się żywotami świętych. Przypomniano
więc sobie także dzieje św. Walentego. Został ogłoszony patronem zakochanych w 1496 roku
przez papieża Aleksandra VI.
Najbardziej rozpowszechniło
się święto w Anglii i Francji. Podczas uroczystości również odbywała się loteria. Losowali imiona
już nie tylko chłopcy, ale także
dziewczęta. W Walii tego dnia
oﬁarowywano sobie drewniane
łyżki z wyrzeźbionymi na nich
sercami, kluczami i dziurkami
od klucza, co miało znaczyć:
„Otwórz moje serce”.
W Terni co roku obchodzone
jest Święto Zaręczyn. W niedzielę najbliższą 14 lutego do katedry do relikwii świętego przybywają pary z całego świata i przyrzekają sobie miłość i wierność
na czas do dnia ślubu.
Na Białorusi również istnieje
paraﬁa św. Walentego. Jedyny
kościół pod jego wezwaniem i
z jego relikwiami znajduje się
w miejscowości Smolewicze
w obwodzie mińskim. Opiekują
się nim bracia kapucyni. Co roku
odbywa się tam również uroczystość z okazji wspomnienia
św. Walentego.
Relikwie świętego znajdują się w różnych miejscach na
świecie. W tym, podobnie jak
w niemal światowym charakterze święta zakochanych, można zobaczyć piękną symbolikę.
Symbolika mówiąca, że właśnie
taka powinna być miłość – jednocząca. Jednoczyć, jak Ten,
który „stworzył mężczyznę i
niewiastę” (Rdz 1, 27). Na samym początku, w Raju, był on
i ona, którzy usłyszeli od Boga
słowa: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”
(Rdz 1, 28). Inaczej – kochajcie jeden drugiego i poznawajcie otaczający was świat. Niech
14 lutego, Dzień Zakochanych,
będzie dobrą okazją do tego,
nie zważając na komercję.
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„MŁODZIEŻ SZUKA ODPOWIEDZI
I CZEKA NA JAKOŚCIOWE SPOTKANIA”.
O NASZEJ PRZYSZŁOŚCI Z PRZEŁOŻONYM SALEZJANÓW NA BIAŁORUSI
ciąg dalszy ze str. 1
Rozmawiał Artiom Tkaczuk

– Rozpoczęła się już
czwarta dekada od momentu odnowienia białoruskich
struktur kościelnych. Jakie
główne osiągnięcia w pracy
z młodzieżą w Kościele na
Białorusi mógłby Ksiądz wyróżnić? Co z tego wyszło?
– Pytanie jest oczywiście
bardzo istotne, w szczególny
sposób dla Kościoła na Białorusi.
Najpierw musimy uświadomić sobie, że rozmawiamy
o odnowieniu, odbudowie
czegoś, o poszukiwaniu swojego, o tym, co było niszczone przez ponad siedem
dekad! Podkreślam to, ponieważ bardzo szybko ulegamy pokusie porównywania
siebie i wyników swojej pracy z innymi, nie biorąc niestety pod uwagę kontekstu
historycznego, i wyciągamy
odpowiednie wnioski, które
moim zdaniem nie zawsze
obiektywnie odzwierciedlają
faktyczny stan Kościoła. A to
z kolei nie dodaje niczego do
rozwoju, ale wręcz przeciwnie, spowalnia proces, może
ochłodzić entuzjazm i doprowadzić do pesymizmu: niby
to się staramy, ale nic nie
wychodzi.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, należy stwierdzić,
że wykonano naprawdę bardzo dużo pracy. Chciałbym
podkreślić dobrze zorganizowaną pracę w parafiach,
takie akcje jak Dni Młodzieży
i pielgrzymki, zorganizowany
system katechizacji, różnego
rodzaju festyny kulturalno-edukacyjne,
muzyczne,
sportowe i inne dla młodych
ludzi.
Chciałbym
dodatkowo
zauważyć – i uważam to za
bardzo ważne – że dzisiaj
w Kościele panuje coraz
większa ogólna świadomość,
że młodzież jest naszą przyszłością i że jest ona istotnie ważną częścią Kościoła,
przez co otrzymuje uprzywilejowane miejsce w duszpasterstwie.
– Czy istnieją inicjatywy,
podejścia, które działały dobrze przez cały ten czas, ale
Księdza zdaniem dzisiaj już
wymagają przeglądu?
– Zacznę od własnego
„ogródka”, właśnie od naszych salezjańskich oratoriów. Zauważamy, że oratorium w formie, w jakiej
istniało jeszcze, może 10 lat
temu, dziś nie ma już tak
dużej skuteczności w duszpasterstwie. Nie mówię, że
oratorium jako sposób pracy
duszpasterstwa
młodzieży
już nie działa, lecz mówię o
jego aktualnej formie, która
powinna być, podobnie jak
cały Kościół, „semper reformanda” – czyli niestrudzenie
gotowa na zmiany dla swojej
skuteczności.

