Sonda
synodalna

2

Ku czci
św. Jana Pawła II

5

Dlaczego bycie
pesymistą jest
szkodliwe

6

Wiadomości
z życia diecezji

7

Grodno

№4 (533),
23 lutego 2020
www.slowo.grodnensis.by

GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

KAŻDA
OFIARA

26 LUTEGO
ŚRODA
POPIELCOWA

początek Wielkiego Postu

JEST GODNA

Przeżywanie okresu Wielkiego Postu przybierało różne formy
w ciągu wieków, lecz zawsze miało ten sam cel – pokutę za grzechy i zjednoczenie się z Panem.
ciąg dalszy na str. 3

ŚWIADEK

працяг на с. 3

NASZYCH CZASÓW
Świętej pamięci ks. prałata Józefa Grasewicza zaliczyć można do wybitnych postaci Kościoła katolickiego na Białorusi. Po pierwsze, był on współzałożycielem
wspólnoty zakonnej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
(Ostrobramskiej). Po drugie, łączyła go więź przyjaźni
z bł. Michałem Sopoćko. Po trzecie, kapłan przyczynił
się do zachowania i ocalenia od zniszczenia słynnego obrazu Jezusa Miłosiernego, namalowanego przez
Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek
św. Faustyny.
ciąg dalszy na str. 6

„Post rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 5, 38-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że
powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego
bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie
tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski”.

SZKOŁA MIŁOŚCI

Granica między dobrem a złem w świecie przechodzi przez
serce człowieka. Jest on uwikłany w zło, w którym uczestniczy
nie tylko jako obserwator i świadek, ale również jako ten, który to zło nosi w sobie. Dlatego dzisiaj Bóg przypomina nam,
abyśmy stawiali opór naszemu wewnętrznemu złu, wymagali
od siebie więcej, przede wszystkim byśmy wystrzegali się nienawiści. Mamy od Pana kategoryczny zakaz zemsty i żywienia
urazy do „synów naszego ludu”.
Nienawiść niszczy nie tylko naszych braci, lecz także nas
samych, a przecież nasze serca – jak mówi św. Paweł – są świątyniami, a „kto je niszczy, tego zniszczy Bóg” (por. 1 Kor 3, 17).
Trzeba o te wewnętrzne świątynie dbać usuwając z nich zło,
a następnie przyozdabiać je kwiatami naszych zdobytych cnót.
Wszelkie zakazy pomagają uwalniać serce człowieka z tego, co
je zniewala, i budować dobro. Praca nad wyrywaniem chwastów zła ma prowadzić dalej: do rozwijania cnót i darów, które
Bóg w nas ulokował. Największą z cnót i największym darem
jest miłość.
Dzisiaj Jezus nie tylko proponuje, lecz odważnie nakazuje
miłować, i to nie tylko tych, których lubimy, lecz także naszych
nieprzyjaciół. Tylko On może stawiać nam takie wymagania,
bo tylko On tak żył i tak kochał. Wpatrujmy się w Chrystusa
i bądźmy posłuszni nie tylko zakazowi nienawiści, ale jeszcze
bardziej temu największemu przykazaniu, które słyszymy z ust
samego Króla Miłości.

Ks. Jerzy Martinowicz
Post Chrystusa nawiązuje do czterdziestoletniej wędrówki Izraela z
niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej i jest pierwowzorem Wielkiego Postu Kościoła przygotowującego się do Wielkanocy.
Będziemy
zastanawiać
się nad tym, jak porzucić
nieuporządkowane przywiązania i na nowo zwrócić się do Boga.
Od samego początku
do zalecanych przez Kościół praktyk pokutnych
należy post, modlitwa i
jałmużna. Oznaczają one

Jedyna
obrona u Boga
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Już szybko rozpoczniemy Wielki Post, czas łaski i zbawienia. Zostaniemy
razem z Jezusem wyprowadzeni na pustynię i poddani pokusie.
szczególną powściągliwość w spożywaniu pokarmów, zwrócenie się
z synowskim oddaniem
do miłosiernego Ojca i
otoczenie miłosierną troską ubogich. „Istnieją trzy
rzeczy, na których trzyma się wiara, wspiera się
pobożność i trwa cnota.
Są to: modlitwa, post i
uczynki miłosierdzia. To,
o co kołata modlitwa,
zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Te trzy
rzeczy stanowią jedno i
dają sobie wzajemnie życie” – twierdził św. Piotr

Chryzolog.
Dziś trudno zrozumieć
sens wielowiekowego i
niezmiennego
nauczania Kościoła. Dominujący
w świecie konsumpcjonizm i materializm zamiast zaspokajać potrzeby, stwarzają wciąż nowe
i często prowadzą do
niekończącego się samozadowolenia.
Człowiek
nie ma nawet czasu, aby
obcować z samym sobą,
z bliźnim i z Bogiem.
Okres Wielkiego Postu jest dla nas niezbędny, bo rzeczywiście

potrzebujemy przygotowania duchowego, odnowy, nawrócenia, abyśmy
mogli w pełni zanurzyć
się w misterium świąt
paschalnych. To czas
szczególnego działania
Boga, który obdarza nas
potrzebnymi łaskami. Nie
czyni tego jednak wbrew
naszej woli, dlatego niezbędna jest nasza otwartość na Bożą łaskę,
którą otrzymujemy w
sakramentach świętych,
czytając Biblię, uczestnicząc w rekolekcjach i nabożeństwach.

Drodzy Czytelnicy!

Pouczeni słowami św. Piotra Chryzologa pamiętajmy o tym, że modlitwa, uczynki miłosierdzia i
post są naszą jedyną obroną u Boga. Tym trzem obszarom sens nadaje miłość jako najważniejsza
przestrzeń wolności, którą obdarzył nas Stwórca.
Przeżywając tegoroczny czas wielkopostnej zadumy, nadajmy całemu naszemu życiu znaczenie,
odnieśmy je do Chrystusa i rozświetlijmy je światłem Ewangelii!

Jaka jest moja miłość do drugiego człowieka?
Czy nie ma takich osób do których żywię
nienawiść?

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Mt 4, 1-11
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony
przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści
nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł
do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te
kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane
jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»”. Wtedy wziął Go diabeł
do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika
świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się
w dół, napisane jest bowiem: «Aniołom swoim da rozkaz co
do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie
uraził swej nogi o kamień»”. Odrzekł mu Jezus: „Ale napisane
jest także: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego»”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę,
pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i
rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz
mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie!
Jest bowiem napisane: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

SZKOŁA POSŁUSZEŃSTWA

Pustynia, miejsce naznaczone śmiercią, staje się czasem kolebką nowego życia. Tam właśnie wędrujący lud stał się Narodem Wybranym: otrzymał Prawo i zawarł Przymierze z Bogiem.
Na pustyni Jezus przygotowywał się do swojej zbawczej misji
i przezwyciężył pokusy szatana. W ten sposób potwierdził, że jest
prawdziwym Synem Bożym, którego pokarmem jest wypełnienie
woli Tego, który Go posłał.
Pustynia to także miejsce walki o przetrwanie. Uczy ona pokory i posłuszeństwa. Przypomina, jak kruche jest nasze istnienie.
Przekonuje zarazem, że do życia wystarczą rzeczy najprostsze.
Na pustyni człowiek uczy się zawierzenia Bogu i synowskiego poddania się Jego woli. Nieposłuszeństwo Adama sprowadziło
śmierć na wszystkich (por. Rz 5, 15), ale Bóg nie pozostawił człowieka samemu sobie i nie wydał na pastwę bezsilności wobec zła.
Posłuszeństwo Jezusa sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie (por. Rz 5, 18).
Każdy z nas ma swoją pustynię – miejsce walki z pokusami,
ale i dojrzewania w zawierzeniu Bogu. Jesteśmy dziś zaproszeni,
u progu Wielkiego Postu, by wyjść na tę pustynię, by wejść w czas
odosobnienia, które trwa czterdzieści dni. Jak Naród Wybrany
możemy w tym czasie pielgrzymować do wnętrza własnych sumień i tak jak Jezus opowiedzieć się za Bogiem, a nie przeciwko
Niemu. Jeśli zaufamy mądrości Ewangelii, wyjdziemy z każdej
próby zwycięsko. W czasie Wielkiego Postu wstąpmy do Jego
szkoły posłuszeństwa!

Czy potrafię odrzucać pokusy i odnosić zwycięstwa?
Czy jestem posłuszny Bogu?
Ks. Jerzy Martinowicz

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Relacji Społecznych
i Prawnych z Władzami Świeckimi

1. Co Państwo wiedzą o nauce społecznej Kościoła katolickiego?
2. Jak Państwo rozumieją stwierdzenie, że wierni świeccy
są powołani do misji apostolskiej we współczesnym świecie?
3. Czy zauważają Państwo pasywność wiernych świeckich
w sprawach Kościoła w życiu społecznym? W jaki sposób
można wzbudzić w nich większą odpowiedzialność
za sprawy społeczne Kościoła?
4. Na czym powinna się opierać misja społeczna świeckich
katolików w naszym – białoruskim – społeczeństwie?
5. Co Państwa zdaniem wymaga uwagi w relacjach między
Kościołem a państwem?
6. Co w relacjach między Kościołem a państwem uważają
Państwo za najważniejsze i najpotrzebniejsze?

Komisja ds. Posługi Charytatywnej

1. Czy wiedzą Państwo o istnieniu organizacji „Caritas”?
2. Czy brali Państwo kiedykolwiek udział w akcjach
organizowanych przez „Caritas” (zbiórka środków dla
potrzebujących, pomoc biednym itd.)?
3. Czy istnieje oddział (filia) „Caritas” w Państwa parafii?
4. Czy byliby Państwo zainteresowani we współpracy
z „Caritas” i w jakiej formie (np. wsparcie pieniężne,
praca, wolontariat)?
5. Państwa zdaniem, kto dziś najbardziej potrzebuje
pomocy „Caritas”?
6. Jakie zapotrzebowania mają wierni Państwa parafii?
Jakie grupy społeczne przede wszystkim potrzebują
pomocy charytatywnej?

Komisja ds. Duszpasterstwa Ogólnego
i Specjalistycznego

1. Jakie formy duszpasterstwa istnieją w Państwa parafii?
2. Czy uważają Państwo zaangażowanie kapłanów
w tę działalność za wystarczającą?
3. Jaką rolę świeckich widzą Państwo w działalności
pasterskiej w Państwa parafiach?
4. Państwa zdaniem, czy istnieje potrzeba założenia
Diecezjalnej Szkoły Formacji Animatorów?
5. W jaki sposób można włączyć wiernych w działalność
pasterską Kościoła?
6. Jakie formy duszpasterstwa specjalistycznego wydają się
Państwu nieodpowiednie lub jakich brakuje?
7. Jakie propozycje mają Państwo odnośnie ogólnodiecezjalnych programów duszpasterskich?

Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego
i Życia Sakramentalnego

1. Czym dla Państwa jest liturgia? Jak rozumieją Państwo
ten wyraz?
2. Czy istnieją w Państwa parafiach lokalne tradycje,
związane z przeżywaniem niedzielnej Eucharystii?
3. Czy warto celebrować osobne Msze św. dla dzieci
i młodzieży?
4. Państwa zdaniem, co trzeba zrobić, by pogłębić
u wiernych świadomość, że regularny udział w niedzielnej
Mszy św. oraz nabożeństwach parafialnych jest konieczny?
5. Państwa zdaniem, jakie zmiany trzeba wprowadzić,
by bardziej owocnie przygotowywać wiernych
do przyjęcia sakramentów chrztu, spowiedzi,
Komunii św., bierzmowania, małżeństwa?
6. Czy chcieliby Państwo, by powrócił zwyczaj
„Wieczystych adoracji” w parafiach diecezji (zgodnie
z tradycją w ciągu każdego roku w jednej z parafii
odbywa się nieustanna adoracja eucharystyczna
w intencjach diecezji grodzieńskiej)?
7. Czy uważają Państwo, że kościoły i kaplice diecezji
są wystarczająco otwarte dla modlitwy i adoracji
Najświętszego Sakramentu?
8. Czy warto stworzyć Diecezjalny Kurs Formacji
Liturgicznej Wiernych?

Podkomisja ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej

1. Jak Państwo sądzą, na jakim poziomie znajduje się śpiew
i muzyka kościelna w Państwa parafiach?
2. Czy istnieją w Państwa parafiach chóry czy schole
kościelne? Jeśli tak, jaki mają stopień przygotowania?
3. Czy widzą Państwo potrzebę stworzenia w diecezji szkoły
do przygotowywania organistów i muzyków kościelnych?
4. Jaki mają Państwo stosunek do koncertów lub innych
wydarzeń organizowanych w kościołach i kaplicach?
5. Jakie mogą Państwo zaproponować warunki dla wystąpień
świeckich muzyków w kościołach i kaplicach diecezji?
6. Czy dostrzegają Państwo konieczność wydania nowych
śpiewników? Jaki język Państwa zdaniem powinien mieć
pierwszeństwo (polski, białoruski, rosyjski)?

Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy chętny.
Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu pod adres:
230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub mailowo: synodus.
grodnensis@gmail.com.

№4

3

NA DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

23 lutego 2020

KAŻDA OFIARA JEST GODNA
Dzisiaj niektóre z wielkoposnych praktyk świętych mogą nas szokować.
Niektóre ze stosowanych przez nich umartwień wykraczały poza okres Wielkiego Postu i towarzyszyły
świętym codziennie. Przed rozpoczęciem okresu pokutnego przyjrzymy się kilku takim przykładom,
żeby zainspirować się wzorem miłości i oddania Jezusowi.

ciąg dalszy ze str. 1

ŻYCIE NA SŁUPIE

40 DNI – 40 ORZECHÓW

SZATA, KTÓRA DRĘCZY CIAŁO

Papież Franciszek
„Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni”
(Mt 5, 4)... Często
mówiłem o darze
łez i jego wartości.
Czy można chłodno kochać
kogoś? Czy można kochać
z obowiązku? Wiadomo, że
nie. Są ludzie zasmuceni, których trzeba pocieszyć. Ale są
też pocieszeni, których należy
zasmucić, obudzić. To ludzie,
którzy mają kamienne serce
i oduczyli się płakać. Trzeba
obudzić tych, których nie porusza ból innych osób…
Fragment przemówienia
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 12.02.2020

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz

Św. Szymon Słupnik urodził się w końcu
IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji. Chcąc
poświęcić życie Bogu, rozdał swój majątek
ubogim i wstąpił do zakonu eremitów. Jednak dosyć szybko opuścił klasztor, tęskniąc
za życiem pustelniczym. Zaczął prowadzić
niezwykle ascetyczny styl życia. Pokarm
ograniczył do minimum nie tylko w czasie
przeżywania Wielkiego Postu, lecz każdego
dnia. Krępował swe ciało sznurem z łyka palmowego, gęsto przetykanym cierniami. Pewnego razu kazał zamknąć się w kamiennej
cysternie na wodę. I mieszkał w tak ciasnej
pieczarze, że nie mógł w niej rozprostować
nóg.
Przez jakiś czas Szymon zamieszkał
w pobliżu miasta Antiochii – centrum ówczesnego życia chrześcijańskiego. Tam zbudował kamienny słup z małą platformą,
na której przebywał przez 40 lat. Przed deszczem i upalnym słońcem chronił go jedynie płaszcz z kapturem. Większą część życia
święty poświęcił modlitwie stojąc na słupie.
Wiele godzin także spędzał na kontemplacji.
Kamienny słup początkowo miał 3 metry wysokości. Z czasem został podwyższony
do ok. 18 metrów. Z tej wysokości Szymon
głosił kazania ludziom, którzy gromadnie
przychodzili się tu modlić. W taki sposób nawrócił wiele tysięcy przybyszów z pogańskiej
Arabii i Persji. Przychodzono do niego po poradę, proszono o wstawiennictwo przed Panem Bogiem tak w sprawach prywatnych, jak
publicznych.
Po śmierci Szymona na miejscu, gdzie
stał słup, wybudowano świątynię. Później
została ona zburzona. Dziś stoi tam ołtarz.

Św. Andrzej Świerad z Polski żył w czasach,
gdy chrystianizacja społeczności była jeszcze
powierzchowna i dotyczyła głównie wyższych
warstw (X w.). Jedną z zasług świętego było
rozpowszechnienie wiary mianowicie spośród
prostego ludu.
Po wstąpieniu do zakonu benedyktynów
Andrzej Świerad prowadził życie pełne trudów i umartwień, zdziwiając ludzi własną pokorą. Przez trzy dni w tygodniu zupełnie nic
nie jadł: w poniedziałek, środę i piątek. Zaś
na Wielki Post brał od opata tylko 40 orzechów
włoskich, które były jedynym jego pokarmem
przez osiem tygodni, z wyjątkiem sobót i niedziel, kiedy przyjmował wspólny posiłek wraz
ze współbraćmi.
Po ukończeniu czterdziestu lat zakonnik
otrzymał zgodę na życie pustelnicze. Zgodnie
z regułą zakonu, wraz z uczniem, św. Benedyktem, co tydzień udawali się do pustelni oddalonej o pół dnia drogi i wracali na sobotni
wieczór i całą niedzielę do wspólnoty. W odosobnieniu zajmowali się karczowaniem lasów.
Pracując przez cały dzień, noc Świerad starał się spędzać na modlitwie, pozostawiając
trochę czasu dla snu. Jednak aby nawet sen
sobie uprzykrzyć, siadał na pieńku, otoczonym
ostrymi prętami, a na głowę zakładał koronę
z drewna z zawieszonymi czterema kamieniami, o które uderzał przy każdym skłonie. Ponadto pustelnik nosił na sobie mosiężny łańcuch, który po pewnym czasie wrósł w ciało.
To właśnie było bezpośrednią przyczyną jego
śmierci, gdyż po pęknięciu naskórka wywiązało się zakażenie. Współbracia dowiedzieli się
o łańcuchu, gdy myjąc ciało przed pogrzebem
zauważyli klamrę na brzuchu.

Św. Faustyna Kowalska (1905-1938) z Polski, zakonnica, autorka słynnego „Dzienniczka”,
też praktykowała stałe umartwienia ciała. W jej
przypadku była to włosiennica. Po łacinie zwie
się ona „cilicium” (od Cylicji – krainy z której
pochodził św. Paweł). Włosiennicą była surowa
w formie szata pasterska, wykonana z szorstkiej
sierści kozy albo wielbłąda. W Biblii wspomina
o niej prorok Izajasz (Iz 50, 3), nazywając worem,
gdyż „cilicium” rzeczywiście przypominało odwrócony wór z wyciętym otworem na głowę.
W katolickich klasztorach włosiennicę noszono dosyć powszechnie. Zakładano ją pod habit
albo sutannę, więc nikt poza najbliższym otoczeniem zakonnika czy zakonnicy nie wiedział o ich
umartwieniu. W czasach bardziej współczesnych
nazwę “włosiennica” zaczęto odnosić również
do kolczastej metalowej opaski lub łańcucha noszonych na udzie.
Każda osoba zakonna, która chciała pokutować przez noszenie włosiennicy, powinna była
otrzymać pozwolenie na to od przełożonego,
kierownika duchowego lub spowiednika. Tak
było i w przypadku s. Faustyny. Z „Dzienniczka”
wynika, że dostawała pozwolenie na noszenie
włosiennicy na przykład przez jedną Mszę na jakiś czas. Czas od czasu jej przełożona godziła się
na noszenie włosiennicy więcej niż dwie godziny
dziennie.
Św. Faustyna pokutowała, by wyprosić łaski
dla dusz grzeszników, wymodlić dla nich wieczne
zbawienie w niebie. Zakonnica notowała w swoim „Dzienniczku”: „Dziś nosiłam siedem godzin
pas łańcuszkowy, aby uprosić danej duszy łaskę
skruchy, w siódmej godzinie doznałam odpocznienia, gdyż dusza ta już we własnym wnętrzu
doznawała odpuszczenia, choć jeszcze się nie
spowiadała” (Dz. 1247-1248).
Angelina Marciszewska

Ks. Witalij Sidorka

Jeśli chodzi o współczesne rozumienie i przeżywanie postu, nie odważyłbym się powiedzieć, że w kościele zaszły jakieś radykalne zmiany. Post, jak i wiele
wieków temu, jest skuteczną praktyką ascetyczną, która pomaga chrześcijaninowi przywrócić jego duchowość, ożywić relacje z Panem, a także zwrócić uwagę na pomoc bliźniemu. Z drugiej strony, każda epoka, a nawet każde pokolenie ludzi wierzących, wnosi coś odrębnego do rzeczywistości kościelnej. I my też
nie jesteśmy wyjątkiem.
Spróbujmy podkreślić kilka „różnic” w przeżywaniu postu między nami, a przodkami w wierze. Pierwszym, możliwie najbardziej rozpowszechnionym, jest
ograniczenie w jedzeniu. Praktyka ta jest znana od początku chrześcijaństwa. Należy zdać sobie sprawę, że zrezygnowanie z niektórych nie postnych potraw
dla katolików średniowiecza kosztowało by ich znacznie więcej, niż nas. W ich codzienności mięso nie było często dostępne, nie mówiąc już o wszelkiego rodzaju
kiełbaskach, wyrobach cukierniczych, itp.
Drugą rzeczą jest uzależnienie od kultury masowej, przede wszystkim przemysłu rekreacyjnego. Rezygnacja z publicznej rozrywki i festiwali kilka wieków
temu nie była aż tak ciężką próbą, ponieważ było ich niewiele. Współczesnemu człowiekowi czasami jest bardzo trudno zrezygnować z oglądania ulubionego
serialu lub programu telewizyjnego, ograniczyć dostęp do internetu lub słuchania ulubionej muzyki podczas postu.
Trzecią rzeczą, która była prawie niemożliwa w przeszłości, to konkurencja postu i diety. Dostępność taniej i wysokokalorycznej żywności i nadużywanie jej
doprowadziło do powstania różnego rodzaju technik i form zdrowego stylu życia. Tendencja do identyfikowania jednego z drugim prowadzi do nieodpowiedniego
zrozumienia tego, czym jest post. Często ten czas zamienia się w kolejną okazję, aby poprawić kondycję fizyczną, a także przygotować się do letniego wypoczynku.
Należy rozumieć, że post jest nie tylko powodem, aby porzucić coś lub ograniczyć się do czegoś, ale aby przyjrzeć się do swojej chrześcijańskiej codzienności:
jakości życia sakramentalnego, regularności czytania Pisma Świętego, literatury religijnej, itp. Jest to również dobra okazja, aby naprawić „spalone mosty”
z drugą osobą poprzez przebaczenie, nawiązanie dialogu i dawanie jałmużny.

