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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Z KOBIECĄ OPIEKĄ
NAD KOŚCIOŁEM
„Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą!”.

Tymi słowami, pewnego razu, Jan Paweł II w swoim liście zwrócił się do pięknej połowy ludzkości.
Rzeczywiście, nic nie może zastąpić uwagi, troski, wytrwałości i miłości, które niesie kobieta.
Duch kobiecości jest również nieodłączną częścią Kościoła, która nadaje mu przytulność,
szczególne piękno i moc.

ciąg dalszy na str. 3
працяг на с. 3

ŻYJ W CHRYSTUSIE
NA WIEKI!

Z niedowierzaniem rozeszła się w poranek 17 lutego bieżącego
roku po całej diecezji grodzieńskiej, kraju i świecie smutna nowina,
że w szczuczyńskim szpitalu zmarł młody kapłan. W wieku 35 lat
po nagrodę do Pana odszedł ks. Paweł Borysiewicz... Ktoś powiedział:
„Rozstanie – to coś, czego się boimy i staramy się do tego nie dopuścić, chociaż przychodzi zawsze”. Jednak najbardziej zaskakuje ono gdy
przychodzi nieoczekiwanie, w chwili nagłej i niespodziewanej. Niestety śmierć nikogo nie pyta, nie zapowiada wcześniej swojej wizyty. Jak
złodziej przychodzi niechciana, nieoczekiwana i zabiera to, co miało
dla nas ogromną wartość.
ciąg dalszy na str. 4

„Nieskończony smutek może być uleczony tylko przez nieskończoną miłość”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Podziękujmy
kobietom

SŁOWO REDAKTORA

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Mt 17, 1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i
zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz,
rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie,
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy
on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!”. Uczniowie, słysząc to, upadli
na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął
ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!”. Gdy podnieśli oczy,
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry,
Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

STANĄĆ TWARZĄ W TWARZ
Z BOGIEM
Pan Jezus zabiera dziś na Górę Przemienienia nie tylko trzech
spośród swoich uczniów – każdego z nas zaprasza, abyśmy tam za
Nim podążyli. Pragnie ukazać nam swoje prawdziwe oblicze, dzięki
czemu głębiej będziemy mogli poznać prawdę o Nim i o nas samych.
Stawanie w prawdzie nie jest proste. Boimy się odsłonić przed
innymi to, kim jesteśmy. Również samym sobie i Bogu często pokazujemy tylko „odświętne” oblicze. Stwórca jednak pragnie nas spotkać takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi naszymi obciążeniami,
słabościami i grzechami. Nie potrzebujemy chronić się przed Nim
za maską! Pan Bóg pragnie przemawiać do nas twarzą w twarz. Zaprasza nas, abyśmy, wpatrując się w Jego oblicze, rozpoczęli drogę
wyzwolenia z lęku, który głęboko w sobie ukrywamy.
Ojciec Niebieski w Chrystusie odsłonił już przed nami swoje prawdziwe oblicze. W Nim możemy prawdziwie oglądać Boga.
W Nim jest bowiem dostępne dla nas miłosierdzie i miłość, które
pozwalają nam bez lęku otworzyć się na Niego i pozwolić dotknąć
Mu tego wszystkiego, co w nas nie-święte, co wymaga przemiany. Niech słowa Jezusa: „Wstańcie, nie lękajcie się!” − zachęcą nas
do odrzucenia tego wszystkiego, co nas od Niego oddziela.

Czy wszedłem na drogę wyzwolenia?
Jakie podejmuję działania, aby przezwyciężać
codzienny lęk?

Ks. Jerzy Martinowicz
Za każdym razem kiedy czytamy Ewangelie, to
z pewnością możemy zauważyć, że kobiety prezentują się w nich znacznie lepiej
niż mężczyźni. Oto uczniowie kłócą się między sobą,
kto z nich zajmie przy Jezusie pierwsze miejsce. Jednak
kiedy przychodzi czas próby
– tchórzliwie uciekają. Męce
i śmierci Jezusa towarzyszą
już tylko kobiety, z wyjątkiem
umiłowanego ucznia – Jana.
Kobiety wiernie stoją pod
krzyżem, trwają do samego końca. A potem to jako
pierwsze spotykają Zmartwychwstałego Pana. Kobiety przekonują zatrwożonych
uczniów, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał.
Następnie na kartach
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Kobiety zawsze były przy Jezusie, stały przy Nim murem. One były Mu wierne, oddane, wpatrzone w Jego uczynki i wsłuchane w każde słowo...
Pisma Świętego możemy
dostrzec spotkania Jezusa
z kobietami, często w bardzo dziwnych sytuacjach.
Mistrz z Nazaretu broni kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, a oskarżających ją
mężczyzn wręcz ośmiesza
(por. J 8, 1-11). Podejmuje
rozmowę z samarytanką, co
było zupełnie wbrew żydowskim zwyczajom. Dlatego też
ewangelista Jan stwierdza,
że Jego uczniowie dziwili
się, że rozmawiał z kobietą
(por. J 4, 27).
Jezus budzi też zdziwienie faryzeuszy, kiedy przyzwala grzesznej kobiecie
całować Jego stopy, namaszczać je olejkiem i wycierać
włosami. Wypowiadając pamiętne słowa: „Odpuszczone

są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała”
(Łk 7, 47), stawia wyżej miłość zagubionej kobiety niż
znajomość prawa u pysznych faryzeuszy.
Minęło już tyle lat od
tego momentu, gdy Jezus
chodził po ziemi. Czasy się
zmieniają, a filarami Kościoła, tymi, które go budują,
i dbają o jego rozwój pozostają kobiety. Przykładów
jest bardzo wiele. Chociażby
święta Katarzyna Sieneńska
lub święta Teresa Benedykta od Krzyża – spokojnie
pouczały papieży, sugerując
im zachowania odmienne
od tych, które podejmowali.
Święta Hildegarda z Bingen
i święta Teresa z Avilla, a potem św. Teresa od Dzieciątka

Jezus kształtowały rzeczywistość Kościoła w stopniu nie
mniejszym niż mężczyźni.
Dla Kościoła – równie
istotna jak posługa osób duchownych – jest wytrwała
modlitewna posługa matek
i babć. To one często są odpowiedzialne za przekazywanie wiary w rodzinach,
wychowują młode pokolenia. To one stanowią większość uczestników liturgii i
nabożeństw. To one dbają
o nasze świątynie. Wiele
dzieł apostolskich utrzymywanych jest z datków hojnych kobiet. Bez nich nie byłoby sprawnie działających
parafii. Nie byłoby wreszcie
zaplecza modlitewnego. Bez
nich nasze kościoły często by
świeciły pustkami...

Drodzy Czytelnicy!

Przeżywając czas Wielkiego Postu, który skłania nas do dobrych uczynków i szczerych słów, postarajmy się podziękować kobietom, które na co dzień posługują w naszych wspólnotach parafialnych.
Często ich posługa jest niewidoczna, aczkolwiek jakże bardzo potrzebna i konieczna. Pamiętajmy
w modlitwie o wszystkich kobietach, których Opatrzność Boża stawia obok nas!

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar,
w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było
tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy
źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta
z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi
pić!”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by
zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż
Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się
napić?”. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus
odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim
jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», to prosiłabyś Go, a dałby
ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz
czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody
żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał
nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?”.
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę,
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie
się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. Rzekła
do Niego kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła
i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem.
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie,
że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina,
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ
zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina,
nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg
jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć
w Duchu i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie,
objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja,
który z tobą mówię”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło
w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie
przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam
zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu,
a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu
opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że
On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

OTWORZYĆ SIĘ NA DZIAŁANIE
BOŻEJ ŁASKI
Istnieje głód i pragnienie – naturalne potrzeby, które zaspokajamy, aby żyć i dobrze funkcjonować. Jest również głód Boga oraz
pragnienie Jego bliskości, a także istnieje pragnienie spełniania
własnych zachcianek i gromadzenia skarbów ziemskich.
W Ewangelii czytamy, że samarytanka była spragniona prawdy,
była głodna Bogiem. Dzięki spotkaniu z Mistrzem z Nazaretu, zmieniło się całkowicie jej życie. Zostawiła swój dzban – symbol tego, co
czerpała od życia – i odeszła przemieniona.
Każdy z nas dźwiga nagromadzone „skarby”, uginając się zarazem pod ich ciężarem. Dopiero spotkanie z Panem sprawia, że mamy
odwagę porzucić nieodpowiedni i dotychczasowy styl życia i z radością dzielić się Dobrą Nowiną. W ten sposób przestajemy bowiem
czerpać ze źródła tego świata, a wybieramy źródło życia wiecznego,
z którego Chrystus daje nam wodę żywą gaszącą wszelkie pragnienie.

Czy jestem otwarty na działanie Boga
w swoim życiu?
Co czerpię ze źródła tego świata?
Ks. Jerzy Martinowicz

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego

1. Czy w Państwa parafii regularnie wygłasza się kazanie podczas
niedzielnej Mszy św.?
2. Czy istnieje zwyczaj wygłaszania kazania podczas Mszy św.
w dzień powszedni? Czy odczuwają Państwo i Państwa znajomi duchową potrzebę słuchania kazania podczas każdej Mszy św.?
3. Czy wygłasza się w Państwa parafii kazania katechizmowe,
tłumaczące Katechizm Kościoła Katolickiego?
4. Jakie tematy poruszają kapłani w swoich kazaniach?
5. Jakie tematy niepokoją Państwa najbardziej? Jakie tematy warto poruszać i omawiać podczas kazania?
6. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania kapłanów do kazań (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?
7. Czy według Państwa lokalny Kościół (kapłani, wierni świeccy)
w odpowiedni sposób wykorzystuje dziś do głoszenia Ewangelii środki masowego przekazu oraz internet?
8. Jak Państwo sądzą, jakich starań trzeba dołożyć, by bardziej
owocnie głosić Słowo Boże podczas Mszy św. oraz ceremonii nieliturgicznych?

Komisja ds. Życia Konsekrowanego

1. Jak Państwo rozumieją znaczenie wyrażenia „życie konsekrowane”?
2. Jakie znają Państwo formy życia konsekrowanego?
3. Jaką działalność w Państwa parafii prowadzą osoby konsekrowane?
4. Czy uważają Państwo działalność wspólnot zakonnych w swojej
parafii i na terenie diecezji za zauważalną i wystarczającą?
5. Co mogą Państwo zaproponować, by zwiększyć świadomość
wiernych o życiu konsekrowanym?

Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego
i Budownictwa Sakralnego

1. Jak Państwo rozumieją wyrażenie „dziedzictwo Kościoła”?
2. Jakie kierunki działalności w ramach zachowania dziedzictwa
Kościoła uważają Państwo za najważniejsze?
3. Czy Państwa zdaniem są wystarczające dążenia i działania
lokalnego Kościoła, by zachować swoje dziedzictwo?
4. Jak Państwo sądzą, czy kapłani i wierni świeccy są odpowiednio przygotowani do działalności w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego Kościoła?
5. Jak zachęcić kapłanów i wiernych do troski o dziedzictwo
Kościoła?

Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży

1. Jak Państwo rozumieją słowa papieża Franciszka wypowiedziane na XXXVI Światowych Dniach Młodzieży w Panamie: „Młodzież to

nie przyszłość Kościoła, lecz jego «dzisiaj»”?
2. Proszę określić wiek osób, które można uznać za młode.
3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej z młodzieżą istnieją
w Państwa parafii?
4. Czy dostrzegają Państwo niewystarczający stopień opieki duszpasterskiej nad młodzieżą w swojej wspólnocie? Jeśli tak, proszę
określić przyczyny.
5. Czy dostrzegają Państwo barierę w działalności duszpasterskiej
z młodzieżą w wirtualnych środkach masowego przekazu?
6. W jaki sposób Państwa zdaniem można najlepiej wykorzystać
przestrzeń wirtualną (sieci społecznościowe i in.) do ewangelizacji
młodzieży?
7. W jaki sposób Państwa zdaniem dziś można najszybciej i najskuteczniej dotrzeć do młodzieży, zachęcić ją do aktywnego udziału
w życiu Kościoła lokalnego i powszechnego?
8. Jakie wydarzenia dla młodzieży Państwa zdaniem Kościół
powinien organizować w diecezjach, dekanatach, parafiach?

Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego

1. Jak rozumieją Państwo wyrażenie „wychowanie katolickie”? Czy powinno wychowanie katolickie odróżniać się
od innych form wychowania?
2. Czy dostrzegają Państwo różnicę w określeniach „lekcje
religii” oraz „katecheza”? Na czym polega?
3. W jakich formach katechizacji Państwo kiedykolwiek
uczestniczyli (parafialne, szkolne przygotowanie przed przyjęciem sakramentów i in.)?
4. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania osób, które
Państwa katechizowały (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?
5. Czy istnieje w państwa parafii potrzeba katechizowania
dorosłych? Jakie formy mogą Państwo zaproponować?
6. W jaki sposób Państwa zdaniem powinna odbywać się
katechizacja dzieci i młodzieży w rodzinach?
7. Jak Państwo sądzą, jakie cechy powinien posiadać katecheta, by móc zainteresować swoich uczniów i zachęcić ich
do prowadzenia rzeczywiście życia religijnego?
8. Komu oddają Państwo przewagę w nauczaniu katolickim
– kapłanom, siostrom zakonnym lub osobom świeckim? Dlaczego?
9. Czy uważają Państwo poziom programu katechizacji uczniów szkół odpowiedni do potrzeb współczesnej rzeczywistości?
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.
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Z KOBIECĄ OPIEKĄ NAD KOŚCIOŁEM
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet redakcja gazety „Słowo Życia” zaprasza czytelników do zapoznania się
z niektórymi wiernymi Kościoła diecezjalnego, którzy czynią go wytrwałym i atrakcyjnym.

ciąg dalszy ze str. 1

Upiększając liturgię

Dorastałam wśród młodzieży, która powszechnie jest nazywana “kościelną”. Zaraz po przyjęciu Pierwszej Komunii
Świętej zapisałam się do chóru dziecięcego, którym wówczas kierowała siostra nazaretanka. Dzięki temu moje życie
parafialne nie ograniczało się do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., ale stało się intensywnie aktywne przez uczestnictwo w przedstawieniach, występach, spotkaniach i adoracjach. Stopniowo klasztor ojców pijarów stał się dla mnie
drugim domem – i od tamtego czasu nie pozostawiała mnie chęć nieustannie służyć dla dobra swojej parafii.
Kiedy uczyłam sie w technikum, wpadłam na pomysł, by zebrać starszą śpiewająca młodzież i śpiewem upiększyć
świąteczną Mszę Świętą. Wyszło nam dobrze, więc postanowiliśmy regularnie zbierać się na próbach. Tak narodził się
parafialny chór młodzieżowy „Calasanz”, który prowadzę od 15 lat.
Spotykamy się w każdą sobotę, aby ćwiczyć śpiew. Próbę rozpoczynamy i kończymy modlitwą za wstawiennictwem
św. Cecylii i św. Józefa Kalasantego, założyciela zakonu pijarów. Pieśni przygotowujemy odpowiednio do okresu liturgicznego – czasu Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy. Uczymy się też piosenek nieliturgicznych.
Śpiewamy zarówno unisono, jak i wielogłosowo. Pracujemy nad oddechem, dykcją i jakością dźwięku. Wszystko po to,
aby upiększenie Eucharystii było naprawdę na wysokim poziomie. Na święto Chrystusa Króla podczas Mszy świętej
mamy tradycję uroczyście przyjmować do chóru nowych uczestników. Zawsze staram się też zorganizować dla zespołu
Ludmiła Kozłowa,
wspólne przyjęcie herbaciane lub wyjazdy integracyjne. W zamian od młodzieży otrzymuję ich płonące serca i oczy!
organistka i kierownik chóru przy parafii
Widzę, jak chłopcy i dziewczęta zbliżają się do Boga i Kościoła, tak jak ja swego czasu. I wtedy zdaję sobie sprawę, że
św. Teresy z Avila w Szczuczynie
moja posługa osiąga cel.
Od ponad 15 lat gram w kościele na organach. Nasz sprzęt został zaprojektowany w 1990 roku i rekonstruowany
w 2015 roku. Dbam o niego ze szczególną uwagą. Troszczę się o kościelne organy sama, a w poważniejszych sprawach zwracam się do fachowca z Polski. Liturgia
słowa zwykle inspiruje mnie do wyboru utworów do Mszy Świętej.
Oczywiste jest, że jeśli poświęcasz się dla czegoś, to nie może to pozostać niezauważonym. W 2017 roku w Licheniu Polska Prowincja Pijarów wyraziła mi wdzięczność za wieloletnią posługę na rzecz dzieci i młodzieży w charyzmacie tego zakonu. Otrzymałam dyplom i figurę „Kalasancjusz z dzieckiem”. To był bardzo wzruszający
moment. Miło jest też, gdy absolwenci dziękują za lata uczestnictwa w chórze i przyznają, że tęsknią za wspólnym śpiewem. Poza tym, codziennie czuję błogosławieństwo Pana Boga, Jego obecność i pomoc! Nie wiem, czy to odpowiedź na moją posługę, czy po prostu Boża miłość...

Dusza teatru religijnego

Maryna Żybartowicz-Protas,
kierownik teatru im. św. Jana Pawła II
przy parafii Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie

Idea powstania teatru w grodzieńskiej parafii Najświętszego Odkupiciela jest kontynuacją działalności wspólnoty teatralnej
„Gwiazda Betlejemska”, która od 2000 roku istniała pod moją opieką w parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie. W 2007 roku zaczęłam pracować przy parafii na Dziewiatówce jako katechetka i nie mogłam sobie wyobrazić w pełni swojej działalności bez
reżyserskiej inscenizacji. Dlatego, przez 2 lata byłam kierowniczką dwóch teatrów jednocześnie: w Wołpie i w Grodnie. Następnie,
cały swój zapał skierowałam na rozwój teatru na Dziewiatówce, wybierając jako motto słowa niebiańskiego patrona wspólnoty
św. Jana Pawła II „Niech teatr stanie się Kościołem”. W ten sposób Bóg zrealizował moje dziecięce marzenia. Chociaż początkowo
nie tak wyobrażałam sobie moje twórcze wykonanie: marzyłam o osobistej karierze na scenie. Jednak, Stwórca najwyraźniej
zdecydował, że zdolności, którymi mnie obdarzył, powinny służyć innym.
Tradycyjnie każdego roku teatr prezentuje 2 przedstawienia: na Boże Narodzenie i inscenizowaną Drogę Krzyżową. Przez
20 lat bardzo trudno jest pisać i realizować scenariusze na ten sam temat, nawet osobie z odpowiednim wykształceniem i
doświadczeniem. Nie mam odpowiedniego wykształcenia i nie miałam doświadczenia, ale mam szczęście czerpać inspirację
od Ducha Świętego. To On uczy zauważać niewidzialny urok i głębokie znaczenie w zwykłych rzeczach. Wszystko genialne jest
proste. Jednak, jednocześnie najtrudniejszą rzeczą jest usłyszeć od Ducha Świętego, w którym kierunku iść w poszukiwaniu idei.
Ciekawe jest to, że nawet jakbym bardzo chciała mieć fabułę przedwcześnie, jeżeli Duch Święty mi nie podpowie, mogę bezowocnie zastanawiać się nad tym przez cały rok. Czasami wskazówka może pojawić się w mgnieniu oka, jak oświecenie. Na przykład,
usłyszałam piosenkę, byłam świadkiem pewnej sytuacji lub zobaczyłam inspirujący obraz – i już pomysł jest w tobie.
Głównym celem inscenizacji jest przekazanie Radosnej Nowiny do serc widzów na różne sposoby artystyczne: słowem,
śpiewem, choreografią, pantomimą i symboliką. Chciałabym też nauczyć widza po obejrzeniu naszych spektakli zastanowić się
nad swoim życiem i coś zmienić ku lepszemu. Jednak, teatr to nie tylko widzowie, ale także aktorzy, którzy chcą zrealizować swoje

umiejętności i talenty ku chwale Bożej.
Za szczególne osiągnięcie naszej wspólnej działalności uważam zdobycie przez teatr „Gwiazda Betlejemska” z Wołpy tytułu wzorowego. Jest on nadawany przez Ministerstwo Kultury RB. W ten sposób dzieło Boże przekroczyło granicę, która oddziela kościół od państwa. Ponadto nadal jestem bardzo dumna ze wszystkich aktorów: zarówno byłych, jak i obecnych.
Bez nich nawet najbardziej udany scenariusz nie byłby spektaklem. Kolejna nowa inscenizacja jest dla mnie, jak narodziny dziecka. Jestem dumna z wielu pierwszych miejsc teatrów
w różnych konkursach, między innymi na Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie. A najbardziej cieszy mnie fakt, że jestem powołana, aby pomagać innym. A to, że mogę zajmować
się tym, co kocham, a jednocześnie służyć Bogu i ludziom, jest dla mnie najwyższą formą wdzięczności.

