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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

KRÓLEWICZ, KTÓRY NIE BAŁ SIĘ
BYCIA ŚWIĘTYM

4 marca w sposób szczególny będziemy wspominali św. Kazimierza w 535. rocznicę jego śmierci. Tak wyjątkową uwagę do osoby świętego,
który połączył życie religijne z działalnością polityczną, wyróżniał się cnotliwością, czystością
i szlachetnością, był szczerym wyznawcą Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, powoduje fakt, że
królewicz skończył swą ziemską wędrówkę w zamku w Grodnie i jest jednym z patronów diecezji
grodzieńskiej.
ciąg dalszy na str. 3

„Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 6, 27-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam
wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie
tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy
was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw
mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu
od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam
czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie
tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym,
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy
wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność?
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym,
od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się
wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom,
żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się
za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka
i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry
dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane;
miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką
miarą, jaką wy mierzycie”.

MIŁOWAĆ TO ZNACZY
PRZEBACZAĆ
Jezus proponuje swoją miarę, która nie może być fałszywa. Jest nią miłość do każdej osoby, nawet do nieprzyjaciela.
Dla ludzi jednak jest to zbyt trudne, wręcz nierealne, gdyż
przyzwyczaili się na nienawiść odpowiadać nienawiścią,
a za cios wymierzać dwa ciosy. Hasłem współczesnego człowieka nieraz staje się wyrażenie „Oko za oko, ząb za ząb,
głowa za głowę”. A przecież powinien on kierować się słowami Chrystusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze
czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Łk 6, 27). Kochać to
przede wszystkim zdobywać się na przebaczenie. Nie oznacza to wcale, że mamy nie zwracać uwagi na zło i wyrządzaną krzywdę, nie bronić się przed złoczyńcami i występkiem.
Oznacza to, że powinniśmy zaniechać chęci „odwdzięczenia
się”, a na cios odpowiedzieć miłością.
Prośmy Pana, aby swoją łaską pomagał w opanowaniu
tej trudnej sztuki, którą jest szerzenie miłości, dobra i przebaczenia nawet wśród nieprzyjaciół.
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Szukajmy
mądrości życia

Ks. Jerzy Martinowicz
Wiara, wrażliwość, szczerość, wstydliwość, czystość
dla wielu dziś w ogóle nie
mają znaczenia. Współczesny człowiek jest stale narażony na pokusy atrakcyjnego świata, nieustannie
toczy bój z wewnętrznym
pragnieniem władzy, niepodważalnością
własnego
zdania, pychą, chciwością...
Jego sumienie jest mocno
zniekształcone, a czasami
nawet zupełnie zagłuszone.
Jednak nieustanne dążenie
do zaspokojenia własnych
potrzeb przysłania prawdziwy obraz Boga i oddala

od Niego! Każda osoba bez
względu na płeć, majętność,
wykształcenie jest narażona na upadki i przegrane,
które czasami dostrzega dopiero po upływie wielu lat.
Wśród różnorakich kryzysów
XXI wieku najbardziej dotkliwy wydaje się kryzys rozumu
i mądrości, bez których, niestety, wszelkie ludzkie wysiłki idą na marne.
Piękny przykład wierności, wytrwałości i przeciwstawiania się mocom zła pozostawił nam św. Kazimierz
Królewicz, patron diecezji
grodzieńskiej. Mimo młodego

wieku (odszedł do wieczności, mając 26 lat) udało mu
się w pełni zaufać Bogu i
oddać się pod kierownictwo
Ducha Świętego. Wytrwale szukał mądrości i miłości
Chrystusowej w modlitwie,
a wytężona praca nad sobą
doprowadziła go do uformowania imponująco silnej woli
i bohaterskiej cnoty. Swoim
życiem królewicz udowodnił,
że żadne dobra tego świata
nie mogą zapewnić prawdziwego szczęścia, którym jest
wspólnota z Bogiem.
Mimo że zmieniają się
moda, kultura i tradycje,

postawa, św. Kazimierza jest
nadal wspaniałym wzorem
dla młodzieży, kuszonej i
zwodzonej
różnorodnymi
propozycjami
współczesnej cywilizacji. Jego mądrość, czystość obyczajów,
sprawiedliwość, szczerość,
umiłowanie prawdy, miłość
bliźniego, ofiarność i poświęcenie w służbie najuboższym
oraz miłosierdzie świadczone
na różne sposoby są cnotami,
do których powinien dążyć
każdy człowiek.

Drodzy Czytelnicy!
Na szczęście mamy dziś wolny dostęp do źródeł informacji. Uczmy się to dobrze wykorzystywać, szukajmy prawdziwej mądrości. Pragnijmy co dnia stawać się uczestnikami cnót, wartości
i dóbr, którym przyświeca św. Kazimierz. Brońmy wyznawanych wartości i walczmy
o wielkie ideały!

Czy potrafię z serca przebaczyć temu,
kto mnie skrzywdził?
Jak wyrażam swoją miłość do innych ludzi?

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 6, 39-45

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może
niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną
w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz
każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata,
a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz
mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę,
która jest w twoim oku», podczas gdy sam belki w swoim
oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego
oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata
swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły
owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.
Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo;
nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera
się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego
serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

OSĄDZAĆ SWOJE CZYNY
Tylko Bóg jest Sędzią sprawiedliwym pod każdym względem. Jednak człowiek nieraz uzurpuje sobie rolę Wszechmocnego, podejmując próby sądzenia świata. W ten sposób
od początku stworzenia ulega on tej samej pokusie: „być
jak Bóg”. Chętnie mierzy innych swoją miarą – fałszywą
i niedoskonałą. Jezus napomina, że nikt nie ma prawa osądzać bliźniego, lecz powinien dbać o swoją świętość. Jak
drzewo poznaje się po owocach, tak też będzie z człowiekiem: „nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie
zbiera się winogron”. Pamiętajmy, że o tyle jesteśmy naśladowcami Chrystusa, o ile obdarzamy miłością innych. Warto
też sobie uświadomić, że nasze dobre i bezinteresowne czyny są unaocznianiem obecności Boga w świecie. Być może
właśnie od mojego zachowania zależy nawrócenie znajdującej się obok osoby.

Co mówię o innych?
Czy pamiętam, że swoim życiem świadczę
o Jezusie?
Ks. Jerzy Martinowicz

Komisja ds. Duszpasterstwa
Małżeństw i Rodzin
Małżeństwo to jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, które powinno być otoczone szczególną
opieką. Jest ono rzeczywistością Bożą i ludzką, którą Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu.
Mąż i żona „w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi
i miłość Pana Jezusa do Kościoła – Jego oblubienicy” – stwierdził św. Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio”.
Dziś często mówi się o kryzysie rodziny i wynikającym z tego kryzysie wychowania. Za jedną
z podstawowych przyczyn można uznać współczesną „modę” na rozwód, skutki którego najbardziej
oddziałują na dzieci rozpadającego się małżeństwa.
Innym powodem jest podważanie wartości macierzyństwa i ojcostwa. Konflikty, migracja oraz przemoc również okazują negatywny wpływ i skutkują
degradacją rodzinnych więzi. W odpowiedzi na te
wyzwania Kościół nieustannie podkreśla potrzebę
budowania wartościowych relacji międzyludzkich
opartych na twórczym darze z siebie i wzajemności,
nakłaniających do odpowiedzialności i solidarności.
Obszarem zainteresowania synodalnej Komisji
ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin są mężowie i żony, rodzice i dzieci, a także osoby planujące
zawrzeć związek małżeński. Do niezbędnych zadań
komisji należy analiza dotychczasowej opieki duszpasterskiej w ramach duszpasterstwa rodzin, propozycja nowych możliwości formacji małżonków i rodzin, a także wytyczenie jasnej drogi na przyszłość.
Obecnie członkowie komisji podkreślają potrzebę ujednolicenia istniejących w diecezji przygotowań do przyjęcia sakramentu małżeństwa, a także

stworzenia parafialnych czy dekanalnych poradni
rodzinnych, w których byłyby zatrudnione konkretne osoby: duszpasterz, psycholog, lekarz, prawnik.
Akcent kładą również na troskę o ewangelizację
w rodzinie i przez rodzinę, a także podjęcie działań
w kierunku rozszerzania już istniejących ruchów rodzinnych. Za bardzo ważne uważają przedsięwzięcia
na rzecz obrony życia poczętego, by przeciwdziałać
zabijaniu dzieci nienarodzonych.
Komisja porusza też kwestię powołania duszpasterstwa specjalistycznego, które mogłoby otoczyć
opieką duchową małżeństwa niesakramentalne.
W tej sprawie istotny jest problem wierności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa, a także realna
możliwość pomocy rodzicom i dzieciom w zachowaniu obecności Boga i Jego przykazań w swoim sercu
i życiu.
Małżeństwo i rodzina to fundament całej społeczności ludzkiej oraz jej przyszłości. Trwający Synod Diecezji Grodzieńskiej ma więc przyczynić się
do wzmacniania więzi rodzinnych i budowania „domowego Kościoła” na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, aby każdy człowiek poprzez rodzinę i w rodzinie mógł się jeszcze bardziej zbliżyć do Boga.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Królewicz,
który nie bał się
bycia świętym

ciąg dalszy ze str. 1

Niebieski
orędownik
Mówiąc o tym, co łączy św. Kazimierza z miastem nad Niemnem, przede
wszystkim
trzeba
wspomnieć o straconej
Farze Witolda. Przebywając
w Grodnie, królewicz przychodził do świątyni nawet
w nocy. Gdy kościół był
zamknięty, strażnicy nieraz znajdowali młodzieńca modlącego się przed
drzwiami Domu Bożego.
Św. Kazimierza uczcili jezuici, którzy zbudowali
kościół pw. św. Franciszka
Ksawerego. Prawy ołtarz
boczny wzniesiony przez
mistrza Krzysztofa Pojkera
w 1709 roku został poświęcony królewiczowi i wyróżnia się swoimi ikonami.
„Środkowy obraz, który
prawdopodobnie namalował słynny artysta Walenty
Wańkowicz,
przedstawia
niezwykłą, wzniosłą pobożność świętego w trakcie modlitwy – zaznacza
ks. kanonik Jan Kuczyń-

ski,
proboszcz
katedry.
– W górnej części ołtarza
znajduje się inne dzieło
sztuki,
odzwierciedlające
cud św. Kazimierza, który
miał miejsce w 1518 roku
pod Połockiem. Według
niektórych źródeł historycznych zjednoczeni woje-