Już trzy dziesięciolecia osoby konsekrowane służą Kościołowi na Białorusi. Możemy zauważać je w parafiach
i organizacjach charytatywnych.
Bez nich trudno byłoby wyobrazić sobie proces katechizacji
i wychowania młodych ludzi.
Wiele uwagi poświęcają duszpasterstwu rodziny, rozwojowi
katolickich mediów społecznościowych itp.
Obecność osób konsekrowanych
jest opatrznościowa i bardzo
ważna w naszych czasach. Będąc w amoralnym bagnie, świat
potrzebuje świadków żyjących
zgodnie z radami ewangelicznymi.
Bycie świadkiem nie jest łatwe. Świadek bardzo często jest
znakiem nagany. Ale jednocześnie także światłem świata
i solą ziemi (por. Mt 5, 13-16),
gdyż w duchową ciemność wnosi boskie światło i sól wartości
moralnych. Świadek jest również znakiem powstania wielu
z grzesznego niewolnictwa, ponieważ jego przykład pomaga
odzyskać utraconą nadzieję.
Fragment homilii podczas Mszy
św. z okazji Ogólnokrajowego
Dnia Życia Konsekrowanego
na Białorusi w Katedrze
Grodzieńskiej, 10.02.2020

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Obchody Dnia
Chorego przypominają nam, jak
wielkim darem dla
całego Kościoła jest
tajemnica Krzyża,
w której w szczególny sposób uczestniczą osoby chore. Każda choroba
jest wzięciem na siebie krzyża
Jezusa Chrystusa, jest podążaniem za Zbawicielem ciernistą
drogą, naznaczoną smutkiem,
cierpieniem, łzami…
Gdy czytamy Ewangelię, widzimy, z jaką miłością i troską
pochylał się Pan Jezus nad ludźmi cierpiącymi: kalekimi, trędowatymi, ubogimi, zniewolonymi
przez grzech lub inne zło. Pan
Jezus nikogo nie odrzuca, nikim
nie gardzi, na każdego spogląda
z miłością, ponieważ nikt z ludzi
nie jest Mu obojętny. Co więcej,
w tajemnicy swej męki i śmierci
Chrystus Pan sam uczynił się
słabym, wzgardzonym, poniżonym, a więc sam doświadczył,
czym jest cierpienie.
Fragment homilii podczas Mszy św.
z okazji Światowego Dnia
Chorego w kościele
w Sopoćkiniach, 11.02.2020
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 Przyjmując zaproszenie
Prezydenta Republiki Malty,
władz i Kościoła katolickiego
kraju, Ojciec Święty Franciszek odwiedzi wyspy Maltę i
Gozo. Zostanie 3 papieżem,
który złoży wizytę na archipelagu Maltańskim. Pierwszym papieżem, który przybył
na wyspy był Ojciec Święty
Jan Paweł II. Odwiedził Maltę
dwukrotnie: w 1990 roku
i 2001 roku. Papież Benedykt XVI był na wyspie
z wizytą w 2010 roku. Podróż
apostolska papieża Franciszka na Maltę zaplanowana
jest na koniec maja tego roku.
 Prefekt Dykasterii
do Spraw Świeckich, Rodziny
i Życia kard. Kevin Farrell
przyjął przedstawicieli Federacji Skautingu Europejskiego. Zwrócił uwagę na znaczenie katolickich organizacji
harcerskich „w czasie, gdy rodzina zmaga się z kryzysem”.
Na spotkaniu podkreślono,
że w pracy pedagogicznej
organizacje harcerskie nie
zastępują rodziców, głównym
zadaniem jest wspieranie rodzin w wychowaniu. Obecnie
do Federacji Skautów należą
organizacje z 21 krajów europejskich, zainteresowanie
wyrażają również skauci
ze Stanów Zjednoczonych,
Kanady i Meksyku.
 Gobeliny Rafaela Santiego na temat Dziejów Apostolskich były wystawiane
przez tydzień w Kaplicy
Sykstyńskiej w Watykanie.
Zazwyczaj są one przechowywane w słynnej sali VIII
znanej jako „sala Rafaela”.
Ich eksponowanie odbyło się
w ramach obchodów 500-lecia śmierci umbryjskiego
mistrza. Gobeliny były tkane według szkiców artysty
w latach 1515-1519 na zlecenie papieża Lwa X w celu
wykończenia dolnej części
ścian Kaplicy Sykstyńskiej.
W ten sposób odwiedzający
Muzea Watykańskie mieli
okazję zobaczyć arcydzieła
sztuki w środowisku, dla
którego zostały stworzone.
 11 lutego najstarsza katolicka zakonnica na świecie
s. Andrzeja Randon, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego de Paulo,
skończyła 116 lat. Mieszka
w domu spokojnej starości
w Tulonie (Francja). Zakonnica jest także najstarszą
obywatelką kraju (od 2017) i
Europy (od 2019). Po Japończyku Kane Tanaka, który
ma 117 lat, s. Andrzeja jest
drugim najstarszym mieszkańcem naszej planety, której
dokumenty to potwierdzają.
 Katolicki ksiądz i wokalista z Irlandii o. Ray Kelly
chce reprezentować swój
kraj na Eurowizji. Ma już
piosenkę, którą chciałby wykonać w tym roku na Konkursie Piosenki w Rotterdamie
(Holandia). Według księdza
„jest to Ewangelia z nutką westernowego country”.
Ksiądz Ray stał się sławny
w 2014 roku śpiewanym kazaniem do melodii „Hallelujah” podczas jednego ze
ślubów w swojej parafii w Oldcastle. Nagranie tego filmu
stało się hitem na YouTube.
W 2018 roku ksiądz wziął
udział w konkursie „British’s
Got Talent” („Wielka Brytania ma talent”). Wkrótce
ukaże się trzeci album z piosenkami w jego wykonaniu.
vaticannews.va; credo.pro;
ekai.pl
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ciąg dalszy wywiadu z poprzedniego numeru

W ostatnim numerze „Słowo Życia” ks. kanonik Aleksander
Mackiewicz, doktor teologii biblijnej i wykładowca Pisma Świętego
w grodzieńskim Wyższym Seminarium Duchownym, mówił o wartości czytania Biblii i natchnieniu jej tekstów. W trakcie rozmowy
zostały podane praktyczne wskazówki dla wiernych na temat
poznania Świętej Księgi.
– Biblia powstała tysiąc
lat temu. W jaki sposób pasuje ona do współczesnej
rzeczywistości, zachowując
aktualność i udzielając odpowiedzi na niepokojące pytania?
– „Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga
naszego trwa na wieki” –
czytamy w Księdze Izajasza
(Iz 40, 8). „Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa moje
nie przeminą” – mówi Pan
Jezus (Mk 13, 31). „Żywe
bowiem jest słowo Boże,
skuteczne […], zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” – pisze autor Listu do
Hebrajczyków (Hbr 4, 12).
To tylko niektóre z licznych
tekstów biblijnych podkreślających aktualność i
nieprzemijalność
Słowa
Bożego.
Mijają wieki i tysiąclecia, zmienia się świat i człowiek razem z nim, ale natura ludzka jest niezmienna.
Problemy i wyzwania, niebezpieczeństwa i zagrożenia – mimo ogromnej
przepaści miejsca i czasu
dzielącej
współczesnego człowieka od autorów,
bohaterów i pierwotnych
adresatów Ksiąg biblijnych
– w gruncie rzeczy pozostają te same, podobnie jak
niezmienna jest droga prowadząca do zbawienia, którą wskazuje nam Pan Bóg
w słowie Pisma Świętego.
Dlatego Biblia jest wciąż
(i pozostanie na zawsze)
najbardziej czytaną na
świecie Księgą, tłumaczoną na najwięcej języków,
drukowaną w największych
nakładach, sprzedawaną i
rozpowszechnianą za darmo w największych ilościach.
– Od czego lepiej zacząć
czytać Biblię? Jakie są sposoby poznania Pisma Świętego i na czym one polegają?
– Tym, którzy wcześniej w ogóle nie czytali
Biblię, radziłbym zacząć
jego lekturę od Nowego
Testamentu, a konkretnie
od Ewangelii, które przybliżą Osobę Jezusa Chrystusa,
Jego słowa i czyny. Po przeczytaniu całego Nowego
Testamentu trzeba „zmierzyć się” ze Starym, który
w świetle Nowego staje się
o wiele bardziej zrozumiały
i niewątpliwie bliższy.
Dobrze byłoby postawić
sobie za cel przeczytanie
całego Pisma Świętego
– jest to przecież najważniejsza, jedyna w swoim
rodzaju Księga, będąca dla
nas chrześcijan źródłem
wiary. Nie radziłbym jednak
się spieszyć, aby ogarnąć
Biblię jak najszybciej. Lepiej jest czytać wolniej, lecz
systematycznie: krótkimi
urywkami, próbując zastanawiać się nad tekstem.

