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Koszyczek ze święconką.
Co powinno się w nim
znaleźć

na stronie
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Mścibów.
Sroga piękność

grodnensis.by

Każda z zamieszczonych w koszyczku wielkanocnym rzeczy ma własny symbol.

Dawna tradycja – nowe wcielenie

Wysokie palmy wielkanocne, podniesione do góry, chwieją się
na tle starych ołtarzy, obrazów, ikon i ścian kościoła katedralnego.
Cała świątynia jest wypełniona ludźmi. Centralna część kościoła –
od drzwi do ołtarza – wraz z mieszczanami zajmuje młodzież, trzymając te największe palmy wielkanocne. W głośnikach natomiast
rozbrzmiewa głos księdza biskupa Aleksandra.

А. Waszkiewicz

na stronie

„TO, CO NIE
ZOSTAŁO
ZNISZCZONE
W WYNIKU
POLITYKI
WŁADZ
ROSYJSKICH,
ZOSTAŁO
ZNISZCZONE
PRZEZ
SOWIETÓW”

Neoromański styl kościoła św. Jana Chrzciciela
w Mścibowie pozostawia wrażenie, że znajdujesz
się na srogich Wyspach Brytyjskich.
na stronie
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Przedstawione przez R. Zieniuk

Nie da się nabyć
i nie stracić

Procesja wokół kościoła w Sołach, lata 70. XX wieku (archiwum prywatne L. Franiuk)

O fenomenie sióstr nazaretanek na białoruskiej
ziemi.
na stronie

6

Historyk Raisa Zieniuk opowiada, przez co Kościół katolicki musiał
przejść na ziemiach białoruskich w XX wieku. Zakazy, represje, zamykanie kościołów i klasztorów, zesłania do obozów i fizyczne niszczenie katolików.
na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Przed nami wyjątkowy czas – Wielki Tydzień, który rozpoczyna Niedziela Męki Pańskiej. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę.
Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas
czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego człowieka.
Jest to wspaniały dar Kościoła, który może ubogacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystusa. Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej Miłości, mamy szansę
rzeczywiście odnowić swoją wiarę i nawrócić się do Boga.
Jeśli Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, w oparciu o Którego chcemy budować nasze
życie, w Którym pokładamy wszystkie nasze nadzieje, to nie przechodźmy obojętnie obok tego, czego
dokonał, doświadczył i co przeżył w ciągu tych 3 decydujących dni – Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.
Triduum Paschalne to coś więcej niż wydarzenie, które miało miejsce 2 tys. lat temu. To coś więcej
niż nabożeństwo, na które pójdę, przeżyję (lub nie) chwilę wzruszenia, a potem wrócę do swojej codzienności. W wydarzeniach Triduum Paschalnego mam ujrzeć prawdę o moim życiu.
Drodzy Czytelnicy – życzę Wam przede wszystkim dobrego, pełnego wiary przeżycia Wielkiego
Tygodnia, a w drugiej kolejności – smacznego jajka!

3 kwietnia

V Niedziela Wielkiego
Postu.
W Wielkim Poście często spoglądamy na krzyż – wielką tajemnicę
wiary. Przez to spojrzenie ma zrodzić
się w nas pewność, że sprawiedliwy
Bóg jest naszą ucieczką. Ani grzech,
ani śmierć, ani żadna inna przeszkoda nie stanowią problemu dla Tego,
który umiłował nas do końca i ma
moc przeprowadzić nas przez każdą
pustynię. Jeśli trwamy w Chrystusie,
łzy i trudności nie mają już w naszym
życiu ostatniego słowa. Pragnieniem
Boga jest odmienić nasz los, byśmy
przez przebaczenie doświadczali pokoju i radości.
W V Niedzielę Wielkiego Postu
zasłania się krzyże i obrazy Pana
Jezusa do zakończenia liturgii Męki
Pańskiej w Wielki Piątek, aby na
nowo odkryć tajemnicę Chrystusowego krzyża w naszym życiu.

7 kwietnia

I Czwartek miesiąca.

Pierwszy czwartek miesiąca jest
dniem Eucharystii, a w związku z tym
jest przede wszystkim czasem dziękczynienia. Dziękujemy w nim za największy z cudów, ale także za Kościół
i to wszystko, co przyczynia się do naszego zbawienia. Najlepszym uczczeniem tego dnia jest przyjęcie Komunii Świętej w duchu dziękczynienia
za otrzymane dary. Warto poświęcić
chwilę na adorację Najświętszego
Sakramentu lub ofiarować Komunię
za tych, którzy z różnych powodów
nie mają dostępu do Mszy św. Jest
to również dzień wdzięczności za dar
kapłaństwa, a więc modlitwy za kapłanów o wytrwanie w dobrym i godne sprawowanie świętych obrzędów,
a także o nowe powołania do służby
w Kościele.

10 kwietnia

Niedziela Męki Pańskiej
(Niedziela Palmowa).

Szósta niedziela Wielkiego Postu
nazywana jest Niedzielą Palmową,
czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna
obchody Wielkiego Tygodnia. W tym
dniu ma miejsce obrzęd poświęcenia
palm. Ta niedziela wprowadza nas
coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie
ograniczać się tylko do radosnego
wymachiwania palmami i krzyku:
„Hosanna Synowi Dawidowemu!”,
ale wskazuje drogę jeszcze dalszą
– ku Wieczernikowi, gdzie „chleb
z nieba zstąpił”. Potem wprowadza
w ciemny ogród Getsemani, pozwala
odczuć dramat Jezusa uwięzionego
i opuszczonego, daje zasmakować
Jego cierpienie w pretorium Piłata i
odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż
na sam szczyt Golgoty. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa,
musi zostać do końca, aż się wszystko wypełni. Musi potem pomóc zdjąć
Jezusa z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień na grób.
A potem już tylko pozostaje mu czekać na tę Wielką Noc.

KOSZYCZEK
ZE ŚWIĘCONKĄ.
CO POWINNO SIĘ
W NIM ZNALEŹĆ
ciąg dalszy ze str. 1

Zbliża się Wielka Sobota. W tym dniu w naszych świątyniach tradycyjnie święcimy pokarmy,
od spożycia których w rodzinach katolickich zaczyna się uroczyste śniadanie w paschalny poranek. Wszystkie elementy święconki są odbierane
jako dary Boże i mają przypominać o ważnych wątkach potrzebnych, by owocnie rozważać Mękę i
Zmartwychwstanie Chrystusa.

domechti.ru

kalendarz

BARANEK Z CHORĄGIEWKĄ
Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest
umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość
ze zwycięstwa Życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne. W Starym Testamencie są to ucieczka Żydów z Egiptu, gdy Izraelici naznaczyli
odrzwia swych domów krwią spożytego baranka (por. Wj 11-12)
oraz charakterystyka Sługi Jahwe u proroka Izajasza (por. Iz 53).
W Nowym Testamencie – moment, gdy Chrystus został nazwany Barankiem Bożym (por. J 1, 29), po czym w Wielki Piątek
dokonał odkupienia ludzi za cenę własnej krwi (por. J 19). Baranek wielkanocny to także symbol łagodności, niewinności i ofiary.