A czy
wiedzieliście,
że...

na północny brzeg. Nagle, co potwierdzają liczne
świadectwa, żołnierze ujrzeli jeźdźca na koniu, który
znakami pokazywał im, by
szli za nim. Ruszyli więc do
wody i trafili w bród. Przeszedłszy przez Dźwinę, wojsko Wielkiego Księstwa nie-

Z biografii królewicza wiemy, że zmarł
w wieku 26 lat. Jednak za tak krótkie życie zdołał on wybrać drogę bardzo nietypową dla zamożnej osoby. Pilnie się uczył, miał wspaniałe
wychowanie, pielęgnował w sercu ziarno wiary, które ogrzewało każdego, kto znajdował się
obok.
wodowie moskiewscy próbowali podbić starożytne
miasto, jednak mieszkańcy
mężnie się bronili. Rozpoczęło się długie oblężenie.
Wojewoda połocki Olbracht
Gasztołd z grupą 2 tys. żołnierzy spieszył na pomoc
oblężonemu miastu, ale
szeroka i głęboka Dźwina
nie pozwala przedostać się
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spodziewanie zaatakowało
od tyłu znacznie liczniejsze
wojsko moskiewskie. W szeregach najeźdźców zaczęła
się panika. Część żołnierzy
rzuciła się do rzeki i zatonęła. Na mieszkańcach Połocka, którzy prawie stracili
nadzieję na pomoc, to cudowne uratowanie wywarło
ogromne wrażenie”.

Ks. Jan również podkreśla, że mimo krótkiego pobytu królewicza w Grodnie,
pamięć o nim jest w mieście
nadal żywa. Już od ponad 15
lat w katedrze istnieje tradycja: 4 marca o godz. 9.00
przy ołtarzu św. Kazimierza odprawia się Mszę św.,
a w ciągu dnia można uczcić
jego relikwie. Święty jest
też patronem Kapituły Katedralnej, jego imieniem nazwano Grodzieński Koledż
Teologiczny. W diecezji zostały mu poświęcone cztery świątynie: we Wsielubiu
(najstarsza z nich, wzniesiona w połowie XVII wieku),
w Lipniszkach, Niecieczy
i Putryszkach.
Ciekawe jest również
to, że w okresie międzywojennym w Grodnie istniała
ul. św. Kazimierza. Na początku lat 90. ubiegłego wieku komisja toponimiczna
proponowała
nazwać ku czci świętego
ulicę Kastrycznickaja, leżącą
w środku miasta, jednak ten
pomysł nie zyskał aprobaty.

Grodzieńskie
„Kaziuki”

W Grodnie św. Kazimierz jest czczony nie tylko przez modlitwę. Co roku
4 marca główny plac zmienia się w jedno duże miasto mistrzów. W tym dniu
rzemieślnicy wystawiają na
sprzedaż swoje najlepsze
dzieła: ceramikę, słomiane
kwiaty, palmy wielkanocne,
ozdobne obrusy, wyroby ze
skóry, drewna, winorośli. . .
To ludowe święto nosi nazwę „Kaziuki” – na cześć
św. Kazimierza, patrona
rzemieślników.
Ludmiła Lebiedź, pracownik centrum kultury „Spadczyna”, zaznacza,
że grodzieńskie „Kaziuki”
zaczęto organizować około
15 lat temu.
„Na wystawie-jarmarku
zwykle można zobaczyć
około 30 rodzajów rzemiosł
ludowych
oraz
współczesnej sztuki użytkowej.
Sens tego wydarzenia polega nie tylko na tym, by
unaocznić
różnorodność
ciekawych i niepowtarzalnych rękodzieł, lecz także
pokazać historię tego czy
innego rzemiosła, ukazać
jego tendencję rozwojową
– tłumaczy pani Ludmiła. –
Cieszymy się, że współcześni mistrzowie dbają o to,
by ich produkcja odpowiadała prawdzie historycznej,
a także posiadała wartość

artystyczną”.
Kobieta podkreśla, że
„Kaziuki” słyną nie tylko ze
świątecznego handlu, lecz
także z programu kulturalnego, który zawsze zawiera
elementy teatralne. Na wystawie-jarmarku na oczach
licznych widzów odbywa
się też obrzęd pasowania
nowicjuszy na rzemieślników. Zgodnie z tradycją
starsi koledzy muszą lekko
uderzyć drewnianą łyżką

w dłonie młodego majstra,
który jest dobry w swym fachu. Niezbyt zdolny debiutant ryzykuje w trakcie próby dostać łyżką po głowie.
Podczas tegorocznego
kiermaszu zostaną wyróżnieni najlepsi mistrzowie.
Wcześniej uroczystość miała miejsce w gronie kameralnym, ale tym razem odbędzie się na szerszą skalę,
ponieważ
utalentowane
osoby zasługują na to, by

ich imiona wybrzmiały
przed liczną publicznością.
W tym roku „Kaziuki”
będą się odbywały w ciągu dwóch dni: 3 i 4 marca.
Oficjalne
otwarcie
uroczystości będzie miało miejsce przed Pałacem
Kultury
Tekstylszczykow.
W kiermaszu wezmą udział
mistrzowie z wielu rejonów
Grodzieńszczyzny, a także
goście z Litwy i Polski.
Kinga Krasicka

Ojcem św. Kazimierza
był Kazimierz IV Jagiellończyk (zmarł w 1492
roku również w Grodnie), a matką Elżbieta
Habsburżanka. Czterej
jego bracia (Władysław,
Jan Olbracht, Aleksander
i Zygmunt) zostali królami, a piąty – Fryderyk –
kardynałem i prymasem
Polski. Z 6 sióstr przyszłego świętego dwie
zmarły w dzieciństwie,
a cztery wyszły za mąż za
władców europejskich,
dzięki czemu w żyłach
wszystkich współczesnych monarchów Europy
płynie przynajmniej kropla krwi Jagiellonów.
Gdy w 1602 roku otwarto grób królewicza,
zobaczono, że jego ciało
nie uległo zniszczeniu.
U wezgłowia znaleziono pergamin z ulubionym hymnem świętego
„Omni die dic Mariae”
(Każdego dnia sław Maryję), autorstwo którego
przez dłuższy czas było przypisywane samemu Kazimierzowi. Jednak okazało się, że utwór
jest znacznie starszy
i prawdopodobnie został napisany przez św.
Bernarda w XII wieku.
Ze szczątkami św.
Kazimierza wiąże się
szereg
cudownych
uzdrowień. Na przykład
kanonik Święcicki spisał
408 cudów, które miały
miejsce przy grobie królewicza do 1627 roku.
Najsłynniejszy z nich to
wskrzeszenie
Urszulki – córki wileńskiego
mieszczanina. Wiadomo,
że chorzy, którzy ufnie
się modlili przy grobie,
odzyskiwali
zdrowie,
ślepi – wzrok, a głusi
– słuch. Odnotowano
też wypadki uzdrowień
z chorób psychicznych.

Św. Kazimierz tradycyjnie jest przedstawiany w książęcych szatach
z lilią w ręku i mitrą na
głowie. W Wilnie znajduje się niezwykły portret
świętego, uważany za
cudotwórczy: na obrazie
królewicz ma trzy ręce.
Zgodnie z podaniem,
gdy artysta kończył pracę, dostrzegł, że jedna
z dłoni świętego wygląda nieproporcjonalnie
i nienaturalnie. Wtedy
postanowił ją zafarbować i namalować inną.
Jakże wielkie było jego
zdziwienie, gdy następnego dnia ukryta pod
warstwą farby dłoń
znów stała się widoczna.
Wszelkie próby naprawienia własnego błędu
przez malarza się nie
powiodły. W ten sposób
powstał obraz „Kazimierz o trzech rękach”.

Papież Franciszek
Myślę o was i waszych staraniach
w tych dniach, gdy
omawiacie kluczowe pytania, m.in.
wyzwania polityki, rozwoju ekonomicznego, ochrony środowiska, używania technologii.
Chciałoby się, by fundamentem rozważań było nie tyle
„co jest najlepszą okazją do
eksploatacji”, ile „jaki świat
pragniemy razem budować”.
To pytanie, które prowadzi
nas do pracy bardziej z myślą o narodach i osobach niż
o kapitałach i interesach ekonomicznych. Nie ogranicza się
do perspektywy jednego dnia,
lecz spogląda w przyszłość, dotyczy odpowiedzialności, która
leży na nas – przekazać świat
tym, którzy przyjdą potem,
bronić go przed degradacją
zarówno środowiskową, jak
i moralną.
W rzeczywistości nie można
mówić o zrównoważonym rozwoju bez solidarności. Możemy
wręcz powiedzieć, że dobro,
jeśli nie jest wspólne, nie służy
właściwie ludzkości. Być może
jak nigdy przedtem, myślenie
i działanie wymagają prawdziwego dialogu z drugim, ponieważ bez niego nie ma dla mnie
przyszłości. Życzę więc wam,
w waszej działalności rozpoczynania zawsze od spojrzenia
na ludzkie oblicza, od odczuwania krzyku narodów oraz
biednych, od przyswajania
sobie pytań dzieci.
Fragment przesłania
do uczestników Światowego
Szczytu Rządowego, 10.02.2019

