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Święty Józefie, opiekunie Jezusa Chrystusa i opie-
kunie Świętej Rodziny, chroń nasze rodziny i pro-
wadź nas tam, dokąd Bóg chce!

Żeby obudzić sumienia odpowiedzialnych za bra-
tobójczą wojnę.

Kościół św. Michała Archanioła w Gnieźnie – trze-
cia pod względem wieku zachowana świątynia 
katolicka na Białorusi po kościołach w Iszkołdzie  
i we Wsielubiu. 

Milczący Józef

Modlitwa w intencji
pokoju na Ukrainie

Gniezno. Przykład
architektury gotyckiej 
na naszych ziemiach

na stronie   3
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DO ŁASKI ODPUSTU DO ŁASKI ODPUSTU 
TRZEBA DOJRZEĆ. TRZEBA DOJRZEĆ. 
O ODPUSTACHO ODPUSTACH
W DZISIEJSZYM W DZISIEJSZYM 
KOŚCIELEKOŚCIELE

Pomimo faktu, że dość brzydki historyczny ogon ciągnie się za odpustami,  
katolicy nigdy się od nich nie oddalali, a wręcz przeciwnie rozwijali je. Pa-
pież Benedykt wspominał ostatnio, że odpusty mogą „skutecznie podtrzymać  
wiernych na drodze nawrócenia”. Z ekspertem prawa kanonicznego rozma- 
wiamy o prostych i złożonych stronach tej praktyki.
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O SAMOREALIZACJIO SAMOREALIZACJI
W ZAKONIEW ZAKONIE

„Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich mi-
sję i odwagę, aby nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczes-
ności” – tak brzmiała intencja modlitewna papieża Franciszka na luty bieżącego 
roku. Przed 8 marca chcemy poruszyć temat rozwoju kobiet w Kościele przez 
pryzmat kobiet konsekrowanych.

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet
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Święty Józef jest wciąż 
aktualnym wzorem dla 
współczesnych mężczyzn: 

mężów, ojców, dziadków, 
wdowców, samotnych pa-
nów, studentów, młodzieńców  
i kapłanów. I chociaż współ-
czesny świat promuje męż-
czyzn sukcesu, silnych poli- 
tyków, skutecznych sportow- 
ców, utalentowanych akto- 
rów i czyni ich nauczyciela- 
mi życia i wzorami męskości, 
to jednak tylko milczący Jó-
zef potrafi nam tak napraw-
dę ukazać właściwą drogę  
do nieprzemijającego szczęś-
cia i powiedzieć co znaczy  
być prawdziwym mężczyzną.

WSŁUCHANY
W GŁOS BOGA

Dziwny paradoks, ponie- 
waż milczący święty, jakże 
dużo ma nam do powiedzenia! 
Jest on przykładem postawy 
wierzącego człowieka wzgle-

dem Boga, kobiety i dziecka.  
Jego milczenie, odejście  
w cień, nie było rezultatem 
braku zdecydowania czy lęku 
przed życiem i strachu przed 
innymi, lecz wyborem czło-
wieka rozumiejącego to, cze-
go od niego chce Bóg i prze-
konanego, że trwając w tej  
postawie, może najlepiej  

wypełnić powierzoną mu  
misję.

Józef zrozumiał, że jego 
plany nie są najważniejsze. 
Dwa razy zostały całkowicie 
zburzone ingerencją Bożą.  
Po raz pierwszy – po Zwia-
stowaniu, gdy dowiaduje się  
od Maryi, że jest Ona brze- 
mienna za sprawą Ducha  
Świętego i że ma narodzić 

Zbawiciela Świata. Po raz  
drugi – gdy zamiast do Naza-
retu musiał udać się do Egiptu.  
W obliczu zaskakujących lo-
sów Maryi i Jej Syna, Józef  
nie kieruje się własną spon-
tanicznością czy mądrością,  
lecz pozostaje wsłuchany  
w głos Boga i posłuszny woli 
Bożej do końca.

CZŁOWIEK
ZAWIERZENIA

Święty Józef jest dzisiaj 
nam potrzebny, szczególnie 
wtedy, gdy burzą się nasze 
plany, gdy Boża wola pokazu-
je nam kierunek odmienny od 
naszego, przewidzianego i w 
detalach przemyślanego. Uczy 
nas heroicznej wiary i zawie-
rzenia Bogu, niekiedy nawet 
wbrew rozsądkowi, pod prąd.

Wydarzenie Zwiastowania 
u samego początku postawi-
ło małżeństwo Maryi i Józefa  
w obliczu sytuacji, która prze-
raziłaby chyba każdego. Wy-
stawiła ich na najwyższą próbę 
wiary wobec Boga i wzajem-
nego zaufania. Zapewne Józef 
miał tysiące pytań i różne myśli 
musiały mu do głowy przycho-
dzić. Nie rozumiał tej sytuacji, 
podobnież jak i Maryja. Z pew-
nością spędzili ze sobą wiele 
czasu na rozmowach w po-
szukiwaniu zrozumienia tego 

co się stało. Wynikiem tych 
poszukiwań było to, że Józef 
uwierzył, że Maryja oczekuje 
dziecka, którego Ojcem jest 
sam Bóg.

WIERNY DO KOŃCA
Jakże jest nam potrzebny 

św. Józef, szczególnie wte-
dy, gdy pojawiają się w na-
szych rodzinach problemy i 
trudności, gdy wydaje się, że 
innego wyjścia jak rozwód 
nie ma. Uczy nas wzajemne-
go szacunku, zaufania, wier-
ności, wspólnej modlitwy i 
nieustannego poszukiwania  
woli Bożej dla małżeństw i ro-
dzin.

Chociaż pozostawał w ukry-
ciu, to jednak odegrał w dzie-
jach zbawienia istotną rolę. 
Przede wszystkim dlatego, że 
jako należący do pokolenia 
Judy złączył Jezusa z pokole- 
niem Dawidowym, dzięki cze-
mu Syn Maryi Dziewicy, wy-
pełniając mesjańskie obietni-
ce, może o sobie powiedzieć, 
że jest prawdziwie „synem Da-
wida”. Dzięki roli Józefa wy-
pełniły się mesjańskie proro-
ctwa, odnoszące się do Jezusa.

WZÓR DLA OJCÓW
Ale najważniejszym było 

to, że przyjął Jezusa – Bożego 
Syna – i otoczył Go miłością 
i troską, zapewniając Mu po-
czucie bezpieczeństwa. W ten 
sposób święty Józef uświada-
mia wszystkim mężom i oj-
com, że tego, czego najbardziej  
potrzebują ich dzieci i bliscy, 
to ich miłości i obecności.

Święty Józef jest nam po-
trzebny, by pomóc przyjąć każ-
de poczęte życie i otoczyć je 
miłością i troską. Uczy nas sza-
cunku dla dziecka, szczególnie 
teraz, gdy staje się ono coraz 
bardziej przedmiotem chcenia  
i niechcenia skoncentrowa-
nych tylko na sobie rodziców.

Chciejmy za wzorem świę-
tego nadstawić ucha i zasłu-
chać się w Słowo, które Bóg 
do nas wypowiada. W trud-
nościach wzywajmy pomo-
cy i orędownictwa św. Józefa,  
niech stanie się on obrońcą i 
stróżem naszych rodzin, a tak-
że niech prowadzi nas zawsze 
tam, dokąd chce sam Bóg.

Niektórych ludzi dziwi 
postać świętego Józefa, 
który na kartach każdej 
z czterech Ewangelii nie 
wypowiada ani jednego 
słowa. Będąc Oblubień- 
cem Najświętszej Maryi 
Panny, a także opieku- 
nem i wychowawcą Jezu- 
sa, pozostaje w cieniu. A 
mimo wszystko jest on 
fascynującą postacią.

                         Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

6 marca
I Niedziela Wielkiego Po-

stu. 
W tym dniu słyszymy  

w liturgii opowieść o kuszeniu 
Chrystusa i Jego zwycięstwa 
nad szatanem. Bóg dopusz-
cza pokusy nie po to, aby za-
szkodzić człowiekowi, a tym 
bardziej by go zniszczyć, ale 
aby przez wysiłek walki z nimi 
udoskonalić i oczyścić ludzką 
wiarę oraz miłość. 

  8 marca
Międzynarodowy Dzień 

Kobiet 
Choć to świecka uroczy-

stość, pamiętajmy w modli-
twach o wszystkich kobietach, 
zwłaszcza o tych najbardziej 
utrudzonych matkach wielo-
dzietnych rodzin, o kobietach 
opiekujących się chorymi i 
niedołężnymi, a także o ko-
bietach poniżanych i prześla-
dowanych w wielu częściach 
świata. 

13 marca 
13 marca II Niedziela 

Wielkiego Postu.
Słowo Boże na ten dzień 

zaprasza nas na górę Tabor, 
gdzie razem z Piotrem, Ja-
nem i Jakubem możemy stać 
się świadkami niezwykłego 
wydarzenia, a także wejść  
na drogę osobistego nawró-
cenia. W tym dniu przypada  
9. rocznica wyboru Ojca Świę-
tego Franciszka na Stolicę 
Piotrową. 13 marca 2013 roku 
76-letni wówczas kard. Jorge 
Mario Bergoglio SJ z Argenty-
ny został wybrany na papieża. 
Jest 266. biskupem Rzymu. 
Módlmy się za Ojca Świętego, 
aby Bóg zachował go w zdro-
wiu na długie lata.  

19 marca
Uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny.   

Św. Józef był prawdziwą 
głową Świętej Rodziny. Choć 
pochodził z królewskiego rodu 
Dawida, był zwyczajnym rze-
mieślnikiem, który utrzymy-
wał siebie i swoich bliskich 
z ciężkiej fizycznej pracy  
w drewnie, metalu czy też ka-
mieniu. Św. Józef, Oblubieniec 
Najświętszej Maryi Panny,  
był opiekunem i wychowaw-
cą Jezusa Chrystusa. Obecnie 
jest opiekunem – patronem 
Kościoła powszechnego.

Po raz kolejny dostaliśmy w nasze ręce dar Wielkiego Postu. Te 40 dni 
otrzymaliśmy do zagospodarowania, aby poprzez konfrontację własnego 
życia ze Słowem Bożym podjąć czas wytężonej pracy nad sobą.

W podjęciu drogi przemiany własnego życia, mogą nam pomóc praktyki 
pokutne, które dobrze znamy: modlitwa, post i jałmużna. Modlitwa to 
okazja do nieustannego przebywania w obecności Boga. Jałmużna to bez-
interesowny dar udzielony drugiemu człowiekowi. Post to wyrzeczenie 
się czegoś dla Boga, by bardziej Mu się podobać. 