CHLEB
Pamiątka rozmnożenia chleba na pustyni, którym Jezus nakarmił swoich słuchaczy. Symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało
Chrystusa – który powiedział o sobie: „Jam jest chleb życia. Kto
do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął” (J 6, 35) – oraz powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, co znalazło odzwierciedlenie w modlitwie „Ojcze nasz” (por. Mt 6, 11). Chleb jest
również znakiem przeistoczenia dokonanego w obecności apostołów w Wieczerniku. Wyraża pragnienie przyjęcia Komunii św.
To symbol pomyślności, obfitości i sytości. Do święcenia wystarczy ukroić tylko kawałek, który później spożyjemy podczas śniadania wielkanocnego.

JAJKO
Starożytny symbol nowego życia. W mitologii nawiązywał
do czterech żywiołów: skorupka – ziemia, błona – powietrze,
żółtko – ogień, a białko – woda. Jajko jest znakiem początku życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, symbolizuje
triumf Życia nad śmiercią. Jest odbierane także jako metafora życia ukrytego oraz siła istnienia. Kiedyś jajek nie spożywano przez
cały Wielki Post i powracały na stół dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się święconym jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.

WĘDLINA
Symbol baranka, którego Izraelici zabijali, by obchodzić święto Paschy. Przed laty, gdy mięso spożywano sporadycznie, gdyż
było drogie, uważano to za oznakę dostatku. Do koszyka ze święconką wkładamy zazwyczaj kawałek szynki albo kiełbasę.

SÓL
Przypomnienie nakazu Chrystusa o tym, że jako Jego uczniowie mamy być „solą ziemi” (por. Mt 5, 13-16). Ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nadaje
potrawom smak, a dzięki właściwościom konserwującym chroni
je przed zepsuciem. Jest symbolem prostoty życia, samego sedna
istnienia, sił moralnych i duchowych, oczyszczenia oraz prawdy.

CHRZAN
Symbol goryczy Męki Pańskiej – z powodu ostrego smaku i
zdolności wyciskania łez. Oznacza tężyznę fizyczną, ludzkie siły
i żywotność.

CIASTO
Oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek domowy
będący wyrazem naszych umiejętności. Ciasto to również symbol nieukształtowanej materii przemienionej w formę doskonałą.
Jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach w czasie Wielkiego Postu oraz zwiastunem Królestwa Niebieskiego:
„skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

woda – symbol Ducha Świętego;
pieprz – symbol gorzkich ziół;
zajączek – symbol płodności i odrodzenia przyrody;
kurczaczek – symbol nowego życia (powiadano kiedyś, że
Chrystus wstał z grobu „jak kurczę z jaja”).

SER
Znak związku między człowiekiem a przyrodą. Nawiązuje
do dziękczynienia za pokarm otrzymany od zwierząt oraz do szacunku wobec nich.

W koszyku wielkanocnym mogą znaleźć się również inne
przedmioty (różnice wynikają z tradycji regionalnych):
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

O ŚWIĘTOWANIU NIEDZIELI PALMOWEJ
W DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Watykan: kalendarz
papieskich celebracji w
najbliższych miesiącach

Jak mówi duszpasterz, tradycja
tworzenia dużych palm wielkanocnych nie pojawiła się odrazu.
Początkowo młodzież miała małe
palmy wielkanocne, a później każda parafia zaczęła tworzyć swoją
własną, dużą, która różniła się od
innych czymś oryginalnym. Na
wzgórzu pobernardyńskiej świątyni, gdzie przed procesją zbierali się
wszyscy uczestnicy uroczystości i
gdzie spotykali się z księdzem biskupem, odbywał się mały koncert
i poświęcenie palm wielkanocnych. Następnie już w kościele katedralnym po Mszy św. występowały różne zespoły, z uwagi na Wielki
Post, śpiewały pieśni modlitewne,
pieśni uwielbienia. Radość była
symbolem tego, że zgromadzili się
młodzi, szczęśliwi ludzie, którzy
chcą podążać za krzyżem.
Jak dodatkowo zauważa ksiądz
kanonik, obecna była także inna
symbolika spotkania „Kościoła
młodych” z biskupem jako „ojcem
diecezji”, który „gromadzi młodzież i prowadzi ją do Chrystusa”.
Ta forma obchodów Niedzieli
Palmowej przetrwała do lat dwutysięcznych i została przerwana

grodnensis.by

ciąg dalszy ze str. 1
Katarzyna Pawłowska

„To były lata dziewięćdziesiąte: rok 93, może 94 – pierwsze
procesje w Niedzielę Palmową
z pobernardyńskiego kościoła
do katedry” – opowiada o początkach obchodów Niedzieli Palmowej w diecezji grodzieńskiej ks. kanonik Antoni Gremza, wieloletni
duszpasterz młodzieży, który również kilkakrotnie brał udział w organizacji uroczystości.
W 1986 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II ogłosił Niedzielę Palmową Światowym Dniem Młodzieży
w Kościele katolickim na szczeblu
diecezjalnym. Odpowiedzią
Grodzieńszczyzny były uroczyste
obchody tego dnia. „Uczestniczyły wszystkie grodzieńskie parafie,
młodzież pochodziła z różnych
miast: z Wołkowyska, Lidy, Sopoćkiń... Przyjeżdżali z księżmi,
duszpasterzami młodzieży, przywozili swoje palmy wielkanocne. Były
święcone one na wzgórzu: wszyscy podnosili palmy wielkanocne,
radowali się, śpiewali piosenki, a
następnie z biskupem udawali się
do katedry na Mszę. To był taki
dzień młodzieży na poziomie diecezji” – wspomina ks. Antoni.

Wśród młodzieży istnieje niepisany konkurs na najlepszą
palmę wielkanocną
przez pandemię koronawirusa.
Również Światowy Dzień Młodzieży na szczeblu diecezjalnym papież
Franciszek, biorąc pod uwagę różne
opinie, przeniósł na inną ważną i
piękną uroczystość – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Na pytanie, czy uroczystość zostanie wznowiona, gdy pandemia
ustąpi, ks. Antoni odpowiada twierdząco i podkreśla znaczenie zjednoczenia młodzieży: „Młodzi ludzie
lubią różnego rodzaju rozrywki i
to ich łączy. Pamiętamy również,
że Jezus został powitany w Jerozolimie, chcemy przejść przez Jego
szlak, aby lepiej zrozumieć Jego
Mękę i połączyć się z Nim”.
Jak dzieli się Olga Sielicka, pracowniczka portalu Grodnensis.by,

takie świętowanie Niedzieli Palmowej było dla niej dobrą tradycją
i przygotowaniem do Wielkanocy.
Olga nie tylko robiła zdjęcia z uroczystości, lecz będąc uczestniczką duszpasterstwa grodzieńskiej
parafii katedralnej św. Franciszka
Ksawerego brała również udział
w wyborze projektu, organizacji i
bezpośrednim tworzeniu wysokiej
palmy wielkanocnej. „Pamiętam,
jak szukaliśmy kwiatów do dekoracji w całym mieście, jak wieczorami przez cały tydzień po pracy przychodziłam, aby zrobić tę
dwumetrową palmę wielkanocną.
A gdy studiowałam w innym mieście, to specjalnie tydzień wcześniej przyjeżdżałam ze studiów” –
wspomina Olga.