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Jeszcze zupełnie niedawno dziwiliśmy się temu,
że w amerykańskich szkołach,
supermarketach,
na ulicach strzelają, zabijają
i kaleczą ludzi, m.in. dzieci.
Dziś podobna sytuacja staje
się rzeczywistością życia pokojowej Białorusi. Szukając
powodów tych i podobnych
tragedii, nie wystarczy skupić
się na problemach społecznych
lub warunkach rodzinnych,
w tym na przemocy w rodzinach, przeciwko której Kościół
był i pozostaje. Moim zdaniem,
przyczyna kryje się głębiej.
Trzy pokolenia ateizacji
nie minęły bez śladu. Człowiek
został oderwany od korzeni
życia duchowego – Ewangelii
i nauki Kościoła. W ciągu
ostatnich dziesięcioleci sytuacja się zmieniła, ale nie
tak bardzo, by maksymalnie
sprzyjać prawdziwemu duchowemu odrodzeniu.
Wraz z tym trzeba koniecznie zwrócić uwagę na problem
duchowego wychowania młodych ludzi. Jest to ten fundament, na którym powinna się
budować przyszłość młodzieży,
przyszłość naszej Ojczyzny.
Powinniśmy uczynić wszystko,
co jest możliwe, na rzecz zdrowego i niezależnego wychowywania młodego pokolenia
na wartościach duchowych
w celu osiągnięcia szczęśliwej
przyszłości Białorusi.
Fragment przesłania
z powodu tragedii stołbcowskiej,
11.02 2019
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 Ojciec Święty mianował
Kamerlinga Świętego Kościoła
Rzymskiego. Został nim kard.
Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny
i Życia. Przed nim funkcję tę
pełnił zmarły w lipcu ubiegłego roku kard. Jean-Louis
Tauran. Kardynał kamerling
odgrywa kluczową rolę po
śmierci lub rezygnacji papieża.
To on stwierdza i ogłasza jego
zgon, niszczy pierścień rybaka
i papieskie pieczęcie, a także
zarządza Kościołem i Watykanem do czasu wyboru nowego
Następcy Piotra.
 W więzieniach pakistańskich przebywa obecnie 187
chrześcijan, oskarżonych na
podstawie Ustawy przeciw
bluźnierstwu, obowiązującej
tam od ponad 30 lat. Dane te
przekazała Krajowa Komisja
Sprawiedliwości i Pokoju,
działająca przy Konferencji
Biskupiej Pakistanu. Podkreśla
ona, że wspomniane przepisy
o bluźnierstwie „silnie ograniczają wolność religii i przekonań, na co dzień bowiem
są często wykorzystywane
jako narzędzie prześladowań
mniejszości religijnych”.
 Kościół we Francji jest
zaniepokojony nasilaniem się
ataków na katolickie świątynie. Zdaniem ordynariusza
diecezji Nîmes nastał nowy
etap agresji. „Wciąż nie wiadomo, czym kierują się sprawcy. Zdumiewające jest to, że
są to akty popełniane z pełną
premedytacją, w których nie
chodzi jedynie o wandalizm,
lecz o profanację” – mówi
bp Robert Wattebled. Tak
było właśnie w Nîmes, gdzie
sprofanowano konsekrowane
Hostie, wrzucając je do ekskrementów, którymi wymazano
też krucyfiks.
 Skutkiem podróży papieża Franciszka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
wraz z imamem Al-Azharu,
najbardziej autorytatywnej
instytucji w świecie islamu
sunnickiego, została podpisana deklaracja o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie.
Mocno naznacza ona nie tylko
historię relacji chrześcijańsko-islamskich, lecz także samego
świata muzułmańskiego. Jednoznacznie pokazuje, że bez
prawdziwego braterstwa nie
będziemy w stanie powstrzymać trzeciej wojny światowej
w kawałkach. „Jest to deklaracja stanowiąca wyzwanie
dla obu stron – mówi Andrea
Tornielli, dyrektor programowy watykańskich mediów,
który towarzyszył papieżowi
w podróży. – Warto zauważyć, jak w tym tekście mówi
się o źródłach terroryzmu
i fundamentalizmu. To nie
tylko błędna interpretacja
tekstów religijnych, lecz także pewna «duchowa choroba», którą przeżywają nasze
społeczeństwa, odchodząc
od religii i etyki, co przyczynia się do wzrostu desperacji
i fanatyzmu”.
 W strukturach Caritas
Archidiecezji Białostockiej
(Polska) rusza pierwsza w Polsce Służba Medyczna Caritas.
Grupa doświadczonych medyków będzie działać na rzecz
mieszkańców Białegostoku
i regionu w zakresie profilaktyki zdrowotnej, edukacji oraz
działań ratowniczych.
ekai.pl; wiara.pl;
vaticannews.va
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O wewnętrznym rdzeniu,
lub likbez o początku dojrzałości

Zdarza się, że dziecko
płacze, gdy rodzice na
przykład zabierają mu
tablet, bo musi iść spać.
Nie może rozpoznać gestu troski, nie rozumie
wychowawczej konieczności tego czynu. Tak też
my w swoim codziennym
życiu nieraz trzymamy
się czegoś błahego niby
ostatniej deski ratunku.
Gdy Jezus
kroczy
po naszych burzliwych
wodach – nieuporządkowanych przyjaźniach,
nieadekwatnym odpoczynku, niepohamowanej agresji – krzyczymy
podobnie jak apostołowie w swej łodzi, ujrzawszy „zjawę” nad jeziorem.
Wyjście poza swoją wizję, ze swej łodzi, jak to
uczynił Piotr, oznacza
próbę poszerzenia własnego
światopoglądu.
Słowniki elektroniczne
podają następujące definicje dojrzałości: „Na okres
dojrzałości przypadają najbardziej znaczące i ważne
wydarzenia w życiu: zawiera się małżeństwo, kształtują się rodzinne relacje
oraz obowiązki rodzicielskie; dobiega końca formacja indywiduum jako osoby,
podstawowym
wyróżnikiem której jest poczucie
odpowiedzialności, troska
o innych, zdolność do aktywnego udziału w życiu
społecznym, skutecznego
wykorzystywania
swojej
wiedzy, konstruktywnego
rozwiązywania
ważnych
problemów na drodze
ku najpełniejszej realizacji
siebie”. „Stały – o człowieku:
ukształtowany pod względem umysłowym i emocjonalnym”.
Na ważne wydarzenia
życiowe z pierwszej definicji można popatrzeć szerzej
i nazwać je odszukaniem
swojej drogi. Tak czy inaczej, po osobie dorosłej
spodziewa się pewnego
poziomu rozwoju tak społecznego, jak i wewnętrznego. Jest to normalne,
gdyż podobne oczekiwania
można nazwać drogowskazem, kształtowanym w ciągu pewnego okresu czasu,
odzwierciedlającym pewne cechy życia: udanego
i szczęśliwego. Czy można
w ich kontekście przyglądać się własnemu życiu?
Czemu nie! Jednak trzeba dodać, że mamy różne

Oznacza
spojrzenie
na przyjaźń z perspektywy
uporządkowania,
na odpoczynek z perspektywy użyteczności,
a na agresję z perspektywy asertywności.
Dojrzałość nie przychodzi automatycznie,
dąży się do niej krok
po kroku. I wiek nie odgrywa głównej roli. Zapuściwszy siwą brodę,
starcem się nie stajesz.
Działa tu inny porządek – konieczny jest
świadomy wybór. Tak
Piotr zdecydował się
na przeistoczenie „krzyku ze strachu” przed
zmianą w stałą radość,
gdy postanowił udać się
na spotkanie Mistrza.
My również, by wyjść
z łodzi własnego egocentryzmu, musimy się
tego kroku podjąć. Być

może poświęcenie kilku
godzin na rozważanie
Pisma Świętego to dobry
początek. Następnie codzienny kwadrans szczerości w trakcie rachunku
sumienia po skończonym dniu. Pierwszym zaś
punktem w tej praktyce
(zarówno medytacji, jak
i rachunku sumienia)
jest spojrzenie na porządek Jezusa i swój bezład,
na Jego owoce i swoją
stratę czasu, na Jego wewnętrzny rdzeń i własny
jego brak.
Cytując św. Pawła,
powiedzmy: „To dążenie niech was ożywia;
ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2, 5).
Narcystyczny
poziom
dojrzałości charakteryzuje się wewnętrznym
jaskrawym
obrazem,
schematem,
ideałem.

W takim przypadku trzeba koniecznie zamienić wewnętrznego idola
na Jezusa. I to jest najważniejsze. Powinniśmy
wznosić własną latarnię – obraz Chrystusa – i
poznawać Go, nie pozostawiając takim, jakim,
przepraszam,
„zlepiło”
go życie. Gdyż jeśli samodzielnie nie dostosujemy tego wizerunku do ewangelicznego,
uczynią to inni: fałszywi
prorocy, otoczenie, media... Ważne jest nie
stać się marionetką,
lecz kształtować własny świat, współpracując
ze Słowem Bożym. Jak
mówił św. Hieronim, „Kto
nie zna Pisma Świętego,
ten nie zna Chrystusa;
kto nie rozważa, dostosowując Jego życie do
swego, nie zna siebie”.