Katecheza jako apostolstwo

Pamiętam sen z młodości... Jakbym stała na werandzie domu rodzinnego, którego okna wychodzą na fasadę miejscowego kościoła. Drzwi świątyni są otwarte, a stamtąd, sprzed ołtarza, wylatuje anioł. Podchodzi on do mnie, patrzy uważnie mi w oczy, podaje
zwinięty pergamin i znika. Dopiero z biegiem czasu odczytałam ten sen, jako znak mojej przyszłej posługi i przeznaczenia z góry.
Spotykając się w życiu z różnymi ludźmi, widziałam, że wśród nas jest wielu, którzy nie znają Ojca Niebieskiego. Zrozumiałe
jest, że chcę nieść Słowo Boże. Tak się złożyło, że w momencie, gdy obudziło się we mnie to pragnienie, w parafii nie było katechety. Dobrze pamiętam pierwszą lekcję. Wyprasowana biała bluzka i czarna spódnica, jak przystoi nauczycielce, i silny niepokój. To
był okres Wielkiego Postu, i ja opowiadałam o cierpieniu Jezusa Chrystusa, na które zgodził się z miłości do człowieka. Pamiętam,
jak niektóre dzieci przeniknęły się moim nastrojem, wzruszyły się i popłakały…
Chociaż w ciągu 22 lat nauczania wiele wiedzy zostało mi w głowie, uważam, że trzeba nieustannie się rozwijać. Czerpię
informacje z internetu, zapisuję cenne myśli z rekolekcji i czytam literaturę religijną. Bardzo się cieszę, gdy wysiłek nie idzie
na marne. Zdarza się, że chłopcy i dziewczęta zostają po zajęciach, dopytują się o tym, co ich bardziej zaciekawiło. Wtedy czuję,
że służenie dzieciom i młodzieży jest jak możliwość bycia trzynastym apostołem. O tym mówię też małym wierzącym i radzę im
nieść Dobrą Nowinę, którą usłyszeli na zajęciach, dalej do swoich domów.
Irena Szandrocha,
Z drugiej strony zawsze biorę sobie do serca, gdy widzę, że któryś z uczniów przestał uczęszczać na katechezę i oddalił się
katechetka w parafii św. Teresy z Avila
od Kościoła. W takich przypadkach staram się powiadomić rodziców. Ale to nie zawsze przynosi owoce, a „owieczka” się gubi.
w Ostrynie
Jednocześnie jestem wdzięczna Bogu, że prawie wszyscy chłopcy uczęszczają na zajęcia z katechezy, począwszy od podstawówki,
a kończąc na ostatniej klasie szkoły.
Czuję wdzięczność od Pana Boga za moją posługę na każdym kroku życia. Największym darem jest możliwość codziennego
uczestnictwa w Eucharystii w nowo wybudowanym kościele w Ostrynie po zniszczeniu poprzedniego. Cieszę się też, że mam dobrego, kochającego męża i dzieci, z których jesteśmy dumni.
Otrzymuję osobliwe uznanie od moich podopiecznych, gdy czuję, że zasłużyłam na ich zaufanie. Wielokrotnie jedno lub drugie dziecko zwracało się do mnie o wsparcie lub po radę.
W takich chwilach zdaję sobie sprawę, że w pełni realizuję swoją posługę.

Nadając blasku świątyni

Pierwsze żywe wspomnienie dotyczące kościoła katedralnego sięga czasów mojej młodości. W tym czasie nie byłam jeszcze
parafianką głównej świątyni miasta, chociaż codziennie przechodziłam obok niej, spiesząc się do pracy.
Był rok 1961, tuż po zniszczeniu fary Witoldowej. Szłam swoją codzienną drogą i, przechodząc obok katedry, zobaczyłam, że
na schodach klęczą ludzie. Pomyślałam, że wierni przyszli się pomodlić, lecz Kościół był jeszcze zamknięty. Gdy wracałam do
domu po pracy, ujrzałam, że wciąż stoją. Później się dowiedziałam, że władze chciały zniszczyć katedrę, a ludzie w ten sposób ją
bronili. Wierni klęczeli prawie przez miesiąc, w dzień i w nocy, zastępując się nawzajem. Zdarzyło mi się też być wśród nich. Pewnej
niedzieli, kiedy razem z koleżankami szłyśmy na potańcówkę, przy katedrze zatrzymał nas ksiądz. Po wyjaśnieniu sytuacji poprosił
nas, by zmienić ludzi i pomodlić się. Zostaliśmy razem z koleżankami, by odmawiać różaniec. Przypominając sobie o tym wydarzeniu, wiem, że była to moja pierwsza wyraźna troska o Kościół, która rozpoczęła mój cotygodniowy wkład na długą przyszłość.
Od prawie 20 lat regularnie sprzątam katedrę. Dobrze pamiętam, jak zdecydowałam się wziąć się do tej pracy. Pewnego razu
przyszłam na Mszę Świętą, uklęknęłam i poczułam, jak nieprzyjemnie kłuje w kolana piasek. Może niesumiennie posprzątali?
Pomyślałam, że byłoby wspaniale, gdybym mogła usunąć śmieci. Po pewnym czasie dowiedziałam się, że Kościół potrzebuje
osoby sprzątającej. Założyłam najlepszy kapelusz, futro i poszłam do kancelarii parafialnej. Ksiądz Jan Kuczyński, proboszcz, który
właśnie oczekiwał na gości z Polski, przyjął mnie za jednego z gości. Po czym, uśmiechając się, zgodził się na moją propozycję.
Pelagia Aleszkiewicz,
Do dziś przychodzę sprzątać, jak mówią, „na elegancko”. Moja posługa jest szczęśliwym przypadkiem, kiedy praca jest jak święto.
pracownik sprzątający w kościele
Wykonuję swoje obowiązki dwa razy w tygodniu i przed świętami. Myję podłogę, wycieram kurz z ławek, posągów i konfesjopw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
nałów. W kościele już od dłuższego czasu trwa renowacja, więc nalotu kurzu jest zawsze dużo. Wspinam się na chór, żeby zadbać
o organy. Pewnego razu wdrapałam się jeszcze wyżej, na wieżę zegarową, żeby umyć schody. Całe życie bałam się wysokości, ale,
dzięki Bogu, z tym zadaniem poradziłam sobie bez trudności.
Zwykle radzę sobie z pracą w 5 godzin. Dłużej trwało to tylko raz, gdy nasz kościół przeżył tragedię – płonął ołtarz. Jak zwykle, przyszłam rano do pracy i zobaczyłam, że w środku
wszystko jest czarne od dymu. Przez cały dzień sprzątaliśmy śmieci i myliśmy powierzchnie. Bardzo napracowaliśmy się, ale zdążyliśmy, aby rano następnego dnia kościół był już
otwarty, a wierni mogli zebrać się na Mszę Świętą.
Dzisiaj mam 88 lat. Rozumiem, że jestem w niepewnym wieku. Dlatego jestem wdzięczna ks. Janowi, że pozwala kontynuować posługę, bo już nie wyobrażam sobie życia bez mojej
skromnej misji. Ta praca dodaje mi sił i natchnienia.
Angelina Marciszewska

Papież Franciszek
Wielki Post to
czas wyjścia na
pustynię… Jest to
czas, aby poświęcić się zdrowej
ekologii serca i
zrobić w nim po-

rządek.
Gonimy za tysiącem rzeczy,
które wydają się nam konieczne, a w rzeczywistości
nimi nie są. […] Post to umiejętność rezygnacji z rzeczy
próżnych, zbędnych, aby
przejść do tego, co istotne.
Podejmowanie postu jest nie
tylko po to, by schudnąć, ale
aby iść do tego, co najważniejsze, to szukanie piękna
prostszego życia.
Wejdźmy z Jezusem na pustynię, a wyjdziemy z niej
kosztując Paschy, mocy Bożej
miłości, która odnawia życie.
Przydarzy się nam, tak jak z
owymi pustyniami, które na
wiosnę zakwitają, sprawiając, że pąki i rośliny nagle
kiełkują „znikąd”. Odwagi,
idźmy za Jezusem: wraz z Nim
rozkwitną nasze pustynie.
Fragment przemówienia
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 26.02.2020

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Post jest swoistym rodzajem
treningu dla duszy, który niesie
nadzieję, że jeśli
ktoś może ograniczyć się do dobrej rzeczy,
będzie w stanie zrezygnować
z niedozwolonych i złych
propozycji. Ma się na uwadze panowanie nad sobą
i podporządkowanie ciała
duchowi. […] Dlatego musimy patrzeć na post nie jako
“dietę”, że w niektóre dni nie
jemy mięsa, ale jako okazję do nauczenia się zasad
cnotliwego życia: powiedzieć
“nie”, kiedy nie możesz, i powiedzieć “tak”, kiedy trzeba.
Oznacza to, że nie pozwalasz
sobie na wszystko, ale kontrolujesz siebie.
Fragment listu pasterskiego
na Wielki Post 2020