Dlatego dzisiaj nie wystarczy po prostu zaprosić
młodych ludzi i czekać, aż
do ciebie przyjdą, nie możesz
zaproponować czegoś średniej jakości, mieć nadzieję,
że wystarczy przygotować
miejsce na spotkanie. Współczesna młodzież poszukuje
solidnych propozycji dotyczących treści i stabilności! Wiąże się z tym również
bardzo poważne wyzwanie
dla duszpasterzy młodzieży
i całego Kościoła, aby odpowiednio przygotować i dalej formować osoby, które są
odpowiedzialne za te propozycje, które są w duszpasterstwie młodzieży na linii
frontu.
– Czy Kościołowi na
Białorusi udaje się w jakiś
sposób koordynować pracę
z młodzieżą? Na poziomie
Komisji przy KKBB lub innych struktur. Wydaje się,
że taka koordynacja jest
w pewnym stopniu obecna
na szczeblu diecezjalnym,
w ramach zgromadzeń i
wspólnot, ale nie w kontekście ogólnobiałoruskim. Na
ile jest to w ogóle konieczne?
– Nie wiem, czy mogę
ocenić koordynacyjną pracę
Kościoła w duszpasterstwie
młodzieży na Białorusi, ponieważ nie należę do żadnej
z wymienionych grup, ale
uważam koordynację każdego
duszpasterstwa na wszystkich poziomach za niezbędną dla skutecznej pracy tegoż duszpasterstwa. I to
nie tylko w sektorze pracy z
młodzieżą.
W dzisiejszych czasach
bardzo ważna jest kwestia
stworzenia spójnej, dobrze
opracowanej koncepcji duszpasterstwa młodzieży, która
będzie jasno określać cele,
kryteria i formy współpracy
mające na celu aktualizację propozycji, stworzenie
wspólnej platformy do wymiany doświadczeń.
Po drugie, dziś trzeba się
zjednoczyć. Skończył się czas
niezdrowej realizacji. Pandemia dokonała własnych
korekt, przy czym bardzo
skomplikowanych. Nad ich
aktualizacją już wczoraj mieliśmy rozpocząć pracę.
– W jednym z listów arcybiskup Kondrusiewicz napisał: „Harmonijna współpraca rodziny, parafii i «szkółki
niedzielnej» przyniesie pozytywne owoce w formacji
młodego pokolenia”. Wydaje mi się, że to pierwsze
jest najsłabszym ogniwem.
Często młodzież przychodzi
do Kościoła, nawet wbrew
przykładowi rodziców. Co
Ksiądz o tym sądzi?
– Mówiąc o słowach arcybiskupa Tadeusza, całkowicie
się z nim zgadzam. Problem
wychowania nie jest tak naprawdę problemem młodzieży, ale dorosłych, przede
wszystkim rodziny. Obciążeni różnymi troskami życia

codziennego, nie mamy czasu, aby zająć się młodzieżą
i zrozumieć jej problemy.
W rezultacie sama szuka
odpowiedzi, których nie zawsze można przyjąć z chrześcijańskiego punktu widzenia.
Podczas pracy z młodymi

jest realna szansa nadążyć
za tym? Nowoczesne tempo
wydaje się bardzo intensywne.
– Aby odpowiedzieć na
to pytanie, wystarczy spojrzeć na nasze własne życie
i stwierdzić, że jego współczesne tempo jest naprawdę

Ks. Wiktor Hajdukiewicz SDB – salezjanin,
regionalny przełożony Towarzystwa św. Jana Bosko
na Białorusi
ludźmi zauważamy, że poziom ogólnoludzki jest dla
nich ważniejszy niż musztrowanie norm religijnych. Młodość chociaż jest elastycznym materiałem, ale bardzo
delikatnym. W końcu, jak
później się okazuje, problemy dorosłości łatwo przebijają świadomość ich młodzieńczej wiary, przytłoczonej
nadmiarem religijnych emocji, i pozostaje pustka i rozczarowanie.
– Jak bardzo zmieniła się
młodzież w tym czasie i jak
zmienia się dzisiaj? Duszpasterze mówią, że mocno.
Pewien kapłan powiedział:
„Wstąpiłem do seminarium
po szkole, ukończyłem go,
przyszedłem do parafii, a
młodzież jest zupełnie inna”.
Jakie są to zmiany? Czy może
Ksiądz przytoczyć kilka kierunków w kontekście Białorusi?
– Zmieniło się? Nie używałbym w tym kontekście
czasownika
dokonanego,
ponieważ proces ten będzie
zawsze trwał – młodzież
zmienia się i będzie się ciągle
zmieniać. Wszystko zmienia
się wokół nas, wokół młodych
ludzi; zmieniają się możliwości, oczekiwania, pragnienia
i wyzwania młodych ludzi.
Mimo to współczesna młodzież potrzebuje autorytetu.
Uważam również, że bardzo
ważne jest to, że młodzież
wymaga naszego czasu, zainteresowania i jakościowego
udziału w swoim życiu.
– Czy Kościół nadąża
za tymi zmianami? Czy

bardzo i to bardzo intensywne, i że trudno jest nadążyć
za nim. Gdybyśmy mieli czas
na wszystko, Kościół i społeczeństwo byłyby idealne i
wszystko byłoby robione na
czas, ale nie zawsze tak jest.
To kolejne ważne wyzwanie dla naszego Kościoła. Gdy
mówimy, że młodzież jest naszą przyszłością, to wszystkie siły, starania i zasoby
muszą być wykorzystane, aby
trzymać rękę na pulsie: analizować sytuację, planować
i rozwijać ogólną koncepcję
duszpasterstwa młodzieży.
– W porównaniu z duszpasterstwem
młodzieży
szkolnej,
duszpasterstwo
studentów
jest
znacznie
skromniejsze pod względem
ilościowym. Jak Ksiądz widzi
tę sytuację? Jakie są przyczyny?
– Tak to wygląda, jeśli się
spojrzy na liczbę uczestników duszpasterstwa studentów. Uważam, że jest to kolejne wyzwanie dla naszego
Kościoła, ponieważ wpływa
na jakość ofert, które młodzież znajduje w Kościele i
stopień solidnego przygotowania duszpasterzy. Młodzi
ludzie czekają na jakościowe
spotkania, wysokie i aktualne
tematy, szukają odpowiedzi
na pytania, z którymi boryka się w życiu codziennym, a
czasem po prostu potrzebują
obecności osoby duchownej.
Z drugiej strony wydaje
mi się, że często katechizacja
młodzieży szkolnej prowadzi
do posiadania pewnej wiedzy
religijnej, a samo ćwiczenie