„I WIDZIAŁ BÓG, ŻE BYŁO DOBRE”.

MOTYWY STAREGO TESTAMENTU NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
Księga Rodzaju – pierwsza księga
Biblii – rozpoczyna się opowieścią
o stworzeniu świata. Opis tego procesu w Starym Testamencie jest tak
przekonujący i piękny, że stał się
inspiracją dla wielu autorów dzieł
sztuki. Póżniej ich prace znalazły odzwierciedlenie w znaczkach pocztowych, wśród których, jak wiadomo,
znajdują się tak interesujące i cenne
okazy, że otrzymują należne miejsce
w kolekcjach filatelistów za pieniądze
nie mniejsze niż koszt samych arcydzieł sztuki światowej.

dziełami sztuki światowej.
Na przykład proces tworzenia świata ilustruje sześć znaczków pocztowych poczty Izraela. Na każdym znaczku pocztowym
w stylizowanej formie wyświetlany jest każdy
kolejny dzień stworzenia świata. Pod znaczkami pocztowymi znajdują się zawieszki z tekstowym oznaczeniem dnia powstania w języku
hebrajskim i francuskim. Stworzenie świata
duchowego (anielskiego) i materii pierwszej.
Niebo i woda (podział wód). Ląd i morze (ograniczenie wód); roślinność. Słońce, księżyc i
gwiazdy (do zmiany dnia i nocy). Ryby i ptaki
(aby wypełnić wody i niebo). Zwierzęta (aby
wypełnić ziemię). Mężczyzna i kobieta (aby
dbać o ziemię i komunikować się z Bogiem).
Motywy religijne są również nieodłącznie związane z pocztą białoruską. Warto
jednak zauważyć fascynujący moment, gdy
w 2017 roku opracowano, ale nie przyjęto
do druku Biełpocztą arkusz znaczków pocztowych poświęcony 500. rocznicy tłumaczenia Biblii Skoryny i 500. rocznicy białoruskiego druku książek. W rezultacie arkusz
znaczków pocztowych na podstawie ryciny
z Biblii Skoryny z 1519 roku zatytułowany
„Stworzenie świata albo sześć dni tworzenia
wszechświata” został opublikowany w formie
naklejek przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Społeczne „Związek Białorusinów
Świata «Baćkoušĉyna»”oraz Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w Nowym Jorku.

Leon Karpowicz

N

a przykład na bloku wydanym przez
pocztę hiszpańską w 1980 roku znajduje się reprodukcja słynnego Gobelinu Stworzenia z XI wieku. Jest to niezwykle
cenne i piękne dzieło sztuki przechowywane
w katedrze hiszpańskiego miasta Werona.
Wzór w kształcie koła pokazuje różne sceny
stworzenia świata i człowieka. Zawiera również cytaty w języku łacińskim z Księgi Rodzaju. Koło w środku przedstawia wizerunek
Boga Stwórcy. Wokół niego znajduje się napis:

„Stworzenie świata” – izraelskie znaczki pocztowe,
wydane w 1965 r.

„Gobelin Stworzenia” – blok poczty hiszpańskiej,
wydany w 1980 r.
„Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość” (Rdz 1, 3). Nad
centralnym kołem (wg. wskazówek zegara
na 11 godzinę) najciemniejszy sektor poświęcony jest „ciemności nad otchłanią” przed
początkiem Stworzenia. Następny sektor (wg.
wskazówek zegara na 12 godzinę) przedstawia

Ducha Bożego nad wodami. Po jego prawej
stronie jest stworzenie świata. Symetryczne
sektory wzdłuż „równika”: „niechaj powstanie sklepienie” i „oddzielił wody”. Największy
dolny sektor to stworzenie istot wodnych i
ptaków. Po jego bokach jest stworzenie zwierząt i ludzi oraz stworzenie kobiety. Autorzy
Gobelinu wyrazili nie tylko fascynację dziełem
stworzenia świata, ale także podkreślili jego
harmonię. Dzięki poczcie Gobelin Stworzenia
stał się bardziej znany, wywołując poczucie
uświadomienia wielkości wydarzenia.
Istnieje wiele znaczków pocztowych, które bardzo kolorowo i symbolicznie przekazują treść pierwszych stron Biblii, choć nie są
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W dniach 2-3 kwietnia papież
Franciszek odbył podróż apostolską na Maltę. W niedzielę Palmową 10 kwietnia papież
będzie przewodniczył Mszy św.
na placu św. Piotra w Watykanie.
W Wielki Czwartek 14 kwietnia Ojciec Święty odprawi Mszę
Krzyżma w Bazylice św. Piotra.
Następnego dnia, w Wielki Piątek, poprowadzi liturgię Męki
Pańskiej, a następnie pojedzie
do rzymskiego Koloseum, gdzie
przewodniczyć będzie nabożeństwu Drogi Krzyżowej.
W sobotę 16 kwietnia w Bazylice św. Piotra Franciszek będzie
celebrował Wigilię Paschalną, a
następnego dnia – w Niedzielę
Wielkanocną 17 kwietnia – tamże odprawi Eucharystię i udzieli
błogosławieństwa Urbi et Orbi.
24 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież będzie
przewodniczył Mszy św. w Bazylice Watykańskiej.

Reforma Kurii Rzymskiej:
dykasterie zamiast
kongregacji

Podczas prezentacji nowej
konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium kardynał Marcello Semeraro przypomniał,
że termin „kongregacja” jako
nazwa struktur Kurii Rzymskiej
został utrwalony przez papieża
Sykstusa V w 1588 roku w konstytucji apostolskiej Immensa
aeterni Dei. Chodziło o Sacrae
Congregationes Cardinalium –
Kolegium Kardynałów, ponieważ
przewidywano, że będą mogli
je prowadzić wyłącznie kardynałowie.
Teraz sytuacja się zmienia:
zgodnie z nową konstytucją apostolską zamiast kongregacji będą
dykasterie. Wynika to z faktu,
że teraz będą mogli nimi zarządzać nie tylko kardynałowie, ale
wszyscy ochrzczeni: przedstawiciele duchowieństwa, życia zakonnego, świeccy.

Papież podpisał
nową konstytucję
o Kurii Rzymskiej

Ogłoszono nową konstytucję apostolską o Kurii Rzymskiej
oraz jej służbie Kościołowi i
światu. Tytuł dokumentu – Praedicate Evangelium („Głoście
Ewangelię”) – wskazuje na misyjny charakter reformy.
Konstytucja została podpisana przez papieża w uroczystość
św. Józefa, a wejdzie w życie
5 czerwca 2022 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Składa się z 11 sekcji i 250 artykułów. Dokument zastąpił konstytucję apostolską Pastor bonus
(„Dobry Pasterz”), która regulowała działalność Kurii Rzymskiej
od 1989 roku.