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
“W czasie Wielkiego Postu powinniśmy modlić
się, powinniśmy
usiłować modlić
się więcej; szukać
czasu i miejsca,
aby się modlić.
To modlitwa na pierwszym
miejscu sprawi, że wydobędziemy się z obojętności,
i uczyni nas wrażliwymi
na sprawy Boga i duszy.
Modlitwa wychowuje także
nasze sumienia, a Wielki
Post jest czasem szczególnie
stosownym do rozbudzenia i
wychowania sumienia. Kościół przypomina nam właśnie
w tym okresie nieodzowną konieczność spowiedzi
sakramentalnej, abyśmy
wszyscy mogli przeżywać
zmartwychwstanie Chrystusa nie tylko w liturgii, lecz
także we własnej duszy” (Jan
Paweł II, 1979 r.). Niech te
słowa wielkiego papieża pomogą nam owocnie przeżyć
czas wielkopostnej pokuty i
nawrócenia!
Fragment listu pasterskiego
na I Niedzielę Wielkiego Postu 2020
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 Papież Franciszek zatwierdził publikację dekretów w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych.
Wśród nich 3 dokumenty,
dotyczące uznania cudów,
dokonanych za wstawiennictwem: bł. Łazarza – indyjskiego świeckiego wiernego,
męczennika; bł. Marii Francesca od Jezusa – włoskiej
zakonnicy, założycielki Zgromadzenia Sióstr Kapucynek
z Laan; sługi Bożego Karola
Acutisa – włoskiego świeckiego, znanego ze swoich
nadzwyczajnych umiejętności w dziedzinie informatyki
(używał ich do głoszenia
Ewangelii w internecie).
 W Kościele opublikowano 9 dokumentów na temat
ochrony nieletnich. Jednym
z najważniejszych – motu
proprio papieża Franciszka “Vos estis lux mundi”.
Papieżem był wprowadzony
obowiązek ustanowienia
w każdej diecezji dostępnego dla wszystkich sposobu
zgłaszania przypadków nadużycia. Księża i zakonnicy są
zobowiązani do “sygnalizowania” władzom katolickim
znanych im przestępstw oraz
ewentualnych zaniedbań, a
także milczenia w sprawach
dotyczących takich sytuacji. Ważnym krokiem było
umocnienie świadomości
biskupów co do ich odpowiedzialności w tym zakresie
oraz zniesienie “tajemnicy papieskiej” w sprawach
związanych z pedofilią.
 Pierwsze katolickie Dni
Młodzieży Bliskiego Wschodu odbędą się w Jordanii.
Decyzję tę podjęli uczestnicy 70. sesji Generalnej
Konferencji Biskupów łacińskich na Bliskim Wschodzie
(CELRA). Przeprowadzeniem
Dni Młodzieży biskupi pragną wzmocnić przywiązanie
młodych katolików z Bliskiego Wschodu do ojczystej
ziemi, zachęcić ich do większego zaangażowania w życie
Kościoła i społeczeństwa,
aby zmniejszyć falę migracji.
 Ponad 8,5 mln Hiszpanów przeznaczyło w min i ony m rok u cz ęś ć kw o ty podatkowej na potrzeby
Kościoła. Daje to 285 mln
euro, które są przeznaczane
na działalność ewangelizacyjną, opiekuńczą, charytatywną, edukacyjną i inne.
Jest to najwyższa kwota
od 2007 roku, kiedy został
wprowadzony aktualny system finansowania Kościoła.
Z danych episkopatu Hiszpanii wynika, że częściej robią
to kobiety niż mężczyźni.
Najchętniej przyczyniają się
osoby w wieku 40-60 lat. Blisko 33 proc. młodych poniżej
19. roku życia także wspiera
cele Kościoła.
 Krakowska Fundacja
„Dominikańskie Studium
Filozofii i Teologii” ogłosiła
II Otwarty Konkurs Teologiczny na pracę pisemną
na temat: „Granice poświęce ni a . M i e j s ce h er o i z m u
w etyce chrześcijańskiej”.
Uczestnikami mogą zostać
wszystkie osoby pełnoletnie,
które nie studiowały teologii. Prace należy nadsyłać
do 30 kwietnia na adres
konkurs.dsft@dominikanie.pl. Оgłoszenie wyników
nastąpi 14 czerwca. Więcej
informacji i regulamin na
stronie dsft.dominikanie.pl.
vaticannews.va; niedziala.pl;
kai.pl
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SKROMNY
I SPRAWIEDLIWY
Ksiądz Paweł posługiwał w kilku parafiach
naszej diecezji. Najpierw
jako wikariusz w parafii
św. Józefa w Grodnie, parafii Matki Bożej Różańcowej w Raduniu i parafii
św. Michała Archanioła
w Oszmianie, następnie
– administratorem parafii Bożego Ciała w Dworcu. I ostatnim miejscem
jego posługi była Nowojelnia (dekanat Dziatłowo), gdzie pracował
przez prawie 5 lat.
Każdy, kto znał księdza, zgodnie twierdzą,
że był on człowiekiem
skromnym, sprawiedliwym i spokojnym. Od
dawna walczył z chorobą. Te problemy zdrowotne zaczęły się jeszcze podczas studiów
w seminarium. Ks. bp
Józef Staniewski, który był wtedy rektorem
WSD w Grodnie, potwierdza, że niejednokrotnie
o tym słyszał. Ale mimo
wszystko, ksiądz starannie wykonywał obowiązki duszpasterskie, remontował plebanię, dbał
o świątynię, i nigdy się
nie skarżył, nie narzekał
na życiowy krzyż. Tyle
miał planów i marzeń,
tyle chciał jeszcze zrobić
dla Kościoła...
W pamięci swoich
współbraci z roku, z którymi razem kroczył do
ołtarza Chrystusowego
i zachwycał się kapłaństwem, pozostał jako
człowiek o dobrym sercu, prostym i skromnym.
Według nich ks. Paweł
nigdy się nie wywyższał
nad innymi. Potrafił po
cichu, bez rozgłosu wykonywać zadania i obowiązki, które mu Kościół
powierzał.
W dekanacie Dziatłowskim kapłan też chętnie pomagał na miarę
swoich
możliwości.
Ks. Wiktor Zacharzewski
z Rohotna, najbliższy

sąsiad, podkreśla, że zawsze było widać pragnienie ks. Pawła służyć
Bogu i ludziom. „Był bardzo zadowolony ze swojego powołania, pomimo
trudności – zauważa
ks. Wiktor. – W moim
sercu kapłan pozostanie
jako dobry sąsiad, brat
w Chrystusie i pomocnik
w trudnych chwilach”.
Najmocniejszy
cios
śmierć zadała ojcu i
matce, bratu i siostrze
– najbliższej rodzinie
ks. Pawła. Mocno przeżywają to parafianie,
dla których starał się
być dobrym pasterzem,
którym na co dzień służył, poświęcał się, głosił
kazania i był szafarzem
Bożych tajemnic...

Ks. Paweł już więcej
swoim głosem nie „sprowadzi” wiernym Boga
na ziemię, już więcej ich
nie pouczy, nie udzieli
rozgrzeszenia i nie pobłogosławi. Dla nich zawsze miał czas, pomimo
swojej choroby zawsze
spieszył się z pomocą
wszystkim, którzy zwracali się w potrzebie.
„Ten kapłan miał takie
kazania, które człowieka
podnosiły z kolan. Zawsze dawał skrzydła. To
wielka strata... Dziękuję
Bogu, że spotkałam takiego kapłana na swojej
drodze. I jestem pewna, że ks. Paweł będzie
mi pomagał z nieba” –
mówi Helena Szmaust.

POWRACA
DO SWOICH
Ksiądz Paweł został
pochowany przy swoim rodzinnym kościele
w Starych Wasiliszkach
(dekanat Szczuczyn). To
tutaj się wszystko zaczęło! Tutaj był ochrzczony,
przystąpił do innych sakramentów. Okazała i zabytkowa świątynia była
tym miejscem, gdzie dojrzewał on do decyzji pójścia za głosem Chrystusa. W kościele odbył się
uroczysty dzień prymicji,
kiedy po raz pierwszy
wszedł tu jako kapłan, by
złożyć Ofiarę Mszy św.
na ołtarzu. I teraz powraca do swoich... Powraca
na ziemię, gdzie został
urodzony i wychowany.

Msza św. w 30 dniu po śmierci ks. Pawła Borysewicza odbędzie
się w Starych Wasiliszkach
Wspólna modlitwa w intencji osiągnięcia wieczystego szczęścia
zaplanowana jest na 18 marca w kościele parafialnym św. Apostołów
Piotra i Pawła. Początek Mszy Świętej o godzinie 12.00.
Do udziału zaproszeni są księża, siostry zakonne i świeccy.

Powraca na zawsze, by
wszystkim tym, którzy
będą wchodzić do kościoła, przypominać o kruchości życia – prawdzie
o naszym istnieniu.
W obliczu śmierci
każdego kapłana, a tym
bardziej, który odchodzi w młodym wieku i
po ludzku za wcześnie,
brzmią znacząco słowa
modlitwy św. Ambrożego z Mediolanu: „Panie
nie płaczę, że mi go zabrałeś, ale dziękuję Ci
za to, że mi go dałeś”.
Bogu niech będą dzięki
za tego kapłana! Za jego
kapłańskie serce, dobre
i kochające, za jego kapłańskie usta, głoszące
słowo Boże, słowo Prawdy, a także upominające
oraz ukazujące ludziom
drogę do nieba, do Domu
Ojca. Bogu niech będą
dzięki za jego kapłańskie ręce rozgrzeszające,
rozdzielające Ciało Chrystusa i błogosławiące,
za jego świadectwo w
całej posłudze kapłańskiej.
Ta
przedwczesna
śmierć jest także dla nas
wszystkich nauką i przestrogą, że powinniśmy
być zawsze przygotowani na spotkanie z Panem.
„Bóg zataił przed nami
godzinę śmierci, abyśmy się każdego dnia jej
spodziewali” – mawiał
św. Augustyn. O Królestwo Boże trzeba się
modlić, dla Królestwa
Bożego trzeba pracować
i dla Królestwa Bożego
trzeba cierpieć.
Głęboko
wierzymy,
że ucisk i utrapienia,
których w chorobie doświadczał ksiądz Paweł
Borysiewicz, nie odłączyły go od miłości Boga,
objawionej i darowanej
każdemu przez Jezusa
Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Z wiarą i nadzieją zwracamy
się do księdza w myślach
і mówimy: „Żyj w Chrystusie na wieki!”.
Ks. Jerzy Martinowicz
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O modlitwie, wewnętrznej wolności i wizerunku Boga
„Człowiek powołany jest do wolności”– słowa z przemówienia Papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w Niemczech
w 1996 roku. Jeśli duchowo zaniedbujesz siebie, po drodze wpadasz w kilka nałogów, możesz przestać czuć wewnętrzną wolność.
Wielki Post przypomina człowiekowi o jego wolnej woli, proponuje
możliwość odzyskania świadomości i poczucia wolności.
RZECZ DOTYCZY
NASZEJ GŁOWY
Jak zdobyć poczucie wolności, gdy modlitwa jest przymusem? Również jałmużna jest
przymusem, a post – tym bardziej? Wszędzie słyszy się słowo „trzeba”: trzeba się modlić,
trzeba dawać jałmużnę i trzeba
pościć. Chodzi o perspektywę,
z którą patrzymy na te trzy elementy. Przymus, niewola lub
wolność – wszystko jest w naszej głowie. Jeśli modlitwa, jałmużna i post kojarzą się dla nas
przede wszystkim z przymusem
do czegoś, z tym samym pojęciem „trzeba” to jest to wyłącznie nasza wizja i rozumienie
(i częściowo dziedzictwo od ludzi, którzy nas nauczali).
Jednak, nawet ograniczenia
mogą być związane z wolnością. Samoograniczenie – to wybór. Tylko wolna wewnętrznie
osoba jest w stanie dokonać
świadomego wyboru, na przykład, odmówić sobie czegoś. Kto
nie jest uzależniony od tytoniu,
może nie palić, gdy się denerwuje; kto nie jest uzależniony
od alkoholu, może nie pić, coś