wiary nie prowadzi do głębi. Dlatego liczba studentów
wierzących i praktykujących
swoją wiarę maleje. Nie posiadają głębokiej wiary, świadomości, czasami religijność
zatrzymuje się na poziomie
działań, gestów, zapamiętanych modlitw.
Jednak poszukiwanie Boga
i pragnienie duchowości,
którego doświadczają młodzi ludzie, nie ustępuje, więc
niektórzy wciąż od czasu do
czasu wracają do wspólnoty
Kościoła. Są młodzi ludzie,
którzy kontynuują swoje duchowe wzrastanie. To oni są
kręgosłupem, który przyciąga
innych swoim przykładem.
– Może się Ksiądz podzielić jakimiś salezjańskimi zarysami pracy odnośnie
„podążania” za trendami
młodzieżowymi, blogerami,
kulturą, muzyką itp.?
– W tym roku motto Towarzystwa
św.
Franciszka Salezego brzmi: „Czyńcie wszystko z miłości, nic
na siłę”. Więc jest to nasza
salezjańska „praca” na ten
rok. Proponujemy „charyzmat odwiedzin”, aby wychodzić do młodzieży i głosić,
nie czekając, aż do nas przyjdzie; wejść w ich rzeczywistość i miejsca przebywania.
Innymi słowy – wychodzić na
spotkanie ze współczesnymi
młodymi ludźmi, bez względu na to, gdzie są i kim są.
– Ścieżka, którą teraz
przechodzą wspólnoty w Europie, często jest przerażająca. Nawet w Polsce stwierdza
się już masowe odejście młodzieży z Kościoła. Spełnia się
tak zwane proroctwo papieża Ratzingera o zawężeniu
chrześcijaństwa do małych
wspólnot. Z białoruskiego
Kościoła młodzież też już odchodzi czy jeszcze nie? Jak
patrzeć w przyszłość z tej
perspektywy?
– Rzeczywiście, taka tendencja jest zauważalna również u nas. Młodzież nie
odchodzi z Kościoła, ale dystansuje się od niego. W latach 1990-2000 można było
zaobserwować duży napływ
młodzieży do Kościoła, duże
pragnienie bycia w nim, przynależności do niego, odczuwalny był wielki głód duchowy. Dzisiaj pojawiło się wiele
„zamienników” duchowości,
a młodemu człowiekowi trudniej było w tym „pluralizmie
wartości” wybrać dla siebie
naprawdę dobre i korzystne.
Istnieje jednak inna tendencja, która pokazuje akurat
proporcjonalnie inną sytuację – gdy młody człowiek, wypróbowawszy „wartości” tego
świata, doświadcza głębokiego smutku i głodu czegoś
nadprzyrodzonego, czegoś,
co się nie zmienia. Dzieje się
coś w rodzaju, jak już wspomniałem, oczyszczenia wiary z pewnej emocjonalności i
przejścia do prawdziwego zrozumienia wiary i życia nią.
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GDY NAPRAWDĘ
ZACZĘŁAM SIĘ
MODLIĆ
Weronika Guziewicz

C

o to jest modlitwa, wiedziałam od dzieciństwa.
W moim rozumieniu zawsze była to prośba do jakiegoś dobrego cudotwórcy o coś
niezbędnego i ważnego, który
mieszka w niebie. Uwielbiałam
tego cudotwórcę. W końcu, by
coś od niego otrzymać, wystarczy wypowiedzieć niezrozumiałe słowa w języku polskim,
sens których nie rozumiałam
nie tylko ja, ale także babcia
i rodzice. Z jakiegoś powodu
myśleli, że od urodzenia powinnam rozumieć ten język, jednocześnie nie ucząc mnie ani
jednego słowa. Nikt nie zwracał
uwagi na to, że polski dla czterolatki wcale nie jest bardziej
zrozumiały niż hindi czy aramejski. Mówiono mi o istnieniu
jakiejś wyższej siły – nazywano ją „Bozia”. Zabierano mnie
do kościoła, ale nigdy nikt nie
tłumaczył dlaczego. A potem
byli nieco zaskoczeni, dlaczego chodziłam do tego nudnego miejsca z takimi napadami
złości i przerażeniem.
Nadszedł czas przygotowań
do Pierwszej Komunii Świętej.
Lubiłam tam chodzić. Mówiono tam po rosyjsku i w końcu

wszystko zostało mi wyjaśnione tak, jak powinno. Dwa lata
nauki minęły szybko, ale zrezygnowałam z uczęszczania na
lekcje religii: rodzice powiedzieli mi, że nauka w szkole jest
o wiele ważniejsza. A do kościoła nie chciałam już więcej
chodzić. Faktycznie od czasu
do
czasu
przystępowałam
do spowiedzi, ale była ona nieważna, ponieważ nie odczuwałam skruchy i nie miałam
szczerego żalu za grzechy.
Minęło jeszcze kilka lat. Dojrzałam. Oczywiście nie praktykowałam mojej wiary. Jedyne,
co pozostało z życia duchowego, to nawyk odmawiania „paciorków” przed snem. Intuicyjnie rozumiałam, że z Bogiem
można i trzeba rozmawiać (tak
mnie nauczyli na religii), a czasem wieczorami mówiłam Mu,
że się nie zmienię, że wszyscy
tak żyją. W rzeczywistości się
nie modliłam, lecz przekonywałam siebie, że wiodę dobre
życie. W ten sposób pogrążyłabym się w grzechach, lecz Bóg
miał dla mnie inne plany.
W chwili, gdy zdałam sobie
sprawę, że żyję w jakiś sposób źle, Duch Święty wysłał mi