Intencje modlitewne
na kwiecień
powszechna

Módlmy się, aby zaangażowanie
pracowników służby zdrowia
w opiekę nad osobami chorymi i
starszymi, szczególnie w krajach
najuboższych, było wspierane
przez rządy i lokalne wspólnoty.

diecezjalna

„Stworzenie świata albo sześć dni tworzenia wszechświata” – arkusz znaczków pocztowych, który
nie został wydany przez białoruską pocztę w 2017 r.

Módlmy się o żywą wiarę dla
dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentów
świętych oraz ich rodzin.
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W GRODZIEŃSKIEJ KATEDRZE ODBYŁ SIĘ AKT POŚWIĘCENIA
ROSJI I UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
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Kościół powszechny

SŁOWACJA. Na Słowacji zakończyły się III Europejskie Katolickie Dni Społeczne. Około 150 przedstawicieli Kościoła oraz
polityków i naukowców z całej Europy dyskutowało nad wyzwaniami społecznymi i drogami odnowy naszego kontynentu.
W kontekście katolickiej nauki społecznej omawiano wyzwania
w takich dziedzinach jak rodzina i zmiany demograficzne oraz
transformacja społeczno-ekologiczna. Pierwsze Europejskie
Katolickie Dni Społeczne odbyły się w 2009 roku w Gdańsku.
Gospodarzem drugiego spotkania był w 2014 roku Madryt.

grodnensis.by

POLSKA. Prapremiera „Requiem” pamięci ofiar COVID-19
odbyła się w Krakowie w dominikańskiej bazylice Świętej Trójcy.
„Requiem” zostało skomponowane przez młodego krakowskiego kompozytora, wykładowcę UPJPII o. Dawida Kusza OP. Utwór
został zamówiony specjalnie na tę okazję. W bazylice wystąpią
Marek Pawełek na organach, Karolina Zielińska – perkusja, Maciej Adamczak – kontrabas oraz chór kameralny Sancta Trinitas
pod dyrekcją kompozytora. Jak podkreślają dominikanie, muzyczna interpretacja „Requiem” łączy w sobie różne tradycje:
liturgiczno-modlitewną podkreśloną przez tradycyjną obsadę
chóru i organów, wykorzystanie modalnych skal kościelnych.

Biskup Kaszkiewicz w grodzieńskiej katedrze dokonuje aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w kościele katedralnym
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbyło się nabożeństwo, podczas którego
dokonano aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Ks. Jerzy Martinowicz

M

odlitewne
spotkanie
rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, która w tym dniu była
prowadzona przez przedstawicieli Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Grodzieńskiej.
Następnie odbyła się Msza
święta, którą celebrował biskup
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Hierarcha zachęcił
wiernych do żarliwej modlitwy
w intencji pokoju na całym
świecie, a przede wszystkim na
Ukrainie.

Jak zauważył pasterz Kościoła na Grodzieńszczyźnie,
bez pokoju na ziemi nie zbudujemy przyszłości i nie będziemy w pełni szczęśliwi.
Zakończyła się Msza święta
wystawieniem Najświętszego
Sakramentu. Podczas adoracji
biskup Kaszkiewicz w duchowej jedności z Ojcem Świętym
Franciszkiem i całym Kościołem powszechnym dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy
Niepokalanemu Sercu Maryi.
W tym dniu akt poświęcenia

Niepokalanemu Sercu Maryi
został odczytany we wszystkich
świątyniach diecezji grodzieńskiej, а w grodzieńskim rektoralnym kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
(pobrygidzki) biskup witebski
Oleg Butkiewicz podczas uroczystości odpustowej poświęcił dwie nowe figury. Figura
św. Augustyna, doktora Kościoła, i św. Grzegorza, papieża,
zostały umieszczone w ołtarzu
głównym, który wzniesiono kilka lat temu.

KANADA. Najstarszy na świecie biskup katolicki – Laurent
Noël ukończył w marcu 102 lata. Biskup-senior diecezji TroisRivières w kanadyjskiej prowincji Québec urodził się w 1920
roku w Saint-Just-de-Bretenières. Święcenia kapłańskie przyjął
16 czerwca 1944 roku. 25 czerwca 1963 roku wybrany cztery dni
wcześniej na papieża św. Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym Québecu; sakrę nominat przyjął 29 sierpnia tegoż
roku. 7 września 1974 roku papież powołał go na administratora
apostolskiego diecezji Hauterive, a 8 listopada następnego roku
mianował 55-letniego wówczas hierarchę na biskupa TroisRivières w południowo-wschodniej Kanadzie. Ze stanowiska
tego ustąpił 21 listopada 1996 roku, gdy liczył ponad 76 lat.
MEDZIUGORJE. Sekretarz ds. stosunków z państwami
w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej abp Paul Richard
Gallagher odwiedził Medziugorje. Tu watykański dyplomata
miał rozmowę z prowincjałem franciszkanów w Hercegowinie
o. Miljenko Šteko. Medjugorje, położone 20 km od Mostaru
w Bośni i Hercegowinie, jest – według grupy wizjonerów – miejscem trwających od 1981 roku objawień Matki Bożej. Ich autentyczność nie została, jak na razie, uznana przez Kościół. Papież Franciszek zezwolił na pielgrzymowanie do Medziugorja,
potwierdzając duszpasterską wartość tego miejsca, a w 2020
roku po raz pierwszy napisał list do uczestników Międzynarodowego Festiwalu Młodych. Jednak kościół parafialny w Medziugorju nadal nie ma statusu sanktuarium. Mimo to przed
pandemią przybywały tam nawet 3 mln pielgrzymów rocznie.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

ciąg dalszy ze str. 1
Andrzej Waszkiewicz

Z

wiedzając katolickie świątynie zachodniej części
ziemi wołkowyskiej, zawsze masz wrażenie, że trafiasz
do różnych krajów europejskich. Styl gotycki Gniezna – i
raptem jesteś gdzieś w Europie Środkowej, majestatyczny
neogotyk Szydłowic – i jakby
znalazłeś się w Belgii lub Holandii, ale neoromański styl
kościoła św. Jana Chrzciciela
w Mścibowie pozostawia wrażenie, że znajdujesz się na srogich Wyspach Brytyjskich.
Mścibów jest jedną z najstarszych miejscowości ziemi
wołkowyskiej. I choć wzmiankowana
miejscowość
jest
w 1330 roku, gdy wielki książę litewski Olgierd z pomocą
szlachty mścibowskiej walczył
w Prusach krzyżackich, to jednak archeologia pokazuje, że
grodziszcze mścibowskie zostało założone co najmniej sto
lat wcześniej. Legenda łączy
to założenie z galicyjskim
bojarem Mścibogiem, który
osiadł tu w tym czasie.
Przez prawie sto lat Mścibów był własnością przedstawicieli znanego w XV wieku
magnackiego litewskiego rodu
Kieżgajłów. Jeden z nich, Stanisław Kieżgajło, ufundował
w 1492 roku pierwszy miejscowy kościół. Świątynia była