W tym świętym czasie Kościół umożliwia również wiernym zaczerpnię-
cie z nieprzebranego skarbca łask. To odpusty, które ofiarować możemy 
za siebie bądź za duszę cierpiącą męki czyśćcowe i potrzebującą naszej 
modlitwy. Wielkopostne nabożeństwa, takie jak Gorzkie Żale i Droga 
Krzyżowa, stwarzają nam dodatkową okazję, by sięgnąć po niezwykłe 
łaski.

Skorzystajmy więc gorliwie z tego skarbca łask, który nam Jezus przez 
swoje cierpienia wysłużył! 

 Ks. Jerzy Martinowicz 

MILCZĄCY JÓZEF

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświęt-
szej Maryi Panny przeżywamy 19 marca.
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Józef i dzieciątko Jezus, obraz Guido Reniego
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 AKTUALNOŚCI

Ogłoszono temat
Dnia Dziadków  

i Osób Starszych
„Wydadzą owoc nawet i w sta-

rości” (Ps 92, 15) – tak brzmi te-
mat II Światowego Dnia Dziadków 
i Osób Starszych. Będzie obcho-
dzony w Kościele 24 lipca 2022 r.

Temat wybrany przez papieża 
Franciszka ma na celu podkreśle-
nie, że dziadkowie i osoby starsze 
są wartością i darem zarówno dla 
społeczeństwa, jak i dla wspólnot 
kościelnych.

Jak zaznaczono, temat ten 
jest również zachętą do ponow-
nego przemyślenia i docenienia 
osób starszych, którzy zbyt często 
pozostają na marginesie rodzin, 
wspólnot obywatelskich i kościel-
nych.

Franciszek zatwierdził
dekrety Kongregacji 

Spraw Kanonizacyjnych
Dekret o cudzie dotyczy nie-

zwykłego wyzdrowienia przy-
pisywanego wstawiennictwu 
czcigodnej służebnicy Bożej Ma-
rii Costanzy Panas, zakonnicy 
klaryski kapucynki z klasztoru  
w Fabriano, urodzonej 5 stycznia 
1896 r. w Alano di Piave (Wło-
chy), a zmarłej 28 maja 1963 r.  
w Fabriano. Ofiarowała ona swo- 
je cierpienia za papieża Jana XXI-
II i Sobór Watykański II.

Jeden z dekretów o heroicz-
ności cnót dotyczy sługi Bożego 
Eduardo Pironio, kardynała uro-
dzonego 3 grudnia 1920 r. w Nue-
ve de Julio (Argentyna) i zmarłe-
go 5 lutego 1998 r. w Rzymie.

Kolejne z dekretów o hero-
iczności cnót dotyczą trzech za-
konników: Włocha Immacolato 
Giuseppe di Gesù z Zakonu Kar-
melitów Bosych; Brazylijki Be-
nigny Vittima di Gesù, zakonnicy  
ze Zgromadzenia Sióstr Wspo- 
możycielek Matki Bożej Miłosier-
dzia; oraz Hiszpanki Joanny Mén-
dez Romero ze Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa.

ŚDM 2023: „rok
wdrażania” planów

organizacyjnych
Organizatorzy Światowych 

Dni Młodzieży, które odbędą się 
w 2023 r. w Lizbonie, ogłosili 
rozpoczęcie ostatniego etapu 
przygotowań do spotkania.

Miejscem spotkań papieża 
z młodzieżą będzie Parco Tejo, 
nowoczesny park, położony  
w północno wschodniej części 
Lizbony i utworzony na przeło-
mie ubiegłego stulecia w miej-
scu niegdyś zniszczonym przez 
przemysł. Jego powierzchnia 
wynosi około 90 hektarów. Świa-
towe Dni Młodzieży odbędą się  
w Lizbonie w dniach 1-6 sierp-
nia 2023 r. Ich tematem są sło-
wa zaczerpnięte z Ewangelii  
wg św. Łukasza: „Maryja wstała i 
poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39). 
Forum miało się odbyć w 2022 r., 
ale plany pokrzyżowała pande-
mia koronawirusa.

Intencje modlitewne
na marzec

powszechna 
Módlmy się, abyśmy my,  

chrześcijanie, w obliczu nowych 
wyzwań bioetycznych wspierali 
zawsze ochronę życia modlitwą  

i działaniami społecznymi.

diecezjalna  
Módlmy się o odnowę życia  

religinego w naszych rodzinach  
i parafiach.

 Radio Watykańskie

 Rozmawiał Artiom Tkaczuk

DO ŁASKI ODPUSTU
TRZEBA DOJRZEĆ.
O ODPUSTACH W
DZISIEJSZYM KOŚCIELE

– Z dokumentów Kościo-
ła wynika, że odpusty można 
otrzymywać codziennie. Za czy- 
tanie Pisma Świętego, Róża-
niec, adorację i dziesiątki in- 
nych praktyk przewidziano od-
pusty.

– Tak jest. Możliwe jest 
uzyskanie zupełnego odpustu 
każdego dnia. Jest to regulowa-
ne dekretem Penitencjariusza  
od 1999 roku. W zasadzie doku-
ment ten został wydany w 1968 
roku, jednak od tego czasu miał 
cztery edycje. Katalog odpu-
stów się nie zmienia, tylko nie-
co dostosowywane są warunki  
do nich.

– Według tego dokumentu, 
jeśli regularnie się spowiadać 
i otrzymywać odpusty, raj jest 
człowiekowi zapewniony?

– Niebo człowiekowi jest 
zapewnione przez ofiarę Chry-
stusa, Jego Krew i cierpienie  
na krzyżu. Jeśli człowiek przez 
życie idzie za Chrystusem, łączy 
się z Nim na wszystkie możliwe 
sposoby, to zostanie zbawiony. 
Najważniejsze – chcieć z niego 
skorzystać.

Odpust z kolei jest jedną  
z możliwości, dzięki którym  
możemy wyrazić nasze przy- 
wiązanie do Chrystusa.

– Oto jak myśli zwykły kato-
lik: „Staram się żyć dobrze, ale 
kto wie, czy pójdę do tego Nieba, 
czy nie”. Kryje się w tym trochę 
wątpliwości. Jeżeli spojrzeć na 
odpust, wychodzi na to, że jeśli 
będziesz się spowiadał, czytał 
Pismo Święte codziennie przez 
30 minut, modlił się za papieża, 
nie miał przywiązania do grze-
chu to zostaniesz zbawiony.

– Kto będzie codziennie czy-
tał Pismo Święte lub modlił się 
Różańcem w rodzinie, nie ma-
jąc wiary? Tylko to może skło-
nić człowieka do działań w tym 
kierunku. Dlatego korzystanie 
z odpustów jest wyrazem wiary 
ludzi: jeśli wierzysz, to starasz 
się jak najlepiej wykorzystać 
możliwości wspólnoty swojego 
Kościoła.

– Aczkolwiek wydaje się to 
takie proste, że aż trudno uwie-
rzyć. Brzmi zbyt różowo, lecz  
w życiu tak nie jest…

– Z jednej strony, wszyst-
ko jest proste. Jezus zaś mó-
wił: „Kochaj bliźniego i kochaj 
Boga”. Lub, jak mówił św. Au-
gustyn „kochaj i rób, co chcesz”. 
Jednocześnie wiemy, że bardzo 
trudno jest kochać. A nawet 
uzyskanie tych odpustów często 
nie jest łatwe, ponieważ jednym  
z warunków jest stan łaski 
uświęcającej. Trudno jest utrzy-
mać taki stan, na przykład pra-
cując w zespole.

– A odpust za wysłucha-
nie błogosławieństwa „Urbi et 
Orbi”?

– Tak. Każdy biskup ma 
jeszcze prawo trzy razy w roku 
udzielić papieskiego błogosła-
wieństwa, z którym wiąże się 
również możliwość uzyskania 
odpustu zupełnego.

Trzeba rozumieć, że prakty-
ka odpustów jest owocem po-
głębienia świadomości Kościoła,  
że Bóg jest nie tylko miłosier-
ny, ale i sprawiedliwy. Podczas  
spowiedzi otrzymujemy przeba-
czenie za grzechy, jednak spra-
wiedliwość domaga się kary. Tak 
jak w życiu publicznym – gdy 
ktoś chce uzyskać uniewinnie-
nie, musi nie tylko otrzymać 
przebaczenie, ale także ponieść 
pokutę jako zadośćuczynienie 

za wyrządzoną krzywdę.
Dlatego odpust ma na celu, 

abyśmy jako wspólnota Kościoła 
mogli pomóc człowiekowi uwol-
nić się od kary. Człowiekowi, 
który wyraża skruchę podczas 
spowiedzi i chce naprawić wy-
rządzone szkody duchowe.

– Jest takie katolickie podej-
ście – „zasłużyć choćby na czyś-
ciec”. Ponoć tacy grzesznicy,  
że jedyne, na co możemy zasłu-
żyć, to czyściec. Praktyka odpu-
stów temu przeczy.

– Pewien protestancki ka-
znodzieja powiedział: „To, cze-
go nie lubię u katolików, jest 
to, że wielu z nich mówi: «Daj 
Boże trafić chociaż do czyśćca». 
A może do jakiegoś przedsion-
ka w Niebie”. I ten kaznodzieja 
zaznaczył, że chce on znaleźć 
się właśnie w centrum raju,  
w centrum Bożego serca. W pew-
nym sensie zgadzam się z nim: 
prawdziwe stanowisko katolika 

powinno być ukierunkowane na 
uzyskanie zbawienia. Jak ma-
wiał Chrystus „ludzie gwałtowni 
zdobywają Niebo”. Nie czyściec, 
lecz Niebo. Dlatego należy robić 
wszystko, co jest możliwe i ko-
rzystać ze wszystkich środków.

– Dlaczego w naszej katoli-
ckiej wspólnocie nie ma stałe-
go przypomnienia o możliwo- 
ściach odpustu? Jedynym od-
pustem o którym jest mowa  
w kościele jest Droga krzyżowa 
w Wielkim Poście.

– Nie mogę się z tym zgo-
dzić. Gdy studiowałem na uni-
wersytecie w Lublinie, na waka-
cje przyjeżdżałem na Białoruś. 
Nie miałem parafii i zapraszano 
mnie na rekolekcje. Jeździłem 
najpierw do jednego przyjaciela  

księdza, potem do drugiego. Dla-
tego dużo gdzie byłem i mogę 
powiedzieć, że kapłani sami 
mówili o odpustach związanych  
z praktykami duchowymi.