kilka prawosławnych ﬁlmów
o wierze. Mówiono w nich o rzeczach zupełnie nieoczywistych
dla mnie. Jedno zrozumiałam
na pewno: muszę iść do kościoła. Natychmiast. A co najważniejsze – powiedzieć bez ukrycia o wszystkim, co dzieje się
ze mną na spowiedzi.
O, jak niesamowite są Twoje dzieła, Panie! Pierwszy raz
w życiu przyszłam do kościoła

sama i traﬁłam na nabożeństwo
w języku białoruskim. Nie miałam pojęcia o istnieniu Mszy
w zrozumiałym dla mnie języku. To było niesamowite odkrycie! Ale Duch Święty działał dalej: posłał mi młodego kapłana
o jasnym i czystym sercu. Chodziłam do niego do spowiedzi.
Bóg powiedział mi przez niego
wiele różnych dobrych nauk.
Lecz tylko jedno słowo zmieniło
całe moje życie! Tyle lat minęło,
a wciąż brzmi mi w uszach, ma
odzew w mojej duszy. Podczas
jednej ze spowiedzi ten ksiądz,
zupełnie bez zastanowienia,
zwrócił się do mnie „siostrzyczko”. Wydaje się, że nic nadzwyczajnego nie powiedział,
ponieważ wszyscy jesteśmy
siostrami i braćmi w Chrystusie,
ale jeszcze wtedy nie zdawałam
sobie z tego sprawy. Z wrażenia
ugięły się pode mną nogi. Siostrzyczko... Ja, grzesznica, a ty,
wybrany sługa Boży, nie ma nic
wspólnego między nami, i tu...
Siostrzyczko. Odeszłam od konfesjonału i od razu obiecałam
sobie, że zrobię wszystko, co w
mojej mocy, by zostać jego siostrzyczką. Dopiero wtedy zrozumiałam, że Bóg jest Ojcem!
Minęło już pięć lat. Mam
bardzo bliską relację z Bogiem.
Oddycham Nim. Nie rozumiem,
jak mogłam żyć bez Niego i jak
mogłam żyć bez Mszy św. i komunii św. Lecz obok ogromnej
miłości w moim sercu jest także
wielki ból. Przykro mi, że ciągle Go krzywdzę i zadaję wiele
cierpienia. Jednak mam nadzieję, że wciąż mam czas, żeby się
poprawić. Najważniejsze, teraz
wiem, że modlitwa nie zawsze
jest prośbą. Modlitwa to bardzo
często «dziękuję»!

SPRAWDŹ, CZY CIĘ NIE OKRADLI!
Bożena Panasiewicz

pixabay.com

C

o robić, gdy nie wiesz, co zrobić? Gdy poczucie zagubienia i strachu bierze górę nad rozsądkiem? Odpowiedź
jest prosta: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7, 7-8).
Jednak Jezus pyta również nas: „Czy wierzycie, że mogę
to uczynić?” (Mt 9, 28). Bowiem „według wiary waszej niech
wam się stanie!” (Mt 9, 29). Czy naprawdę ufasz Bogu? Czy nie
umieszczasz Go we własnych, utworzonych schematach rozwiązywania swoich codziennych problemów? Czy nie ograniczasz Go jakimś swoim wykreowanym wizerunkiem Boga?
„Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana” (Iz 55, 8). Dlatego rozwiązywanie trudnych problemów, spełnianie twoich najskrytszych
pragnień może pójść nie po twojej myśli. Pozwól Bogu być
innym, ponad twoje wyobrażenia, pozwól Mu, by przeprowadził cię przez nieznane! Pozwól pokazać ci Jego nieograniczoną miłość!
Porzuciwszy dumę, przyjdź do Ojca, jak małe dziecko,
z radością w oczach, z miłością i wiarą, wyciągnij swoje dłonie i... poproś. „Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy
jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy
poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz,
który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”
(Mt 7, 9-11).
Dla Boga nie ma nieistotnych problemów i drobiazgów.
Jeśli coś jest dla nas ważne, to jest też ważne dla Niego. Każde nasze pragnienie, dążenie do czegoś to swego rodzaju
nowy poziom, nowy etap, a także wzięcie odpowiedzialności
za swoje życie. To dojrzewanie.
Każdy rodzic chce pomóc swojemu dziecku zapoznać się
z tym cudownym światem, do którego przyszedł, pomóc mu
stać się sobą. I cieszy się z jego najmniejszych dokonanych
kroków w kierunku tego, co jest nowe i nieznane. Weźmy
na przykład dziecko, które próbuje wspiąć się na krzesło –
dla niego jest to wielka góra. Zarówno mama, jak i tata klaszczą w dłonie małemu odważnemu dziecku, gdy osiąga upragniony szczyt.
Nasz Niebiański Ojciec również patrzy na nas, gdy wspinamy się na nasze życiowe „Everesty” i również nas wspiera
i wierzy w nas! Cieszy się, gdy wygrywamy. Bóg wzywa nas,
abyśmy żyli w pełni, żyli w obfitości: „Złodziej przychodzi

tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem
po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).
Stan wątpliwości, zagubienia i strachu pojawia się, gdy
przychodzi „złodziej”. Rodzimy się bez tych uczuć. Jesteśmy
pełni energii, pragnień, ponieważ Ojciec stworzył nas takimi – dążącymi do miłości, do szczęścia, do czegoś lepszego
i wyższego. „Złodziej” kradnie prawdę: o tobie, o ludziach,
o świecie, o Bogu. I podrzuca swoje kłamstwo! Sprawia, że
zaczynasz w to wierzyć i przenosić do własnego życia. A ta
straszna nieprawda rozprzestrzenia się z niesamowitą prędkością: „Jestem zły!”, „Nie ma już dla mnie zbawienia i nadziei!”, „Na świecie nie ma dobrych ludzi!”, „Bóg mnie nie
słyszy!” itp.
To nie są myśli prawdziwego chrześcijanina i bardzo ważne jest, aby dostosować swoje myślenie do Bożego. „Stwórz,
o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha
niezwyciężonego” (Ps 50, 12).
Oznacza to, że należy sprawdzać swoje myśli, czy są zgodne z Biblią: szukać i rozważać, co o tym mówi nasz Ojciec.
I przenieść usłyszaną prawdę do swojego życia! Serce pokryte warstwą brudu, być może, tylko po raz tysięczny przyjmie prawdę. Ale to nie jest powód, by się poddać przyjacielu, ponieważ jest dobra wiadomość: „Jeżeli Bóg z nami, któż
przeciwko nam?” (Rz 8, 31).

Czy można
udzielić
chrztu bez
księdza?
grodnensis.by

N

iewątpliwie, w życiu
człowieka są takie
chwile, gdy trzeba
działać natychmiast. Dotyczy to również udzielania
sakramentu chrztu świętego.
Kodeks Prawa Kanonicznego i Wprowadzenie ogólne
do Rytuału – Chrzest dzieci, dostosowane do diecezji
na Białorusi regulują takie
kwestie.
Jeśli dziecko znajduje się
w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast
ochrzczone (KPK, kan. 867,
§2). Można to zrobić nawet
bez zgody rodziców i w przypadku, gdy rodzice dziecka
nie są katolikami. W innych
przypadkach co najmniej
jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest.
W przypadku zagrożenia życia, a zwłaszcza gdy
nie ma kapłana lub diakona, chrzest może, a czasem
musi być udzielony każdemu
wierzącemu, a nawet każdej
osobie, kierując się właściwą intencją. Jeżeli niebezpieczeństwo śmierci nie jest
bezpośrednie, to sakrament
jest udzielany, w miarę możliwości, wiernym i według
skróconego obrzędu (Wprowadzenie ogólne do Rytuału
– Chrzest dzieci, 21.2)
W sytuacji, gdy nie jest
możliwe użycie poświęconej wody, należy przygotować naturalną i czystą
wodę (niepoświeconą). Formę udzielania chrztu podał
sam Jezus Chrystus: „Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego” (Mt 28, 19).
Słowa, przez które w
Kościele łacińskim udziela
się chrztu, są następujące:
N.
(imię),
JA
CIEBIE
CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I
SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
(celebrans trzykrotnie polewa głowę dziecka wodą).
Gdy niemowlę wyzdrowieje i
minie ryzyko śmierci, należy
przynieść je do kościoła, aby
kapłan odprawił dodatkowe
obrzędy.
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 856),
chrzest może być udzielany
w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę
albo wedle możności w wigilię paschalną, aby pokazać
wielkanocną istotę chrztu.
W okresie Adwentu lub Wielkiego Postu nie jest zabronione udzielanie sakramentu chrztu, jednak zgodnie
z duchem określonego okresu (bez hucznych zabaw i
uczt z alkoholem), pamiętając, że na przykład Wielki Post ma charakter pokutny.
Najlepiej będzie przyjść
do proboszcza parafii i porozmawiać o chrzcie swojego
dziecka.
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SZYDŁOWICE.
ŚWIĄTYNIA, KTÓRA
DOSIĘGA NIEBA

S

zydłowice leżą daleko
od zatłoczonych transportem tras międzymiastowych. Ale wielu ludzi widzi
miejscowy kościół, ponieważ
piękna gotycka dzwonnica
świątyni ma ponad 60 metrów wysokości. Na początku
1913 roku gazeta diecezji wileńskiej pisała, że gdy w październiku 1912 roku rozebrano rusztowania budowlane
w świątyni, nie można było
oderwać wzroku od pięknych
linii nowego kościoła. Gazeta
uznała kościół Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
za najpiękniejszy w powiecie
wołkowyskim i największy
w całej diecezji. To cudowne, że mimo wojen i katastrof
XX wieku świątynia przetrwała do dziś.
Parafia z kościołem Trójcy Przenajświętszej istniała
w Szydłowicach co najmniej
od początku XVI wieku. Wieś
znajdowała się w posiadaniu
Szydłów, Krupskich, Świrskich, Wolskich i wszyscy
dbali o parafię, zaopatrując ją
w ziemię, fundusze i od czasu
do czasu remontując drewniane kościoły lub wznosząc
nowe. Już w 1600 roku parafia otrzymała działkę pod
budowę szkoły. Pleban miał

śledzić za jej funkcjonowaniem, zatrudniając nauczycieli. Wtedy też, na początku XVII wieku, wybudowano
kolejny drewniany kościół,
który istniał ponad 300 lat
i został rozebrany dopiero
w 1926 roku.
Przez pewien czas Szydłowice należały do rodziny
Wiesiołowskich, o której już
pisałem, opowiadając o historii kościoła w Krzemienicy. Krzysztof Wiesiołowski awansował na marszałka
Wielkiego Księstwa Litewskiego, wziął udział w wielu
wojnach, wyróżniał się wielką
religijnością i zbudował kościoły w Chodorowie, Łunnie,
Kwasówce i Zawadach. Wraz
z żoną Aleksandrą, ciotką
przyszłego króla Jana Sobieskiego, ufundował klasztor
brygidek w Grodnie. To właśnie brygidki były patronkami kościoła w Szydłowicach
przez prawie 200 lat, aż do
konfiskaty majątku klasztoru
przez władze carskie w 1842
roku.
Stary szydłowicki kościół
regularnie służył ludziom
przez prawie trzy stulecia,
ale bliżej 1900 roku niemalże całkiem zamienił się w
ruiny. Zamożna szydłowicka