świętując. Wewnętrznie wolna
osoba jest pewna siebie i nie
pozwala sobie na puszczanie
plotek.
Każda forma postu obnaża
poziom wewnętrznej wolności danej osoby. Ta odmowa
nie jest dla samej odmowy od
czegoś, ale zwrócenie uwagi
na coś głębszego, niematerialnego, co mamy w sobie i jest
na świecie.
WOLNOŚĆ
I MODLITWA
Wewnętrzna wolność lub
jej brak przejawia się również
w modlitwie. Na przykład, wolność od urazy wobec Boga,
wolność od strachu przed Jego
„karą”, Jego wolą, a raczej przed
tym, jak wyobrażamy sobie tę
wolę.
Modlitwa – nie jest błaganiem Wszechmogącego, aby
nie był zły i aby tylko wybaczył.
Imię Boga – Miłosierdzie. Wybacza nam eksternem, nie wyświadczając przysługi. Co więcej,
Bóg nie obraża się na nas. Stworzył nas i jest po naszej stronie.
Moim zdaniem, modlitwa,

w której prosimy Pana Boga
o przebaczenie, jest bardziej
wyrazem potrzeby własnego
serca i potrzeby bycia zrozumianym i rozumieć.
Modlitwa – nie jest upokorzeniem samego siebie.
Czasami jest ona rozmową, a
czasami opowieścią. Opowieść,
którą opowiadam komuś, komu
ufam (jak mamie, tacie, babci,
bratu, siostrze, przyjacielowi,
dziewczynie i psychologowi) o
tym, co dręczy i co przeszkadza
w życiu. Mówię o moich niepewnościach: o tym czego nie
wiem, o tym, że nie rozumiem
siebie i świata, o tym, że nie
wiem, co chcę osiągnąć w życiu. Modlitwą może być rozmowa o tym, co wydarzyło się w
ciągu dnia lub o tym, że nic się
nie wydarzyło; o tym, że nie ma
wystarczającej ilości pieniędzy
na jedzenie, buty lub ubrania,
o tym, że nie wiem, czy kocham
mojego męża lub żonę i, że nie
radzę sobie z obowiązkami
mamy lub taty. Modlitwa jest
czasami szczerym wyrazem zakłopotania lub roszczenia: „nie
rozumiem cię, Boże!”, „Nie czuję, że rozumiesz moje życie i, że
mi pomagasz”. Modlitwa to także wdzięczność, prośba, cisza…
OBRAZ BOGA
I MODLITWA
Modlitwa jest nierozerwalnie związana z obrazem Boga,

z tym, jak go sobie wyobrażamy.
To, miedzy innymi, może powodować trudności w modlitwie
i na drodze zaufania Bogu.
Tak jak się modlę, tak i buduję
stosunek ze Stwórcą. Jaką relację mam z Nim, tak wygląda
moja modlitwa. Jak zamknięte koło. Ważne jest, aby być
świadomym tego, jaki obraz
Boga nosimy w swojej głowie
i w swoim sercu.
Stosunek Boga do człowieka jest niezmienny. W równaniu z jednym niewiadomym,
„X”-em jest nasz obraz Wszechmogącego i nasz stosunek do
Niego. Być może, widzę Boga,
jako kogoś obojętnego, z dala
od moich, i ogólnie „ziemskich”,
problemów: „nie obchodzi Go
to”? Czy boje się Jego namiarów wobec mnie i mojego życia? Jeśli słyszę „wola Boga”,
czy nie ubieram się w habit i
nie przenoszę się do klasztoru?
A może nie czuję przymusu do
robienia czegoś, czego naprawdę bym nie chciał?
Uznając Bożą miłość do
siebie za rzecz oczywistą, należy przeprowadzić analogię
z miłością do najbliższego
człowieka: naszej – do niego i
na odwrót. Należy przypomnieć
sobie lub wyobraźić moment,
w którym poczuliśmy się rozumiani, akceptowani takimi, jakimi jesteśmy, nie krytykując, ani
nie wyganiając, lecz kibicując i

motywując nas do rozwoju. Różnica polega na tym, że stosunek
danej osoby do nas możemy odczuwać psychofizycznie. Boga
nie widzimy bezpośrednio, nie
słyszymy, nie czujemy Jego zapachu i nie możemy Go dotknąć.
Mózg odbiera sygnał nie od narządów zmysłów, ale z naszej
duszy. Obraz kochającego Ojca
możemy przyjąć wiarą i poczuć
Go tylko dzięki Jego łasce.
Modlitwa – osobista, Msza
św., adoracja – może zmienić
nasz pogląd na Pana Boga, na
siebie i na życie. Zmieniać tak,
abyśmy zauważyli obecność
Wszechmogącego w swoim codziennym życiu, obecność Boga,
Który jest bliski naszym problemom, większym lub mniejszym.
Warto tu również pamiętać
o pracy wewnętrznej, pracy,
która jest szczerym poszukiwaniem odpowiedzi na niepokojące pytania. Poszukiwanie
poprzez myśli, rozmowy, książki,
artykuły i rekolekcje.
Życie duchowe jest nieustanną modlitwą i wewnętrzną pracą. Nie na próżno św.
Benedykt już w VI wieku sformułował zasadę „ora et labora”
– „módl się i pracuj”. Razem te
dwa punkty są receptą na przeżywanie nie tylko Wielkiego
Postu, ale także każdego dnia
naszego życia.
Katarzyna Pawłowska

Co jada Papież w Wielkim Poście?

Korona cierniowa
z Notre-Dame

7 ciekawych faktów z Watykanu
Menu dla Ojca Świętego na okres 40 dni postu powstaje dużo wcześniej. Zupełnie znikają wtedy ze stołu desery, co
jest dużym poświęceniem dla papieża Franciszka, ponieważ
uwielbia ciasta i słodycze, przede wszystkim dulce de leche,
czyli krem kajmakowy. Papież rezygnuje również całkowicie
z wina, które od czasu do czasu zdarza mu się wypić do obiadu. Poza tym Ojciec Święty znany jest z tego, że przepada
za pizzą. W swoje urodziny, oprócz tortu, chętnie zjada również tradycyjny włoski przysmak. W okresie Wielkiego Postu
papież odmawia sobie jednak wszystkich kulinarnych
przyjemności.

Począwszy od Środy Popielcowej w menu refektarza w
Domu św. Marty w Watykanie, gdzie mieszka Ojciec Święty, znajduje się dużo więcej potraw jarskich, a zmniejsza się liczba tych
z mięsem. Jeśli już się jakaś pojawia, są to najczęściej eskalopki
z ziemniakami, groszkiem lub warzywami, grilowany kurczak lub
pierś z indyka. Typowe dania serwowane w tym czasie przez siostry
zajmujące się gotowaniem, to risotto, omlet z ziemniakami lub z warzywami i serem, na ogół niezbyt mocno przyprawione, typowy krótki makaron podawany z sosem pomidorowym. Jest też duży
wybór sałatek oraz owoców. Na kolację najczęściej serwowany jest ryż lub zupa, warzywa i kawałek sera.

Ojciec św. nie należy do
wybrednych i nigdy nie narzeka na jedzenie i zawsze
jada prosto. Skromność papieskiego stołu zdumiała już wielu, zapraszanych do niego w gościnę. Papież
częstuje bowiem po prostu talerzem
makaronu, sznycelkami z groszkiem
i papryką, owocami i kawą. To menu
poniżej 10 euro. Nawet pierwsza kolacja po wyborze go na papieża, była
bardzo skromna i zaskoczyła wszystkich gości. W ten sposób dał jasny
sygnał, że nieważne jest to, co się je,
ale towarzystwo, rozmowy przy stole
i celebrowanie posiłków. To wszystko jako największą wartość wyniósł
z domu rodzinnego. U państwa Bergoglio się nie przelewało. Mały Jorge musiał nauczyć się gotować, gdyż jego mamę
przy porodzie ostatniego, piątego dziecka,
dotknął paraliż. Zanim odzyskała sprawność
jako dziecko sam już gotował obiady. W domu
żyło się bardzo skromnie. Nigdy niczego się nie
wyrzucało. Z tego, co zostawało w kuchni, wymyślano
coraz to nowe potrawy.

Na pierwszym miejscu na stole
papieża jest chleb. Stawia go w centrum posiłków, ponieważ to nie tylko
podstawowy pokarm człowieka, ale i
każdego chrześcijanina. Wedle zasady, trzeba się nim dzielić z całą ludzkością i tej idei papież Franciszek
jest wierny, sam dając najlepszy
przykład. Przez okres pontyfikatu
Ojciec Święty także wprowadził do
swojego środowiska zwyczaj picia
Yerba Mate – herbaty paragwajskiej,
całkowicie naturalnej, która spowalnia proces starzenia, a przy tym jest
bogata w witaminy A i B oraz przeciwutleniacze.

Od początku swojego
pontyfikatu papież zaskakuje
nie tylko skromnością w jedzeniu,
ale również stylem spożywania
posiłków. Nie jada w swoich apartamentach, lecz korzysta ze stołówki w Domu Świętej Marty. Stolik, przy którym najczęściej siada
Franciszek, znajduje się w końcu
sali, gdzie jednocześnie pomieścić
się może około czterdziestu osób i
nie jest oddzielony od pozostałych
żadnym parawanem. Papież siada
przy stole byle gdzie, bo nie ma
swojego stałego miejsca. Jeśli akurat jest samoobsługa, bierze tacę i
staje w kolejce po potrawy, podobnie jak wszyscy pozostali pracownicy Watykanu.

W ubiegłym roku podczas Wielkiego Postu Papież Franciszek otrzymał nietypową propozycję.
Dziewczynka imieniem Genesis Butler, która reprezentuje kampanię Million Dollar Vegan, skierowała do papieża list otwarty. Nakłaniała w nim Ojca
Świętego do zmiany diety w czasie Wielkiego Postu
i przejścia na wegańską kuchnię. Jej zdaniem takie
działanie mogło by promować dbanie o środowisko
przez porzucenie mięsa i świadomy wybór żywności.
Jeśli papież przystałby na propozycję Genesis, to organizacja zobowiązywała się do wpłacenia miliona
dolarów na dowolny, wybrany przez niego cel charytatywny. Papież odpisał nastolatce przez Sekretariat Stanu. W liście papież podziękował za działania
organizacji, której reprezentantom leży na sercu
dbanie o świat będący naszym wspólnym domem,
jednak nie ustosunkował się do ich zaproszenia.

Chwała Panu!
W grekokatolickiej kaplicy
parafii św. Józefa w Mińsku odprawiono Litanię do
Imienia Jezus.
Na wspólną modlitwę dziękczynienia zebrali się wierni
ze wszystkich grekokatolickich
parafii w stolicy. Na jej czele
stanął archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC, zwierzchnik
BKG na Białorusi. 11 marca
1990 roku w Mińsku w niewielkim kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego na cmentarzu
kalwaryjskim odbyła się pierwsza po długim okresie prześladowań liturgia grekokatolicka.
Po Litanii w bibliotece parafialnej odbył się wieczór
wspomnień. Wydarzenie zakończyło się śpiewem hymnu
“Potężny Boże”.

Nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale przez cały rok
Ojciec Święty często powtarza zwrot „Dobrego obiadu” czy
„Dobrej kolacji”, kierowany do tysięcy wiernych podczas
każdego Anioła Pańskiego w Watykanie. Chodzi o kulturę
spotkania, która tworzy się właśnie przy stole w rodzinie.
Tradycja wspólnego użycia posiłków była bardzo dbana
w rodzinie papieża Franciszka. Ojciec Święty pragnie podkreślić jej znaczenie.

Przygotowała
Kinga Krasicka

Jedna z najcenniejszych
relikwii chrześcijaństwa
przechowywanych w tej
katedrze zostanie znów
wystawiona na widok
publiczny.
Korona cierniowa znajduje
się w paryskim kościele Saint
Germain w każdy piątek Wielkiego Postu przez dwie godziny
(od 15 do 17), a w Wielki
Piątek będzie wystawiona
przez cały dzień (od godz. 10
do 17). Jest to nawiązanie do
tradycji katedry Notre-Dame
sprzed pożaru, gdy ten symbol
męczeńskiej śmierci Jezusa
wystawiano na widok wiernych
w pierwsze piątki miesiąca i
we wszystkie piątki Wielkiego
Postu.
Korona cierniowa przechowywana w Notre-Dame od
1806 roku.