W ten sposób z czasem „zasmakujemy” w czytaniu Pisma Świętego, i jego lektura
stanie się naszą codzienną
potrzebą serca.
W Internecie można
znaleźć różne plany czytania Biblii, sugerujące
zapoznawanie się z poszczególnymi
Księgami
w odpowiedniej kolejności. Możemy jak najbardziej
z nich korzystać. Nie radziłbym natomiast korzystać
z planów i poradników,
które obiecują czytelnikowi, że na przykład za
ich pomocą pozna Pismo
Święte w trzy dni lub po
przeczytaniu dziesięciu wybranych „najważniejszych”
fragmentów itp. Raczej nie
oczekujmy, że tego typu
„pomoce biblijne” pogłębią naszą znajomość Słowa
Bożego czy wzbudzą zamiłowanie do jego lektury.
Oczywiście, dla zrozumienia trudnych, niejasnych dla nas miejsc
w Biblii możemy korzystać
z różnych pomocy: przede
wszystkim z przypisów i komentarzy w samym Piśmie
Świętym (jeśli w naszym
wydaniu takie są), jak również ze specjalistycznych
komentarzy teologów, biblistów czy duszpasterzy, z
atlasów biblijnych, różnych
przewodników, słowników,
encyklopedii. Tego typu pomoce bardzo ułatwią zrozumienie różnych zawiłości
i tajemnic tekstu biblijnego.
– W jakich źródłach należy szukać komentarzy do
Pisma Świętego, aby nie trafić na swobodne i subiektywne interpretacje?
– Trzeba przyznać, że Biblia, z racji chociażby swej
starożytności i przynależności do innego, zupełnie
obcego nam środowiska
kulturowo-cywilizacyjnego,
jest Księgą trudną, nieraz
wręcz tajemniczą, otwartą
na różne interpretacje. Dlatego poprawne odczytanie
sensu tekstów sakralnych

nierzadko wymaga niemałej wiedzy specjalistycznej.
Niestety, zdarza się, że
zadania wyjaśniania czy komentowania Pisma Świętego podejmują się ludzie
niemający odpowiedniego
przygotowania naukowego lub pragnący, z różnych
powodów, dokonać świadomej manipulacji tekstem. Tak powstają komentarze i inne „pomoce biblijne”, które odzwierciedlają
jakieś subiektywne przekonania ich autorów i które,
w konsekwencji, zamiast
wyjaśniać, zaciemniają lub
wręcz wypaczają sens tekstów Pisma Świętego. Aby
zminimalizować ryzyko trafienia na tego typu literaturę, dobrze jest korzystać
z pozycji wydawanych przez
solidne, renomowane wydawnictwa, które z reguły
bardzo dbają o swoją reputację i nie drukują książek
wątpliwej wartości. Jeśli
jest to możliwe, możemy
się zapoznać z biogramem
autora, aby się dowiedzieć,
czy posiada on odpowiednie wykształcenie specjalistyczne i czy zajmuje się
zawodowo dyscyplinami
związanymi z Biblią.
Pamiętajmy
również
o tym, co w teologii nazywane jest analogią wiary:
Pismo Święte, które jest
objawieniem Bożym, nie
może zawierać w sobie
oczywistych i niepokonalnych sprzeczności ani
treści będących zaprzeczeniem
podstawowych
prawd wiary. Jeśli więc
w komentarzu biblijnym
lub w innej tego typu pozycji znajdujemy twierdzenia
zbyt ekstrawaganckie, które budzą nasz wewnętrzny
sprzeciw, ponieważ nie dają
się pogodzić z wyznawanymi przez nas prawdami
wiary lub stoją w wyraźnej
sprzeczności z innymi tekstami Pisma Świętego, traktujmy to jako sygnał ostrzegawczy: być może, mamy
do czynienia z, delikatnie

mówiąc, niezbyt wartościową publikacją.
– Czy możemy dosłownie interpretować Pismo
Święte?
– Aby odpowiedzieć na
to pytanie, posłużę się prostą analogią. Wyobraźmy
sobie, że znajdujemy się w
księgarni, która proponuje
czytelnikom bardzo różnorodną literaturę: encyklopedie, słowniki, podręczniki
nauk ścisłych, oficjalne wydania ustaw państwowych,
jak również literaturę piękną, poezję, sztuki teatralne,
książki dla dzieci, antologie
starożytnych legend, powieści kryminalne i science
fiction, dzienniki i wspomnienia znanych osób itp.
Czy będziemy interpretować jednakowo dosłownie
każdą z tych pozycji, nie
biorąc pod uwagę ani intencji autorów, ani gatunków i konwencji literackich,
w jakich te dzieła zostały
napisane? Oczywiście, że
nie. Otóż Pismo Święte,
chociaż jako objawienie
Boże stanowi jedność, składa się z wielu Ksiąg, które
powstały w różnych epokach i były adresowane do
różnych kategorii czytelników. Poszczególne Księgi, a
nawet poszczególne części
tej samej Księgi, należą
nieraz do różnych gatunków literackich i przekazują prawdy Boże za pomocą
bardzo rozmaitych środków
wyrazu. Ta wielka różnorodność Biblii wymaga nie
mniej zróżnicowanego podejścia przy interpretacji
jej tekstów.
Jest rzeczą znamienną,
że oficjalny dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pt.
„Interpretacja Pisma Świętego w Kościele” (1993),
prezentując wielką różnorodność metod i podejść
do interpretacji tekstu biblijnego z ich mocnymi i
słabymi stronami, w sposób
jednoznacznie negatywny
ocenia tzw. lekturę fundamentalistyczną, polegającą
na dosłownym, literalnym
traktowaniu
wszystkich
bez wyjątku tekstów Pisma
Świętego, bez należytego
uwzględnienia różnorodności form i gatunków literackich oraz procesów
związanych z powstawaniem Ksiąg natchnionych,
co prowadzi do wynaturzenia przesłania biblijnego i
wypaczenia jego sensu.
– Jak wytłumaczyć teksty
Biblii dzieciom i wychować
w nich zamiłowanie do Pisma Świętego? W jakim wieku należy zaznajamiać dzieci ze Słowem Bożym?
– W Drugim Liście do
Tymoteusza św. Paweł
Apostoł pisze do adresata
piękne słowa: „Od lat […]
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię
nauczyć mądrości wiodącej
ku zbawieniu przez wiarę w
Chrystusie Jezusie” (2 Tm 3,
14-15). Z kontekstu jasno
wynika, że św. Paweł ocenia
bardzo pozytywnie fakt, że
Tymoteusz od wczesnego
dzieciństwa poznawał Bi-

blię – Słowo Boże. Czy coś
stoi na przeszkodzie, aby i
dzisiaj mali chrześcijanie
poznawali Pismo Święte?
Wydaje się, że zapoznawanie dziecka z treściami
biblijnymi można rozpocząć wtedy, gdy jest ono
w stanie zrozumieć najprostsze historie opowiedziane przez rodziców.
W Piśmie Świętym jest
niemało treści prostych
w formie, a zarazem bardzo
barwnych, poruszających
wyobraźnię dziecka, które
doskonale nadają się do
opowiadania przez rodziców: stworzenie świata i
człowieka, potop, wieża
Babel, niektóre wydarzenia
z dziejów patriarchów, z życia królów i proroków izraelskich, a w Nowym Testamencie wybrane epizody
z życia i działalności Pana
Jezusa, zwłaszcza cuda
dokonane przez Niego…
Oczywiście, dziecko zrozumie to wszystko na swój
sposób, nieco naiwnie. Nie
martwmy się z tego powodu i nie próbujmy małemu
narzucać treści przekraczające jego możliwości poznawcze. Wszystko ma swój
czas, i w miarę dorastania,
dziecko będzie rozumiało
Słowo Boże coraz lepiej i
głębiej.
Doskonałą pomocą jest
tzw. Biblia dla dzieci, w której obok odpowiednio dobranych fragmentów Pisma
Świętego, przekazanych w
prostym, dostępnym języku,
umieszczone są wspaniałe
ilustracje. Taka Biblia posłuży dziecku przez wiele
lat: najpierw można wspólnie z nim oglądać ilustracje
i opowiadać o tym, co na
nich jest przedstawione;
z czasem, gdy nauczy się
czytać, będzie samo sięgało
do tekstu, a gdy dorośnie
i weźmie w ręce „zwykłe”
Pismo Święte, pozostanie
mu wspaniała pamiątka
z dzieciństwa – pierwsza
„własna” Biblia.
– Czy warto kontynuować czytanie Biblii, gdy się
nie rozumie tego, co zostało
przeczytane?
– Nie zniechęcajmy się,
jeśli czegoś w niej nie rozumiemy. Im więcej będziemy
czytać Pismo Święte, tym
lepiej będziemy je rozumieć. W poznawaniu Słowa
Bożego jesteśmy trochę
podobni do niemowląt,
które uczą się rozmawiać,
słuchając słów rodziców,
zwłaszcza matki. Najpierw
niemowlę nie rozumie, co
mama i tata do niego mówią, potem rozróżnia najprostsze słowa i próbuje
je powtarzać, aż wreszcie,
w stosunkowo krótkim
czasie, dziecko opanowuje
w pełni język rodziców i
coraz swobodniej i łatwiej
nim się posługuje. W Biblii
Pan Bóg do nas przemawia, jak kochający Ojciec
do swych dzieci: im dłużej i
wytrwalej wsłuchujemy się
w Jego Słowo, tym bardziej
staje się dla nas zrozumiałe
i przystępne.
Angelina
Marciszewska
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UŚWIADOMIĆ
WYBITNOŚĆ OSOBOWOŚCI
WIELKIEGO PAPIEŻA