A. Waszkiewicz

ciąg dalszy ze str. 1
Andrzej Waszkiewicz

Wygląd zewnętrzny kościoła

parafia liczyła wówczas ponad 5000 parafian, samych
tylko chrztów w ciągu roku
było około 200. Potrzebna była nowa świątynia, a
za sprawę jej budowy podjął
się ks. Kazimierz Stanionis,
trzydziestoletni bardzo aktywny i cieszący się autorytetem w dekanacie człowiek.
Władze carskie z podejrzeniem stawiły się do wniosku
o budowę nowego kościoła i
uzgadniały go aż przez dwa
lata. Dokładnie sprawdzano,
czy budowa nowego kościoła

nie będzie miała „negatywny wpływ” na ludność prawosławną i czy teren budowy
nie jest związany z miejscem
pamięci o wydarzeniach powstania w 1863 roku. Budowę rozpoczęto w 1905 roku.
Przewodniczącym komitetu
budownictwa został ks. Stanionis, każda rodzina z paraﬁi
miała przeznaczyć na budowę
10 rubli, a cały kościół miał
kosztować ponad 26 tys. rubli. W czasie, gdy wytrzymały
chłopski koń kosztował około
70 rubli, taka kwota wydawała
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się niesamowicie duża.
Siedem lat później neogotycki kościół, wzniesiony
według projektu architekta
Wilhema Sroki, został ukończony. Ale nie cieszył parafian swoim widokiem przez
długi czas. W 1915 roku rosyjscy żołnierze zrobili na
dzwonnicy punkt obserwacyjny i została ona ostrzelana przez niemiecką artylerię.
Dach wieży z krzyżem spadł
w dół, przez co został przebity dach samego kościoła,
zniszczony ołtarz, potłuczone nowe piękne witraże...
Odbudowa kościoła trwała
prawie 10 lat. Dopiero w 1928
roku kościół otrzymał nowe
dzwony w zamian za te, które zostały wywiezione przez
wojska rosyjskie czy niemieckie jeszcze w latach I wojny
światowej. Ksiądz Kazimierz
Stanionis, osłabiony chorobą
i zmartwieniami o los najważniejszej sprawy swojego
życia, zmarł w październiku
1925 roku i został pochowany
przy kościele.
W czasach sowieckich w
zamkniętym kościele funkcjonował spichlerz, magazyn
cementu i materiałów budowlanych, warsztat naprawy
maszyn rolniczych. Świątynia została zwrócona w 1989
roku i od razu rozpoczęto
jej renowację. Pod przewodnictwem proboszcza parafii
ks. Mariana Chamieni odbudowano dach świątyni, nową
plebanię, ogrodzenie kościoła, rozbudowano cmentarz
parafialny. Dziś kościół w
Szydłowicach – małej wiosce
niedaleko Wołkowyska – jest
nie tylko arcydziełem architektury z początku XX wieku,
ale także ważnym ośrodkiem
życia duchowego na Grodzieńszczyźnie.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

6 lutego – V Niedziela zwykła
Łk 5, 1-11
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego,
a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu;
rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i
z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na
głębię i zarzućcie sieci na połów!”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą
noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały
się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli
z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich jego
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus
rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy
łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Spotykać ludzi mądrych
Mądrość Piotra polegała na tym, że zawierzył Jezusowi. On rozumiał, że nie
wolno się w życiu posługiwać w sposób uparty własnymi miarami. Trzeba się liczyć z mądrością innych i trzeba się tej mądrości uczyć. To jest cenna droga doskonalenia mądrości. Ten, kto jest uparty i ślepo obstaje przy swoim, popełnia
błędy.
Rozeznanie ludzi mądrzejszych od nas jest jednym z cennych przymiotów
ducha. Ten, kto ich dostrzega, każdego dnia potrafi doskonalić swoją mądrość.
Spotkanie z Jezusem jest takim wydarzeniem, które ma wpływ na ten proces. Trzeba zawierzenia, trzeba pokory, która umie mierzyć siebie obiektywną miarą i jest
otwarta na spotkanie z mądrzejszymi od nas. Pięknie wyraził to Piotr: „Odejdź
ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. Na co Mistrz odpowiedział: „Odtąd ludzi łowić będziesz”.
Piotr otrzymuje nowe powołanie, ma troszczyć się o zbawienie ludzi. Mądrość
promieniuje we wzajemnych kontaktach ludzi mądrych. Ona rozbłysła w sercu
Piotra na łodzi wypełnionej rybami.
Dziękujmy za ludzi mądrych, których spotkaliśmy i nadal spotykamy w swoim
życiu. Niech nasza mądrość rośnie, aby i inni dziękowali za to, że spotkali nas
na swojej drodze.
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za każdego mądrego człowieka, którego stawiasz na drodze mojego życia!