Wierni bez Eucharystii
Podporządkowując się zarządzeniom władz publicznych, kolejne diecezje we
Włoszech wprowadzają
całkowity zakaz celebracji
Mszy św. Zakaz ten obowiązuje już w Mediolanie,
a także w Wenecji, Modenie
czy Pawii.
Włochy są dziś trzecim,
po Chinach i Korei Południowej, krajem o największej liczbie potwierdzonych zakażeń
koronawirusem. W każdym
razie chodzi tu już o ponad
200 przypadków zachorowań
i pięć zgonów.
Biskupi zachęcają wiernych, by wobec niemożliwości
udziału w liturgii więcej czasu
poświęcać na medytację i modlitwę. Ich zdaniem na nowo
trzeba się nauczyć, jak łączyć
walkę z chorobą z zaufaniem do
prawdziwego Władcy świata.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z Bogiem
przez codzienność

Kto może przyjmować sakrament
namaszczenia chorych?
Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie mówi: „Namaszczenia chorych można udzielić
wiernemu, który po osiągnięciu
używania rozumu, znajdzie się
w niebezpieczeństwie śmierci
na skutek choroby lub starości”
(KPK 1004).
Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: „Kościół wierzy
i wyznaje, że wśród siedmiu
sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – namaszczenie chorych.
Święte namaszczenie chorych
zostało ustanowione przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, jako
prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu,
o którym wspomina św. Marek,
lecz poleca go wiernym i ogłasza
Jakub Apostoł i brat Pana”
(KKK 1511).
Konstytucja Apostolska
„Sacram unctionem infirmorum” z 30 listopada 1972 roku,
przyjęta po Soborze Watykańskim II, regulująca procedurę
namaszczenia chorych, orzekła,
że „sakramentu namaszczenia
chorych udziela się niebezpiecznie chorym osobom, namaszczając ich na czole i dłoniach
w szczególny sposób poświęconym olejem – olejem z oliwek
albo olejem z innych roślin – i
poprzez wypowiedzenie słów:
«Przez to święte namaszczenie
niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże
ciebie łaską Ducha Świętego.
Amen. Pan, który odpuszcza
ci grzechy, niech cię wybawi i
łaskawie podźwignie. Amen»”.
W Katechizmie Kościoła
Katolickiego podkreśla się, że
namaszczenie chorych nie jest
sakramentem tych, którzy umierają. Czas na jego przyjęcie
niewątpliwie przychodzi już
wtedy, gdy wierzący znajduje
się w śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu choroby lub
starości. „Jeśli chory, który został
namaszczony, odzyskał zdrowie,
w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten
sakrament. W ciągu tej samej
choroby namaszczenie chorych
może być udzielone powtórnie,
jeśli choroba się pogłębia. Jest
rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją”
(KKK 1515). Odnosi się to także
do osób starszych. Mogą ponownie przyjąć sakrament, jeśli
ich stan widocznie się pogarsza.
Ze wszystkich wyżej wymienionych rzeczy można wywnioskować, że namaszczenie chorych jest przyjmowane
i udzielane tylko wtedy, gdy
dana osoba przechodzi ciężką
chorobę (niezależnie od wieku),
jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu choroby
lub w starszym wieku. Nie trzeba przyjmować namaszczenia,
jeśli nie istnieją wymienione
warunki, ponieważ chodzi o ważną rzecz – sakrament Kościoła.
Nie trzeba też go przyjmować
„na przyszłość”.
Bardzo ważne! Do sakramentu namaszczenia chorych,
podobnie jak do każdego innego sakramentu, trzeba być
odpowiednio przygotowanym,
być w stanie łaski uświęcającej,
tzn. po spowiedzi. Należy również pamiętać, że sakrament
namaszczenia chorych nie jest
udzielany tym, którzy trwają
w jawnym grzechu ciężkim.
Ks. Aleksy Leszko
Według catholicnews.by
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Poszukiwanie woli Bożej
ze św. Ignacym Loyola

Przez długi czas św. Ignacy szukał spełnienia tylko własnej woli. Chciał on
zdobyć sławę wojskową, osiągnąć sukces na dworze królewskim i u kobiet, marzył
aby rozsławić swój szlachecki ród i, być może, stanąć obok słynnych przodków, aby
potomkowie z dumą wspominali o nim. I oto o nim, założycielu zakonu jezuitów,
naprawdę opowiadają prawie pół tysiąca lat – nie tylko w rodzinie Loyoli, i nawet nie
tylko w kraju basków, ale na całym świecie. Ktoś robił to z podziwem i wdzięcznością, a ktoś z wrogością i brakiem akceptacji. Ale cały ten rozgłos „przydarzył się” mu
tylko dlatego, że wybrał Bożą wolę zamiast swojej.
Ignacy Loyola urodził się w 1491 roku. Od młodości służył na dworze królewskim. Młody mężczyzna nie był szczególnie pobożny i rozsądny, do czasu, aż ciężkie
zranienie w nogę podczas obrony Pampeluny w maju 1521 roku nie przykuło go
do łóżka na długi i bolesny czas rehabilitacji. Przyszła samotność, ból i myśli, w których starał się ukryć. A także książki, których sam by nie wybrał, lecz nie było innych
– o życiu Jezusa Chrystusa i wielkich świętych.
Stopniowo rycerz zaczął zdawać sobie sprawę, jak sprzeczny wpływ pozostawiają w nim dążenia do sukcesu w świecie i rozważania o naśladowaniu Chrystusa. W końcu oczy się otworzyły i uświadomił sobie, że prawdziwa radość i pełnia
życia czekają na tej drugiej ścieżce, którą wybrali święci Franciszek, Dominik i inni.
Wzmocniony wizją Najświętszej Maryi Panny, Ignacy ruszył w drogę. Przed śmiercią
– po licznych prośbach i przypomnieniach braci – podyktował historię swojej, przede wszystkim wewnętrznej, drogi. Pod tytułem „Historia (lub opowieść) Pielgrzyma”
(jak sam siebie nazwał) i znane jest to małe dzieło.
Wędrując razem ze św. Ignacym, zatrzymujemy się nad pytaniem: Co dalej? Zostawił łaty rycerskie i miecz przy Matce Bożej w Montserrat, założył ubranie pielgrzyma
ze sztywnej tkaniny i stał się żebrakiem – i co dalej? Żałując, że tyle uwagi poświęcił
kiedyś swoim pięknym włosom i paznokciom, na chwilę przestał dbać o swój wygląd.
Ogarnięty wyrzutami sumienia za grzechy przeszłości, skrupułami, które doprowadziły
go do rozpaczy, podejmował surowe praktyki ascetyczne. Spowiadał się co tydzień,
i nie znajdując spokoju, zadręczał się od myśli, że tak będzie wyglądało jego życie…
Jednak opowiadając o tych dniach św. Ignacy zaznacza, że Bóg był bardzo blisko,
czule i troskliwie prowadził go ku dobru i radości. Przyszły święty szczerze opowiada
o swoich błędach i odkryciach, nie wstydząc się, ponieważ wie, że ludzkie oceny
nie wpływają na szacunek, z jakim Bóg odnosi się do człowieka i do walki rozgrywającej się w duszy. Jest patronem tych, którzy mają wielkie pragnienie, aby służyć Ojcu,
ale nie wiedzą, co zrobić, aby zrealizować swoje pragnienie.
Oczywiście, z perspektywy czasu, kiedy przeanalizowano całe dziedzictwo świętego, zbadano przyczyny i zliczono (częściowo) owoce, każdy jego krok wydaje się
być niezwykły. Ale Ignacy Loyola nie ukrywa, jak często nie widział przed sobą dalszej
drogi, przyznaje się nawet do pokus skoczenia w przepaść. „Panie, nie zrobię tego,
co Cię upokarza!” – krzyczał. Szczera modlitwa czasami przechodzi w krzyk. Z ciemności i niechęci do życia Pielgrzym nie wybrnął sam. Nie znalazł on pomocy wśród

ludzi, chociaż pytał wielu, ale, jak sam zauważa, „spodobało się Panu uczynić to, że
obudził go, jakby ze snu”, po czym zaczął on wyraźniej odróżniać natchnienia Boga
od podszeptów złego ducha. Ignacy wspomina, że w tym czasie Bóg uczył go „jak
nauczyciel dziecko”. W końcu został obdarzony wewnętrznym spokojem, radością
i poznaniem wielu rzeczy. Pilnie uczęszczał do tej „szkoły rozpoznawania”, gdyż spotkał Nauczyciela, oddał w Jego ręce swoje życie i zapragnął z całych sił poznawać
i kochać Pana, a także pomagać innym ludziom, niezależnie od wieku i stanu.
Samo porównanie tamtego okresu z okresem nauki podpowiada nam, że znalezienie woli Bożej jest procesem obejmującym całą osobę. Co więcej, nie wystarczy
po prostu zbadać swoje pragnienia, myśli i uczucia, niezbędny jest kierunek i cel.
Możemy na przykładzie św. Ignacego spróbować zobaczyć perspektywę: czy nasze
zachowanie i myśli prowadzą do wzrostu wiary, nadziei i miłości? Jeśli z każdym
krokiem jesteśmy rozczarowani, wewnętrznie odrętwiali i tracimy nadzieję, to najprawdopodobniej poszliśmy w złym kierunku.
Tylko własne doświadczenie może nas czegoś nauczyć. Ignacy nieustannie zachęca: „ćwicz, obserwuj siebie, swoje myśli i uczucia. Bez względu na to, na jakim
poziomie duchowym się znajdujesz, ważne jest, za Kim będziesz podążał”. „Duchowe
ćwiczenia”, którymi św. Ignacy podzielił się jako własnym doświadczeniem poszukiwań, miłości i radości, dla wielu ludzi stały się wielką pomocą w życiu duchowym,
sposobem poznania siebie i możliwością osobistego spotkania z Bogiem. Każde
głębokie doświadczenie jest trudne do opisania, dlatego to dziedzictwo świętego
jest tak cenne.
Na samym końcu czterotygodniowej duchowej podróży Pielgrzym proponuje
„kontemplację dla znalezienia miłości”, która kończy się modlitwą posługi miłości:
„zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją...”. Przed oddaniem Bogu całego siebie,
bez przymusu i do końca, człowiek zastanawia się, stojąc przed kochającym Bożym
spojrzeniem, nad tym, co Pan pierwszy mu proponuje: Weź, synu, córko, i przyjmij
ten stworzony świat, ciało, duszę, zbawienie i wieczność, Moją bliskość, Moją troskę
w najdrobniejszych rzeczach, wszystko, co uczyniłem i czynię.
Boża wola jest samą miłością. Przeniknąć się nią – oznacza poznanie jej i umożliwienie narodzin w sercu odpowiedzi, którą może być tylko wzajemna miłość i zaufanie.