Dlaczego nie czytamy
Biblii? Dlaczego trudno
nam medytować nad jej
tekstami? Ponieważ jest
to wewnętrzne krzyknięcie na Jezusa – na zjawę,
której nie poznaliśmy.
Ważne znaczenie ma wysiłek, by przezwyciężyć
zmęczenie i wewnętrzny
sprzeciw, które są swego rodzaju przeszkodą
dla łaski przemiany, transformacji.
Panują w nas dwa królestwa: Chrystusa – królestwo harmonii – i diabła
– królestwo sprzeciwu,
bezładu. W zależności
od tego, które z nich będziemy wspierali w swoich myślach i uczynkach,
na którym będziemy skupiali uwagę, to królestwo
odniesie zwycięstwo.
Ks. Roman Susza

Dojrzałość i jej brak, lub jak mieć
cierpliwość dla siebie
Dojrzałość. Co to jest? Czy można
być dorosłym, ale niedojrzałym i przy
tym szczęśliwym? Czy też bycie szczęśliwym oznacza bycie dojrzałym?
doświadczenie, a więc dojrzewamy na różne sposoby
i w różnym wieku. Nie jesteśmy zaprogramowanymi robotami, tylko ludźmi,
którzy mają pewne lęki
i różnorodne problemy
wewnętrzne, wymagające zrozumienia, akceptacji
i przezwyciężenia. Każdy
z nas odbiera własne lęki
i problemy inaczej: komuś
przeszkadzają
bardziej,
a komuś mniej, ktoś szybciej uczy się sobie z nimi
radzić, a ktoś potrzebuje
pomocy od innych. Od tego
również zależy, jak i kiedy
osiągniemy poziom życia,
który będziemy mogli nazwać dojrzałością.
Ważne jest mieć cierpliwość dla siebie i być świadomym, że nie istnieje tu
wspólny dla wszystkich
schemat. Być cierpliwym
oznacza akceptować siebie

i swoją drogę rozwoju,
swoje życie. Z tym bezpośrednio wiąże się również
uczucie szczęścia. Jeśli będziemy przesadnie martwili się o to, że znajdujemy się
tu, a nie tam, mamy to, a nie
tamto, że bliskie osoby nie
są takie, jakbyśmy chcieli,
a do tego mamy jeszcze
ogrom kłopotów, nie doświadczymy wewnętrznego pokoju, który towarzyszy
uczuciu szczęścia.
„Leżę sobie i myślę:
26 lat, a jednak żadnego
zorganizowania, nic” – tak
pewnego razu rzekła mi
moja mama. Nie, nie było
mi przykro. Słowa zostały
wypowiedziane z pewną
troską, spokojnie i do tego
po tym, jak opowiedziałam, że przed wyjazdem
do Warszawy na Sylwestra
zapomniałam nastawić budzik i zaspałam na autobus

(a wraz z tym straciłam
około 50 rubli, gdyż tyle
kosztował w sumie bilet).
Nie było mi też przykro, ponieważ mama powiedziała
prawdę.
Rzeczywiście nie jestem osobą zorganizowaną i uporządkowaną
pod względem planowania
czasu. Zgodnie z pewnymi
społecznymi wytycznymi
dojrzałości powinnam mieć
rodzinę oraz pracę, w której
bym się rozwijała i na której bym dobrze zarabiała.
Nie są to złe standardy, nawet odwrotnie: cudownie
być żoną i matką, rozwijać
się pod względem zawodowym. Jednak nie jest też złe
pozostawanie niezamężną
oraz praca nie w zawodzie.
Zarówno w pierwszym, jak
i w drugim wypadku można
być szczęśliwym i można
nie być, ponieważ szczęście

to pewny stan wewnętrzny,
który zależy nie od okoliczności zewnętrznych, lecz
od naszych decyzji.
Nie wolno oschle porównywać swego życia
z pewnymi normami społecznymi lub nawet mierzyć je oczekiwaniami, które krewni lub przyjaciele
żywią odnośnie nas. Nie
wolno, gdyż nie rozwijamy
się zgodnie z prawem: skoro rok starszy, to i bardziej
dojrzały, a więc automatycznie powinny się zwiększyć osiągnięcia w życiu
zawodowym i osobistym.
Dojrzałość to nie osiągnięcia, tylko nasz stosunek
do ich obecności lub braku. Dojrzałość to cierpliwa
akceptacja siebie, własnych
uchybień, a także umiejętne wykorzystywanie swoich mocnych stron.
Katarzyna Pawłowska
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„Sakralne dziedzictwo Poniemnia”

Poniemnie – unikalny region, gdzie w ciągu wielu wieków współistniały różne narody, wyznania, kultury,
które pozostawiły po sobie liczne zabytki materialne. Dzieła sztuki, które zachowały się do naszych czasów, znajdują się
w muzeach i religijnych placówkach Białorusi. Niektóre z nich zostały zaprezentowane
w Sali Senatorskiej Nowego Zamku w ramach wystawy „Sakralne Dziedzictwo Poniemnia”.
Jest to unikalna kolekcja przedmiotów kultu przedstawiających chrześcijańskie konfesje naszego kraju.
Część ekspozycji składają okazy, historia których jest związana z działalnością sióstr brygidek w Grodnie.
Proponujemy zapoznać się z najciekawszymi z nich.

RZĄ D A PO S TO L S K I
„C H RY S T U S, M A RY J A I 12 A PO S TO ŁÓW ”

Gdy zakonnice przychodziły na modlitwę
do świątyni, zajmowały miejsce na chórze.
Parapet chóru kościoła
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
zdobił rząd apostolski.
Jeśli postawić wszystkie obrazy w jednym
szeregu, łączą się one
w płótno o około 8-metrowej długości. Te ikony oddzielały zakonnice
od ludzi, znajdujących się na dole. Pośrodku płótna znajdują się Jezus
i Jego Matka, a po bokach 12 apostołów. Ciekawe, że uczniowie Chrystusa
zostali przedstawieni z symbolami, od których ponieśli śmierć.

O B RAZ
„K L A S ZTO R B RYG I D E K”, 1927 R.

O B RAZ „M AT KA B OŻA B I E R KOW S KA”
Z I PO Ł. XV I I I W I E K U

Dzięki temu dziełu
autorstwa grodzieńskiego malarza Zygmunta Bujnowskiego można zobaczyć,
jak wyglądał kościół
w okresie międzywojennym.

Kopia
cudownego obrazu została
stworzona techniką
drzeworytu:
ikonę
najpierw
rysowano
na papierze, potem
ten wizerunek klejono
na płótno, po czym
na drzewo. Twarz malowano ręcznie, a dookoła
umieszczono
wątki dotyczące cudów.

O B RAZ „TA N I E C Ś M I E RC I”
Z I PO Ł. XV I I I W I E K U

Główny wątek – dwóch
diabłów wynurza ludzi
z wody, gdzie pływają
też królewskie korony
i papieskie tiary. Dookoła znajdują się
obrazy, na których zostały przedstawione
wszystkie
warstwy
społeczne w obliczu
śmierci. Podstawowy
sens rysunków i podpisów pod nimi polega
na pokazaniu marności ludzkiego życia,
bezradności władzy
i bogactw przed śmiercią, konieczności dążenia do życia wiecznego
w Niebie.

O R N AT – E L E M E N T S ZAT L I T U RG I CZ N YC H KA P Ł A N A
KATO L I C K I E G O; CA Ł U N Z L AT 80. XV I I I W I E K U

Jednym z zajęć sióstr było rękodzieło.
Szydełkowały, tkały, a także uprawiały koronkarstwo. Na niektórych ornatach widać, że zdobienie jest starsze
niż sam materiał. Tłumaczy się to tym,
że koronki ze zniszczonego ornatu
były przyszywane do nowej szaty.
Co się tyczy całunu, były nim przykryte szczątki św. Klemensa w kościele
pobrygidzkim. Relikwie świętego udało się przywieźć z Rzymu do Grodna
staraniem Karola Litawora Chreptowicza – chorążego gwardii WKL,
od 1786 roku starosty grodzieńskiego.

D O K U M E N TY Z A RC H I W U M B Y Ł E G O
G RO DZ I E Ń S K I E G O K L A S ZTO R U B RYG I DZ K I E G O

Zaledwie kilka lat temu
dosłownie rozsypywały
się w ręku: kartki papieru
były bardzo zniszczone
i dotknięte pleśnią.
W takim stanie z archiwum kościoła pobrygidzkiego trafiły do muzeum
ponad 50 lat temu. Praca
z dokumentami była niemożliwa. Dwa lata temu
Muzeum Podlaskie, współpracujące z grodzieńskim, otrzymało grant na ich
renowację. Wiosną 2018 roku prace dobiegły końca i około 300 stron powróciło do archiwum. Pochodzą z różnych epok – od XVI do XX wieku. Wśród nich
– reguła życia zakonnic, modlitewniki, śpiewniki, umowy, dokumenty dotyczące
rachunków i inwentarza.

STAROŻYTNE KSIĘGI: AFTONIUSZ. „PROGIMNASMATA”,
1649 R. (Z BIBLIOTEKI GRODZIEŃSKIEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO); JUAN OD JEZUSA- MARYI. „NASTAWIENIE
DLA NOWICJUSZY”, 1642 R.; GRAVESEN I. „HISTORIA KOŚCIOŁA”, 1761 R. (Z BIBLIOTEKI GRODZIEŃSKIEGO KLASZTORU KARMELITÓW BOSYCH); SZERCER J. „KIESZONKOWY INFORMATOR Z FILOZOFII”, 1654 R. ( Z BIBLIOTEKI
GRODZIEŃSKIEGO KLASZTORU FRANCISZKANÓW)

Zgromadzenia zakonne
w Grodnie posiadały
bogate biblioteki. Księga
„Progimnasmata”
jest ciekawa nie tylko
dlatego, że została wydana w Amsterdamie
kilka wieków wcześniej,
lecz także z powodu
napisu „Księga z gabinetu magistra poetyki”.
Nie podano tam konkretnego imienia, tylko
posadę. Tłumaczy się
to tym, że w tamtych czasach księgi były bardzo cenne. Reguła jezuickiego zgromadzenia nie pozwalała ojcom na posiadanie własnych bibliotek.
Co trzy lata jezuita zmieniał miejsce posługi, a przetransportowanie ksiąg
sprawiało kłopot. Z tego powodu wpisywano je do odpowiedniego katalogu, przydzielano do konkretnego gabinetu i przechowywano właśnie tam.