13 lutego – VI Niedziela zwykła
Łk 6, 17. 20-26
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam
liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich
uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy
królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie
nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę
waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać
będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Być godnym miana błogosławionych
Mistrz z Nazaretu ukazuje dwie rzeczywistości: dobrą i złą, jasną i mroczną.
Błogosławi tym, którzy są ubodzy, głodni, zrozpaczeni i prześladowani. Wygłasza także groźne „biada” przeciw tym, którzy są bogaci, najedzeni, weseli i podziwiani.
W świetle tych słów trzeba się przyjrzeć naszemu chrześcijaństwu, gdyż bowiem i nam, uczniom Chrystusa, niełatwo jest realizować wskazania Mistrza.
Wolimy posiadać majętności, być nasyceni, radośnie i bezstresowo żyć w chwale
tu, na ziemi. A zapominamy o tym, że musimy wybierać dobrowolnie nieprzywiązywanie się do bogactwa, do dogadzania zmysłom i ludzkiej pysze.
Musimy być też gotowi dla Jezusa i Jego Ewangelii na wszelkie upokorzenia, przeciwności czy nawet szyderstwa. Gdy tak jak Pan Jezus będziemy brali
na siebie troskę o wzrost królestwa Bożego w nas i w naszych rodzinach, gdy tak
jak On poświęcimy życie dla Ewangelii, wówczas dostaniemy nagrodę nieskończoną, ponieważ „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”
(1 Kor 2, 9).
Ta nagroda czeka, ale tam, w niebie, nie tutaj, na ziemi. Jeśli więc tutaj chcemy pochwał, zaszczytów, nasycenia, bogactwa, pychy, nie możemy być uczniami
Jezusa z Nazaretu, gdyż On był inny! On był pokorny, pościł, nie szukał pieniędzy, nie chciał chwały swojej, ale Ojca, który jest w niebie.
Panie Jezu Chryste, pomóż mi w realizowaniu niełatwej sztuki życia Ewangelią, abym wszedł na drogę Twoich błogosławieństw!
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Z głębi serca

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WALENTEMU CHWIEDUKOWI

z okazji kolejnej rocznicy sakry biskupiej przesyłamy
serdeczne życzenia. Niech Pan Jezus, Matka Boża
i Duch Święty opiekują się Ekscelencją, dodają sił i zdrowia do realizacji planów Najwyższego,
uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy, obok będą życzliwi ludzie, a każdy dzień posługi będzie wypełniony
radością i pokojem.

z okazji imienin przesyłamy szczere życzenia. Niech
Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami:
mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w pracy duszpasterskiej. Niech na twarzy zawsze lśni uśmiech, oczy błyszczą z radości,
a serce mocno bije z miłości, która w nim mieszka.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI GIEDROJCIOWI

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI KOLEŚNIKOWI

Redakcja „Słowo Życia”

z okazji imienin oraz 50-lecia urodzin z całego serca życzymy, abyś poprzez łaskę Bożą nigdy nie zaznał zmęczenia. Niech Pan obdarza Cię mocnym
zdrowiem, niegasnącą energią i nieogarnioną doskonałością w obowiązku kapłańskim. Niech dary
Ducha Świętego, nieustanna opieka i miłość Matki
Najświętszej będą dla Ciebie życiodajnym źródłem
w każdej chwili życia.
Wierni paraﬁi Hołynka

CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI

z okazji urodzin i imienin składamy wiązankę
szczerych życzeń. Niech dobry Bóg pomnaża Twą
wiarę i błogosławi, Duch Święty obﬁcie obdarza
mądrością, Matka Boża otacza nieustanną opieką i matczyną miłością, a święty patron towarzyszy
we wszystkich życiowych sprawach. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, siłą,
cierpliwością i niegasnącym zapałem do szczerej i
oddanej posługi Jemu i ludziom, a każdy dar, który
otrzymujesz od Pana, niech będzie mocnym wsparciem na drodze życia.
Rodzina Zając

CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, opieki Najświętszej Maryi Panny i obﬁtych
darów Ducha Świętego. Niech święty patron wspiera
Cię swoim przykładem i zawsze pomaga pokonywać
wszelkie trudności. Szczerze dziękujemy za posługę
kapłańską oraz oddanie się Bogu i ludziom.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowej Rudy

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bielicy

z okazji urodzin życzymy wielu uśmiechów, od których robi się ciepło na sercu, więcej wspaniałych
ludzi, którzy nie pozwolą Ci tęsknić (ponieważ
im więcej uśmiechów, tym więcej ciepła), a także
pogodnych dni przepełnionych pozytywnymi emocjami i szczęściem!

Wierni ze wsi Koziarniki i Poniżany
paraﬁi Trójcy Przenajświętszej w Żodziszkach

CZCIGODNEJ SIOSTRZE LUDMILE

z okazji 25-lecia obrania drogi zakonnej przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień Twojego
życia będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość, którymi darzysz ludzi, niech zawsze wracają
do Ciebie. Bądź dla nas nadal przykładem mocnej
wiary i pobożności. Szczęść Boże!
Paraﬁanie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI SZCZUPAŁOWI

z okazji urodzin i imienin z serca życzymy mocnego zdrowia, radości i uśmiechu. Niech wiara staje
się coraz bardziej gorliwa, a głoszone Słowo coraz
głębiej traﬁa do serc wiernych. Niech Pan Jezus
błogosławi, a Duch Święty towarzyszy w każdej
chwili życia. Samych pogodnych dni w służbie Bogu
i ludziom.

Studenci i absolwenci Koledżu Teologicznego
im. św. Kazimierza w Grodnie

duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej. Niech
każdy dar, który otrzymujesz od Najwyższego, będzie mocnym wsparciem na drodze życia.