Sześć lat temu, 27 kwietnia 2014 roku, w grodzieńskim
kościele katedralnym św. Franciszka Ksawerego miało miejsce ważne wydarzenie: poświęcono figurę św. Jana Pawła II. Rzeźbę ustawiono, aby uczcić pamięć Papieża, jako
przypomnienie o wybranym Opatrznością Bożą, aby była
dla wiernych zawołaniem do zrozumienia i zachowania
jego doktryny.
Ksiądz kanonik Jan Kuczyński, proboszcz katedry,
wspomina, że idea upamiętnienia osoby św. Jana
Pawła II w rzeźbie powstała za długo przed
faktem, gdy papież został
zaliczony do grona świętych. Grodzieńscy katolicy
próbowali wcześniej zrealizować podobną inicjatywę – postawić pomnik
Ojca Świętego w pobliżu jednego z kościołów
w mieście nad Niemnem,
jednak nie uzyskali na to
zgody ze strony władz lokalnych.
„Gdy dowiedzieliśmy się,
że papież Jan Paweł II zostanie kanonizowany, postanowiliśmy umieścić jego
figurę w kościele – mówi
ks. Jan. – Chciałem, aby ludzie pamiętali o świętym
człowieku, który tak wiele
zrobił dla Kościoła na Grodzieńszczyźnie, aby modlili
się za jego pośrednictwem,
ponieważ robił wielkie rzeczy za życia. Być może, jako
święty będzie robił jeszcze
więcej – wybłaga Boga
o niezbędne łaski dla wiernych, aby mogli poznać
wielkość Najwyższego”.
Rzeźbę św. Jana Pawła II stworzył słynny grodzieński ceramik i malarz
Wasyl Martyńczuk. Pomagali mu syn Arseniusz
Martyńczuk i uczeń Michał
Łatyszew. „Nie mogę dokładnie powiedzieć, dlaczego właśnie mi powierzono
taką odpowiedzialną pracę
– mówi Wasyl. – Być może
ważną rolę w podjęciu
tej decyzji odegrała moja
specjalizacja
zawodowa,
ponieważ dużo się kształciłem: w Leningradzkiej
Akademii Sztuk Pięknych,
gdzie kształcą fachowców
do renowacji wyłącznie zabytków kultury i w Lwowskim Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej.
Jednak nie wykluczam, że
tak się złożyły okoliczności. Chociaż jestem pewien,
że na tym świecie nie ma
przypadków”.
Wasyl opowiada, że
nie mógł nawet pomyśleć,
że kiedyś będzie musiał
coś stworzyć dla kościoła katedralnego. Zastanawiając się, czy podjąć

pracę nad rzeźbą, wątpił,
ponieważ uważał, że wyrzeźbienie tak kultowej
postaci, jak św. Jan Paweł II, jest bardzo dużą

różnych książek poświęconych Janowi Pawłowi II i
ile jego zdjęć przejrzałem
przed rozpoczęciem pracy!
To były całe stosy materiału – opowiada rzeźbiarz.
– Obejrzałem też wiele filmów, aby poznać mimikę i
rysy twarzy Ojca Świętego.
Nawet dzisiaj, mimo że minęło dużo czasu, mogę natychmiast narysować jego
portret, nigdzie nie podglądając: tak żywy obraz jest
w mojej głowie. Wyraźnie
pamiętam, jaki jest podbródek Jana Pawła II, jakie
kości policzkowe i jak są
osadzone jego oczy. Nie ma
w tym nic nadprzyrodzonego, po prostu tak dużo
o nim przestudiowałem!”.
Kiedy model z gliny
był już gotowy, został on
w wersji próbnej odlany z gipsu. Wynik był zadowalający, a autor zaczął rzeźbić dużą rzeźbę
tym samym sposobem.

że możliwie należałoby
nieco poprawić swoją
rzeźbę – dodać dynamikę
przynajmniej do niektórych fałd na ubraniu, chociaż wszystkie inne rzeźby
w katedrze są statyczne i
nie charakteryzują się barokowym stylem, w którym
ubrania wydają się unosić
pod wpływem wiatru.
Wasyl dzieli się również, że byli ludzie, którzy
myśleli, że teraz zacznie
chodzić po kościołach i
oferować swoje usługi –
odlewać te same rzeźby,
używając form pozostawionych po poprzedniej
pracy. „Oczywiście, gdyby
zwrócili się do mnie z odpowiednią prośbą, na pewno bym to zrobił. Jednak
nie mogę chodzić i proponować swoje usługi tylko
w celu zarobkowym. Jestem bardziej niż pewien,
że w całej tej historii jest
coś głębszego, co może

mówi rzeźbiarz. – Zrobiłem
wiele dla świątyń: z błogosławieństwa kapłanów malowałem ikonostasy w cerkwiach prawosławnych, a
także wykonywałem różne
prace w kościołach. Jednak
robiłem to tylko wtedy, gdy
ktoś mnie znalazł w warsztacie i przekonał, że było
to konieczne. Sam nigdy
nie proponowałem swoich
usług”.
Pomimo że, według
wyznania wiary Wasyl
jest prawosławny, bardzo lubi Kościół katolicki.
„W trakcie pracy nauczyłem
się kanonów katolickich,
znam nazwy, które nie są
znane zwykłemu wierzącemu – zaznacza. – I to nie
odpycha moje serce, ponieważ wszystko co robię
ma służyć dla wysokiego i
dobrego celu, aby człowiek
trochę się zmienił, uświadomił sobie wieczne wartości i koncepcje. Tematyka sakralna jest dla mnie
bardzo bliska, ponieważ
zawiera wszystko, co przynosi nam korzyść i pozwala
nam poczuć przynajmniej
chwilową ulgę. Wiem na
pewno, że dzieła takie, jak
Madonna z Dzieciątkiem,
obraz Jezusa, wątki Starego i Nowego Testamentu są
bardzo potrzebne ludziom”.
Fakt, że trzeba było
stworzyć figurę św. Jana
Pawła II, Wasyl uważa
za wolę Bożą. „Zrobiłem
wiele w rzeźbiarstwie, malarstwie, grafice i sztuce
użytkowej, jednak to zapewne moja kluczowa praca,
z której jestem bardzo dumny – twierdzi autor. – Mam
nadzieję, że postać wielkiego Papieża i Człowieka
nie tylko budzi w świątyni
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„Dotrzeć do nieba”
W Baranowiczach po raz 9.
odbył się doroczny festiwal
muzyki chrześcijańskiej.
Ponad tysiąc młodych ludzi
zebrało się z całej Białorusi,
żeby swoim śpiewem chwalić
Boga. Na scenie miejscowego Domu Kultury wystąpiły
zespoły „The Crossway”,
„Nowe pokolenie”, „Rybyproject” i „Słowo Życia” (Moskwa).
Punktem zakończenia
była pieśń-modlitwa za Baranowicze, za wszystkich
mieszkańców i organizatorów festiwalu, za dobrobyt
miasta i narodu i za jedność.
Na koniec biskup Antoni
Dziemianko pobłogosławił
wszystkich zgromadzonych.

Procesja wiernych
w Brazylii

200 tys. Brazylijczyków
wzięło udział w dorocznej procesji z figurą Matki
Bożej Patronki Żeglarzy
w Porto Alegre.
Niektórzy czynią to z powodu tradycji, inni z pobożności,
a ktoś nawet z czystej ciekawości. Pielgrzymi modlą się,
śpiewają pieśni, a także idą
w absolutnej ciszy. Wiele osób
szło boso po roztopionym
od upału asfalcie na znak pokuty lub wyrażenia pokornej
prośby wobec Matki Jezusa.
Tradycyjne procesje odbywają się ulicami kilkuset
portów położonych wzdłuż
wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Najliczniejsza ma miejsce
właśnie w Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul.
W przeszłości figurę Matki Bożej spławiano po rzece Guaiba.
W ostatnich latach, ze względu
na bezpieczeństwo pielgrzymów, procesja wiedzie główną
aleją wiodącą do miejscowego
sanktuarium.

Podczas pracy nad figurą Jana Pawła II

odpowiedzialnością.
„Przez długi czas zastanawiałem się, czy podjąć
takie wyzwanie, ponieważ
to znaczy to samo, co rzucić
się w przestrzeń, której nie
znasz – wspomina Wasyl.
– Ale ks. Jan pobłogosławił
mi i ostatecznie przekonał,
mówiąc: „Weź się do pracy,
wszystko się ułoży!”. Do tej
pory nie mogę uwierzyć,
że wyrzeźbiłem tę rzeźbę.
Czasami wydaje mi się, że
to nie byłem ja, że to był
tylko sen”.
Zadaniem rzeźbiarza
było organiczne wpisanie
figury do wnętrza świątyni. Najpierw model 1:2 został wycięty z gliny, gdzie
Wasyl tworzył podstawowe kształty i proporcje,
aby można było zrozumieć, czy ta opcja jest odpowiednia, czy raczej należy coś zmienić. W trakcie
pracy kapłani wchodzili
do warsztatu, patrzyli na
figurę i wyrażali swoje
opinie. Mistrz, oczywiście,
brał pod uwagę życzenia
klientów.
„Nie macie pojęcia, ile

Otrzymała się majestatyczna postać w białym
kolorze, która osiągała
wysokość 237 centymetrów. Aby zainstalować
ciężką rzeźbę w świątyni,
musiałem bezpośrednio
na miejscu zebrać ją kawałek po kawałku z doskonałą precyzją. Przy pomocy rusztowań gipsową
figurę papieża osadzono
w bocznej nawie.
Proboszcz katedry zauważa, że bardzo chciał
umieścić figurę świętego
bliżej ołtarza. Ale tam, niestety, cała przestrzeń była
już zajęta, więc wybrali
prawą nawę boczną przy
kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. „Myślę,
że udało nam się wszystko dobrze skomponować,
ponieważ obok znajduje
się ołtarz Matki Bożej Różańcowej, w którym przechowywane są relikwie
św. Jana Pawła II” – opowiadał ksiądz.
Rzeźbiarz
przyznaje,
że kiedy minęło trochę
czasu od poświęcenia figury, doszedł do wniosku,

Bać się zwolnienia?

Wasyl Martyńczuk wraz z synem Arseniuszem przy rzeźbie Papieża – szczęśliwi,
że podjęli się wyzwania i je zrealizowali

wykraczać poza nasze
rozumowanie. Osoba, która ma obsesję na punkcie
uzyskania
materialnego
zysku, nagrody lub sukcesu, nie może ingerować
w plany Boga. I to nie z tego
że strach, ale dlatego, że
serce nic nie podpowiada –

pewien nastrój estetycznoemocjonalny, ale jest zaproszeniem do głębszego
poznania osobowości, nauki
papieża, przyłączenia się
do duchowego dziedzictwa,
które po sobie pozostawił”.
Kinga Krasicka

W Wielkiej Brytanii rośnie
tendencja do dyskryminacji
kobiet w miejscu pracy ze
względu na macierzyństwo.
Ostatni raport brytyjskiego rządu szacuje, że w ciągu
roku, 54 tysiące kobiet może
stracić pracę lub zostać zdegradowanymi z powodu ciąży
czy konieczności udania się na
urlop macierzyński. Taka rzeczywistość wpływa na wzrost
poziomu aborcji w Zjednoczonym Królestwie. W 2018
roku rekordowa liczba ponad
200 tysięcy kobiet zabiła swoje
dzieci, m.in. z powodu zagrożenia utraty miejsca pracy. Poziom aborcji rośnie zwłaszcza
w grupie kobiet po 30 roku
życia, oraz wśród tych, które są
już matkami.
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Dlaczego bycie
pesymistą jest
szkodliwe?