PORTRETY SŁYNNYCH MAGNATÓW WKL: KRZYSZTOFA
WIESIOŁOWSKIEGO, MARSZAŁKA WIELKIEGO LITEWSKIEGO, JEGO ŻONY ALEKSANDRY MARIANNY Z SOBIESKICH ORAZ PRZYBRANEJ CÓRKI GRYZELDY SAPIEHI
Z WODYŃSKICH

Przez dłuższy czas
uważano, że obrazy zaginęły podczas II wojny
światowej, ale w 1966
roku odszukano je
w krypcie kościoła.
Płótna nie przez przypadek znalazły się
w tych murach. Grodzieński klasztor zgromadzenia św. Brygidy
ufundowali
właśnie
Wiesiołowscy na pamiątkę o przybranej córce, która wcześnie odeszła
do wieczności. Dziś ich portrety zajmują zaszczytne miejsca wśród eksponatów Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś.

A M B O N A, 1646 R.

W brygidzkim klasztorze znajdowało się
wspólne dla wszystkich sióstr pomieszczenie, gdzie przebywały razem, haftowały, wykonywały pewne prace. Aby ten
czas nie mijał na próżno, jedna z zakonnic
stawała przy ambonie i czytała teksty religijne. Przedstawiony na wystawie okaz
wyróżnia się swoim zdobieniem. Widzimy na nim wizerunki Jezusa Chrystusa,
św. Augustyna, św. Brygidy i św. Katarzyny
Szwedzkiej.

Wystawa „Sakralne dziedzictwo Poniemnia” została stworzona na podstawie kolekcji Grodzieńskiego
Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś, kolekcji
muzeum grodzieńskiego klasztoru pobrygidzkiego oraz klasztoru Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu.
Kinga Krasicka
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Otwarto proces beatyfikacyjny o. Pedro Arrupe
Przez ponad 30 lat kapłan
był przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego (zakon jezuitów).
Przebywając na misjach
w Japonii, przeżył wybuch
bomby atomowej. Aby pomagać poszkodowanym, w budynku nowicjatu organizował
szpital polowy i samodzielnie
opatrywał rannych.
Później już jako przełożony generalny Towarzystwa
Jezusowego prowadził ten
zakon drogą posoborowego
odnowienia, skupiając uwagę
na najbardziej uciskanych,
szczególnie na uchodźcach.
Dziś spora liczba wiernych
jest inspirowana jego duchowymi dziełami, powierza się
jego orędownictwu. Imię Pedro
Arrupe noszą setki wspólnot,
inicjatyw apostolskich i programów w całym świecie.

Rusza Armia Modlitwy
Jej celem jest zjednoczenie polskich wspólnot
i ruchów w modlitwie
za papieża oraz zapoznanie z jego nauczaniem.
Armia Modlitwy ma być
naturalną kontynuacją pomysłu „Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”, dzięki
której modlitwa różańcowa
za Ojca Świętego będzie trwała
przez cały rok.
„Nie chcemy organizować jednorazowej akcji, która
zgaśnie jak zapalona zapałka,
lecz pragniemy, aby to była
długofalowa inicjatywa, która
niczym płonąca lampa będzie
przypominała o potrzebie
modlitwy za papieża” – mówią
inicjatorzy akcji modlitewnej.

Osoby aktywne religijnie
są szczęśliwsze
Są też bardziej uspołecznione i zaangażowane
charytatywnie niż inni.
Taki wniosek został wyciągnięty z najnowszych badań
amerykańskiego instytutu Pew
Research Center po podsumowaniu danych z ankiet,
przeprowadzonych w ponad
20 krajach świata.
Chociaż wyniki nie dowodzą, że uczęszczanie
na nabożeństwa kościelne
jest bezpośrednio przyczyną
szczęśliwszego życia, niemniej
jednak w wielu krajach daje się
zauważyć wyraźna tendencja,
np. w Stanach Zjednoczonych
36% aktywnych religijnie respondentów określiło siebie
jako „bardzo szczęśliwych”.
W przypadku niereligijnych
Amerykanów wartość ta wynosiła tylko 25%.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Na czym polega
różnica między
indywidualną
modlitwą a Mszą
św. z zamówioną
intencją?
Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego
Msza św. jest ofiarą Ciała
i Krwi Jezusa Chrystusa,
którą Zbawca ustanowił,
by uwiecznić aż do swego
powtórnego przyjścia ofiarę Krzyża, obdarowując
w ten sposób Kościół wspomnieniem swej śmierci
i zmartwychwstania. Innymi słowy, jest to główne
wydarzenie z życia Jezusa,
do którego wchodzimy, pokonawszy bariery czasu
i przestrzeni.
Od początku stworzenia
człowiek składał Bogu różne ofiary. Jednak z powodu
ludzkiego grzechu nie mogły
się one podobać Wszechmogącemu. Więc miłosierny Stwórca posłał na świat
Syna Jednorodzonego, który
ofiarował siebie na przebłaganie za grzechy świata.
To wydarzenie wspominamy podczas każdej
Mszy św. W ten sposób jest
realizowana prawdziwa
i najwyższa ofiara, którą
Jezus złożył Ojcu za całą
ludzkość.
Kościół naucza, że istnieje kilka rodzajów owoców Eucharystii, m.in. ogólny i szczegółowy. Owoc
ogólny wynika z ofiary kapłana, którą składa on
za Kościół, czyli za wszystkich ludzi: żywych i zmarłych. Ten owoc jest realizowany nawet, jeśli
nie ma specjalnej intencji.
Owoc szczegółowy rodzi się
w wyniku wyraźnego zamiaru kapłana, który celebruje Eucharystię i modli
się w określonej intencji.
Właśnie ten rodzaj owocu
mają na uwadze wierni,
gdy „zamawiają” Mszę
św. Jednak nie oznacza to,
że wszyscy uczestniczący
w nabożeństwie są zobowiązani do przedstawienia
Bogu tej intencji. Każdy
wierny może uczestniczyć
w nim z własną intencją.
Kościół wyraźnie mówi
o tym, że udział we Mszy św.
przez przyjęcie Najświętszego Sakramentu każdego z nas wypełnia łaską
i błogosławieństwem Nieba, wzmacnia podczas pielgrzymowania po ziemskim
życiu i budzi pragnienie
życia wiecznego, już teraz
jednoczy z Chrystusem, który siedzi po prawicy Ojca,
z niebieskim Kościołem,
błogosławioną Dziewicą
i wszystkimi świętymi
(por. KKK 1402-1405).
Indywidualna modlitwa,
mimo ogromnej jej wartości, nie może zapewnić tak
wielkiej łaski.
Ks. Dymitr Lewczyk
Według grodnensis.by

Razem w świętości
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Gdy mowa o świętych, o kim od razu myślimy? Na pewno o kanonizowanych osobach duchownych – o tych, którzy za swoją drogę życiową obrali pełnie
oddanie się Bogu. Jednak nie jest to jedyny szlak prowadzący do świętości.
Gdzie jeśli nie w rodzinie człowiek ma okazję do wzrastania w ofiarności i szlachetności? Miłość małżeńska doświadcza licznych prób: codzienność, nieposłuszeństwo dzieci lub niemożność poczęcia, niewierność, brak uwagi, gdyż woli się ją poświęcać przyjaciołom, pracy lub własnym inspiracjom. Jeśli mąż i żona
są w stanie zachować rodzinę mimo trudności, świadczy to o ich odważnym trwaniu w miłości i łasce Bożej, którą otrzymali podczas sakramentu małżeństwa.
Mamy szczęście żyć w czasach, w których Kościół oficjalnie potwierdza świętość małżonków, wprowadzając pojęcie „świętość obojga”. Początek XXI wieku
odznaczył się zakończeniem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego dwóch rodzin: Beltrame Quattrocchi i Martin.
Ci małżonkowie własnym przykładem udowodnili, że życie w pełnej harmonii jest możliwe, a zwyczajność rodzinnej codzienności może się stać prostą
ścieżką do Boga.

Luigi i Maria
Beltrame Quattrocchi.

Precedens w historii Kościoła
Luigi i Maria są pierwszą
parą małżeńską wyniesioną
na ołtarze. W 2001 roku papież
Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi. Za wymowny fakt
można uznać to, że na wspomnienie liturgiczne małżonków został wybrany nie dzień
ich śmierci, jak się przyjęło
w tradycji Kościoła, lecz dzień,
w którym wzięli ślub, czyli
25 listopada. Właśnie ten moment stał się dla obu „początkiem narodzin dla Nieba”.
Luigi pochodził z zamożnej
rodziny wysokiego funkcjonariusza państwowego. Maria
wywodziła się z XVI-wiecznego
rodu książęcego, do którego należał też papież Klemens XII. Młodzi ludzie poznali się w Rzymie. Spotkanie
w Wiecznym Mieście, które
później określali jako „miłość
od pierwszego wejrzenia”, jak
gdyby przepowiadało niezniszczalność ich więzi.
W momencie zawarcia
małżeństwa Luigi był studentem prawa, a Maria – pedagogiki, autorką kilku publikacji
o wychowaniu chrześcijańskim. Pobożność żony mocno
wpłynęła na ożywienie wiary
męża. Stopniowo razem zaczęli rozpoczynać dzień Mszą św.,
a kończyć wspólną modlitwą,
odmawiać Różaniec i czytać
Pismo Święte.
Duchowy rozwój małżonków dało się zauważyć
również od zewnątrz. Pracując jako adwokat, Luigi był
wzorem dla wielu kolegów,