W naszej diecezji grodzień-
skiej mamy rubrycelę – taki ka-
lendarz liturgiczny. Tam główne 
odpusty wpisane są w ogłosze-
nia parafialne. Proboszczowie 
muszą je ogłaszać, i to mini-
mum jest wykonywane. Ogła-
szane są również odpusty para-
fialne, wielkopostne, związane  
z pamięcią o zmarłych i Porc-
junkuli. Może nie wszystkie, ale 
najważniejsze i najbardziej tra-
dycyjne dla naszej miejscowości 
– na pewno.

– Wie Ksiądz, w trakcie tej 
rozmowy mam silne odczucie, 
że Kościół daje coś bardzo waż-
nego, lecz większość ludzi trak-
tuje to obojętnie. Jak Ksiądz  
widzi to w praktyce?

– Oczywiście, chciałbym, 

żeby ludzie bardziej korzystali 
z odpustów. Aby pogłębić świa-
domość wartości odpustów.  
Z drugiej strony, według mojej 
obserwacji, aktywność związa-
na z głównymi odpustami jest 
większa niż w okresie zwykłym. 
W Wielkim Poście, w czasie od-
pustu parafialnego, w oktawie 
Wszystkich Świętych ludzie 
aktywnie się spowiadają, idą  
do komunii. Nikt z pewnością 
nie przeprowadził badań, dla-
czego to robią, ale mam nadzie-
ję, że wynika to z chęci uzyska-
nia odpustu.

– Czyli nie widzi Ksiądz ja-
kiegokolwiek zaniedbania od-
pustów wśród katolików?

– Jak już wspomniałem, wi-
dzę wzrost aktywności zwią-
zanej ze spowiedzią i komunią 
św. w dniach, w których można 
otrzymać odpust. A do serca 
człowieka nie da się zajrzeć.

– Ale weźmy np. wspomnie-
nie św. Agaty czy poświęcenie 
potraw wielkanocnych. Praw-
dopodobnie, tak wielu ludzi nie 
przychodzi, żeby otrzymać od-
pust.

– Zgadzam się, tyle nie przy-
chodzi.

– Czy z naszą wspólną wia- 
rą jest tak źle?

– Nie sądzę, żeby było źle. 
Wierzę, że ludzie teraz bardziej 
świadomie wierzą i bardziej 
świadomie podchodzą do wia-
ry. Oczywiście, wcześniej było 
więcej ludzi, dziś mniej. Jednak 
świadomość religijna ludzi, któ-
rzy przychodzą dzisiaj, wzrasta.

– Jest nas mniej, lecz…
– Lecz są to lepsi chrześcija-

nie, tak.
– Nie sądzi Ksiądz, że młod-

sze pokolenie postrzega prakty-
kę odpustów jako przestarzałą, 
niedziałającą?

– Moje doświadczenie jest 
takie, że świadomość znaczenia 
odpustów wzrasta wraz z wie-
kiem osoby. Myślę, że młodzi 
ludzie niewiele myślą o tym, 
dlaczego potrzebne są odpusty i 
czy warto się nimi zajmować.

– To znaczy, że do tego trze-
ba dojrzeć?

– Tak, do korzystania z łaski 
odpustu trzeba dojrzeć.

– Czy jest to już wysoki po-
ziom duchowości?

– Jest to pewien poziom od-
powiedzialności za swoje życie  
i świadomość, że nadejdzie  
czas, aby stać przed obliczem 
Boga. Oczywiście, Bóg wyba- 
cza, ale przychodzi też świado-
mość ważności zadośćuczynie-
nia krzywdy, jaką wyrządziłem 
w świecie duchowym.

Ks. Paweł Urban – proboszcz w Porzeczu. Wiceoficjał 
Sądu Kościelnego w Grodnie i wykładowca Wyższego  
Seminarium Duchownego w Grodnie. Licencjat prawa  
kanonicznego.

Podczas odpustu parafialnego w Sobotnikach
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 Kościół powszechny

FRANCJA. Katolicka zakonnica we Francji dożyła 118 lat. 
Po przekroczeniu tego wieku stała się drugą najstarszą żyjącą 
osobą na świecie i najstarszą mieszkanką Europy. Siostra An-
dre (imię świeckie Lucille) Randon urodziła się 11 lutego 1904 
roku w Alès (Francja) i w wieku 19 lat przeszła z protestantyzmu  
na katolicyzm. Opiekowała się młodymi i starszymi pacjentami 
we francuskim szpitalu, po czym w wieku 40 lat złożyła śluby 
zakonne, wstąpiła do zgromadzenia sióstr miłosierdzia, zało- 
żonego przez św. Wincentego a Paulo w 1944 roku.

POLSKA. List budowniczych białostockiej archikatedry 
został znaleziony podczas demontażu krzyża na jednej z wież 
świątyni. List był umieszczony w szklanej butelce. W przesła-
nym skanie znalezionego listu można przeczytać: „Niżej pod-
pisani brali udział przy budowie tego kościoła według projektu 
architekta Dziekońskiego z Warszawy”. Dalej wymieniono bu-
downiczych: majstra murarskiego, technika-praktykanta, pod-
majstra murarskiego i majstra blacharskiego. Przy wszystkich 
funkcjach znalazły się nazwiska budowniczych, które są nieco 
wyblakłe. Znalazł się dopisek: „Wszyscy z Warszawy”. Na koniec 
zamieszczono dokładną datę sporządzenia listu: 17 październi-
ka 1903 roku.

INDIE. Prześladowania chrześcijan w kraju nie słabną.  
W Gokunte w stanie Karnataka zniszczono figurę Jezusa i drogę 
krzyżową. Na teren parafii lokalne władze wjechały buldożerem 
pod pretekstem błędów w dokumentach własnościowych. Roz-
biórki dokonano choć sąd zakazał podejmowania jakichkolwiek 
działań do czasu wyjaśnienia sprawy przez sąd wyższej instan-
cji. Była ona dla wszystkich zaskoczeniem, gdyż wcześniej para-
fia nie otrzymała żadnego pisma informującego o planowanych 
działaniach. Setki zrozpaczonych ludzi patrzyły na niszczenie  
chrześcijańskich symboli, nadzorowane przez 200 policjantów.

PAKISTAN. Kilkanaście grobów na cmentarzu w Shah-
kot zostało zbezczeszczonych przez muzułmanina, który chciał 
zbudować drogę dojazdową do swojej posesji niedaleko Lahau-
ru, stolicy prowincji Pendżab. Grupa chrześcijan zatrzymała 
buldożer, nie dopuszczając do dalszych profanacji. Chrześcija-
nie, zmierzający na cmentarz, gdzie miał odbyć się pogrzeb, na-
tknęli się na robotników, którzy przekopali kilkanaście grobów 
i wyrównywali ziemię. Natychmiast zorganizowali protest. Za-
trzymali ruch uliczny i wezwali policję, żądając podjęcia inter-
wencji. Służby nakazały wstrzymanie prac oraz pomogły w za- 
bezpieczeniu terenu w celu dokonania ponownego pochówku.

Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

 Ks. Jerzy Martinowicz  

W głównej świątyni die-
cezji zgromadzili się 
liczni wierni, aby w te 

trudne czasy skierować swoje 
serca ku Bogu, pełnemu mi-
łości i miłosierdzia, w intencji 
uratowania pokoju i jedności 
pomiędzy narodami.

W homilii arcybiskup Kon-
drusiewicz podkreślił, że Koś-
ciół wzywa do natychmiasto-
wego zaprzestania działań 

wojennych i do nawiązania 
dialogu w celu znalezienia  
pokojowego rozwiązania tego 
konfliktu. „Niech nasza soli-
darna modlitwa z cierpiącymi 
ukraińskimi braćmi i siostra-
mi, wzywająca do wzajemne-
go przebaczenia i pojednania, 
przyczyni się do ustanowienia 
trwałego pokoju na Ukrainie i 
na świecie” – dodał hierarcha.

Po Mszy św. odbyło się  

wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Podczas adoracji 
wszyscy obecni prosili Boga 
przez wstawiennictwo Naj-
świętszej Maryi Panny, Kró-
lowej Pokoju, żeby obudził 
sumienia odpowiedzialnych 
za bratobójczą wojnę, aby na 
naszej ziemi nigdy nie doszło 
do konfliktów zbrojnych, lecz 
zapanował pokój i wspólna 
zgoda.

27 lutego w katedrze św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbyła się Msza św. 
w intencji pokoju na Ukrainie oraz za bratni naród ukraiński. Eucharystii prze-
wodniczył arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w koncelebrze z biskupem gro-
dzieńskim Aleksandrem Kaszkiewiczem, a także kapłanami.

MODLITWA W INTENCJIMODLITWA W INTENCJI
POKOJU NA UKRAINIEPOKOJU NA UKRAINIE

Wspólna modlitwa o pokój na Ukrainie odbywa się w różnych zakątkach Białorusi

Przede wszystkim warto po-
wiedzieć, że moje świadome 
życie religijne i modlitewne 

nie zaczęło się od dzieciństwa. 
Nawrócenie do Boga i dołączenie 
do Jego Kościoła nastąpiło znacz-
nie później poprzez świadomy  
wybór. I na pewno dla mnie osobi-
ście był to wielki dar Boży.

Oczywiście, można wspo-
mnieć o pierwszych próbach bab-
ci zachęcenia mnie do udziału  
w modlitwie, ale wszystkie te sta-
rania w żaden sposób na mnie  
nie wpłynęły, ponieważ nie wy-
chodziły z mojej własnej woli. 
Czytanie słów ułożonych w mo- 
dlitwę z różnych modlitewników 
bez dołączania do nich przynaj-
mniej rozumu nie jest modlitwą 
ani w węższym znaczeniu, ani  
według treści. Jednak, mimo 
wszystko były to moje pierwsze 
styczności z duchowo-modlitew-
ną rzeczywistością.

Początek mojego życia modli-
tewnego był bezpośrednio zwią-
zany z historią nawrócenia, więc  
dla porządku rzeczy powinnam  
o nim opowiedzieć.

Nie otrzymawszy od rodziców 
podstawowego doświadczenia 
wiary, wychowana w ateistycz- 
nym środowisku poradzieckim, 
intelektualizowana i skoncentro-
wana na rozwijaniu swoich zdol-
ności umysłowych, jeszcze przed 
rozpoczęciem studiów na uniwer-
sytecie byłam głęboko przekonana 

o wyjątkowej materialności tego 
świata. Wszelkie przejawy religij-
ności ludzi obok mnie powodowa-
ły, jeśli nie irytację czy gniew, to 
przynajmniej ironiczny uśmiech. 
Wzmacniali ten światopogląd za-
równo nauczyciele akademiccy, 
jak i większość studentów. Jednak 
zwykłe życie przeciętnego konsu-
menta jest dość prymitywne i na 
pewno nie może zaspokoić prag-
nienie duchowego rozwoju czło-
wieka.