Jak wierni powinni
trzymać ręce
podczas modlitwy
„Ojcze nasz”
w kościele?
Gesty i postawy ciała uczestników Eucharystii są opisane
w „Mszale Rzymskim”. W ogólnym wprowadzeniu do głównej
liturgicznej księgi kościoła mówi
się, że odprawianie Mszy jest
działaniem Chrystusa i hierarchicznie uporządkowanego ludu
Bożego, dlatego ważne jest, żeby
ułożyć ją tak, „aby osoby duchowne i wierni, zgodnie ze swoją
pozycją, biorąc w niej udział,
otrzymali więcej owoców, dla
których Chrystus Pan ustanowił
Ofiarę eucharystyczną swojego
Ciała i swojej Krwi i powierzył ją
Kościołowi [...] jako wspomnienie męki i zmartwychwstania”
(por. OWMR 16-17).
Gestom i postawom ciała
w ogólnym wprowadzeniu poświęcono jest kilka punktów
(por. OWMR 42-44), ponieważ jest to ważny moment
podczas każdej odprawianej
Mszy Świętej. Podkreśla się, że
należy wziąć pod uwagę opisane wymagania i tradycyjną
praktykę rzymskiego obrzędu,
które przyczyniają się bardziej
do wspólnego dobra duchowego
ludu Bożego niż do zaspokojenia
osobistych pragnień.
Należy zwrócić uwagę na
fakt, że „ta sama postawa ciała,
która powinna być zachowana
przez wszystkich uczestników
jest symbolem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty
zgromadzonych na liturgii, ponieważ odzwierciedla i wzmacnia myśli i uczucia uczestników.
[…] Aby osiągnąć jednolitość
w gestach i postawach ciała
podczas tej samej celebracji
wierni powinni słuchać instrukcji udzielanych przez diakona,
posługującą osobę swiecką lub
kapłana zgodnie z określonymi normami w Mszale” (por.
OWMR 42-43)
Co mówi nam Mszał o gestach podczas modlitwy „Ojcze
nasz”? „Po modlitwie eucharystycznej kapłan, łącząc ręce,
mówi wezwanie do modlitwy
Pańskiej. Następnie, rozkładając ręce, tę modlitwę odmawia
wraz z ludem” (OWMR 152).
Nakaz rozłożenia rąk podczas
modlitwy „Ojcze nasz”, podobnie jak i innych modlitw w trakcie Mszy Świętej, dotyczy tylko
kapłana, który ją odprawia.
Zgodnie z tradycyjną praktyką
rzymskiego obrzędu wierni nie
powtarzają gestów kapłana,
lecz modlą się w ogólnoprzyjętym geście ze złożonymi rękoma.
W tej samej postawie ciała
pozostają diakoni i ministranci.
Nigdzie nie jest napisane, że
mają modlić się z rozłożonymi
rękoma, jak mówią, „w geście
oranta”: ani podczas modlitwy
„Ojcze nasz”, ani podczas innych mszalnych modlitw.
Wiadomo jest, że w niektórych modlitewnych grupach
i ruchach istnieje praktyka
modlenia się z rozłożonymi lub
uniesionymi do góry rękoma, lub
też trzymania się za ręce. W ten
sposób wierni mogą modlić się
w domu, jeśli to im odpowiada.
Jednak podczas Mszy św. w kościele nie ma miejsca na „wynalazki”. Wszyscy tworzymy jedno
ciało w Chrystusie, a nasze gesty
podczas Eucharystii powinny to
przedstawiać.
Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz
Według catholic.by

№4

WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

23 lutego 2020

Dk. Andrzej Strukiel
Przekonania „nigdy nie
mam szczęścia”, „nic mi nie
wychodzi”, „muszę być doskonały” często prowadzą
do porażki. Jeśli ktoś myśli
o kłopotach w kategoriach
„zawsze” i „nigdy”, traktując je jako stale działający
czynnik, to jest pesymistą.
Życie, według takiej osoby,
nie przynosi jej wystarczającej radości.
Ale czy myśli mają tak
silny wpływ? Wielu psychologów uważa, że tak. Ludzki
mózg jest jak odtwarzacz
multimiedialny, który pisze,
zapisuje i wielokrotnie odtwarza wszystkie „pomyślane” ustawienia. Dlatego nie
warto wypełniać się tym,

co może zaszkodzić. Ważne
jest, żeby zadbać o to, aby
nasze myśli były zdrowe.
Pesymista posiada takie cechy, jak zwątpienie
w siebie i swoje działania,
a także nadmierną kategoryczność negatywnych ocen
w stosunku do otoczenia.
Te czynniki określają procesy psychiczne osoby. Po
pierwsze, pesymista łatwiej
wpada w depresję. Po drugie, jego stan zdrowia fizycznego jest znacznie gorszy. Po trzecie, taka osoba
zwykle osiąga mniej sukcesów, niż pozwalają na to jej
umiejętności. Ten kto wie,
jak przezwyciężać trudności, jest silniejszy zarówno

fizycznie, jak i psychicznie,
jest w stanie prawidłowo
zarządzać swoim osobistym
czasem i potrafi cieszyć się
z małych sukcesów. A wtedy
życie dla człowieka nie jest
uciążliwe, lecz staje się nagrodą od Boga.
Papież Franciszek mówi,
że pesymistyczne spojrzenie na rzeczywistość rodzi
gorycz i smutek, więc „poszkodowany” powinien nauczyć się dostrzegać wokół
siebie więcej dobra i wpływ
łaski, która pomaga zwyciężyć zło. Powinien skoncentrować się na tym, co
obiecuje wiara: przyszłość
przygotowaną przez Boga,
nieskończone szczęście i

radość bez najmniejszego
smutku. Pesymista powinien skupić się na Jezusie
Chrystusie, na jego dobroci i miłości, dzięki którym
z pewnością ta cudowna
rzeczywistość powstanie.
Wielu wierzących wierzy,
że to właśnie wiara w Boga
pomaga człowiekowi przywrócić kontakt ze światem
zewnętrznym, znaleźć źródło miłości do życia i poczuć
prawdziwą radość. Pomaga
w rozwiązywaniu problemów i daje nadzieję w przypadku, gdy została utracona.
Dzięki wierze w Boga, jak
jest napisane w Biblii, można „przenosić góry”.
Papież
Franciszek

zauważa, że człowiek musi
myśleć o wszystkim pozytywnie, wtedy jest w stanie
osiągnąć to, czego chce.
Optymizm jest niesamowitą rzeczą: bezwzględnie
nadaje ludzkim marzeniom
i pragnieniom siły, aby
stwarzać rzeczywistość i
ustawić określony kierunek
dla zrealizowania różnych
wydarzeń. Oczywiście, czasami trzeba usłyszeć: „nie
martw się, wszystko będzie
dobrze”. Ale dobrze będzie
nie dlatego, że myślisz pozytywnie, ale dlatego, że
wszechmogący Bóg jest
zawsze przy nas i pomaga
nam.

ŚWIADEK NASZYCH CZASÓW

ciąg dalszy ze str. 1

OJCIEC
ZGROMADZENIA
Mianowicie
w
Kamionce (dekanat Szczuczyn), w niewielkiej parafii
św. Antoniego i Objawienia
Pańskiego, gdzie ks. Józef
Grasewicz przybył razem
z trzema zakonnicami, potajemnie zaczęło powstawać
Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, które za
swój główny cel postawiło
zawołanie papieża Piusa X
„Wszystko odnowić w Chrystusie”. Zakonnice nazywały
ks. Grasewicza swoim ojcem, gdyż opracował on
statuty zgromadzenia, a
następnie był ich kierownikiem duchowym, spowiednikiem,
wygłaszał
rekolekcje i prowadził dni
skupienia.
Siostry wspominają kapłana jako człowieka wielkiej i głębokiej modlitwy.
Kaplica, w której często
skupiał się przed Najświętszym Sakramentem, była
bardzo mała i ciasna, gdyż
mieściła jedynie jeden
klęcznik. Ksiądz przychodził
tam codziennie, aby nabrać
się mocy Bożej i zainspirować się do tworzenia homilii i przemówień.
APOSTOŁ
MIŁOSIERDZIA
W swoich kazaniach
ks. Grasewicz często mówił
o Bogu bogatym w miłosierdzie, a także nawiązywał do Najświętszej Maryi
Panny jako Matki Miłosierdzia. Mówiąc o Bogu, podkreślał Jego najpiękniejszy
przymiot – darowanie czło-

wiekowi grzechów i zaniedbań, jedynie trzeba mieć
wiarę i odwagę, by stanąć
na kolana ze skruchą. A rolę
Maryi widział w tym, że Ona
nieustannie okrywa każdego płaszczem swej opieki.
Ks. Grasewicz doskonale znał historię powstania
pierwszego obrazu Jezusa
Miłosiernego, namalowanego w 1934 roku w Wilnie,
i jego trudny los. W 1956
roku kapłan przywiózł
obraz do kościoła św. Jerzego w Nowej Rudzie (dekanat Grodno-wschód), gdzie
umieścił go na ścianie pomiędzy prezbiterium a centralną nawą. Znajdował się
on tam w ciągu 40 lat.
Z inicjatywy ks. Grasewicza w parafii wprowadzono zwyczaj odmawiania
Koronki do Miłosierdzia
Bożego. To właśnie tutaj na
terenie współczesnej Białorusi zaczął się rozwijać
kult Jezusa Miłosiernego, o
którym dziś zna cały świat.
PRZYJACIEL
BŁOGOSŁAWIONEGO
Ks. Michał Sopoćko, który się troszczył o rozwój
kultu Miłosierdzia Bożego, bardzo się ucieszył, że
obraz trafił z dobre ręce.
Ponadto przez jakiś czas
był on spowiednikiem księdza Grasewicza. Później
w swoich pamiętnikach
wspominał, że ksiądz miał
decydujący wpływ na jego
życie.
Należy podkreślić wielką zasługę księdza Grasewicza w zachowaniu obrazu Jezusa Miłosiernego

od zniszczenia czy zginięcia.
W 1970 roku władze lokalne zdecydowały się zamienić kościół w Nowej Rudzie
na magazyn. Podjechały
ciężarówki do świątyni i
zaczęto z niej wszystko wynosić. Cudem udało się zatrzymać obraz w świątyni,
gdyż nie mieli wystarczająco długiej drabiny, żeby
go zdjąć. Obraz z inicjatywy
ks. Grasewicza został przekazany do Wilna, gdzie pozostaje po dziś dzień.

parafian w trakcie tych ćwiczeń rekolekcyjnych zapisał
następujące zdanie: „Zachęcić wiernych do pracy
nad sobą; zaś tym, którzy
wyrazili chęć do poprawy,
przychodzić z konkretną
pomocą. Rodziny zachęcić,
żeby udoskonalali swe życie na wzór Świętej Rodziny
z Nazaretu”.
U schyłku życia, kiedy
kapłan był już świadom bliskości dnia spotkania z Bogiem, pisał dużo o śmierci

stąd też często do Niej się
zwracał: „Kochana Matko,
kto mnie przygotuje do
tego dnia, jeśli Ty tego nie
zrobisz?”.
Bardzo proste teksty
pisane niebieskim atramentem, dają dużo do
myślenia również współczesnym ludziom. W tych
notatkach tkwi bogactwo
duszy prostego kapłana,
który był wierny Bogu i
potrafił wszystkie swe cierpienia ofiarować Jezusowi