którzy dzięki przykładowi jego
moralnie nienagannej służby
i publicznie wyznawanej wiary,
powrócili do życia sakramentalnego. Oprócz tego w trakcie
panowania w kraju władzy faszystowskiej Luigi nieraz wyrzekał się wysokich stanowisk,
by nie mieć do czynienia z niesumiennością reżimu dyktatorskiego. W swoją kolej Maria
kontynuowała pisanie i publikowanie książek o pedagogice
katolickiej, prowadziła aktywną działalność charytatywną
na rzecz chorych, a podczas
II wojny światowej organizowała pomoc dla uchodźców.
Małżonkowie otaczali też opieką młodzież z najbiedniejszych
części miasta.
Luigi i Maria pozostali
wierni poglądom chrześcijańskim we wszystkich sferach swojego życia. Podczas
ostatniej ciąży kobiety lekarze
zdiagnozowali nieprawidłowe
ułożenie płodu, co sprawiło,
że musieli dokonać wyboru: aborcja czy śmierć matki.
Po długich modlitwach i rozmowach Beltrame Quattrocchi
odważyli się na ofiarę na rzecz
nienarodzonego dziecka. Mimo
przestróg medycznych o tragicznych skutkach tej decyzji
kobiecie udało się ostać przy
życiu i urodzić córeczkę. Później właśnie ona opiekowała
się rodzicami do końca ich
ziemskiej wędrówki.
Małżonkowie mieli jeszcze
troje dzieci – dwóch chłopców i dziewczynkę. Z dużą

odpowiedzialnością traktowali
swe rodzicielstwo, uważając
je za dar i zadanie. Czytali specjalne lektury, by lepiej poznać
potrzeby swoich dzieci, zawsze
znajdowali czas, by pojeździć
z nimi na rowerach lub wybrać
się w góry. Szczególną uwagę poświęcali kształtowaniu
uczuć moralnych. Na przykład
Luigi po przyjściu na świat
pierwszego dziecka rzucił palenie, gdyż nie chciał być dla

chłopca złym przykładem.
Rodzice dążyli do tego,
by najważniejsze miejsce
w życiu ich synów i córek zajmowała czystość wiary. Co tydzień wszyscy przystępowali
do spowiedzi, uczestniczyli
w niedzielnej Mszy św. i rozważali fragmenty z Biblii.
Wychowane w stałej i bliskiej
relacji z Bogiem troje z ich
dzieci wybrało życie zakonne.
Po 20 latach małżeństwa

Beltrame Quattrocchi postanowili złożyć ślub czystości.
Ta decyzja stała się wyrazem
pragnienia, by w pełni oddać
się Bogu i pogłębić duchowe
relacje ze sobą. Maria odeszła do wieczności prawie
15 lat później niż jej mąż. Jednak małżonkowie nie musieli
czekać na Niebo, by się całkowicie zjednoczyć. Osiągnęli
jedność za życia na ziemi.

Panie Jezu, wezwałeś Luigiego i Marię, małżonków i rodziców, do przeżywania dzień po dniu,
w nieustannej wierności dnia codziennego, uświęcającej łaski sakramentu małżeństwa. Ty, który
swoją obecnością uświęcasz dom w Nazarecie, spraw, aby ich świadectwo i wstawiennictwo, z pomocą Dziewicy Maryi, przyczyniły się do umocnienia wytrwałości rodzin, do przeniknięcia młodych
małżeństw łaską Twojej obecności, aby z wdzięcznością otworzyły się na Boży dar życia, aby stały
się głosicielami Ewangelii wśród rodzin i osób będących w potrzebie. Spraw, aby chrześcijańskie
rodziny, naśladując ich przykład, mogły żyć pełnią swojego powołania do świętości. Amen.

Święci Ludwik
i Maria Zelia Martin.
Pionierzy kanonizacji
Zanim się spotkali, oboje
pragnęli poświęcić swe życie służbie Bogu przez wstąpienie do klasztoru. Jednak
Pan miał dla nich inne powołanie. „Przygotowałem go
dla ciebie” – usłyszała Zelia
wewnętrzny głos, gdy po raz
pierwszy zobaczyła Ludwika.
Wzięli ślub zaledwie kilka
miesięcy po tym, jak się poznali. Zapalczywa, emocjonalna
Zelia i powściągliwy, łagodny
Ludwik wspaniale uzupełniali
się nawzajem. Różnica charakterów nie przeszkadzała
im w prowadzeniu zgodnego życia. Jak zaznaczali sami
małżonkowie, ich uczucia
zawsze były zgrane. Znajdowali porozumienie nie tylko
w życiu małżeńskim, lecz także
w działalności przedsiębiorczej. Ludwik utrzymywał
zakład
zegarmistrzowski,
a Zelia słynęła jako wspaniała koronkarka. Modny Paryż
nieustannie kierował do niej
nowe zamówienia i wkrótce
działalność kobiety zaczęła
przynosić rodzinie większe
zyski niż biznes Ludwika.
Wtedy małżonkowie rozpoczęli współpracę: mąż podjął
się rozwiązywania wszelkich
kwestii finansowych, a żona z
przyjemnością kontynuowała

swoje ulubione rzemiosło.
Bardzo szybko rodzina Martin
stała się rzeczywiście zamożna. Jednak bogactwo nie przysłoniło im tego, co naprawdę
jest ważne. Byli bardzo hojni dla biednych i aktywnie
wspierali Kościół. Co dnia
o szóstej rano przed rozpoczęciem pracy małżonkowie
uczestniczyli w Eucharystii.
Dla rodziny Martin wiara w Chrystusa była życiowym drogowskazem. Miłość
do Boga pielęgnowali też
w swoich dzieciach: samodzielnie przygotowywali je
do I Komunii św., wspólnie się
modlili na różańcu. Wychowane w wierze, pięć córek Ludwika i Zelii poszły do zakonu.
Wśród nich i 15-letnia Teresa,
dziś znana na całym świecie
jako św. Teresa z Lisieux.
Małżonkowie trwali przy
Panu nie tylko w radości,
lecz także w smutku. Czworo
z 9 dzieci odeszło do wieczności jeszcze w dzieciństwie,
ale rodzice zdołali ułagodzić
ból serca, spodziewając się
spotkania z nimi w Królestwie
Bożym. W młodym wieku Zelia zachorowała na raka piersi.
Odbywała intensywną kurację i modliła się o cud uzdrowienia podczas pielgrzymek,

mężnie znosząc cierpienia trwające prawie 10 lat.
Osamotniony Ludwik wziął
na siebie cały ciężar wychowania córek. Odszedł
do wieczności 17 lat
po śmierci żony, cierpiąc

na schorzenie psychiczne.
W 2015 roku papież
Franciszek ogłosił małżeństwo Martin świętym.
Od zewnątrz ich życie
może się wydawać całkiem
zwyczajne: dorabiali się

majątku, wychowywali dzieci, walczyli z chorobą... Jednak właśnie ta prostota daje
nadzieję na to, że każda rodzina ma ogromne szanse
na życie w świętości.

Boże wieczna Miłości, Ty dałeś w świętych małżonkach Ludwiku i Marii Zelii Martin, wzór
świętości przeżytej w małżeństwie: oni zachowali wiarę i nadzieję wypełniając swoje obowiązki
i przeżywając trudności codziennego życia. Oni wychowywali swoje dzieci na świętych. Niech ich
modlitwa i ich przykład podtrzymuje rodziny w życiu chrześcijańskim, a nam wszystkim pomaga
dążyć do świętości. Boże, udziel nam łask, o które Cię prosimy, jeśli taka jest Twoja wola, za ich
wstawiennictwem. Prosimy Cię o to, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Angelina Marciszewska
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY BĘDZIE
MIAŁO MIEJSCE W GRODNIE
Wydarzenie odbędzie się 2 marca w rektoralnym kościele
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (pobrygidzki)
i rozpocznie się Mszą św. o godz. 19.00.

Ś W I ATOWY DZ I E Ń C H O R E G O
W Światowym Dniu Chorego, obchodzonym we wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes, duszpasterze posługujący w szpitalach na terenie diecezji grodzieńskiej organizowali wspólne modlitwy z pacjentami, ich bliskimi oraz personelem
medycznym. W kaplicach przy szpitalach zostały odprawione Msze św., podczas
których wiernym udzielono sakramentu namaszczenia chorych. W wielu świątyniach kapłani wraz z wiernymi modlili się za wszystkie osoby starsze, chore
i cierpiące. W niektórych parafiach zamówiono specjalny transport, aby chorzy
mogli przybyć na wspólną modlitwę. To głębokie religijne przeżycie ma umocnić, dodać sił i umożliwić zachowanie chrześcijańskiej postawy w godzinach
cierpienia.
Tradycyjnie na ten dzień papież Franciszek skierował orędzie, w którym
zwrócił uwagę, że życie człowieka jest darem, otrzymanym od Boga. Ojciec
Święty zaznaczył, że nie może ono być uważane za prywatną własność, szczególnie w obliczu osiągnięć medycyny, która potrafi doprowadzić człowieka do
tego, że ulega pokusie manipulowania życiem. Biskup Rzymu podkreślił, że nikt
z ludzi nie jest w stanie uwolnić się od potrzeby pomocy. Stąd konieczność pokory, traktowania innych jako braci, zdolności do praktykowania solidarności
opartej na dobru wspólnym. Jako przykład osoby, która jest odbiciem miłości
samego Boga wobec ubogich i chorych, papież wskazał św. Matkę Teresę z Kalkuty. „Ona pomaga nam zrozumieć – napisał Ojciec Święty – że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu
na język, kulturę, grupę etniczną czy religijną. Jej przykład nadal prowadzi nas
do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią”.
Myślą przewodnią tegorocznego Światowego Dnia Chorego stały się słowa
z Ewangelii św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

WYDARZENIA KULTURALNE
Po raz 8. w Baranowiczach (diecezja pińska) odbył się festiwal muzyczny
„Pukając do Niebios bram”. W miejscowym domu kultury zgromadziło się kilkaset młodych ludzi z naszego kraju. Nie mogło zabraknąć również licznej grupy
młodzieży z diecezji grodzieńskiej, która przybyła tam wraz z duszpasterzami.
Podczas koncertu wystąpiły zespoły z różnych zakątków Białorusi. Wśród uczestników znalazły się też zespoły grodzieńskiego seminarium duchownego „AVE”
oraz duszpasterstwa studentów i młodzieży pracującej „OPEN”. Przedstawiły one
własne utwory muzyczne, a także zaśpiewały hymn XXXIV Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Po czym nastąpi spotkanie z młodzieżą, która brała udział
w światowym forum w Panamie. Podzieli się ona
wrażeniami i opowie o ŚDM.