Pan Bóg, jako mój Stwórca, 
który dokładnie zna wszystkie 
nawet nieuświadomione potrze-
by, przygotował dla mnie ratu-
nek w najlepszy możliwy sposób.  
Mniej więcej na trzecim roku 
studiów Bóg zapoznał mnie  
ze studentem 5 roku Wydziału  
Historycznego, szczerym i wier-
nym katolikiem, co w Homlu, 
gdzie studiowałam, samo w sobie 
było już dość rzadkim zjawiskiem.

Pamiętam, że byłam bardzo 
oburzona tym, jak to może być: 
inteligentny młody naukowiec, 
przyszły doktorant i... chrześcija-
nin? Z pewnością mój wewnętrz-
ny ateista natychmiast zapalił 
się do pomysłu „otwarcia oczu” 
biedakowi, mądremu człowieko-
wi, który (w mojej ówczesnej opi-
nii) miał jedyną „wadę” – wiarę  
w Boga, jakim Go sobie wtedy  
wyobrażałam. Rozpoczęły się 
nasze ze studentem długie i go-
rące spory, które jednak nie  

doprowadziły do zmiany naszych 
przekonań. Podczas jednej z ta-
kich polemik na rzucone przeze 
mnie zdanie typu „nie uwierzę, 
dopóki nie zobaczę! Niech twój 
Bóg udowodni mi swoje istnie-
nie!” mój uparty rozmówca nag-
le spokojnie powiedział: „A kim 
ty wogóle jesteś, aby ci Bóg coś 
udowadniał?”. Powiem szczerze, 
to stwierdzenie było dla mnie jak 
zimny prysznic, a reakcja moje-
go samolubstwa była niezwykle  
burzliwa. I to było punktem  
zwrotnym mojego życia ducho-
wego. Potem przyszło zrozumie-
nie wiary chrześcijan w istnienie 
nie tylko jakiejś fikcyjnej przez 
ludzi postaci Boga, ale właśnie 
Osoby Boga, równej mi w wolno-
ści wyboru swoich słów i działań. 
Wybiegając myślą naprzód, mogę 
powiedzieć, że takie rozumienie 
znacznie pomogło w nawiązaniu 
osobistej szczerej relacji z Bo-
giem i praktyki modlitewnej już 
po nawróceniu, ponieważ obraz 
Boga początkowo rozwinął się  

w rozsądny sposób, jako obraz 
wolnej, inteligentnej, niezależnej 
Istoty.

Widząc moje zainteresowa-
nie nie tylko sprawami ducho-
wymi, ale także białoruśczyzną, 
mój przyjaciel zaproponował za-
poznać mnie ze wspólnotą gre-
kokatolików. Zbierała się ona raz  
na miesiąc w celu przeprowadze-
nia wspólnej białoruskojęzycznej 
liturgii i spotkań katechetycznych 
po nabożeństwie. Zaznaczył, że 
podczas tych spotkań ksiądz chęt-
nie odpowie na wszystkie moje 
pytania.

Słabo pamiętam pierwszy 
udział w liturgii, ponieważ w rze-
czywistości nie brałam w niej 
udziału, a jedynie kierowałam 
wzrok na tekst w modlitewniku. 
Zajęcia katechetyczne wzbudzi-
ły znacznie większą ciekawość. 
Niemal całkowity brak jakiejkol-
wiek wiedzy o Bogu, Biblii, wierze, 
Kościele wypełniał się dość szyb-
ko. Poprzez stopniowe nauczanie 
zmieniał się także mój udział w 
liturgii. Początkowo niezrozumiałe 
słowa zaczęły nabierać określone-
go znaczenia i symboliki. Pozostał 
jednak wewnętrzny protest ateisty 
przeciwko samej potrzebie ca-
łej tej akcji. Ponieważ nie można 
stale pozostawać obserwatorem  
z zewnątrz, gdy dokonuje się 
świadomego wyboru uczestnictwa  
w liturgii, stopniowo zaczęłam 
emocjonalnie reagować na słowa 
modlitw, które odpowiadały mo-
jemu stanowi i rozumieniu spra-
wiedliwości, dobra i miłości. Doty-
czyło to głównie modlitwy prośby.

Pewnego dnia przyszłam tro-
chę wcześniej na liturgię i zoba-
czyłam, jak wierni proszą księdza 
o dołączenie do zwykłych modlitw 
ich osobistych próśb o zdrowie 
krewnych, o dusze zmarłych, o 
rozwiązanie jakiejś trudnej sytua-
cji życiowej. Dla mnie było to małe 
odkrycie: okazało się, że można 
poprosić Boga o coś, czego potrze-
bujesz. A podczas jednego z zajęć 
katechetycznych, gdy rozważano 
temat modlitwy i jej odmiany, po 
raz pierwszy usłyszałam, że mod-
litwa osobista jest najważniejsza, 

ponieważ tworzy relację z Bogiem 
lepiej niż wspólna, w której moż-
na „ukryć się” za bezosobowoś-
cią i standardowymi formułami 
modlitewnymi. Potem kilka razy 
próbowałam zorganizować coś  
w rodzaju osobistej modlitwy,  
ale jeszcze nie zdawałam sobie 
sprawy z Tego, z kim rozmawiam.

Dalsze studiowanie osobo-
wości Boga złagodziło moje sta-
nowisko wobec Niego. Z punktu 
„nie uwierzę, dopóki nie zobaczę” 
stopniowo, a nawet niezauwa-
żalnie, znalazłam się w obszarze 
”chcę wierzyć”. I tutaj prawdo-
podobnie Pan zdecydował, że 
można zacząć budować osobistą 
relację. Te dowody, których kie-
dyś potrzebowałam, zostały mi 
dane. Nie na poziomie „zoba-
czyć”, ale na poziomie „poczuć” 
Jego obecność, wszechogarnia-
jącą życzliwą miłość do mnie, i 
to nie z powodu moich zasług, 
ale z faktu mojego istnienia. Ko-
cha mnie i pragnie być ze mną  
w każdej chwili – to uświadomie-
nie mocno się we mnie zakorzeni-
ło i skłoniło wolę do rozpoczęcia 
prawdziwego dialogu ze Źród-
łem miłości. Rozmowa z Bogiem 
podczas moich pierwszych prak-
tyk modlitewnych przypominała 
przyjazną rozmowę o wszystkim 
na świecie: nie było ani jedne-
go tematu, który nie chciałabym  
z Nim omówić. Wydawało mi się, 
że usilnie starałam się uśpić nie-
nasycone pragnienie relacji z Bo-
giem. Rano, po południu, wieczo-
rem, podczas nauki i odpoczynku 
zawsze była chwila, aby zwrócić 
się do Pana z wdzięcznością lub 
prośbą. Wszystko wokół głośno 
mówiło o tym, że jest On w po-
bliżu. Dziwne było tylko, że nie 
zauważałam tego wcześniej.

Można więc śmiało powie-
dzieć, że definicja modlitwy jako 
rozmowy z Bogiem najlepiej pa-
suje do istoty tego pojęcia. Co 
najważniejsze, dialog ten czło-
wiek rozpoczyna z własnej woli, 
jednak dopiero po zaproszeniu ze 
strony Boga. Nie ma innego spo-
sobu, by nawiązać rozmowę mię-
dzy osobami róznego poziomu.

BEZ ROZWOJU 
RELACJI NIE MA 
POTRZEBY  
W MODLITWIE

Olga Iwaszyna

 listy czytelników
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 Rozmawiała Katarzyna Pawłowska

O SAMOREALIZACJI W ZAKONIE

– Siostro Julio, co z re-
alizacją siebie i powołania  
do życia zakonnego?

– Ogólnie „realizacja” to 
piękne słowo. Wydaje mi się, 
że bardziej pasuje do zawodu, 
ale w społeczeństwie funk-
cjonuje również pojęcie „sa-
morealizacji jako człowieka”. 
Mieć powołanie – albo do ży-
cia rodzinnego, albo, tak jak 
my, do życia zakonnego – to 
iść tą drogą, którą Bóg chce  
cię prowadzić – bardziej mi 
odpowiada.

Co do samorealizacji... Je-
śli przychodzę jako zakon-
nica do jakiegoś zakonu lub  

zgromadzenia, wspólnoty, to, 
jak często nam podkreślano, 
to nie realizuję siebie. Praw-
dą jest, że nie każda siostra 
wykonuje jakąś posługę zwią-
zaną z darami lub talenta-
mi, które posiada. Jakiś czas 
temu w Kościele czytano List  
św. Jakuba, w którym się mówi, 
że nie znamy wszystkich na-
szych darów, że są one ukryte. 
Na przykład siostrze wydaje 
się, że potrafi tylko śpiewać, 
więc przychodzi do zgroma-
dzenia z tą umiejętnością. 
Dobrze, że umie śpiewać i  
potrafi to robić, realizując  
w ten sposób swój talent, ale 

myślę, że w zakonie siostry 
pomagają odkryć te dary, któ-
re mamy gdzieś ukryte lub  
w ogóle myślimy, że ich nie 
posiadamy. Pan Bóg każdego 
obdarza licznymi dobrodziej-
stwami i czyni cuda w życiu, 
dlatego czasami zaczynamy 
robić rzeczy, których wcześ-
niej nie potrafiliśmy.

W praktyce wygląda to tak: 
przełożeni przyglądają się 
temu, co ta konkretna oso-
ba umie robić, do czego ma 
skłonności, dopytywują i po-
magają iść, rozwijać te talenty, 
te umiejętności i wiedzę, które 
posiada właśnie ta osoba.

Wychodzi na to, że istnieją 
dwa sposoby wypełniania woli 
Bożej. Czasami można napot-
kać taki paradoks, że nie ro-
bisz tego, co chcesz i wiesz, jak 
robić to idealnie, lecz robi to 
ktoś, kto nie umie tego robić. A 
czasami zdarza się, że możesz 
pełnić obowiązki, tę posługę, 
którą kochasz lub jesteś w tym 
dobry. Potrzebujemy też lu-
dzi, którzy są dobrzy nie tylko 
w takich tradycyjnych dla nas 
posługach, jak katechizacja 
dzieci, odwiedzanie chorych 
i samotnych osób czy śpiew 
w kościele, ale także gosposi, 
sekretarek – czyli sióstr posia-
dających specjalne wykształ-
cenie. Otrzymali go albo przed 
wstąpieniem do zakonu, albo 
już po wstąpieniu, aby zre-
alizować te zdolności, które  
już posiadają, i – podkreśli-
łabym to – by wypełniać wolę 
Bożą.