bogato zaopatrzona w ziemię
orną, łąki i dęby, w miód z barci
keiżgajłowych oraz pieniądze
z dochodów mścibowskiego
dworu i karczm.
Dwór mścibowski był jednym z najbogatszych w Wielkim
Księstwie
Litewskim.
W miejscowości oprócz kościoła znajdowała się cerkiew
i synagoga, na Zamku Mścibowskim odbywały się sejmy
generalne szlachty Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Drewniane kościoły w miasteczku
były przebudowywane w ciągu
pięciuset lat pięć lub sześć razy
i czasami były niszczone w wyniku pożarów, wojen lub zwykłego ludzkiego zaniedbania.
Ostatnia drewniana świątynia została odrestaurowana
w 1850 roku. Miała duże rozmiary (35 x 15 metrów) i była
dość wysoka (prawie 11 metrów). W kościele były organy,
osobna kaplica pw. św. Mikołaja, a w 1900 roku przed
nim wybudowano dzwonnicę
w formie bramy prowadzącej
do świątyni.
W 1903 roku parafianie
mścibowscy zwrócili się do
kierownictwa diecezji wileńskiej z prośbą o budowę nowej
kamiennej świątyni. Rozpoczęła się sprawa o wydanie
pozwolenia na budowę, która
trwała trzy lata. Carscy urzędnicy nie spieszyli z udzieleniem odpowiedzi parafianom.

Twierdzili, że kościół jest zbyt
wysoki, że nie będzie miał dobrego wpływu na miejscowych
prawosławnych wiernych, że
budowa nie jest odpowiednio
zabezpieczona pieniędzmi i
materiałami budowlanymi. Inicjatorzy mieli wpłacić do banku państwowego kwotę równą
połowie kosztów budowy kościoła, a drugą połowę zaasekurować swoją własnością lub
naprzykład dostępnymi materiałami budowlanymi.
W 1910 roku ks. Marek Burak rozpoczął budowę świątyni, położył jej fundament,
zbudował nową plebanię. Parafianie chcieli jednak nieco
uprościć projekt kościoła autorstwa architekta Józefa Piusa
Dziekońskiego, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy. Zmiana
projektu wymagała nowych
uzgodnień, dlatego do 1914 roku kościół został zbudowany
tylko do poziomu okien. Po
I wojnie światowej i wojnie
radziecko-polskiej
budowę
kościoła wznowiono dopiero
w 1923 roku.
Proboszcz ks. Marek Burak
i architekt Dziekoński zmieniali projekt w trakcie budowy, zastanawiając się nad
każdym szczegółem przyszłej
świątyni. Muszę powiedzieć,
że kościół wyszedł niezwykle harmonijny i nie ma sobie
równych na naszych ziemiach.
Architektoniczny
wygląd

А. Waszkiewicz

MŚCIBÓW.
SROGA PIĘKNOŚĆ

Wygląd kościoła parafialnego

mścibowskiego kościoła jest
srogi i jednocześnie niezwykły. Każdy kąt, z którego patrzy
się na świątynię, pozostawia
wrażenie budowli powstałej
według spójnego planu i zrealizowanej jednoetapowo.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela został poświęcony w 1932
roku i od tego czasu nigdy nie

został zamknięty. Gdy faszyści
rozstrzelali ks. Buraka, zastąpił go ks. Kazimierz Walentynowicz, który służył w parafii do 1984 roku. Świątynia
nie została również zamknięta
po śmierci ostatniego proboszcza, a już od początku lat 90.
XX wieku ponownie odbywają
się w niej nabożeństwa.
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„TO, CO NIE ZOSTAŁO ZNISZCZONE W WYNIKU POLITYKI WŁADZ
ROSYJSKICH, ZOSTAŁO ZNISZCZONE PRZEZ SOWIETÓW”
Kościół jakoś się utrzymał.
Znowuż, gdy Kościół był
poza uwagą władz, odradza się
diecezja mińska, a nawet na
kilka lat odradza się także seminarium duchowne w Mińsku.
Po 1921 roku Kościół na ziemiach zachodnio - i wschodniobiałoruskich znalazł się w diametralnie przeciwnej sytuacji.
– Jaka część katolików pozostała w składzie Polski? Dziś
na przykład, uważa się, że Zachodnia Białoruś – to połowa
wszystkich białoruskich katolickich wiernych i kapłanów. Czy
ta proporcja była wtedy odpowiednia?
– Po części zgodziłabym się
z taką liczbą. Należy rozumieć,
że w tym czasie Kościół katolicki w diecezji wileńskiej był
w mniejszym stopniu „zreformowany” przez władze Imperium Rosyjskiego niż na terenach wschodnich i miał tam
silniejszą pozycję.
– Ilu księży do 1939 roku
działało w BSRR?
– Żadnego. Oficjalnie żadnego. Wszystko zostało całkowicie zniszczone. Ponadto jeszcze
na początku 1937 roku działało tam 11 kościołów katolickich, a w 1939 roku – już zero.
Proponuję spojrzeć na mapę

Przedstawione przez R. Zieniuk

– Jaki był Kościół na terenie
dzisiejszej Białorusi wkrótce
przed ustanowieniem władzy
radzieckiej? Jeśli mówimy o liczbie: osób duchownych, kościołów, klasztorów, zgromadzeń
zakonnych, wiernych.
– Aby właściwie zrozumieć
stan Kościoła tuż przed rewolucją październikową, należy
sięgnąć do XIX wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku Kościół
znajdował się w dobrym stanie.
Jednak w XIX wieku katoliccy wierzący i osoby duchowne
byli aktywnymi uczestnikami
wydarzeń społeczno-politycznych. I jeżeli udział w wojnie
w 1812 roku po stronie Napoleona został wybaczony niektórym katolickim hierarchom,
duchowieństwu i wiernym, to
uczestniczenie w późniejszych
wydarzeniach – nie. Po masowym udziale osób duchownych
w powstaniu w latach 1830-1831
władze zamknęły połowę klasztorów. Po powstaniu w latach
1863-1864 przestały funkcjonować prawie wszystkie pozostałe
klasztory, z wyjątkiem trzech:
dwóch w Grodnie i jednego
w Słonimiu. W tym czasie zamykano także kościoły. Dlatego na
początku XX wieku z Kościoła
na naszych terenach pozostała

Dokument z fundacji Archiwum Wojewódzkiego w Witebsku

tylko niewielka część tego, co tu
istniało 100 lat wcześniej.
Jednak, w 1905 roku w Imperium Rosyjskim ukazał się dekret o tolerancji religijnej. Polepszył on sytuację nieprawosławnych społeczności religijnych. W tym okresie rozpoczyna
się masowy napływ wiernych
do katolicyzmu (według niektórych szacunków – do 200
tysięcy osób). Duchowieństwo
nie wiedziało, jak długo potrwa
ta wolność i korzystając z zaistniałej okazji rozpoczęło masową
budowę kościołów.
– Powstała wtedy cała nasza
białoruska neogotyka.
– Tak. Kraśne, Raków, Rosica, Zadoroże, Miory i wiele
innych. Kościół pw. św. Szymona i Heleny w Mińsku powstał
w tym samym okresie. Katolicy
korzystali z tej chwili. I bardzo
słusznie, ponieważ w 1914 roku
rozpoczyna się wojna światowa,
podczas której Białoruś została podzielona na dwie części, i
trudno jest mówić o pewnym
pozytywnym rozwoju Kościoła.
Następnie w 1917 roku – rewolucja, w 1918 – koniec I wojny
światowej, w latach 1919-1921
– wojna polsko-sowiecka. I w
tym wszystkim ważne było, aby