JEDNYM WERSEM
• Zespół muzyczny „Bosko-band” z Mińska wystąpił z koncertem w Dziatłowie. • Bp Aleksander Kaszkiewicz pobłogosławił budowę litewskiego konsulatu
w Grodnie. • Delegacja z parafii Gudogaj wzięła udział w pogrzebie swego rodaka ks. Kazimierza Okuszki, który posługiwał w parafii Plusy (diecezja witebska)
i spoczął przy tamtej świątyni.

28 lutego 1947 r. – ks. Józef Plewa, prob. Ostryna;
28 lutego 1996 r. – o. Henryk Nowakowski OFMConv., prob. Żodziszki;
1 marca 2000 r. – ks. prałat Józef Grasewicz, prob. Kamionka;
10 marca 1932 r. – ks. Wincenty Sidorski, prob. Dudy;
10 marca 1943 r. – ks. Aleksander Augustynowicz, prob. Nieciecz;
ks. Alfons Borowski, prob. Lack;
ks. Franciszek Cybulski, prob. Traby;
ks. Stefan Dobrowolski, prob. Bielica;
ks. Wincenty Łaban, prob. Lida;
ks. Lucjan Mroczkowski, wik. Lida;
ks. Jerzy Ożarowski, prob. Lipniszki;
ks. Stefan Śniegocki, wik. Lida.

4 marca

Święto
św. Kazimierza
Królewicza, patrona
diecezji.

6 marca

Na spotkanie są zaproszeni młodzi z wszystkich parafii
miasta Grodno.

KONFERENCJA NA TEMAT ANTYSEMITYZMU
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

Międzynarodowy
Dzień Kobiet.
Módlmy się w intencji
wszystkich dziewcząt
i kobiet.

Wezmą w niej udział wszystkie Kościoły chrześcijańskie
miasta oraz obwodu.
Konferencja odbędzie się 2 marca w świątyni Ewangelicznych Chrześcijan-Baptystów „Nadzieja” w Grodnie
przy ul. Szczorsa 1 (niedaleko dworca autobusowego).
Rozpoczęcie o godz. 10.00, planowane zakończenie
o godz. 16.00.
W ramach spotkania odbędzie się modlitwa.
Papież Franciszek nieraz mówił o tym, że chrześcijanin
nie może być antysemitą.
„Nasze korzenie są wspólne. Byłoby to sprzecznością między
wiarą i życiem. Przeciwnie, jesteśmy zaproszeni do wspólnej
pracy nad tym, aby wygnać antysemityzm ze społeczności
ludzkiej” – podkreślał Ojciec Święty.

8 marca

10 marca

Pierwsza Niedziela
Wielkiego Postu.
W Wielkim Poście
zachęcamy do udziału
w Gorzkich Żalach
i Drodze Krzyżowej.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE
ODBĘDĄ SIĘ W BARANOWICZACH
Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich nieobojętnych na problem alkoholizmu i narkomanii na Białorusi.
Rekolekcje odbędą się w dniach 15-17 marca w domu
ojców werbistów przy ul. Szewczenki 6.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem:
(8 033) 325-57-64 – Jerzy Gaponik.

PARAFIA W KOROBCZYCACH ZAPRASZA
W PIELGRZYMKI DO POLSKI
Pierwsza pielgrzymka, organizowana przez parafię
św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława Biskupa, została
zaplanowana na 16-19 maja. Uczestnicy wyjazdu zwiedzą
Kalisz, Wrocław, Częstochowę; wezmą udział we Mszy św.
w sanktuarium św. Józefa oraz kaplicy cudownego obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej.
Kolejna pielgrzymka odbędzie się 22-25 sierpnia. Zostanie
poświęcona życiu i posłudze kard. Karola Wojtyły, później
papieża Jana Pawła II. Pielgrzymi zwiedzą Kraków, Kalwarię
Zebrzydowską, Zakopane i Wadowice.
Zapisać się, a także otrzymać więcej informacji można
pod numerami:
(8 0152) 67-47-24, (8 029) 583-07-02, (8 029) 887-10-24.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

28 lutego

Tłusty Czwartek.

Rozpoczęcie
Wielkiego Postu.
Środa Popielcowa.
Obowiązuje post ścisły.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
Organizacja charytatywna „Caritas” diecezji grodzieńskiej wystąpiła z inicjatywą otworzenia w jednym z porzuconych budynków w Grodnie domu dla
osób w podeszłym wieku. W ubiegłym roku rozpoczęła dialog z administracją
miasta oraz inwestorami. Jednak ostatnie słowo należy do kierownika państwa,
ponieważ prosi się o przekazanie domu bezpłatnie. Projekt „Caritas” ma na celu
podwyższenie poziomu opieki społecznej w rejonie grodzieńskim. Na Białorusi
podobne inicjatywy nie były podejmowane nigdy wcześniej.

Kalendarz
wydarzeń
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REKOLEKCJE W DUCHU KARMELITAŃSKIM
ODBĘDĄ SIĘ W MIADZIOLE
Karmelici bosi zapraszają na spotkania w duchu św. Teresy
od Jezusa (z Avili), św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz innych świętych zakonu karmelitańskiego.
Plan rekolekcji na 2019 rok:
7-9 czerwca – „Specyfika modlitwy karmelitańskiej”, prowadzi o. Andrzej Awien OCD;
23-25 sierpnia – „Warunki dobrej modlitwy”, prowadzi
o. Jerzy Nachodka OCD;
23-27 września – rekolekcje dla kapłanów;
13-15 grudnia – „W ogrodzie św. Teresy od Jezusa – droga
życia duchowego”, prowadzi o. Sergiusz Tryścień OCD.
Rekolekcje odbędą się w domu zakonnym ojców karmelitów
w Miadziole.
Zapisać się można telefonicznie:
(8 0179) 72-29-00, (8 029) 557-69-12 – o. Henryk Wałejko
OCD; lub mailowo : karmelmiadziel@gmail.com.

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

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM –
w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM –
w Brześciu i obok niego;
o godzinie 20.00
na krótkich falach
6185 i 11715 kHz;
o godzinie 20.00 i 6.20
na satelicie „Еutelsat
Hotbird 13” w programie
„Radio Vaticana Telepace”.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.
W Internecie na stronie
vatican.by.

Intencje
różańcowe
Marzec
O ducha pokuty i dar
nawrócenia dla ludzi
uzależnionych w różnego
rodzaju nałogi oraz
duchową odnowę
dla obojętnych chrześcijan.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

24 lutego 2019

Św. Kazimierz
Królewicz
Witaj Maleńki Czytelniku! W tym numerze proponuję Ci poznać innego świętego – Kazimierza Królewicza. Na pewno możesz się zdziwić, w jaki sposób królewiczowi udało się zostać świętym. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Królestwo Niebieskie osiągają prostaczkowie,
którzy przeznaczają swe życie na służbę Bogu i ludziom. Jednak jest to naprawdę możliwe! Mimo że życie św. Kazimierza było bardzo trudne,
że musiał podejmować ogrom najróżniejszych decyzji, wybrał dla siebie drogę świętości przez ascezę i post. Kim więc był ten niezwykły święty?
Oto czego się dowiedziałam o nim z książki „Ufając Chrystusowi. Życiorys niektórych świętych”.

Królewicz urodził się 5 października 1458 roku i był drugim
synem Kazimierza Jagiellończyka, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, i Elżbiety Habsburżanki, córki króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II.
Kazimierz wyróżniał się znakomitymi zdolnościami, a w sposób szczególny
pobożnością i pilnością. Gardził własnym pochodzeniem królewskim, możliwością
panowania i łatwego życia. Uważał siebie za zwykłego człowieka, uległego ludzkim
słabościom. Chętnie przebywał wśród ubogich, hojnie rozdawał jałmużnę. Często też
bronił biedaków przed swoim ojcem. Prowadził bogate życie wewnętrzne. Królewicza
ciągnęło do osób mądrych i bogobojnych. Częściej można go było spotkać w świątyni
na modlitwie, niż w pałacu. Obdarzał wielką czcią Najświętszą Maryję Pannę,
którą nazywał „drogą Matką”.
Aby nie poddać się pokusom, których sporo było przy dworze królewskim,
młody człowiek złożył ślub czystości, po czym dokładał wszelkich starań, by go
wypełnić.
Gdy najstarszy z braci Kazimierza, Władysław, objął tron czeski, królewicz pozostał jedynym dziedzicem. Od tego czasu jako przyszły monarcha towarzyszył ojcu w podróżach po kraju. Przez kilka lat nawet rządził Koroną, gdy król musiał
przebywać na Litwie. Tym, którzy próbowali zjednać sobie jego sympatię pochlebstwami,
wyrażając nadzieję, że niedługo obejmie tron, Kazimierz odpowiadał: „Niech
Bóg sprawi, by pan i dobrodziej mój ojciec, którego Pan Bóg mi nakazał
szanować, nigdy, jeśli jest to możliwe, nie umarł i szczęśliwie panował.