– Jak Siostra wybierała 
zgromadzenie?

– Siostry Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo, do 
których należę, posługiwały  
w mojej parafii. Nasze zgro-

madzenie jest szczególnie 
związane z posługą dla ludzi 
biednych, leżących – tym,  
którym należy poświęcić wię-
cej sił fizycznych i psychicz-
nych. Trzeba je mieć i coś też 
umieć, coś wiedzieć o opiece 
nad chorymi.

Długo chodziłam z roz-
myślaniem w sercu: „Może 
pójdę...”. Pamiętam, jak przy-
szłam do sióstr i powiedzia-
łam: „Czy możecie mnie przy-
jąć do swojego zgromadzenia? 
Chciałabym służyć Jezusowi 
Chrystusowi w ubogich, takich 
jak wy”. Patrząc z perspektywy 
czasu, zdaję sobie sprawę, że 
nie rozumiałam do końca tego, 
co mówię. Widziałam, że sio-
stry robią wszystko: i z dzieć-
mi były, i z chorymi, i parafią 
się opiekowały, organizowa-
ły to, co zwykle siostry robią  
w parafii. Szczerze mówiąc, 
nie myślałam o tym kim będę. 
Tak bardzo wierzyłam, że Pan 
Bóg mi to daje, że można po-
wiedzieć, poszłam w to śle-
po. Gdyby wtedy powiedzieli, 
żebym została pielęgniarką i 
pojechała do Afryki, to była-
bym na to gotowa. Być może, 
gdyby w pobliżu były klaryski 
lub nazaretanki, wstąpiłabym 
do nich. Tak było konkretnie 
w moim przypadku. Wiem, że 
są różne zdania sióstr i powo-
łania.

Czasami zdarza się rów-
nież, że osoba ma pragnienie 
noszenia habitu. Dziewczyny 
mówią: „Ma Siostra piękne 
ubrania, bardzo mi się podoba 
ta sukienka”. Jest to również 
intencja, którą Pan Bóg na-
stępnie oczyszcza, daje nowe 
siły i łaski.

– Czy nie ma Siostra wra-
żenia, że siostrom trudniej  

jest wykazać się w struktu-
rach kościelnych? Czy zakon-
nice powinny również awan-
sować do pracy w instytucjach 
świeckich?

– Siostry na całym świe-
cie zajmują różne stanowiska. 
Tutaj trzeba mieć silny duch 
i mocną wspólnotę, aby być 
wśród ludzi świeckich, ponie-
waż jest to trudne. Sama pra-
cuję w strukturze świeckiej i 
powiem, że muszę być silna 
we wspólnocie z siostrami,  
w Bogu, w modlitwie, aby się 
nie pogubić.

Jest bardzo mało powołań, 
jeżeli tak spojrzeć. To, co ro-
bimy w Kościele i że możemy 
to robić, jest również dobrym 
znakiem i świadectwem. Je-
stem pielęgniarką – to mój 
charyzmat. Biorąc pod uwagę 
wszystkie zawody, byłoby dla 
mnie dziwne, gdyby siostra 
zakonna pracowała w mini-
sterstwie. Chociaż każdy ma 
swój charyzmat i należy o tym 
pamiętać. Zasadniczo dobrze 
jest, jeśli na przykład siostra 
pomaga w sądzie kościelnym 
przy kurii.

Nie odczuwam tego, że je-
steśmy w czymś ograniczo-
ne i nie słyszałam, żeby ktoś  
na to narzekał. Być może, mó-
wię o tym konkretnie z per-
spektywy mojej wspólnoty. Są 
różne siostry, w tym kobiety 
konsekrowane, które chodzą  
w świeckich strojach. Być  
może odczuwają, że nie są 
zauważane. Nie mam nic 
przeciwko, aby siostry poja-
wiały się gdzieś i pokazywały 
swoje talenty, nawet w mini-
sterstwie. Jednocześnie na-
leży pamiętać o roli kobiety.  
W porównaniu z mężczyzną 
„wygrywa” ona swoją łagod-
nością.

Zwróciliśmy się do dwóch sióstr zakonnych z Białorusi z pytaniami, o zestawienie samorealizacji zawodowej i służby w zakonie: co  
na realizację, ma większy wpływ – charyzmat zakonu czy talenty samej kobiety? Zapytaliśmy siostry, czy warto nawoływać do tworzenia 
miejsc pracy dla zakonnic w strukturach Kościoła poza katechezą i pracą w zakrystii? A także czy siostry zakonne powinny awansować  
w pracy w strukturach świeckich?

Siostra Julia Nowik należy do Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego à Paulo. Pracuje jako pielęgniarka 
w Miejskim Szpitalu Klinicznym nr 10 w Mińsku. Wspólnota 
siostry znajduje się na terenie mińskiej parafii Bożego Ciała.

– Zawód i powołanie…
– Powiedziałabym, że 

zawód jest bardzo często  

powołaniem do zadania, do 
którego wzywa cię Bóg, dając 
wszystkie niezbędne dary i 

możliwości, abyś mógł go zre-
alizować. W inny sposób można 
jeszcze powiedzieć, że „two- 
je zadanie” jest dokładnie tym, 
co robisz i w czym inna osoba 
nie może cię zastąpić.

W moim rozumieniu, gdy 
wybierasz zawód, musisz za-
pytać Boga, gdzie On chce 
cię widzieć, w jakim miejscu. 
Gdy Bóg wzywa dziewczynę  
do jakiegoś zakonu, On także 
patrzy na nią, zna jej umiejęt-
ności i prowadzi do miejsca, 
w którym może się zrealizo-
wać. Bóg ma wszystko zapla-
nowane, można powiedzieć, 
że kawałki mozaiki same się 
układają. A dziewczyna, gdy 
wybiera zakon, patrzy na 
swoje umiejętności i ocenia, 
czy może zrealizować się  
w tym powołaniu.

Chociaż, gdy ktoś wybie-
ra się do klasztoru, najczęś-
ciej nie myśli o zawodzie ani  
o tym, co będzie robić, lecz 
po prostu chce służyć Bogu i 
ludziom. Istnieje również coś 
takiego jak posłuszeństwo: 
to, co zostało nam powie-
dziane, to powinniśmy robić. 
To nie ja wybieram pracę lub 
posługę. Przełożeni patrzą na 
mnie, na moje umiejętności, 
a potem mówią, w czym mogę 
się zrealizować, a w czym nie. 

Warto również wiedzieć, że 
w klasztorze nikt nie będzie 
specjalnie dawał trudnych 
zadań. Przełożeni zawsze  
patrzą na zdolności człowieka  
i pozwalają mu się rozwijać.

– Jak osobiście u Siostry 
było z realizacją powołania i 
myślami o samorealizacji?

– Gdy wybierałam się  
do klasztoru, absolutnie nie 
myślałam o pracy ani o po-
słudze. Chciałam, aby moje 
życie należało do Boga, chcia-
łam być Jego rękami. To było 
dla mnie bardzo ważne. A to, 
jaka jest teraz moja posługa, 
absolutnie nie zostało prze-
ze mnie zaplanowane i jest 
wynikiem spędzonego czasu  
w klasztorze, pytań o ze-
zwolenie na wiele rzeczy.  
Na przykład prowadzenie blo-
ga zaczęłam, gdy przyjecha-
łam do Wilna. Tutaj wszyscy 
zostali poddani kwarantannie, 
więc w wolnym czasie miałam 
ochotę pisać i widziałam, co  
z tego wychodzi. Rozumiem, 
że pochodzi to od Boga.

Liczę, mam nadzieję i bar-
dzo chcę, aby wszystko, co 
robię do tej pory, każda po-
sługa: rekolekcje dla dziew-
czyn, mój blog, praca w szkole,  
katecheza – aby to wszystko 

było Jego pragnieniem, Jego 
działaniem. Myślę, że gdybym 
wykonywała inną pracę, nadal 
byłabym szczęśliwa, ponie-
waż celem mojego życia jest 
bycie rękami Boga. Szczęśli-
wy człowiek będzie szczęśliwy  
we wszystkim, każda sprawa 
zostanie wykonana z radością.

– Czy trzeba nawoływać  
do tworzenia miejsc pracy  
dla zakonnic w różnych struk-
turach Kościoła?

– Po pierwsze, siostry są 
już obecne w różnych struk- 
turach Kościoła, poza zako-
nem, zajmują różne stanowi-
ska. Po drugie, każda osoba  
ma jakieś własne powoła-
nie, swoją sferę działalności. 
Uważam, że wystarczy poszu-
kać własnego miejsca. Jeśli 
w Bożych planach jest, aby 
naprzykład dana siostra za-
konna była w jakimś miejscu, 
kierownikiem jakiejś struk-
tury w Kościele, myślę, że to  
się zrealizuje, nikt nie będzie 
miał nic przeciwko. Nie wi-
działam, żeby ktoś miał jakieś 
uprzedzenia wobec ludzi, żeby 
ktoś mówił: „Jesteś siostrą 
zakonną, więc nie możesz”. 
Myślę, że każdy jest na swoim 
miejscu, do którego wezwał  
go Bóg.

Siostra Tatiana Gmyza ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic 
Jezusa w Eucharystii pracuje w parafii Ducha Świętego w Gri-
giszkach (Litwa) oraz w dwóch szkołach w Wilnie. Wcześniej 
posługiwała w parafii św. Andrzeja Boboli w Połocku. Prowa-
dzi bloga na Instagramie. Jak dzieli się sama siostra, na tema-
ty poruszane w blogu inspiruje ją Bóg, a także czytelnicy.
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Jest to najbardziej stylowy, 
można powiedzieć, wzorco-
wy gotycki kościół w naszym 

kraju. Jednak i on, choć wyda-
je się jednolity pod względem 
architektonicznym, nie został 
od razu zbudowany. Według 
badaczy wieża została dobudo-
wana do fasady kilkadziesiąt lat  
po wzniesieniu kościoła. Je-
śli sam kościół jest gotycki, to  
w wieży widoczne są wpły-
wy renesansu. Ściany świątyni  
zbudowane są z wielkogabary- 
towej czerwonej cegły w tech-
nice muru gotyckiego. Szwy 
między cegłami mają szerokość  
2-3 cm i posiadają charaktery-
styczny wzór. Pierwotnie koś-
ciół był całkowicie pokryty gon-
tem.