poświęconą sytuacji wyznaniowej na Białorusi w okresie
międzywojennym w 4 tomie
Wielkiego historycznego atlasu Białorusi. W 1939 roku na
zachodzie nie ma gdzie kropki
postawić ze względu na liczbę
denominacji i świątyń, a w BSRR
jest już pusto.
– Dziś Mohylewszczyzna,
Homelszczyzna,
wschodnia
Witebszczyzna są postrzegane
jako terytoria misyjne. W jakim stopniu władza radziecka
wpłynęła na zmniejszenie katolicyzmu na tych ziemiach?
A może Kościół historycznie
był tam tak nieliczny?
– Co rozumiemy przez Kościół? Struktury były tam silne,
ale liczba wiernych była rzeczywiście mniejsza. Jednocześnie, chyba że najsłynniejsze
białoruskie sanktuarium katolickie do lat 60. XIX wieku znajdowało się wówczas właśnie
na wschodzie – w Białyniczach.
Do obrazu Matki Bożej Jurowickiej również udawano się pokłonić na wschód.
Do 1917 roku Kościół na ziemiach wschodnich był już mocno osłabiony. Na przykład na
początku XIX wieku w Mścisławie działały klasztory jezuitów,

Raisa Zieniuk – doktor
nauk historycznych.
Bada historię stosunków
wyznaniowych
na Białorusi XIX-XX w.
bernardynów, karmelitów i
sióstr mariawitek. Pod koniec
tego samego wieku pozostał
tylko jeden kościół parafialny. A
pod koniec lat 30-tych XX wieku już nie było żadnego. Dlatego powtórzę swoją tezę: to, co
do 1905 roku nie zostało zniszczone w wyniku polityki władz
rosyjskich, zostało zniszczone
przez Sowietów.
Represje na Wschodniej
Białorusi rozpoczęły się już od
1918 roku. Pierwszą ofiarą był
dziekan mohylewski ks. Światopełk-Mirski – został rozstrzelany za działalność kontrrewolucyjną. W 1919 roku aresztowano duchowieństwo witebskie, próby wstawiennictwa biskupów nie przyniosły rezultatów. W latach 20. XX wieku
rozpoczynają się zesłania, jednak terminy nie były jeszcze tak
długie w porównaniu z późniejszym okresem. Po powrocie
z obozów część duchowieństwa
wyjeżdżała z BSRR. W 1930 roku
zaczyna być realizowany „najwyższy wymiar kary”.
– Czyli podział na wschodni
i zachodni Kościół białoruski to
też sprawa władz radzieckich?
– Znowu zależy od tego, co
rozumieć jako Kościół. Pytanie przewiduje obecność dwóch
Kościołów, ale w rzeczywistości
mówimy o jednym: tym, który
istniał na ziemiach zachodniobiałoruskich. Na zachód od Drui,
Głębokiego, Kraśnego, Rakowa,
Nieświeża, Baranowicz rejestracja księży była dozwolona,
na wschód – nie. Na przykład
ile razy po 1945 roku wierni
w Mińsku nie ubiegaliby się
o otwarcie kościoła i rejestrację
wspólnoty, to rezultatu jednak
nie było. Dopiero przed igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku
otwarto kościół na Kalwarii
w Mińsku, aby zademonstrować gościom, że wierni wszystkich wyznań mają równe prawa.
Do tego momentu, korzystając
z różnych podstaw, żaden kościół w Mińsku nie został otwarty. Jednocześnie władze zdawały sobie sprawę, że naruszają
obowiązujące prawo radzieckie.
W związku z tym realizacja takiej polityki przyczyniła
się do tego, że ciągłość tradycji na wschodzie została prawie przerwana. Oczywiście byli

świeccy, którzy zachowali swoją
katolicką tożsamość i do pewnego momentu dużo działali.
Na przykład mieszkańcy Mohylewa bardzo długo ubiegali się
o odzyskanie kościoła. Jednak
po pewnym czasie stało się jasne, że nie ma szans na pozwolenie, i zmagania ucichły aż
do lat 80. XX wieku.
– Istnieje takie mniemanie,
że 20-letnie znajdowanie się
w składzie Polski uratowało
katolicyzm Zachodniej Białorusi. Że gdyby tamtejszy Kościół
trafił do BSRR już w 1921 roku,
to niewiele by z niego pozostało. Zgadza się Pani?
– Nie wiem jak katolicyzm,
ale dzięki temu okresowi struktury Kościoła zostały uratowane
na pewno. Nie dość, że uratowane, to jeszcze rozbudowane
i umocnione. Do istniejącej już
sieci parafii dołączyły zakony, które istniały tu wcześniej
(np. jezuici, misjonarze, karmelici, pijarzy, szarytki), a także
nowi (np. salezjanie, kapucyni).
Dlatego w tym sensie znajdowanie się w międzywojennej
Polsce uratowało nasz Kościół.
Jednocześnie pojawiły się poważne problemy narodowe i językowe, ale nie będziemy o nich
teraz mówić.
Historia nie zna trybu warunkowego. Nie możemy sobie pozwolić na fantazjowanie
„co by było, gdyby”. Ale sądząc
po analogii, struktury i instytucje Kościoła na ziemiach zachodniobiałoruskich, raczej by
nie istniały. O wiernych trudno
jest coś mówić.
Dlatego na terytoriach zachodnich tradycja katolicka
faktycznie się zachowała i przetrwała ZSRR. Zaryzykuję pogląd, że w okresie sowieckim
Kościół wschodni nie przetrwał,
a zachodni – około 30 procent. Kolejna ryzykowna opinia: moim zdaniem w trudnych
czasach utrzymanie tożsamości jest znacznie łatwiejsze niż
w czasach lekkich.
– Dlaczego władze radzieckie nie zniszczały Kościoła
na zachodzie tak aktywnie, jak

wprowadzono nowe przepisy
dotyczące kultów religijnych.
Powstała znana do dziś Rada
do spraw Kultów Religijnych.
Wcześniej kwestiami wykroczeń
wszystkich gałęzi prawa zajmowało się NKWD, a realizacją
polityki – samorządy, które
określały środki oddziaływania.
Po drugie, Zachodnia Białoruś nadal była pograniczem,
dlatego ważne było, aby władze
zachowały przynajmniej pewien pozór tolerancji. Dla przykładu, Kościół nie był zamykany przez długi czas w Brześciu,
ponieważ władze nie chciały
żadnych radykalnych działań
w przygranicznym mieście.
Po trzecie, zachód był obrazem
rzekomo istniejących wolności
religijnych, które zostały zapisane w konstytucji ZSRR.
– Jeśli porównamy pod różnymi względami Kościół przedradziecki na Białorusi i nowoczesny, czy chociaż mniej więcej
osiągnęliśmy ten poziom? A
może już go przekroczyliśmy?
– Bardzo trudno to porównać, ponieważ dziś robimy to
na Białorusi i według współczesnych warunków historycznych. A „okres przedradziecki”
to bardzo niejednorodne okresy
i regiony. Dziś mówimy o Kościele katolickim na Białorusi, a
wcześniej był to Kościół katolicki w Imperium Rosyjskim lub
w Polsce.
Jeśli mówimy o strukturze,
to oczywiście osiągnęliśmy poziom przedradziecki, a nawet
przekroczyliśmy go pod względem szeregu parametrów. Dla
przykładu, dziś mamy cztery
diecezje, a w XIX wieku terytorium Białorusi wchodziło
w skład trzech. W pierwszej
połowie XIX wieku na tych terenach istniały trzy seminaria
duchowne, a w 1905 roku nie
było żadnego – osoby pochodzące z naszych ziem studiowały w Wilnie lub Petersburgu.
Współczesna sieć dekanatów
również przerosła liczebnie
przedradziecką, podobnie jak
liczba zgromadzeń zakonnych.
Jeśli
chodzi
o
liczbę