Niech odejdę wcześniej, bym nie czekał na śmierć mego ojca. Tego królestwa nie
pragnę i nie staram się o nie, gdyż dla innego królestwa stworzył mnie Pan Bóg –
do tego, które nam Chrystus przez cierpienie swoje przygotował”.
Gruźlica i surowy tryb życia nadwyrężyły siły młodego królewicza. Usłuchawszy nakazu ojca, na jakiś czas przeprowadził się do Wilna, gdzie jak sądzono, był lepszy klimat.
Lekarze zaczęli doradzać mu, by zaniechał ślubu czystości i pomyślał o ożenieniu się,
gdyż mogłoby to poprawić jego zdrowie. Jednak Kazimierz z oburzeniem odrzucił tę
propozycję, mówiąc: „Nigdy nie uczynię tego, by dla zdrowia w życiu ziemskim
obrażać Pana Boga, naruszać Jego przykazanie i tracić Jego łaskę”.
Niedługo potem stan młodego człowieka znacznie się pogorszył. Odszedł do wieczności w niedzielę 4 marca 1484 roku, przyciskając do serca
krucyfiks i zawierzając siebie Najświętszej Maryi Pannie. Ciało zmarłego zostało
przewiezione do Wilna i pochowane w katedrze świętych Stanisława i Władysława. W tej świątyni znajduje się dziś kaplica królewicza z jego trumną i obrazem
„Kazimierz o trzech rękach”.
Na koniec, Maleńki Czytelniku, chciałabym jeszcze dodać kilka ciekawostek
o św. Kazimierzu. Pod szatą książęcą nosił włosiennicę. Choć miał miękkie puchowe łóżko, spał na podłodze. Nie jadł pysznych dań królewskich, gdyż dużo
pościł. Zdarzało się, że nawet w nocy przychodził do świątyni, by adorować Najświętszy Sakrament, a jeśli kościół był zamknięty, modlił się, klęcząc przed
wejściem.

Zadanie: Pomyśl, do jakich dóbr materialnych jesteś najbardziej przywiązany,
i postaraj się przez jeden dzień z nich nie korzystać.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Szanownej Siostrze
Eucharii Hulbój
z okazji Imienin życzymy
zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, a także
realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech Cię
zawsze otaczają promienie
Bożego miłosierdzia, łaska
Pana i opieka Matki Najświętszej.
Rodzina Kościuszków

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Szemetowi
z okazji Imienin składamy
z serca płynące życzenia:
wszelkich łask od Jezusa
Chrystusa, dobrego zdrowia na długie lata, wielu
radosnych dni, pogody
ducha i ciszy w sercu.
Niech Najświętsza Maryja
Panna i święty Patron
otulają Cię swoją opieką,
a Anioł Stróż zawsze
chroni przed złem.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Adamowicz i Grodna-Augustówka

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Romanowi
Jałowczykowi
z okazji Imienin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: obfitych darów
Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej
i świętego Patrona. Życzymy także mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech
każdy dzień życia będzie
oświetlony promieniami
miłosierdzia Bożego.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Gnieźnie

Czcigodnemu Ojcu
Romanowi Cieślakowi
z okazji Imienin przesyłamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech Duch Święty
oświeca swym światłem
drogę, którą wybrałeś, dobry Bóg obdarowuje swymi
łaskami, a Maryja Panna ma

w swojej opiece.
Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Porzecza

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Kanonikowi Wiktorowi
Myślukowi
z okazji Urodzin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech każdy Twój
dzień będzie oświecony
błogosławieństwem Bożym
i napełniony Jego łaskami.
Niech Duch Święty nieustannie zsyła swe dary,
Matka Boża otula miłością,
a święty Patron stale się
opiekuje. Bądź cierpliwy,
dobry i zawsze ufaj Panu.
Wierni parafianie z Wołpy

Czcigodnej Siostrze
Aleksandrze Staszkiewicz
z okazji Urodzin z serca życzymy zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach,
życzliwych ludzi obok, pogody ducha i bezgranicznej
radości na co dzień. Niech
Matka Boża otula Cię swym
płaszczem i nieustannie się
Tobą opiekuje.
Legion Maryi i grupa modlitewna
Dobrego Pasterza z parafii
Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Liszykowi
z okazji Imienin i Urodzin
życzymy Bożego błogosławieństwa, długich lat życia,
zdrowia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, obfitych
darów Chrystusa, niegasnącego zapału w głoszeniu
Słowa Bożego, nieustannej
opieki Najświętszej Maryi
Panny, pogody ducha,
ludzkiej życzliwości, radości
i nadziei. Szczęść Boże!
Wierni parafianie z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Gordziejczykowi
z okazji Urodzin życzymy
radości, mocnego zdrowia,
sił i wytrwałości w posłudze

duszpasterskiej. Niech Maryja otula Cię miłością
i opieką oraz wyprasza
u swego Syna potrzebne
łaski. Dziękujemy za wspaniały przykład wiary, ofiarną posługę i życzliwość.
Wierni z parafii Narodzenia
NMP w Kiemieliszkach

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Zajko
z okazji Urodzin serdecznie
życzymy dobroci, radości,
zdrowia, wiernych przyjaciół oraz otwartych ludzi
obok. Niech Twe lata stają
się powodem do radości,
wszystko, o czym żałujesz,
zostanie zapomniane, a
wszystko, o czym marzysz,
się realizuje. Bądź wiernym
świadkiem Chrystusa
i nigdy nie wycofuj się
mimo przeszkód w życiu.
Niech płomyk Ducha Świętego pomaga Ci z modlitwą
iść drogą kapłaństwa.
Parafianie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu
Ojcu Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
obfitych łask Bożych, darów
Ducha Świętego, dużo zdrowia, cierpliwości, radości
oraz dobrych ludzi obok.
Wierni ze wsi Ostasza

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Sinickiemu
z okazji Urodzin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pogody ducha,
pomyślności w posłudze
duszpasterskiej, niegasnącej miłości i wiary oraz
życzliwych ludzi na drodze
kapłańskiej. Niech Bóg Ci
błogosławi i wynagradza
za niestrudzoną pracę
i modlitwę.
Legion Maryi i grupa modlitewna
Dobrego Pasterza z parafii
Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Fiedotowowi
z okazji Urodzin przesyłamy
szczere życzenia. Niech
Twoją drogę oświeca Matka
Najświętsza, dobry Jezus
trzyma Cię przy swoim
sercu i obdarza wszelkimi
potrzebnymi łaskami,
a Duch Święty będzie
nieskończenie hojny
na swe dary. Życzymy
również zdrowia, pogody
ducha i radości. Jesteśmy
wdzięczni Panu za Twoje
dobre serce i modlitwę.

Czcigodnemu
Ojcu Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy długich lat
życia w dobrym zdrowiu,
pogody ducha, radości
i optymizmu, nieustannej
opieki Matki Najświętszej
i obfitych darów Ducha
Świętego. Niech święty
Patron troskliwie się Tobą
opiekuje, a miłosierny Bóg
w obfitości obdarza
wszelkimi łaskami.

Legion Maryi i grupa modlitewna
Dobrego Pasterza z parafii
Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnemu
Ojcu Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, dużo
sił, cierpliwości, radości i
optymizmu na każdy dzień.

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi
Jałowczykowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy dużo zdrowia, pomyślności, radości,
wytrwałości na drodze kapłańskiej, życzliwych ludzi
obok, błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień,
obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki
Najświętszej Matki Bożej.
Niech święty Patron strzeże
Cię od wszelkich nieszczęść
i niepowodzenia.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Gniezna

Czcigodny Ojcze
Romanie Cieślak!
Dziękując Bogu za dar
Twojego życia i obecności
wśród nas, z okazji Urodzin i Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
wielu łask Bożych, radości
z pełnionej posługi duszpasterskiej i sił do realizacji
każdego zamiaru. Modlimy
się, by Pan nieustannie
obdarzał Cię błogosławieństwem i pokojem, abyś jak
najowocniej służył budowaniu Królestwa Bożego
na ziemi, prowadząc nas
drogą do świętości.

Parafianie z Porzecza

Mieszkańcy wsi Szembielowce

Rodzina Bondziusz,
wieś Mońkowce

Czcigodnemu Ojcu
Romanowi Cieślakowi
z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, niegasnącego
zapału w posłudze kapłańskiej, życzliwych ludzi obok
i obfitych darów Ducha
Świętego. Niech miłosierny
Jezus obdarzy Cię pokojem
i błogosławi na dalsze lata,
a Matka Boża prowadzi
najpiękniejszą drogą
do świętości. Dziękujemy
za Twoje modlitwy, życzliwość, uśmiech i dobre serce.

Teresa, Helena, Alina
z parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnemu
Księdzu Romanowi
Jałowczykowi
z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia: zdrowia, radości, sił
i wytrwałości w pracy,
ludzkiej życzliwości, Bożego
błogosławieństwa i opieki
świętego Patrona. Niech
Pan obdarza Cię wszelkimi

potrzebnymi łaskami.
Byli parafianie ze wsi Nowijanka

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Liszykowi
z okazji Imienin i Urodzin
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, Bożej
dobroci, radości w sercu
z każdej chwili posługi
duszpasterskiej, mocnej i
niezachwianej wiary. Niech
Matka Boża otacza Cię
swoją miłością i towarzyszy
na drodze do Chrystusa,
a święty Patron opiekuje się
każdego dnia. Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Liszykowi
z okazji Urodzin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: opieki Matki
Najświętszej, wszelkich łask
od Pana, darów Ducha
Świętego, dużo sił i zdrowia
do realizacji Bożych planów, życzliwych ludzi na
drodze kapłańskiej. Niech
każdy dzień Twej posługi
duszpasterskiej będzie
wypełniony radością
i pokojem, a posługa na
rzecz Boga i ludzi przynosi
obfite owoce.
Kółko Różańcowe św. Józefa
z parafii Wołpa

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Gremzie,
Andrzejowi Kowszukowi
i Jerzemu Jasiewiczowi
z okazji Urodzin z całego serca życzymy dużo
radości, pogody ducha, sił
i cierpliwości w codziennej
posłudze. Niech Pan Wam
błogosławi, Matka Boża
strzeże i wspiera, a Duch
Święty dodaje sił i wytrwałości na wybranej drodze.
Apostolat „Margaretka” z parafii
św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie
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