Tradycyjnie uważa się, że 
pierwszy drewniany kościół w 
Gnieźnie wybudowali w 1524 
roku właściciele dworu Gniezno 
Szemiotowie. W połowie XVI 
wieku majątek od Szemetów 
przeszedł w ręce jednego z naj-
bardziej wpływowych magna- 
tów Wielkiego Księstwa Litew-
skiego Hieronima Chodkiewi-
cza. Ten wielokrotnie zmieniał 
swoje wyznanie: początkowo 
był prawosławny, potem przyjął 
katolicyzm, a następnie w 1555 
roku przeszedł na popularny 
w tamtych czasach na naszych 
ziemiach kalwinizm. Tu zaczy- 
na się ciekawa i zagmatwana hi-
storia kościoła w Gnieźnie.

Rzecz w tym, że świątynia 
została prawie całkowicie zbu-
dowana już w czasach Chodkie-
wiczów, którzy wtedy należeli 
do kalwinistów. Wiadomo też, 
że istniała ona w 1588 roku i  
była wówczas zborem kalwiń-
skim. Możliwe więc, że kościół 
ten od początku był budowa-
ny jako zbór kalwiński, których  
w tym czasie w okolicach Woł-
kowyska było jeszcze kilka. Wer-
sja ta wymaga jednak dalszych  

poszukiwań dokumentalnych, 
ponieważ już nawet w połowie 
XVII wieku bardzo trudno było 
dokładnie ustalić początek hi-
storii tej świątyni. W 1643 roku 
odbył się proces sądowy, w któ-
rym katolicki proboszcz z Woł-
py domagał się zwrotu kościoła 
katolikom. Przepytano nawet 
chłopów z okolicznych wsi, któ-
rzy mieli 90-100 lat, i ci potwier-
dzili, że kiedyś w Gnieźnie był 
kościół. Ostatecznie świątynię 

przekazano katolikom, tym  
bardziej, że kalwinizm w tym 
czasie już stopniowo zanikał. 
Opiekę nad świątynią sprawo-
wała rodzina Kierdejów. Właś-
ciciele dworu początkowo byli 
skonfliktowani z proboszczem, 
później jednak zaczęli go wspie-
rać, a nawet zostali pochowani 
w piwnicy kościelnej. Od 1700 
roku Gniezno było własnością 
Romerów, którzy tam nie miesz-
kali i wydzierżawiali majątek. 

Najdłużej dzierżawcą Gnie-
zna był Jan Topiański, strażnik 
żmudzki, który mieszkał tam 
do końca życia, a nawet został 
pochowany na cmentarzu koś-
cielnym. Był kolatorem (opie-
kunem) kościoła i dzięki niemu 
świątynia została gruntownie 
odrestaurowana.

Kolejne wieki upłynęły dla 
świątyni w okresach przejścio-
wego zaniechania i ciągłych 
remontów. Na przykład w 1820 
roku w kościele nie było nawet 
organów, zastąpiono je mecha-
niczną pozytywką muzyczną, 
która w tym czasie również nie 
działała. W 1839 roku doszło do 
wielkiej tragedii – sługa koś-
cielny zapomniał rozpalonych 
węgli przy ołtarzu, który zapalił 
się i podpalił świątynię. Kościół 
odbudowano w 1840 roku, ale 
wieżę obniżono z 31 do 20 me-
trów. Niestety nie wiemy, jak 
wyglądał kościół do 1839 roku, 
ponieważ jego pierwszy rysunek 
został wykonany przez artystę 
Napoleona Ordę dopiero w la-
tach 70. XIX wieku .

Kościół nie ucierpiał w cza-
sie wojen światowych. Najwięk-
sze zagrożenie zawisło nad nim  
w 1946 roku, gdy podczas let-
nich upałów spłonęła prawie 
połowa wsi. Parafianie nosi-
li wodę i polewali ją ściany 
kościoła, aby się nie zapalił.  
Po kilku dekadach zapomnienia 
w 1989 roku kościół w Gnieź-
nie został zwrócony katolikom  
i nadal zdobi wołkowyską zie-
mię.

GNIEZNO. PRZYKŁAD ARCHITEKTURY 
GOTYCKIEJ NA NASZYCH ZIEMIACH

 Andrzej Waszkiewicz
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Wygląd kościoła parafialnego

Do czasu przyjęcia katoli-
cyzmu obrządku wschod-
niego, w celu realizacji 

misji wśród grekokatolików  
w Mandżurii, ojciec marianin An-
drzej Cikoto posługiwał w wie- 
lu miejscowościach na Białoru-
si: w Mołodecznie, Budsławiu, 
Wilejce, Mińsku, Drui. Kapłan 

urodził się również na naszych 
ziemiach, dlatego szczególnie 
ważne było dla niego szerzenie 
Słowa Bożego w języku białoru-
skim i dbanie o wszechstronny 
rozwój i dobrobyt swoich ro-
daków. W czasie jego posługi 
powstały szkoły podstawowe i 
gimnazja, szkoła szycia, teatr, 
kasa wzajemnej pomocy itp.  

Za ofiarność i zdolności orga-
nizacyjne o. Cikoto był wysoko 
ceniony przez najwyższe władze 
duchowne Watykanu. Był dwu-
krotnie wybierany na generała 
Zakonu Ojców Marianów. Przez 
prawie dekadę kierował Misją 
Wschodnią w Mandżurii i Chi-
nach. Należy zauważyć, że dziś 

jest to jeden z niewielu przykła-
dów, w których białoruski ksiądz 
zajmował tak wysokie stanowi-
ska w Kościele katolickim.

Podczas misji w 1948 roku  
archimandryta Cikoto został 
aresztowany przez chińską ko-
munistyczną milicję i przekazany 
sowieckim organom bezpieczeń-
stwa. Znając wielki autorytet 

duchowny księdza, władze ra-
dzieckie zaproponowały mu  

stanowisko pierwszego na Bia-
łorusi metropolity niezależnego  

od Watykanu Kościoła. Oczy-
wiście w zamian za spełnienie 
wszystkich wymagań sowietów. 
Ksiądz stanowczo odrzucił pro-
pozycję. Za niechęć do współpra- 
cy posypały się na niego oskar-
żenia o zorganizowanie grupy 
terrorystycznej, o agitację prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu 
oraz o szpiegostwo na rzecz Wa-
tykanu i Japonii. Archimandryta 
odbywał kary w różnych obozach 
pracy przymusowej w obwodzie 
irkuckim. Między innymi, bu-
dował magistralę kolejową, co  
było jednym z najbardziej nie-
ludzkich projektów stalinizmu. 
Kopanie zamarzniętej ziemi, 
gdy temperatura czasami sięgała  
-50 stopni, doprowadzi do wy-
cieńczenia każdego. Jednak, 
pomimo okropnych warunków 
obozu, znalazł siłę i czas, aby 
kontynuować służbę i ducho-
wo wspierać ludzi w pobliżu.  
Z korespondencji prowadzo-
nej z siostrami eucharystkami 
z Drui (założył tam ich wspól-
notę) wiadomo, że ksiądz prosił 
zakonnice, by wysyłały mu tylko 
białe suchary z mąki pszennej i 
rodzynki. Suchary służyły jako 
opłatek, a z rodzynek robił wino. 
Innymi słowy, archimandryta 
Cikoto celebrował Msze podczas 
katorgi.

Ksiądz odbył tylko 3 lata  
z przyznanego mu wyroku. Przez 
cały czas w obozach ciężko 
chorował, a warunki w Gułagu 
zmniejszyły karę. Ostatnie mie-
siące życia komplikowały otwar- 
te rany na barkach i nogach, jed-
nak, według wspomnień innych  
więźniów, został pozbawiony 
pomocy medycznej. Był to „bo-
nus” dla więźniów politycznych, 
do których należały postacie re-
ligijne.

Sługa Boży został pochowany 
na obozowym cmentarzu szpi-
talnym, w grobie oznaczonym 
zwykłym kołkiem. Na Białorusi 
kapłana można uczcić na cmen-
tarzu w Żodziszkach, jego ma-
łej ojczyźnie, gdzie znajduje się 
symboliczny krzyż.

Świerzb, gruźlica, dystrofia, pelagra to tylko nie-
które z najczęstszych chorób w sowieckich obozach. 
Jednocześnie w akcie zgonu podano „zaprzestanie 
akcji serca”. I możemy się tylko domyślać, z jakiego 
konkretnie powodu zginął archimandryta męczen-
nik Andrzej Cikoto. Takiego rodzaju kłamstwo jest 
charakterystyczne dla systemu komunistycznego, w 
przeciwieństwie do księdza, który za wierność praw-
dzie otrzymał 25 lat ciężkiej pracy.

WEDŁUG „PRAWA” – 
TERRORYSTA.
WEDŁUG PRZYKA-
ZAŃ – SŁUGA BOŻY

Angelina Marciszewska

Archimandryta Andrzej Cikoto to przykład  
niezłomnej wiary i oddania Bogu. W swoim  

życiu doskonale wcielił uniwersalny, wszechobec-
ny charakter Kościoła katolickiego, w którym miał 

przywiązanie zarówno do obrządku łacińskiego, 
jak i bizantyjskiego. Służył zarówno jako Biało-
rusin, za którego się uważał, jak i Polak, Litwin, 

Rosjanin, Chińczyk. To właśnie jego wierność Bogu 
i życiowe wybory pozwoliły mu w dużej mierze być 
pierwszym, prowadzić ludzi za sobą. Archimandry-
ta Cikoto jest doskonałym przykładem człowieka, 
który nigdy nie zwracał uwagi na okoliczności, ale 
szczerze i wiernie pracował dla Boga i Białorusi, 

dla białoruskiego odrodzenia i swojej Praojczyzny.
Igor Baranowski, grekokatolik,  

redaktor naczelny białoruskiej grekokatolickiej gazety „Царква”

W lutym minęło 70 lat od męczeńskiej śmierci archi-
mandryty Andrzeja Cikoto. W 2003 roku rozpoczęto 
proces jego beatyfikacji.
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 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

6 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
Łk 4, 1-13

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez 
Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni 
nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Sy-
nem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział  
mu Jezus: „Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek»”. Wówczas po-
wiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata 
i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 
poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 
wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: «Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Zawiódł Go 
też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: «Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przy-
padkiem nie uraził swej nogi o kamień»”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano:  
«Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. Gdy diabeł dopełnił całe-
go kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Jezus – Obrońcą w walce ze złem  
W Ewangelii o kuszeniu Chrystusa na pustyni możemy zobaczyć w Jezusie czło-

wieka podlegającego, jak i my, pokusom. On nie popełnił oczywiście nigdy żadnego 
grzechu. Będąc Bogiem był doskonale święty ze swej natury, jednak jako prawdziwy 
człowiek był wystawiony na pokusy, a nawet z pewnością szatan atakował Go bar- 
dziej niż zwyczajnego człowieka.