Przedstawione przez R. Zieniuk

ciąg dalszy ze str. 1
Rozmawiał Artiom Tkaczuk

Dokument z fundacji Archiwum Wojewódzkiego w Witebsku

robiły to na wschodzie? Co ich
powstrzymywało?
– Być może w czasach powojennych istniały inne priorytety: odbudowa gospodarki itp.
Ziemie
zachodniobiałoruskie
musiały być nadal zintegrowane z rzeczywistością sowiecką.
Również po wojnie w ZSRR

wiernych, trudno jest porównać: jeśli wcześniej człowiekowi przydzielano przynależność wyznaniową, każda osoba
należała do jakiegoś Kościoła,
to dziś najczęściej jest to kwestia wyboru, co istotnie zmienia możliwość takiego porównania.
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NIE DA SIĘ NABYĆ I NIE STRACIĆ
ciąg dalszy ze str. 1

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na Białorusi przetrwało dwie wojny światowe i
radzieckie czasy ateistyczne. Jednocześnie w najtrudniejszym okresie naszej historii udało się mu nawet
skierować nowicjuszki z Grodna do Stanów Zjednoczonych, aby nakarmić duchowo amerykańskich wiernych.
W 1990 roku klasztor wypełniła wielka fala powołań. I
choć obecnie zgromadzenie na Białorusi nie jest takie
duże, jak można się było spodziewać po zmianach okresu odwilży, to pozostaje ono najliczniejsze w kraju.
O uznaniu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na naszych ziemiach, o jego wielkim
rozkwicie i spowolnieniu tego procesu rozmawiamy
z przełożoną prowincjalną białoruskiej prowincji nazaretanek Filoteą Cichanowicz CSFN.
Rozmawiała Angelina Marciszewska

– Siostro Filoteo, skąd dowiedziała się Siostra o siostrach nazaretankach? Czy brała Siostra
pod uwagę inne żeńskie wspólnoty zakonne, gdy planowała
Siostra wstąpić do klasztoru?
– Sama pochodzę z Grodna
– miasta, w którym siostry nazaretanki służyły od dawna, bez
przerwy w okresie wojennym.
W 1990 roku, gdy miałam 18 lat,
zaczęłam chodzić do kościoła,
brałam aktywny udział w życiu
parafii pobernardyńskiej, gdzie
w tym czasie zakonnice nie tylko
służyły, ale także mieszkały. Jedna z nich przygotowywała mnie
do przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej. Można więc powiedzieć,
że siostry znałam od początku mojej duchowej wędrówki.
Dużą rolę w kształtowaniu mnie

– Na ile były znane siostry
nazaretanki w momencie wstąpienia Siostry do klasztoru?
– Dość znane. W 1994 roku,
gdy dołączyłam do wspólnoty
sióstr, służyły one w Grodnie,
Nowogródku, Szczuczynie, Lidzie
i dojeżdżały do wszystkich okolicznych wsi. A dziewczyny, które
dołączyły do wspólnoty przede
mną, pochodziły głównie z Grodzieńszczyzny. Wiele osób, które
zostały urodzone w latach 70-80.
XX wieku, to także powołania naszych rodaczek. Przypuszczam,
że może to świadczyć o ówczesnej
aktualności misji nazaretańskiej.
– Czy przykład 11 sióstr
męczenniczek z Nowogródka i
s. Małgorzaty Banaś wpłynął
na „popularność” zgromadzenia
na Białorusi?

powiedzenie, że powołania są
tam, gdzie jest żywa wiara. Gdy
w czasach sowieckich Kościół
przeżywał prześladowania, ludzie zachowali wiarę we własnych domach, wspólnotach.
Innymi słowy, chociaż świątynie były zamknięte, było wielu
świadków Chrystusa. To przyniosło rezultat, ponieważ ludzie
widzieli wzór do naśladowania. A gdy nadarzyła się okazja
– wierni zaczęli wstępować
do klasztoru. Nie z powodu tradycji, lecz z powodu żywej wiary.
W mojej rodzinie nie było
chrześcijańskiego
przykładu,
ale gdy w czasie odwilży trafiłam
do kościoła, Bóg otoczył mnie
ludźmi żywej wiary i też zaczęłam Go szukać. A potem narodziło się we mnie pragnienie

Siostry nowicjuszki z Białorusi na spotkaniu z siostrami z prowincji warszawskiej. Polska,1995 r.

jako osoby duchownej odegrała jednak siostra karmelitanka
– s. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Jej dziennik był moją ulubioną
książką. A życie zakonne wyobrażałam sobie dokładnie tak,
jak opisywała je s. Teresa – zamknięte, niedostępne dla oka
drugiego człowieka. W związku
z tym, gdy pojawiła się w mojej głowie myśl o wstąpieniu
do klasztoru, chciałam dołączyć
do wspólnoty sióstr karmelitanek. Jednak, na terenie Białorusi
nie było ich klasztoru, a podróż
do Polski nie wydawała się dobrym pomysłem, ponieważ źle
znałam język. Dlatego wstąpiłam
do wspólnoty, która „była pod
ręką”. Dobrze komunikowałam
się z siostrami nazaretankami,
a ich przełożona nawet pomogła mi odkryć moje powołanie i
upewnić się o nim podczas prywatnych rozmów.

– Przykład s. Stelli i jej towarzyszek jest radykalnym
przykładem życia Ewangelią.
I jestem pewna, że przyciąga
młode serca, ponieważ młodzi
ludzie potrzebują, szukają wartości i świadków Chrystusa. I ten
przykład przyniósł obfite owoce
i nadal je przynosi.
Jednak ze swojej strony
chciałabym zauważyć, że gdy
wybierałam się do klasztoru,
pociągał mnie wyłącznie Jezus,
pragnęłam po prostu rozwijać
z Nim relacje. O wyczynie 11
sióstr męczennic dowiedziałam
się dopiero, będąc już we wspólnocie nazaretanek.
– Jakie jest Siostry osobiste
zdanie, dlaczego w latach 90.
XX wieku nazaretanki na Białorusi zebrały tyle powołań?
W tym czasie liczba nowicjuszek wynosiła po 10-15 osób…
– Bardzo podoba mi się

poświęcenia życia Chrystusowi.
I jak już mówiłam, wybór padł
na najbliższy klasztor. Myślę, że
tak było w wielu przypadkach.
– Jak Siostra myśli, dlaczego
zgromadzenie nazaretanek cieszyło się dużym powodzeniem
właśnie w naszym regionie?
– Ziemia grodzieńska jest
duchowo bogata, pielęgnowała
chrześcijańskie wartości i tradycje właśnie poprzez rodziny. Charyzmat Zgromadzenia
Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu mówi sam za siebie
– to troska o rodziny. Być może,
istnieje tu pewna zależność.
– Co wtedy odczuwały siostry, wstępując do klasztoru?
Czy było to przeczucie impulsywnego rozwoju wspólnoty?
Jaka panowała atmosfera?
– Euforia, wiosna i nadzieja
na odrodzenie! Widać było, że
przełożeni odczuwali to samo.