Ks. prałat Józef Grasewicz wraz z ks. biskupem Aleksandrem
Kaszkiewiczem i ks. biskupem Antonim Dziemianko

DUCHOWY
PRZEWODNIK
Gorliwy kapłan pozostawił po sobie wiele notatek,
które po dziś dzień zachowują siostry ze zgromadzenia, na rozwoju którego mu
bardzo zależało. W trakcie
każdych rekolekcji i dni skupienia notował swoje postanowienia w zeszycie. Zapisywał też myśli, którymi później chciał się podzielić z
wiernymi w trakcie kazania.
Po jednych z takich rekolekcji, które odbyły się
w dniach 28-30 sierpnia
1956 r., kapłan zanotował
następujące słowa: „Obudzić
w sobie nieustające pragnienie, aby iść zawsze do
przodu. Dlatego trzeba być
doskonałym, jak doskonały
jest nasz Ojciec niebieski”
(por. Mt 5, 48). Dla swoich

i przejściu do innego świata, do którego chciał się
odpowiednio przygotować.
„Powiedziałem do s. Wandy,
że musimy zbierać się do
nieba, dlatego musimy ciągle pamiętać o najlepszym
przygotowaniu do śmierci”
– zapisał ks. Grasewicz. Kapłan doskonale zdawał sobie sprawę, że w tym może
pomóc Matka Miłosierdzia,

i Jego Matce.
Ks. Grasewicz odszedł
do wieczności 1 marca 2000
roku. Zmarł w wieku 97 lat.
Pochowany jest przy kościele w Kamionce, w którego
obronie twardo i stanowczo
stał przez ostatnie lata swej
kapłańskiej posługi.
Ks. Jerzy Martinowicz

7 marca w kościele
pw. św. Antoniego i Objawienia Pańskiego
w Kamionce odbędzie się Msza św.
za ks. prałata Józefa Grasewicza w 20. rocznicę jego śmierci. Początek o godz. 12.00.
Do udziału w modlitwie za zmarłego kapłana
zaproszeni są duchowieństwo,
osoby konsekrowane oraz wszyscy wierni.

№4

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

23 lutego 2020

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

DZIEŃ MODLITWY DLA DZIEWCZĄT
I KOBIET ODBĘDZIE SIĘ W GUDOGAJACH
Spotkanie organizowane jest w dniach 14-15 marca. Jego
tematem będą słowa: „Serce kobiety – dom i kościół”.
„Jeśli masz ochotę zatrzymać się i oderwać się od codziennych trosk; jeśli pragniesz zobaczyć swoje kobiece serce i
poznać, że może w nim jednocześnie istnieć i dom i świątynia; jeśli czujesz się znudzony i obojętny; jeśli marzysz
spotkać się z Chrystusem pod płaszczem Maryi i pozwolić
Mu działać w twoim życiu, siostry zmartwychwstanki zapraszają Ciebie na dzień modlitwy” – zachęcają organizatorzy.
Wpis trwa do 7 kwietnia. Więcej informacji pod numerami:
(8 033) 903-61-71, s. Maria Pia CR;
(8 029) 109-84-29 – Inessa.

NOWA PARAFIA W DIECEZJI
Świadectwo o rejestracji państwowej otrzymała parafia św. Ojca Pio w Grodnie.
Dokument został podpisany w Światowy Dzień Chorego przez Wiktora Praniuka,
wiceprzewodniczącego Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
Do nowej parafii należy osiedle Grandzicze-2, część Zabłoci i przylegające wioski. Za patrona wspólnoty obrany włoski kapucyn i stygmatyk Ojciec Pio z Pietrelciny, który zadziwił świat swoim niezwykłym życiem i gorącą wiarą. Krzyż Zbawiciela
stał się dla niego szkołą kapłaństwa i źródłem miłości wobec ludzi, których spowiadał, uzdrawiał i pocieszał. Kościół katolicki wspomina świętego 23 września.
Zgodnie z decyzją biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza proboszczem parafii został mianowany ks. Artur Małafiej, który dotychczas pełnił obowiązki wikariusza grodzieńskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki
Miłosierdzia (Augustówek).

WIZYTY BISKUPIE
W Światowy Dzień Chorego ordynariusz diecezji ks. bp Aleksander Kaszkiewicz nawiedził wspólnotę parafialną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza w Sopoćkiniach. W miejscowej świątyni zgromadzili
się ludzie starsi i chorzy, aby wspólnie się modlić w intencji cierpiących.
Wikariusz generalny diecezji grodzieńskiej ks. bp Józef Staniewski w tym
dniu nawiedził kaplicę Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego, gdzie
podczas Mszy św. modlił się wraz z personelem medycznym i pacjentami, którym
udzielił również sakramentu namaszczenia chorych.

WYDARZENIA KULTURALNE
W Nowogródku odbyła się uroczysta ceremonia odsłonięcia płaskorzeźby i
tablicy pamiątkowej ku czci Adama Mickiewicza. Tablice pamiątkowe umieszczono na budynku dawnego gimnazjum dominikańskiego, do którego uczęszczał
poeta. Dziś jest to dom rekolekcyjny przy miejscowej parafii św. Michała Archanioła (zbudowany na fundamentach dawnego gimnazjum). W tym samym dniu w
domu rekolekcyjnym została też uroczyście otwarta i poświęcona nowa kaplica.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy, wspólnota grodzieńskiego WSD zgromadziła się w kaplicy seminaryjnej na Mszy świętej dziękczynnej
w 26 rocznicę poświęcenia ołtarza. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy Józef Staniewski.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
Z racji Światowego Dnia Chorego przedstawiciele „Caritas” diecezji grodzieńskiej nawiedzili ludzi dotkniętych chorobą i cierpieniem, okazali im niezbędne
wsparcie, a także zapewnili, że na miarę swoich możliwości są zawsze gotowi
przyjść z pomocą.

JEDNYM WERSEM
• Pierwsze w tym roku spotkanie duszpasterskie księży diecezji grodzieńskiej odbyło się w Grodnie. • Karnawały dla dzieci odbyły się w grodzieńskich
parafiach Ducha Świętego i św. Franciszka Ksawerego. • Minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej i minister spraw zagranicznych Litwy Linas
Linkeviczius odwiedzili kościół w Gierwiatach (dekanat Ostrowiec). • Rekolekcje
o rozeznaniu życiowego powołania dla młodych mężczyzn przeprowadzili ojcowie karmelici bosi w Gudogaju (dekanat Ostrowiec). • W Dziatłowie odbył się
koncert poświęcony pamięci świętych Jana Bosko i Jana Pawła II. • Proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Wiszniewie (dekanat Smorgonie) ks. Antoni Kozłowski
wziął udział w spotkaniu dla młodzieży poświęconym problemom uzależnienia
i alkoholizmu. • W wieku 35 lat odszedł do wieczności ks. Paweł Borysiewicz,
administrator parafii w Nowojelni (dekanat Dziatłowo).
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy zmarłych
duszpasterzy:
23 lutego 1985 r. – ks. Władysław Mączka, prob. Łunna;
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.

DIECEZJALNE DNI MŁODZIEŻY
ODBĘDĄ SIĘ W LIDZIE
Młodzież katolicka z różnych parafii diecezji grodzieńskiej
zgromadzi się na wspólnym spotkaniu i modlitwie w dniach
25-27 kwietnia w parafii Świętej Rodziny.
Na DDM zaproszeni są uczniowie szkół, studenci szkół
wyższych i zawodowych oraz młodzież pracująca.
Dni Młodzieży diecezji grodzieńskiej biorą swój początek
w 1993 roku, kiedy to biskup Aleksander Kaszkiewicz na wzór
Ojca Świętego Jana Pawła II postanowił poświęcić szczególną
uwagę wychowaniu młodych wiernych.
W tym roku odbędzie się 27. zjazd.

DLA WIERNYCH Z BIAŁORUSI
ORGANIZOWANA JEST PIELGRZYMKA
DO RZYMU
Pielgrzymka z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II
będzie wyrazem wdzięczności Bogu za jego niezapomniany pontyfikat i okazją do specjalnej modlitwy w intencji
miejscowego Kościoła.
Pielgrzymka autobusowa odbędzie się w dniach
13-20 maja. Jej centralnym punktem będzie Msza Pontyfikalna na placu św. Piotra w Watykanie oraz modlitwa „Anioł
Pański” pod przewodnictwem papieża Franciszka. Planowana jest również Msza św. dla pielgrzymów z Białorusi
w jednym z kościołów w Rzymie, którą poprowadzi metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
W ramach pielgrzymki uczestnicy odwiedzą Częstochowę,
Kraków, Wadowice (Polska), Padwę, Asyż (Włochy)
i Wiedeń (Austria).
Ostateczny termin zgłoszenia – 15 marca.
Uzyskać szczegółową informację i zapisać się można
pod numerem: (8 029)313-65-64 – ks. kanonik Oleg Dul,
diecezjalny koordynator pielgrzymki.

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE ODBĘDĄ SIĘ
W NOWOGRÓDKU
Ćwiczenia duchowe będą poprowadzone przez ojców
jezuitów w dniach 12-26 czerwca.
Osobliwą cechą rekolekcji jest to, że odbywają się
w całkowitej ciszy. Taką praktykę zaproponował św. Ignacy
Loyola. Każdego dnia jest prowadzona prywatna rozmowa
z kierownikiem duchowym.
Do udziału zaproszone są osoby konsekrowane i duchowne
oraz wierni świeccy. Dla tych, którzy wezmą udział po raz
pierwszy, przewidziany jest krótszy termin rekolekcji.
Szczegółowa informacja i zapis pod numerami telefonów:
(8 044) 465-18-78, (8 029) 511-19-74 – s. Wiktoria Żuk MSF,
albo przez poczte elektroniczną: jezuity.by@gmail.com.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ZAPRASZA
NA PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ,
GRECJI I WŁOCH
Podróż do Ziemi Świętej będzie trwała
od 26 kwietnia do 3 maja.
W jej ramach uczestnicy zwiedzą święte miejsca i sanktuaria związane z życiem ziemskim Jezusa, Maryi i apostołów.
Pielgrzymka autokarowa do Grecji odbędzie się
w dniach 15-24 czerwca.
Uczestnicy zawitają do takich miast, jak Belgrad, Saloniki,
Ateny, starożytne Mykeny, Olimp.
Wyjazd do Włoch jest planowany w czasie
od 30 sierpnia do 6 września.
Program zawiera zwiedzanie Mediolanu, Wenecji, Padwy,
Rzymu, Asyżu i innych miejsc związanych z życiem świętych.
Otrzymać informacje szczegółowe, a także zapisać się można
pod numerem: (8 029) 313-65-64 – ks. kanonik Oleg Dul,
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

Kalendarz
wydarzeń
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26 lutego

Rozpoczęcie Wielkiego
Postu.
Środa Popielcowa.
Obowiązuje post ścisły.