Modlitwa posługi miłości

Teresa Klimowicz

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i
wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś –
Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi
wystarcza. Amen.

Antoni Tyszko, alumn 1 roku grodzieńskiego WSD
Pochodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Głębokiem

Bóg uskrzydla i inspiruje, by iść naprzód

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31).
Gdy oddaję wszystko Bogu w nadziei, że pomoże, czuję nowe siły. To podnosi na duchu.
O POWOŁANIU

W dzieciństwie dokuczał mi ból głowy, z tego powodu nawet leżałem w szpitalu. Ten ból przez dłuższy czas nie mijał. Pewnego dnia razem z mamą pojechaliśmy
do Rosicy, gdzie spotkaliśmy się z o. Czesławem Kureczko, który mnie ochrzcił.
Kapłan pomodlił się, aby ból głowy zniknął. I rzeczywiście, po tej modlitwie już mi
nie przeszkadzał.
Po pewnym czasie zacząłem odczuwać głos Boga. Nieustannie zadawałem sobie pytanie: „Dokąd Bóg mnie woła?”. Długo rozmyślałem i doszedłem do wniosku,
że muszę poświęcić swoje życie Panu Bogu i pójść drogą, którą kochający Ojciec
przygotował dla mnie.
Gdy zostałem ministrantem, zacząłem częściej bywać na Mszy. Bardzo podobało
mi się przebywać przy ołtarzu Pana. Brałem udział w spotkaniach młodzieżowych,
a także chodziłem na pielgrzymki. W klasie 9 wiedziałem już na pewno, że pójdę
do seminarium. Przez następne 3 lata przygotowywałem się do odpowiedzialnego
kroku. W tym bardzo mi pomagał proboszcz mojej parafii ks. Mikołaj Cichonowicz
i wikariusz ks. Iwan Korotkin. Dziś jestem bezgranicznie im za to wdzięczny!

O SEMINARIUM

Seminarium to miejsce, w którym młodzi chłopcy przygotowują się do ważnej
misji, do kapłaństwa. Wkrótce staną się pasterzami. W tym celu muszą przejść przez
formację: nie tylko duchową i intelektualną, ale także ludzką, ponieważ najważniejszą rzeczą w człowieku, zwłaszcza w tym, za którym idą ludzie, jest człowieczeństwo.
Bardzo ważne jest, aby znaleźć czas na adorację, modlitwę, nauczyć się koncentrować na Bożym głosie, który brzmi w sercu. Dlatego właśnie czasami trzeba
pobyć w ciszy: Bóg nie przychodzi poprzez wicher, ogień lub wodę, lecz w lekkim
powiewie wiatru.

O TRUDNOŚCIACH

Seminarzyści, jak każdy człowiek, przeżywają chwile kryzysu. To nie jest coś
złego, raczej jest niezbędne. Bóg daje ten czas duchowego kryzysu, aby wzrastać
duchowo. Jest to potrzebne, aby później uświadomić sobie, że nie jesteś sam, że
możesz zwrócić się do któregoś z braci, lub do kierownika duchowego. Kiedy stajesz w pokorze przed Bogiem na kolana, gdy prosisz go, aby był w pobliżu, aby
pomógł w trudnych chwilach, z pewnością zostaniesz wysłuchany. To otwiera cię
na głębsze relacje ze Stwórcą.

O KAPŁAŃSTWIE

Kapłan ma pomagać innym w znalezieniu drogi do zbawienia. On jest pośrednikiem między ludźmi, a Bogiem. W sakramentach nie działa swoją mocą,
lecz łaską Ducha Świętego, nadaną przez Pana Jezusa po jego zmartwychwstaniu
(J 20, 22-23). Stojąc na kapłańskiej ścieżce, zdaję sobie sprawę, że muszę wiernie
służyć Bogu, pomagać bliźnim, poznawać go i rozpoznawać drogę do zbawienia,
a także obdarzać ludzi nadzieją i nieść im radość.

MYŚLĘ, ŻE...

Czas, w którym żyjemy, jest bardzo burzliwy. Szybko się zmienia – jest nieprzewidywalny. Wiele się zmieniło w ciągu ostatniego stulecia. Pojawił się internet,
w którym spędzamy dużo wolnego czasu. Oczywiście, to uprościło nam życie: robimy zakupy, pracujemy, komunikujemy się i robimy wiele innych rzeczy. Jednak,
prawdziwy dialog nie powinien zniknąć! Czasami zdarza się, że młodzi ludzie są
w tym samym pokoju i prowadzą wirtualną korespondencję. Jeśli nie będziemy
mieli żywego dialogu z bliźnim, nie nauczymy się rozmawiać z Bogiem.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI OSÓB
UZALEŻNIONYCH ODBĘDZIE SIĘ
W GRODNIE
Nabożeństwo odbędzie się w kościele katedralnym św.
Franciszka Ksawerego 13 marca o godz. 18.00

ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA
W diecezji grodzieńskiej obchodzono święto św. Kazimierza Królewicza, patrona lokalnego Kościoła. Z tej okazji we wszystkich parafiach odbyły się Msze św.,
podczas których wierni wznosili swoje modlitwy do Boga przez jego wstawiennictwo. W kościele św. Franciszka Ksawerego w Grodnie na modlitwie zgromadziła
się kapituła katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Kazimierza.
W przededniu liturgicznego wspomnienia świętego biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz poświęcił w katedrze płaskorzeźbę św. Kazimierza Królewicza,
który zmarł w mieście nad Niemnem 4 marca 1484 roku.
Jak co roku w Grodnie odbył się jarmark rękodzieła ku czci św. Kazimierza,
orędownika rzemieślników. Na placu Lenina można było nabyć rozmaite przedmioty wykonane własnymi rękoma, poczynając od palm wielkanocnych, a kończąc
na oryginalnych figurkach i użytkowych rzeczach z żelaza, skóry i gliny.

WYDARZENIA KULTURALNE
W wielu parafiach diecezji odbyły się zapusty dla dzieci i młodzieży. Młodzi
ludzie spotykali się, aby spędzić czas na dobrej zabawie przed 40-dniowym okresem Wielkiego Postu. W programie spotkań – gry, piosenki i tańce. W ten sposób
uczestnicy świadomie wkraczają w wyjątkowo ważny czas nawrócenia i przemiany życia, aby odpowiednio przygotować się do Świąt Wielkanocy.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Klerycy WSD w Grodnie rozpoczęli czas Wielkiego Postu od czterodniowych
rekolekcji. Tegorocznym ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. kanonik Aleksy Romańczuk, proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego w Borysowie (archidiecezja mińsko-mohylewska). Seminarzystom zaproponowano skupić się na
znaczących cechach, mających miejsce w posłudze każdego kapłana: powściągliwości, czystości, milczeniu, modlitwie, przebaczeniu i pokorze. Rekolekcjonista,
między innymi, podzielił się własnym doświadczeniem przeżywania lat seminaryjnych i bycia księdzem.
W I Niedzielę Wielkiego Postu kl. Aleksander Szymański przyjął posługę
lektoratu. Do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu włączeni zostali kl. Władysław Małyszko i kl. Paweł Siedlarewicz. Uroczystej Mszy św.
w kaplicy seminaryjnej przewodniczył wikariusz generalny diecezji grodzieńskiej
ks. bp Józef Staniewski.

JEDNYM WERSEM
• Spotkanie formacyjne dla kapłanów diecezji grodzieńskiej 1-8 lat kapłaństwa odbyło się w Nowogródku. • Spotkanie katechetów diecezji grodzieńskiej
odbyło się w Grodnie. • Ojcowie pijarzy spotkali się z młodzieżą z Lidy i Szczuczyna, która studiuje lub pracuje w Mińsku, Grodnie i Witebsku. • Na XIV Mistrzostwach Europy Księży katolickich w halowej piłce nożnej, które odbyły się w Pradze (Czechy), drużyna diecezji grodzieńskiej zajęła siódme miejsce. • Rekolekcje
dla mężczyzn odbyły się w Szczuczynie. • Dzieci z grodzieńskiej parafii Ducha
Świętego w ramach projektu „kreatywna sobota” przyswajali umiejętności kulinarne. • Spotkanie dla kobiet zorganizowały siostry nazaretanki w Nowogródku.
• Wielkopostny dzień skupienia kapłanów diecezji grodzieńskiej odbył się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. • Światło dzienne ujrzało
trzynaste wydanie zbioru z naukowo-teologiczną tematyką „Studia Theologica
Grodnensia”, wydane przez wydawnictwo diecezji grodzieńskiej.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

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;
12 marca 1969 r. – ks. Jan Wielkiewicz SDB, prob. Dziatłowo;
21 marca 1964 r. – ks. Julian Borówko, prob. Repla.

Kalendarz
wydarzeń
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II Niedziela
Wielkiego Postu.

13 marca

7. rocznica wyboru
Ojca Świętego Franciszka
na Stolicę Piotrową.

Duszpasterstwo Trzeźwości diecezji grodzieńskiej zaprasza
wiernych do przejścia drogi krzyżowej Jezusa w intencji
wszystkich uzależnionych od alkoholu, narkotyków, internetu i innych rzeczy. Organizatorzy mają nadzieję, że refleksje
nad stacjami nabożeństwa pokutnego pomogą uczestnikom
głębiej przygotować się na uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego.

Módlmy się za papieża,
aby jego posługa
pasterska przynosiła obfite
owoce.

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE
ODBĘDĄ SIĘ W BARANOWICZACH

III Niedziela Wielkiego
Postu. Ogólnonarodowy
Dzień „Caritas”.

Ćwiczenia duchowe zaplanowane są na 20-22 marca i odbędą się w domu ojców werbistów przy ul. T. Szewczenko, 6.

Wspierajmy modlitwą
i ofiarami instytucję
charytatywną.

Rekolekcje organizuje Duszpasterstwo Trzeźwości diecezji
grodzieńskiej. Do udziału zaproszeni są wszyscy, których
dotyka problem alkoholizmu i narkomanii na Białorusi.

15 marca

19 marca

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:
(8 033) 325-57-64, (8 029) 178-36-34 – Jerzy Gaponik.

Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca NMP.

DIECEZJALNE DNI MŁODZIEŻY
ODBĘDĄ SIĘ W LIDZIE

Dzień Imienin biskupa
pomocniczego diecezji
grodzieńskiej Józefa
Staniewskiego.

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 FRANCJI

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 Francji jest planowany w czasie
od 17-24 sierpnia.
Celem pielgrymki będzie zwiedzanie sanktuarium
Matki Bożej z Lourdes.
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.

W Wielkim Poście
zachęcamy do udziału
w Gorzkich Żalach
i Drodze Krzyżowej.