Mama i tata

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
PAWŁOWI KOLEŚNIKOWI

z okazji urodzin życzymy:
Jasnych poranków, ciepłego słońca,
Miłości Bożej i łaski bez końca,
Obﬁtych plonów i darów pełne ręce,
Ministrantów grzecznych z otwartym sercem.
Niech hojną będzie droga życia Twego.
Mocy i siły od Ducha Świętego.
Z radosnych momentów ciesz się wraz z nami.
Szczęścia i zdrowia. Z urodzinami!

Liturgiczna Służba Ołtarza paraﬁi
świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI WIELIWISOWI

z okazji urodzin składamy szczere życzenia: dużo
sił, niegasnącego zapału w posłudze na rzecz Boga
i ludzi, obﬁtych łask od Wszechmogącego, opieki
Matki Najświętszej i mocnego zdrowia na długie
lata życia.

Paraﬁanie z Grandzicz i Putryszek

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI ZDZISŁAWOWI PIKULE
I WSZYSTKIM JEGO KREWNYM
przesyłamy słowa szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci najbliższej i najdroższej osoby – mamy Stanisławy. Łączymy się
z Wami w modlitwie, dzieląc ból i smutek.
Niech miłosierny Bóg doda Wam sił i nadziei,
aby znieść ciężar utraty ukochanej osoby.
Wieczny pokój dla zmarłej!

KOCHANEMU KSIĘDZU
WIACZESŁAWOWI MATUKIEWICZOWI

z okazji urodzin serdecznie życzymy natchnienia od Ducha Świętego na każdy dzień posługi

Z szacunkiem i modlitwą Komitet kościelny
i paraﬁanie kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Dziatłowie

Katolickie Media Białorusi
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Młodzież z mińskiej paraﬁi katedralnej odwiedziła swoich prawosławnych rówieśników z paraﬁi
Wszystkich Świętych w Mińsku.
Spotkanie dwóch młodzieżowych
wspólnot odbyło się w murach
świątyni-pomnika, gdzie młodzież
katolicka miała okazję odwiedzić
kryptę i stałą ekspozycję „Muzeum
Pamięci”. Młodzi ludzie zadawali sobie nawzajem interesujące ich
pytania dotyczące tradycji katolickich i prawosławnych, liturgii i
zwyczajów, mówili o tym, co łączy
chrześcijan Wschodu i Zachodu;
porównywali, w czym są podobni i
co ich odróżnia.
Ostatnim momentem spotkania była znajomość i rozmowa
z proboszczem paraﬁi Wszystkich
Świętych, protojerejem Fiodorem Pownym. Kapłan opowiedział
uczestnikom spotkania historię
swojego powołania, a także o pomyśle stworzenia świątyni-pomnika. Zwrócił szczególną uwagę
na znaczenie Słowa Bożego w życiu młodej osoby wierzącej.

Siostra Augustyna Dakućko pochodzi z Łohojska. Przez ostatnie
cztery lata zakonnica dominikańska pracowała w Błagowieszczeńsku – mieście nad rzeką Amur,
wzdłuż której przebiega granica
Rosji z Chinami. Naprzeciwko Błagowieszczeńska znajduje się chińskie miasto Heihe. Pomimo tego,
że z klasztoru sióstr do granicy
można dojść w dziesięć minut, siostry nie zdołały jeszcze odwiedzić
Heihe, ponieważ przebywanie tam
w stroju zakonnym jest niebezpieczne, między innymi z powodu
prześladowań chrześcijan. Paraﬁa
sióstr dominikanek nie jest często
odwiedzana przez chińskich wiernych. Pewnego razu gościło u nich
pięciu księży z Chin.
Według siostry w Rosji jest wielu prawosławnych, ale są to raczej
ludzie ochrzczeni niż wierzący.
W kraju jest wielu ludzi, którzy
z wiarą nie mają nic wspólnego.
W takich okolicznościach wierni
ich paraﬁi potrzebują odwagi, by
żyć według nauki Chrystusa.

Komisja Episkopatu Wspólnoty Europejskiej zadeklarowała chęć
współpracy z nową przewodniczącą
Parlamentu Europejskiego – 43-letnią Maltanką Robertą Metsola.
Metsola, żona i matka czwórki
dzieci – jest najmłodszym szefem
Parlamentu Europejskiego w historii i trzecią kobietą na tym stanowisku. W 2020 roku została wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i koordynatorką jego dialogu
z Kościołami, religiami i organizacjami niewyznaniowymi. Nowo wybrana przewodnicząca Parlamentu
Europejskiego podczas swoich poprzednich wystąpień opowiedziała
się za polityką rodzinną, która – jej
zdaniem – ukształtuje przyszłość
Europy. Podczas udziału w modlitwie ekumenicznej w maju 2021
roku zwróciła uwagę na znaczenie
udziału Kościołów w konferencji na
temat przyszłości Europy. Oczekuje
się, że do wiosny 2022 roku konferencja zaowocuje wnioskami i wytycznymi dotyczącymi przyszłości
Europy.

Przed
Dniem
ratownika
w Dziatłowie uroczyście otwarto
nowy budynek, w którym mieściła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1.
Tego dnia pogratulować mieszkańcom ważnego wydarzenia, a
także podziękować ratownikom
za służbę przybyło wielu gości.
Do gratulacji dołączyli przedstawiciele duchowieństwa – Kościoła katolickiego i Kościoła
prawosławnego, którzy pobłogosławili nowy budynek, w którym będą
pracować ratownicy życia ludzkiego. Kościół katolicki na uroczystości reprezentował proboszcz
parafii w Dziatłowie ks. Zdzisław
Pikuła SDB.

Aktualne wiadomości,
zdjęcia, wideo.
Dowiedz się więcej
o życiu Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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