27-29 lutego

Kwartalne Dni Modlitw
o ducha pokuty.

1 marca

Pierwsza Niedziela
Wielkiego Postu.

4 marca

Święto św. Kazimierza
Królewicza, patrona
diecezji.
W Wielkim Poście
zachęcamy do udziału
w Gorzkich Żalach
i Drodze Krzyżowej.

Intencje
różańcowe
Luty

O łaski potrzebne
dla naszych duszpasterzy.
W intencji księży
proboszczów, wikariuszy,
duszpasterzy, aby
z gorliwością zabiegali
o zbawienie dusz.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Marzec
O ducha pokuty i
prawdziwej przemiany
życia. W intencji wszystkich
diecezjan, aby odwrócili się
od zła i bardziej żyli
dla Boga.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by

Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.
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Rozpoczynamy czas
Wielkiego Postu
Witaj, Mały Czytelniku! Każdy człowiek, bez względu na to, kim
jest, kiedyś opuści ten świat i pójdzie
stanąć przed Panem Bogiem. Nie zabierze
ze sobą niczego, co nagromadził tu na ziemi.
Zostawi nawet ciało, które zostanie złożone
do grobu. Jedyne, co zabierze – swoją duszę.
Od tego, jaka ona będzie, zależy, dokąd trafi: do Nieba, czyśćca albo piekła.
Cały okres Wielkiego Postu, który wkrótce rozpocznie się w Kościele, przypomina nam o tym i zachęca, by nieustannie troszczyć się o swoją
duszę. Czy jest dobra, czysta i piękna? Albo może brzydka i bardzo brudna?
Brudna i brzydka robi się wtedy, gdy człowiek źle się zachowuje: nie kocha
innych, myśli tylko o sobie, żeby mu było dobrze i wygodnie. Ale kiedy pomagamy innym, dzielimy się z potrzebującymi, kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co
mamy, kiedy słuchamy rodziców i nauczycieli, żyjemy tak, jak nas tego uczył
Pan Jezus, dusza lśni i promienieje.
Mały Czytelniku, a czy chciałbyś stanąć przed Bogiem w taki sposób,
w jaki On sobie życzy? Proponuję twojej uwadzę ciekawą historię, z której
możesz dowiedzieć się, jak zachować swoją duszę w czystości, aby stała się
taką, jaka była tuż po chrzcie.
Na wesele, które odbywało się w małym miasteczku, przybyło mnóstwo gości. Ksiądz proboszcz przywitał młodą parę w drzwiach świątyni, jak
nakazuje tradycja, po czym wprowadził młodych do kościoła. Po zakończeniu
ceremonii ślubnej wszyscy goście ustawili się w kolejce, aby złożyć życzenia młodej
parze. Była wśród nich także babcia panny młodej. Kiedy nadeszła jej kolej,
wręczyła swojej wnuczce niecodzienny prezent: miotłę, lustro i krzyż.
Zdziwiona dziewczyna zapytała:
– Babciu, po co mi to?

Babcia z uśmiechem rzekła:
– Miotła jest po to, abyś zamiatała śmieci przed drzwiami swojego serca. Lustro ma ci służyć do tego, abyś obserwowała zmiany w sobie i czasami wyciągać pewne wnioski. A jeśli będziesz miała problemy i
cierpienia, to spójrz na krzyż i pamiętaj, że do Nieba trzeba iść taką drogą,
jaką szedł Chrystus.
Drogi Mały Czytelniku! Kościół oferuje trzy rzeczy, które pomagają utrzymać duszę w czystości: to modlitwa, post i jałmużna. Tak jak jemy kilka razy
dziennie, aby nie być głodnymi, musimy pamiętać o tym, aby dusza nie była
głodna. Dlatego często trzeba uciekać się do modlitwy: powinna ona być dla
każdego z nas codziennym posiłkiem. Niech będzie prosta i może krótka, ale
odprawiona z szacunkiem i miłością do Boga.
Po drugie jest to post. Konieczne jest odrzucenie czegoś przyjemnego,
wygodnego i wcale nie obowiązkowego. Warto wybrać to, co jest trudniejsze, a nie to, co łatwiejsze. Możesz zrezygnować na przykład ze słodyczy,
z oglądania kreskówek, z ulubionej zabawki, z gier komputerowych
lub z telefonu. Dlaczego? Zarówno nasze ciało, które musi ćwiczyć,
aby być w dobrej kondycji (dlatego biegamy, skaczemy, pływamy), tak
i dusza potrzebuje wysiłku, żeby być zdrową i silną. I takim wysiłkiem
dla duszy jest odmówienie sobie czegoś.
Jeszcze jednym środkiem pomocy dla duszy jest jałmużna. Najczęściej jest rozumiana jako dawanie pieniędzy dla ubogich. W rzeczywistości
jest to po prostu dzielenie się z innymi. Ale nie tylko tym, czego mamy wiele
i czego już nie potrzebujemy, możemy dzielić się wszystkim, czym obdarzył
nas Bóg: swoim czasem, talentami, a także, jeśli to konieczne, rzeczami
materialnymi. Jałmużna polega na dawaniu z miłością tym, którzy tego
najbardziej potrzebują.
Tak więc modlitwa, post i jałmużna czynią bardzo piękną
naszą duszę. Wielki Post to wyjątkowy czas, kiedy możemy
spróbować stać się lepszymi, aby spodobać się Panu.

Zadanie: opracuj kalendarz na czas Wielkiego Postu, do którego zapisz

wszystkie swoje postanowienia i staraj się je wiernie wykonywać.
S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Szemetowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze
życzenia: obfitych łask
Bożych, błogosławieństwa i tylko radosnych
chwil. Niech Jezus Chrystus będzie przewodnikiem na drodze życia,
a Najświętsza Maryja
Panna pociesza i obdarza
pokojem. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z parafii Adamowicze
i Grodno-Augustówek

Czcigodnym Ojcom
Kazimierzowi Jędrzejczakowi i Kazimierzowi Morawskiemu
z okazji imienin przesyłamy najpiękniejsze
życzenia. Niech dobry i
miłosierny Bóg obdarza
Was mocnym zdrowiem,
cierpliwością, spokojem
i potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza
opieką i miłością, a Duch
Święty nieustannie
udziela swych darów
i pomaga w posłudze
kapłańskiej. Szczerych
i życzliwych ludzi obok,
obfitych owoców i radości z pracy oraz niegasnącego zapału do służby

Bogu i ludziom.
Rodziny Orlukas i Juadeszko
ze wsi Goraczki

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

Czcigodnemu
Księdzu Romanowi
Jałowczykowi
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia na
długie lata życia. Niech
każdy Twój dzień będzie
szczęśliwy i błogosławiony, obok będą dobrzy i
szczerzy ludzie, zawsze
gotowi przyjść z pomocą.
Niech Anioł Stróż czuwa
nad Tobą, a Matka Boża
otula swym płaszczem.
Życzymy pogody ducha,
optymizmu, obfitych
łask Bożych na każdy

dzień posługi kapłańskiej
i spełnienia marzeń.
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Gniezna

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Szemetowi
z okazji imienin życzymy
zdrowia, pokoju, radości
i owocnych plonów
w każdej sprawie. Niech
Twoją codzienność wypełniają wiara, nadzieja
i miłość, dobry Bóg
nieustannie błogosławi,
Maryja Panna wyprasza
potrzebne łaski, a święty
patron zawsze będzie
obok. Dziękujemy
za ofiarną pracę na rzecz
Boga i ludzi.

a Opatrzność Boża
czuwa nad Tobą.
Rodzina Żywalewskich

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Fiedotowowi
z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech Twą
drogę zawsze oświeca
Matka Najświętsza, Jezus
trzyma przy swoim sercu
i obdarza potrzebnymi
łaskami, a Duch Święty
będzie bezgranicznie
hojny na swe dary. Życzymy również zdrowia,
pogody ducha i radości.
Jesteśmy wdzięczni Bogu
za Twe dobre serce
i modlitwę.

Z modlitwą parafianie
z Adamowicz

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

Czcigodnemu
Księdzu Kazimierzowi Żywalewskiemu
z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń.
Niech droga, którą
codziennie podążasz,
będzie szczęśliwa i błogosławiona, zdrowie –
mocne, a radość – niegasnąca. Niech Matka
Boża nieustannie się
Tobą opiekuje,

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Szemetowi
z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech Bóg,
któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka
Najświętsza otacza swoją
opieką zawsze i wszędzie.
Życzymy prawdziwej
radości i pokoju. Dziękujemy za szczerą modlitwę

i ofiarną pracę.
Wierni z parafii
Grodno-Augustówek

Czigodnemu
Księdzu Pawłowi
Gordziejczykowi
z okazji urodzin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, obfitego plonu
w posłudze na niwie
Pańskiej, pomocy Bożej
na niełatwej drodze kapłańskiej oraz codziennej opieki Najświętszej
Maryi Panny i życzliwych
ludzi obok.
Z szacunkiem i modlitwą
wierni z parafii św. Józefa
w Grodnie

Czigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Kowszukowi
z okazji urodzin życzymy
dużo łask Bożych, zdrowia, szczęścia, uśmiechu
i radości na każdy dzień
posługi kapłańskiej.
Niech Najświętsza
Maryja Panna prowadzi
Cię najpiękniejszą drogą,
a każdy dzień posługi
Bogu i ludziom przynosi
zadowolenie i obfite
owoce.
Z modlitwą apostolat
„Margaretka” z parafii
św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Liszykowi
z okazji imienin i urodzin życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha,
dobrych i życzliwych
ludzi obok i aby praca
przynosiła radość. Niech
Pan Bóg błogosławi każdy dzień, a Matka Boża
prowadzi do świętości
i nieustannie się Tobą
opiekuje.
Członkowie Kółka Różańcowego św. Józefa z Wołpy

Z powodu
odejścia do wieczności czcigodnego
Księdza Pawła
Borysiewicza
przesyłamy wyrazy
serdecznego współczucia i chrześcijańskiego wsparcia
rodzinie zmarłego.
Wierni
z Radunia

Z powodu śmierci
czcigodnego
Księdza Pawła
Borysiewicza
składamy wyrazy
szczerego żalu
i współczucia
krewnym zmarłego.
Niech Pan przyjmie
duszę swego sługi
do Królestwa Niebieskiego.
Wierni
z parafii Nowojelnia
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