Postawa Jezusa jest wzorem przeciwstawienia się tym pokusom w sposób do- 
skonały. Jezus nie pertraktuje ze złem. Nie rozkłada szatańskich propozycji na czyn-
niki pierwsze, nie wyszukuje w nich elementów nieszkodliwych, a korzystnych dla 
siebie. W sposób jednoznaczny je odrzuca.

Wszelka forma współpracy ze złym duchem jest złem i jego propozycje nigdy nie 
służą dobru człowieka. Dlatego i my powinniśmy zwracać uwagę, skąd pochodzą in-
spiracje naszych działań. Nie wszystko to, co przynosi nam korzyść, jest dla nas dobre.

Na propozycje szatana Jezus odpowiada fragmentami z Pisma Świętego. Słowo 
Boże jest więc obroną, którą i my możemy stosować wobec przychodzących na nas  
pokus. A gdy chwiejemy się pod ich naporem, pamiętajmy, że w Jezusie mamy 
Obrońcę, który raz na zawsze pokonał szatana.

Panie Jezu Chryste, niech Twoje Słowo pomaga mi w walce ze złem!

13 marca – II Niedziela Wielkiego Postu
Łk 9, 28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się mod-
lić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 
lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 
Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Je-
ruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, 
ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim 
rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawi-
my trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.  
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osło-
nił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn 
mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”. W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało 
się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu  
nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Jezus – przykład przemiany
Przemieniony Jezus chciał pokazać, że jest Bogiem. Dlatego występują  

w Ewangelii i Mojżesz, i Eliasz. Mojżesz to odniesienie do prawa danego przez 
Boga Izraelitom. Eliasz to z kolei odwołanie się do proroków, których naród wy-
brany z polecenia Boga miał słuchać. A w scenie przemienienia Jezus jest ponad 
tym. Ponad Mojżeszem i Eliaszem. To znaczy, że jest Bogiem, ponieważ i prawo i 
prorocy są Mu podporządkowani.

Ale to przemienienie Jezusa to również zachęta dla nas, abyśmy chcieli się 
przemienić. Bóg nas przemienił w momencie chrztu. Staliśmy się dziećmi Bo-
żymi. Ten chrzest nas zobowiązuje. Pierścionek zaręczynowy zobowiązuje 
narzeczoną, nie może szukać innych chłopców. Jak sobie ktoś naklei rybkę – 
symbol chrześcijan – na samochodzie to jest to zobowiązanie, aby poprawnie 
jeździć, ponieważ wszyscy widzą, że jedzie chrześcijanin, który nie może łamać 
prawa. Przysięga małżeńska zobowiązuje męża i żonę do wierności. Podobnie 
chrzest nas zobowiązuje. Abyśmy byli świętymi, ponieważ święty jest Bóg nasz  
(por. Kpł 19, 1).

Podczas chrztu świętego otrzymaliśmy białą szatę. Ona zobowiązuje nas właś-
nie do świętości. Abyśmy przemieniali się zgodnie ze słowami Ewangelii Chrystu-
sa. Podejmując trud przemieniania swojego życia w tym Wielkim Poście, wyjdźmy 
ze swojej niedoskonałości i idźmy do życia doskonałego.

Panie Jezu Chryste, pomóż mi stawać się coraz bardziej doskonalszym!

Dzisiejszy świat, odrzuca-
jąc wiarę w Boże Objawienie, 
jak by na nowo chce odkryć 
co jest dobre, a co złe. Lecz 
nie możemy wymyślać swo-
ich zasad wiary. Dzisiejszy 
człowiek powinien dostoso-
wać się do Słowa Bożego, bo 
inaczej zginie.

Drugim grzechem, któ-
ry Biblia nazywa „grzechem 
wołającym o pomstą do nie-
ba” jest grzech mieszkańców 
Sodomy i Gomory – to są 
zboczenia seksualne (homo-
seksualizm, lesbijstwo, pe-
dofilia, zoofilia itp.). Zbocze-
nie, jako szukanie „dzikich” 
przyjemności, jest połączone 
z okrucieństwem, brakiem 
gościnności i wszelkiego 
współczucia. Świadczą o tym 
biblijne relacje o postępowa-
niu mieszkańców Sodomy, a 
później mieszkańców Gibea. 
Pierwsze wydarzenie miało 
miejsce w czasach Abracha-
ma (ok. 2000 p. n.e), dru-
gie – w epokę Sędziów (lata 
1200-1050 p.n.e.). Te wy-
darzenia były konsekwencją 
pogrążenia się w grzechach 
nieczystości. Oczyszczenie 
społeczeństwa z tego zła było 
związane z ogromnym cier-
pieniem.

GRZECH SODOMITÓW
Bóg oświadczył Abraha-

mowi przez Anioła: „Skarga 
na Sodomę i Gomorę głoś-
no się rozlega, bo występki 
ich mieszkańców są bardzo 
ciężkie. Chcę więc iść i zo-
baczyć, czy postępują tak, 
jak głosi oskarżenie, które do 
Mnie doszło, czy nie; dowiem 
się”. Bóg jak by przywołuje  

na świadków całe niebo i zie-
mię, że Jego interwencja jest 
konieczna.

Lot przyjął aniołów do 
swego domu. Mieszkają-
cy w Sodomie mężczyźni 
ze wszystkich stron miasta, 
otoczyli dom, zawołali Lota 
i rzekli do niego: „Gdzie tu 
są ci ludzie, którzy przyszli 
do ciebie tego wieczoru?  
Wyprowadź ich do nas, aby-
śmy mogli z nimi poswa-
wolić!” Na prośbę Lota, aby 
uszanowali jego gości zarea-
gowali agresywnie: „Odejdź 
precz! [...] Jeszcze gorzej  
z tobą możemy postąpić niż  
z nimi”. Oślepieni przez 
Aniołów wycofali się, ale 
się nie nawrócili. Aniołowie 
przynaglali Lota, mówiąc: 
„Prędzej, weź żonę i córki, 
które są przy tobie, abyś nie 
zginął z winy tego miasta. 
Kiedy zaś on zwlekał, mężo-
wie ci chwycili go, jego żonę 
i dwie córki za ręce – Pan bo-
wiem litował się nad nim – i 
wyciągnęli ich, i wyprowadzi-
li poza miasto”. Wtedy Pan 
spuścił na Sodomę i Gomorę 
deszcz siarki i ognia z nieba. 
I tak zniszczył te miasta oraz 
całą okolicę wraz ze wszyst-
kimi mieszkańcami miast 
(czyt. Rdz 18-19).

ZBOCZEŃCY W POKO-
LENIU BENIAMINA
Nie mniej drastyczna hi-

storia opisana jest w księdze 
Sędziów. Pewien lewita wra-
cał ze swoją żoną do domu. 
Wstąpił do miasta Gibea bli-
sko przyszłej Jerozolimy, aby 
tam przenocować. Miasto 
zamieszkiwali potomkowie 
Beniamina. Podróżni zatrzy-
mali się w domu gościnnego 
człowieka, i wtedy wydarzyła 
się tragedia.

Przewrotni mężowie 
tego miasta otoczyli dom, 
a kołacząc we drzwi rzekli  
do gospodarza: „Wyprowadź 
męża, który przekroczył próg 
twego domu, chcemy z nim 
obcować”. Gospodarz domu, 
wyszedłszy do nich rzekł: 
„Nie, bracia moi, proszę was, 
nie czyńcie tego zła, […] nie 
popełniajcie tego bezeceń-
stwa”. W końcu zboczeń-
cy przystali na to, że ofiarą  
ich gwałtu stanie się żona 
lewity. Gwałcili ją przez całą 
noc aż do świtu. Kobieta 
zmarła koło drzwi domu.

Po powrocie do domu le-
wita wysłał swoich wysłań-
ców do wszystkich pokoleń 
Izraela ze słowami: „Czy kie-
dykolwiek widziano podobną 
rzecz, począwszy od dnia, 
gdy Izraelici wyszli z Egiptu, 
aż do dnia dzisiejszego? Za-
stanówcie się, naradźcie się 
i wypowiedzcie!”. Fakt ten 
wywołał ogromne oburzenie 
w całym Izraelu. Pokolenia 
izraelskie porozsyłały posłów 
do wszystkich Beniamini-
tów, aby im donieść: „Cóż to  
za zbrodnię popełniono mię-
dzy wami?

Wydajcie teraz tych mę-
żów przewrotnych z Gibea, 
abyśmy ich zgładzili i tak wy-
plenili zło z Izraela”. Ale Be-
niaminici nie chcieli słuchać 
głosu swych braci.

Co więcej, poopuszczali 
oni swoje osiedla, zgroma-
dzili się w Gibea, aby ruszyć 
na Izraelitów. Doszło do woj-
ny domowej. W czasie pierw-
szej bitwy Beniaminici zabili 
dwadzieścia dwa tysiące Izra-
elitów. Wtedy synowie Izra-
ela, płacząc przed Panem aż 
do wieczora, pytali się, mó-
wiąc: „Czyż mamy dalej wal-
czyć z Beniaminitami, braćmi  

naszymi?”. Pan im odpowie-
dział: „Wystąpcie przeciwko 
nim”. Drugiego dnia Benia-
minici porazili spośród Izra-
elitów osiemnaście tysięcy. 
Wówczas Izraelici i cały lud 
płacząc trwali przed Panem 
i dnia tego pościli aż do wie-
czora, składając ofiary przed 
obliczem Pana. Następnie 
pytali się Go: „Czyż jesz-
cze mamy wyruszyć do walki  
z potomkami Beniamina, 
braćmi naszymi, czy też 
mamy jej zaniechać?”. Odpo-
wiedział im na to Pan: „Idź-
cie, jutro bowiem wydam ich 
wam w ręce”.

Dopiero trzecia bitwa 
skończyła się klęską wino-
wajców. Izraelici zabili dwa-
dzieścia pięć tysięcy Benia-
minitów. Tylko sześciuset 
mężów mogło się schronić 
na pustyni na skale Rimmon.  
Potem mężowie izraelscy za-
bili wszystkich w mieście – 
ludzi i bydło, a miasto spalili. 
Spalili też wszystkie pozosta- 
łe miejscowości Beniamini-
tów, jakie napotkali. W ten 
sposób zginęli nie tylko zbo-
czeńcy, ale i wszyscy, kto ich 
bronił (czyt. Sdz 19-20).