Intencje
różańcowe
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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Służyć
całym sobą
Witaj, Mały Czytelniku!
W ciągu swojej długiej historii Kościół katolicki angażował się
w działalność charytatywną. Pomoc,
jaką udzielał biednym, samotnym i upośledzonym, była często nazywana „сaritas”.
Samo słowo oznacza miłość, braterską pomoc
i opiekę. Teraz tak nazywa się organizacja charytatywna,
która działa w ramach Kościoła. Działalność „Caritas” jest bardzo ważna, bez niej Kościół straciłby wiarygodność, wtedy by tylko
mówił, nic nie robiąc. „Caritas” jest powołany do tego, żeby świadczyć
ludziom wszelką miłość i miłosierdzie.
Doskonałym przykładem miłości jest sam Pan Jezus, który nie tylko
nauczał, ale również pomagał ludziom: uzdrawiał i leczył. On wciąż uczy,
jak być blisko drugiego człowieka. Także i naszym zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym, poświęcać swój wolny czas i angażować się w dzieła
miłości. Bezinteresowna posługa na rzecz innych daje satysfakcję, nadaje
sens życiu i chroni przed rozpaczą z powodu poczucia niemożności zmiany czegoś na lepsze.
W dzisiejszym świecie dobroczynność, hojność i poszanowanie
dóbr to cechy, które należy w sobie kształtować, gdyż są one charakterystyczne dla dobrych chrześcijan. Osoba uczulona na niedostatek innych ludzi, nigdy nie będzie miała zatwardziałe serce.
Ta osoba zawsze będzie w stanie wyciągnąć pomocną dłoń, stać się
„kołem ratunkowym” dla kogoś, kto wymaga wsparcia, a czasami zwyczajnie dobrego słowa.
Mały Czytelniku, proponujemy Twojej uwadze krótką historię,
z której zobaczysz, że czasami nawet mały drobiazg może stać się
dla kogoś życiowo ważny.

W pewnej wiosce mieszkał rolnik o imieniu Rodrigo. Razem ze swoją żoną Marią uprawiał na polu kukurydzę. Miał trzy
córki i dwóch synów. Mężczyzna był bardzo lubianym i szanowanym
człowiekiem, chętnie pomagał wszystkim, kto takiej pomocy oczekiwał.
Pewnego dnia Rodrigo wybrał się do miasta. Na drogę Maria przygotowała mężowi pyszne galdopinto, kilka bananów i kolbę kukurydzy. W połowie drogi Rodrigo zgłodniał, postanowił odpocząć i zjeść galdopinto, zjadł
także banany, ale nie miał ochoty na kukurydzę. Więc wyrzucił ją, nie chcąc
dźwigać ze sobą.
Kiedy Rodrigo dotarł do miasta, załatwił wszystkie sprawy, a później zaglądnął na targ, kupując żonie i dzieciom kilka drobiazgów. Drogę zastąpiła
mu kobieta z dzieckiem na ręku, prosząc o coś do jedzenia, „chociaż kolbę
kukurydzy”. Rodrigo odpowiedział, że nie ma nic. I w tym samym momencie przypomniał sobie, co zrobił z kolbą kukurydzy w drodze do miasta.
Po powrocie mężczyzna nie był już taki wesoły: przed oczyma stała
mu kobieta i kukurydza, którą bezmyślnie wyrzucił. Kiedy przyszedł
do domu, żona zapytała jak minęła mu podróż? Ona widziała, że
męża trapi jakiś problem, ale nie mówiąc nic Rodrigo poszedł spać.
I śniła mu się głodna kobieta z dzieckiem i kolba kukurydzy.
Kiedy nastał świt, jak co rano Rodrigo obszedł całe gospodarstwo
i zobaczył, że kukurydza zwiędła, na polu zostały tylko kikuty roślin.
W głębi serca mężczyzna rozumiał, że to jego wina. Przypomniał sobie
raz jeszcze kolbę kukurydzy, i po policzku spłynęły mu łzy. Zrozumiał,
że dostatnie życie nie jest dane raz na zawsze, ale może zmienić się z dnia
na dzień. Należy więc szanować to co się ma i dzielić się nim z innymi.
Drogi Mały Czytelniku! Każdy powinien nauczyć się temu, by
służyć całym sobą. Dziś staje przed nami zadanie byśmy sami byli
ludźmi miłosierdzia, nie zmęczyli się czynieniem dobra, niosąc
radość i nadzieję bliźnim.

Zadanie: zaplanuj codziennie dobry uczynek wobec bliźniego.

Staraj się być wrażliwy na potrzeby innych i zrobić wszystko,
co w Twojej mocy.
Redakcja

Z głębi serca
Czcigodnemu Ojcu
Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi
z okazji urodzin serdecznie życzymy spełnienia
marzeń i szczęśliwej
posługi kapłańskiej.
Niech Cię zawsze oświecają promienie miłosierdzia Bożego, zdrowie
będzie mocne, a radość
– codzienna. Szczerze
dziękujemy za udzielenie
błogosławieństwa naszym rodzinom podczas
wizyt duszpasterskich.
Z wdzięcznością parafianie
z kościoła pw. św. Franciszka
z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Kuderce
z okazji urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech
każdy dzień będzie pełen
radości, siły i zapału
do głoszenia Słowa
Bożego, a obok zawsze
będą dobrzy i życzliwi
ludzie. Niech Pan Bóg
codziennie obdarza Cię
wszelkimi łaskami, a
Matka Najświętsza i święty patron nieustannie się
Tobą opiekują.
Wierni z parafii
Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkich
łask Bożych, nieustannej
opieki Matki Boskiej,
wielu sił, cierpliwości,
niegasnącego zapału
w posłudze duszpasterskiej oraz mocnego
zdrowia. Niech dobry

Bóg wynagrodzi wszelkie
starania, wysiłki, prace,
które podejmujesz, by
przybliżyć nas do Pana.
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Sylwanowiec

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Murawie
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, męstwa, dobrych
i czułych wiernych. Niech
Pan dodaje Ci mocy,
Duch Święty obdarza
mądrością i spokojem,
Jezus służy przykładem
na drodze kapłańskiej,
a Matka Boża zawsze
Cię strzeże.
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Żupran

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji imienin z całego
serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia i
radości, zawsze dobrych
i życzliwych ludzi obok,
opieki Matki Najświętszej
i świętego patrona oraz
obfitych darów Ducha
Świętego i Bożego
błogosławieństwa
na każdy dzień.
Wierni ze wsi Ostasza

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Murawie
z okazji imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia,
długich lat życia, pogody
ducha, radości, obfitych
owoców w posłudze
kapłańskiej, wielu łask

Bożych i darów Ducha
Świętego. Niech Twój
Anioł Stróż zawsze będzie obok, a Matka Boża
prowadzi najpiękniejszą
drogą wśród wiernych
i dobrych ludzi.
Szczęść Boże!
Byli parafianie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Romanowi
Jałowczykowi
z okazji imienin życzymy
wszelkich potrzebnych
łask Bożych i darów
Ducha Świętego. Niech
zdrowie i energia towarzyszą Ci w ciągu długich
lat życia, przynosząc zadowolenie i radość z tego,
co się udało osiągnąć.
Z modlitwą wierni z parafii
św. Michała Archanioła
w Gnieźnie

Czcigodym Ojcom
Kazimierzowi Jędrzejczakowi i Kazimierzowi
Morawskiemu
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech miłosierny Bóg
wynagrodzi Wam mocnym zdrowiem, siłą i
niegasnącym zapałem
w szczerej i ofiarnej
posłudze Jemu i ludziom.
Życzymy pogody ducha, pokoju serca, dużo
pięknych, spokojnych i
błogosławionych dni.
Rodzina Bondziusz,
wieś Mońkowce

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia

na długie lata, owocnej
pracy duszpasterskiej,
pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech
Jezus Chrystus obdarza
Cię wszelkimi łaskami,
Anioł Stróż dodaje sił,
Matka Boża otacza swą
matczyną pieszczotą, a
Duch Święty prowadzi
Cię przez całe życie.
Z modlitwą Walery,
Weronika, Jana

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji imienin z całego
serca pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia. Niech Bóg
Wszechmogący obdarza
Cię swoimi łaskami, a
Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą
opiekuje. Niech zdrowie
będzie mocne, radość
codzienna, siły niewyczerpalne, a serce niech
nadal pozostaje otwarte
na Boga i ludzi.
Wierni ze wsi Jatwieź, parafia
Sylwanowce

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Rudziewiczowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i
niegasnącego zapału w
pełnieniu posługi kapłańskiej. Niech Najświętsza
Maryja Panna wraz ze
swoim Synem zawsze
mają Ciebie w swojej
opiece i towarzyszą
w ciągu całego życia, abyś
z wielką radością służył
Bogu i ludziom.
Parafianie
ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu Ojcu
Waleremu
Szejgierewiczowi
z okazji urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg codziennie obdarowuje Cię
swymi łaskami: mocnym
zdrowiem, pogodą ducha,
mądrością i pomyślnością
w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza
Maryja Panna i święty patron nieustannie się Tobą
opiekują, a Anioł Stróż
czuwa i pomaga godnie
przeżywać każdy dzień.
Niech obok zawsze będą
życzliwi i dobrzy ludzie, a
Twa praca na niwie Bożej
przynosi obfite owoce.
Wierni z Porozowa

Czcigodnym Ojcom
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
i Kazimierzowi
Morawskiemu
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia.
Życzymy, abyście z wiarą
i zaufaniem do Boga szli
przez życie, a wszystko,
co czynicie, abyście czynili z młodzieńczą pasją.
Życzymy także wielu łask
Bożych na każdy dzień,
darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia,
pogody ducha, uśmiechu
i radości. Niech przykład
Waszej szczerej posługi
Bogu będzie wzorem
dla licznych powołań.
Parafianie z Niemnowa

Czcigodnemu
Ojcu Kazimierzowi
Morawskiemu
z okazji imienin składamy
wiązankę serdecznych życzeń. Niech Duch Święty

nieustannie pobudza
nieść przesłanie Dobrej
Nowiny, Najświętsza
Maryja Panna – Matka
kapłanów – otula płaszczem swojej opieki, a
Pan Bóg błogosławi Twą
posługę kapłańską.
Wdzięczni mieszkańcy stacji
Gudogaj

Czcigodnemu
Ojcu Kazimierzowi
Morawskiemu
z okazji imienin z całego
serca życzymy darów
Ducha Świętego, męstwa
i wierności w niesieniu
Chrystusa współczesnemu światu, mocnego
zdrowia i potrzebnych
łask od Pana Boga. Dziękujemy Ci za troskę
o naszą świątynię, szczerą modlitwę i ojcowskie
serce.
Parafianie

Składamy wyrazy
szczerego żalu
i współczucia
wszystkim krewnym
z powodu śmierci
Księdza Pawła
Borysiewicza.
Łączymy się z Wami
w modlitwie, dzieląc ból i smutek.
Niech miłosierny
Bóg doda sił, aby
udźwignąć ciężar
straty bliskiej osoby,
i jak najszybciej
przyjmie duszę
zmarłego do swojego Królestwa.
Wierni z parafii
św. Michała Archanioła
w Oszmianie
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