AKCEPTACJA JAKO
SOLIDARNOŚĆ

Te bolesne biblijne hi-
storie świadczą o tym, jak 
wielkie zagrożenie dla ro-
dzaju ludzkiego stanowi roz-
wiązłość, szczytem której 
są zboczenia seksualne i jak 
wielkie cierpienie jest zwią- 
zane z oczyszczeniem społe-
czeństwa z tego grzechu. Jak 
w pierwszym wypadku, tak 
i w drugim zboczeńcy stali 
się przyczyną zguby ludzi, 
którzy ich otaczali. Swoją 
akceptacją stali się solidar-
ni ze zboczeńcami, którzy  

wywołali zniszczenie.
Wybujały grzech sodom-

ski, o którym opowiada Biblia, 
był ograniczony konkretnym 
miejscem. Natomiast dzisiaj 
widzimy, że sodomici otwar-
cie mówią po całej kuli ziem-
skiej i nazywają swój grzech, 
wołający o pomstę do nieba, 
„radością”.

Św. Bernadetta, do której 
w Lourdes przychodziła Mat-
ka Boża, mówiła, że Maryja 
prosi modlić się za grzesz-
ników. Gdy relacjonowała  
o swoich wizjach komisji, 
która badała prawdziwość jej 
objawień, została zapytana: 
„Kto jest grzesznikiem?” Od-
powiedziała: „To człowiek, 
który miłuje zło”. Grzech, 
wołający o pomstę do nieba, 
jest właśnie grzechem, który 
człowiek popełnia znajdu-
jąc rozkosz w oddaniu swego  
serca złu, dlatego jest strasz-
nie niebezpieczny i niszczący 
dla samego grzesznika, a tak- 
że dla otoczenia.

NIEMY GRZECH
Grzech sodomski był na-

zywany „niemym grzechem”, 
ponieważ większość ludzi  
odczuwała obrzydzenie, aby 
o tym mówić lub słuchać.  
Nie możemy przecież sobie 
wyobrazić, aby np. św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus rozpra-
wiała na ten temat. Bardzo 
możliwe, że Pan Jezus nawet 
nie wspominał o grzechu so-
domskim z powodu obrzy-
dzenia. „Niemym” ten grzech 
był nazywany i dla tego, że 
ludziom zamyka usta przy 
spowiedzi, gdyż nie wspo-
minają o nim i nieraz latami 
trwają w świętokradztwie.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA
кontynuacja z poprzedniego numeru

 Ks. Tadeusz Krisztopik

Ciąg dalszy nastąpi.
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 Z głębi serca

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy  
Kościoła na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Biskup Oleg Butkiewicz popro-
wadził w Rosicy uroczystość ku 
czci męczenników II wojny świato-
wej. Rosica to szczególne miejsce, 
w którym prawie 80 lat temu pod-
czas nieludzkiej zbrodni nazistow-
skiej zginęło wielu niewinnych lu-
dzi. Nasi rodacy spłonęli żywcem, 
przyjmując śmierć męczeńską.

Byli wśród nich dwaj księża – 
marianie Jerzy Kaszyra i Antoni 
Leszczewicz. Mieli okazję uniknąć 
strasznej śmierci, uratować swoje 
życie, lecz w chwili próby nie opuś-
cili wiernych.

„Ludzie naszej ziemi, wykazując 
duchowy heroizm, uratowali czło-
wieka. I nie chodzi tylko o życie tu-
taj na ziemi. Kapłani ratowali ludz-
kie dusze, aby stając przed Panem 
mogli otrzymać życie wieczne” – 
zaznaczył hierarcha.

Czekamy na nagrodę za spełnie-
nie przykazań, jednak same przyka-
zania już są nagrodą i nie tyle doty-
czą przyszłości, co teraźniejszości. 
Przykazania same w sobie są bez-
cennym skarbem, dzięki któremu 
jest nam dobrze już teraz.

Zbyt często myśląc o przyszłości, 
koncentrując na niej naszą uwagę i 
cel, nie doceniamy „dzisiaj”, w któ-
rym odbywa się nasza wędrówka  
i w którym mamy szczęście widzieć 
ramiona Pana. Terażniejszość jest 
jak zdrowie: nie jest zauważane 
i doceniane, dopóki nie zostanie 
utracone.

Nie naśladowanie Jezusa, życie 
nie według przykazań dotyczy nie 
tyle przyszłej kary, co niespokoj-
nej i nieszczęśliwej teraźniejszości,  
w której człowiek „sam w sobie 
otrzymuje należną zapatę”.

W klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu  
w Nowogródku odbyły się rekolekcje 
dla dziewcząt na temat „Sara – jak 
nauczyć się być księżniczką Boga”.  
Na przykładzie Sary, jej prób, wiary i 
zaufania do Pana uczestniczki przy-
glądały się swojemu życiu, zastana-
wiając się, co można zrobić, aby jesz-
cze bardziej podobać się Bogu.

Program obejmował rozważawa-
nie nad Słowem Bożym i uwielbienie. 
Dni spotkania odbywały się głównie 
w ciszy i pogłębionej modlitwie, co 
z pewnością pomogło w nawiązaniu 
dialogu z Bogiem, który przemawia 
do człowieka w ciszy.

Aktualne wiadomości,
zdjęcia, wideo.

Dowiedz się więcej  o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

redakcja
białoruska

Kanadyjski kardynał i prefekt 
Kongregacji ds. Biskupów Marc Ou-
ellet wyjaśnia, że prawdziwą przy-
czyną nadużyć seksualnych nie jest 
celibat, lecz brak samokontroli i 
równowagi emocjonalnej niektó-
rych duchownych. Dlatego trzeba 
poprawić rozeznawanie powołań  
do kapłaństwa oraz czuwać nad 
równowagą psycho-afektywną i mo-
ralną kandydatów.

„Celibat kapłański można zro-
zumieć tylko w perspektywie wiary. 
– Chrystus wezwał swych uczniów, 
by zostawili wszystko, aby pójść  
za Nim” – zaznaczył prefekt Kon-
gregacji ds. Biskupów.

Hierarcha przypomniał, że ka-
płan reprezentuje sakramentalnie 
Chrystusa jako jedynego pośredni- 
ka relacji człowieka z Bogiem.

grekokatolicka
gazeta 

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI SZEMETOWI
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, szczęścia 
i radości. Niech Bóg Najwyższy obdarzy Cię swoimi 
łaskami, Matka Najświętsza ma w swojej opiece i po-
maga Ci zawsze i wszędzie, święty patron towarzyszy 
w drodze do świętości, a każdy dzień posługi Bogu  
i ludziom przynosi radość i zadowolenie.

Wierni parafii Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU OJCU
WALEREMU SZEJGIEREWICZOWI
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, szczęś-
cia, długich lat życia oraz błogosławieństwa Bożego  
na drodze kapłańskiej.

Byli parafianie

CZCIGODNY KSIĘŻE KAZIMIERZU MURAWA!
Z okazji Twoich imienin w naszych modlitwach pro-
simy Boga, aby błogosławił Cię za długoletnią służbę 
na Jego niwie, a także o opiece Matki Bożej dla Ciebie 
we wszystkich sprawach oraz o hojnych darach Du-
cha Świętego. Życzymy również dobrego zdrowia i siły, 
abyś mógł nadal służyć na rzecz dobra.

Z szacunkiem parafianie kościoła  
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Żupranach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
KAZIMIERZOWI MURAWIE
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, sił, rado-
ści, życzliwych ludzi obok oraz obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą 
opiekuje i strzeże w różnych sytuacjach życiowych,  

a święty patron czuwa każdego dnia.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy  

Duszom Czyśćcowym z parafii Żuprany

CZCIGODNEMU OJCU
KAZIMIERZOWI JĘDRZEJCZAKOWI
z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych  
na każdy dzień posługi duszpasterskiej, dobrego zdro-
wia, niegasnącego zapału, mocnej wiary i niezachwia-
nej nadziei. Niech Twoje serce napełnia radość, obok 
zawsze będą życzliwi ludzie, a droga kapłańska będzie 
oświecona przez Ducha Świętego.

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy  
Duszom Czyśćcowym z Sylwanowiec

CZCIGODNEMU OJCU
KAZIMIERZOWI JĘDRZEJCZAKOW
z okazji imienin życzymy, aby Bóg Wszechmogący i 
Najświętsza Maryja Panna zawsze mieli Cię w swojej 
opiece, Duch Święty inspirował do dobrych i godnych 
spraw, a Anioł Stróż wiernie Ci służył. Życzymy moc-
nego zdrowia, codziennej radości, ludzkiej życzliwości 
oraz błogosławieństwa Bożego w każdej chwili życia.

Parafianie z Niemnowa

CZCIGODNEMU OJCU
KAZIMIERZOWI JĘDRZEJCZAKOWI
z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych i tylko 
radosnych chwil. Niech Duch Święty opromienia swo-
im światłem każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, 
Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Najświęt-
sza Maryja Panna przytula Cię do swojego serca.

Walery, Weronika, Jana

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DENISOWI BRAZIŃSKIEMU
z okazji 30-lecia urodzin życzymy sukcesów i spełnie-
nia marzeń, nieustannego zapału w posłudze kapłań-
skiej, życzliwych i ofiarnych ludzi obok. Niech Matka 
Najświętsza otula Cię miłością i troską oraz prosi  
swego Syna o niezbędne łaski dla Ciebie. 

Legion Maryi i apostolat „Margaretka” parafii
św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
DENISOWI BRAZIŃSKIEMU 
z okazji urodzin życzymy mocy i wytrwałości w gło-
szeniu Dobrej Nowiny, niezachwianej ufności w miło-
sierdzie Boże, Jego błogosławieństwa i Światła Ducha 
Świętego. Niech Jezus Chrystus zawsze Ci pomaga  
w życiu i będzie źródłem radości, a Najświętsza Pan- 
na niech otacza Cię matczyną miłością.

Liturgiczna Służba Oltarza  
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Redakcja zastrzega sobie prawo  do skracania i łączenia życzeń.

 
CZCIGODNEMU KSIĘDZU

KANONIKOWI ZDZISŁAWOWI
WEDEROWI

z powodu śmierci brata Henryka przesyłam 
wyrazy szczerego żalu i współczucia.  
Niech Bóg miłosierny przyjmie duszę  

zmarłego do swojego Królestwa, a Tobie 
doda mocy i nadziei.

Alicja Woronowa ze Smorgoń 

 Zapowiedzi wydarzeń

Adoracja w intencji pokoju na świecie trwa w katedrze grodzieńskiej

W poniedziałki, środy i soboty w okresie Wielkiego Postu w katedrze św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbywa się adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie, a także o niezbędne łaski dla narodów Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Adoracja rozpoczyna się o godzinie 18.00.

Organizatorzy wzywają, by dołączać do wspólnej modlitwy, ponieważ odpowiedzialność za spokojną przyszłość spoczywa na każdym z nas.