Nie bez powodu rozpoczął się
remont domu w Nowogródku,
budowa domu w Grodnie. Siostry zapraszano do parafii poza
Grodzieńszczyzną: do Iwieńca,
Mołodeczna, Mińska. Krótko
mówiąc, panował bardzo radosny nastrój. Zakładaliśmy,
że będzie nas naprawdę wiele.
Setka! W rezultacie okazało się
inaczej. Na przykład razem ze
mną do wspólnoty dołączyło
11 osób, a w tej chwili z tego
grona w posłudze pozostałam
tylko ja.
– Jak ocenia Siostra to, że
znaczna część osób odeszła?
Czy to strata dla klasztoru, czy
naturalny proces?
– Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ktoś postanowił zobaczyć, czy ma powołanie do życia zakonnego.
Zrozumiał, że nie, i odszedł.
Dla klasztoru nie jest to strata
w tym sensie, że osoby, które odeszły, otrzymały dobrą
formację duchową. Która następnie pomogła im stworzyć
wspaniałe, silne rodziny. Nasze
siostry nadal utrzymują kontakt
z tymi małżeństwami, a niektóre z wymienionych rodzin są
dla zakonnic dobrym kontaktem z świecką wspólnotą.
Na przykład jedna rodzina zawsze pomaga w organizacji pielgrzymek. Zwłaszcza w okresie,
gdy byliśmy razem w klasztorze,
wzbogaciliśmy się duchowo,
wiele zyskaliśmy od siebie.
Z drugiej strony jest to rodzaj straty, ponieważ dzisiaj nie
możemy objąć posług, o które
nas proszą: zajmować się chorymi, niepełnosprawnymi ludźmi.
Do robienia tych rzeczy jest nas
za mało.
– W porównaniu do lat ubiegłych, dlaczego dziś tak zmalała liczba powołań do klasztoru
nazaretanek? Jak to porównać
z dzisiejszą sytuacją?
– Być może wcześniej świadectwo wiary było bardziej wyraziste, ponieważ samo pójście
do kościoła w czasach sowieckich było już wyczynem, który inspirował do podążania
za Chrystusem. Teraz udział
w niedzielnej Mszy świętej często staje się rutynowy. Z tej
praktyki znika poszukiwanie i
doświadczanie Boga.
Również współczesne trendy sprawiają, że młodzi ludzie
boją się podejmowania decyzji,
które rzutują na całe ich życie.
Boją się popełnić błąd, ponieważ nie chcą być wyśmiewani.
A przez sieci społecznościowe
prawie wszyscy będą wiedzieć
o tym błędzie. U Boga jest inaczej: pomyliłeś się, w porządku
– zaczniesz od nowa.
Zauważyłam, że w rodzinach
dziewczyny często nie spotykają się ze wsparciem, gdy wykazują zainteresowanie klasztorem. Rodzice pozwalają im iść
do klubu w nocy, a na spotkanie
młodzieży w klasztorze – nie.
Nie widzą w tym wartości.
– Dzisiaj jest wiele starszych
kobiet i młodych dziewcząt,
które mają dobre relacje z siostrami nazaretankami. Jak zakonnice wzbudzają taki szacunek wśród ludzi?
– O to lepiej ich zapytać
(śmieje się – uw. autora). Ale
dzięki Bogu, że zakonnice przyciągają wiernych! Myślę, że podobnie jak inne wspólnoty cechuje nas życzliwość, otwartość,
miłość. Jednak, jak powiedziała
nasza siostra założycielka, głosimy ideę światu, że wszyscy
jesteśmy jedną rodziną. Niesiemy ducha jedności. A to zawsze
przyciąga.

zadaj pytanie

Czy
w niedzielę
można
wykonywać
zajęcia
twórcze?
grodnensis.by

N

ajpierw przypomnijmy sobie, jak brzmi trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił”. Nie ma
żadnej tradycji religijnej, w której nie byłoby świętowania świąt.
Dla każdego chrześcijanina podstawowym świętem jest niedziela.
Niedziela to pierwszy dzień
tygodnia. Dzień Pański, w którym Chrystus zmartwychwstał.
W życiu człowieka tak wielki dzień
powinien być dniem odpoczynku
od zwykłych obowiązków: pracy,
szkoły, codziennych zajęć. Ale to
nie znaczy, że możemy poleniuchować i dłużej pospać. To nie
jest dzień centrów handlowych ani
bazaru. Mówią, że zamiast być na
niedzielnej Eucharystii, chrześcijanie idą na zbiorową uroczystość poświęconą mamonie, czyli
na niedzielne zakupy. Zastępują
swój obowiązek i potrzebę rozrywką. Podobnie jak np. jedzenie
„poza domem” było kiedyś uważane za konieczność (np. podczas
podróży), a dziś jest sposobem na
ucieczkę od codziennego życia.
Kardynał Karol Wojtyła uczył: „jeśli na gruncie jakiegoś programu
człowiek dewaluuje się, demoralizuje, jeśli rozpadają się małżeństwa, jeśli rodziny przestają być
podstawowym ludzkim środowiskiem wychowawczym, to taki program jest błędny! Trzeba go zrewidować! Jeśli na gruncie jakiegoś
programu […] młodzież traci ideały, wszystko widzi w nastawieniu
konsumpcyjnym na użycie, to taki
program jest błędny! To nie jest
program życia Narodu!”.
Niedziela powinna być dniem,
w którym poświęcamy więcej czasu Bogu (być na niedzielnej Mszy
i, jeśli to możliwe, przystępować do
świętych sakramentów, poświęcać
więcej czasu na osobistą modlitwę,
rozważania religijne i uporządkowanie swoich spraw duchowych).
Dzień świąteczny nie daje również
możliwości myślenia o codzienności i tragicznych problemach,
a także robienia własnych rzeczy.
Chodzi o obowiązki i pracę wykonywaną dla zysku lub wzbogacenia
się, zajęcia, które obciążają lub
dystansują od wielbienia Boga.
Uniemożliwiają świętowanie niedzieli. Taki grzech popełnia nie
tylko ten, kto wykonuje tę pracę,
ale także ten, kto zmusza do jej wykonywania. Nieobowiązkowa praca to taka, której nie należy wykonywać w niedzielę i rezultat której
jest mierzony włożonym wysiłkiem
lub zmęczeniem fizycznym. Jazda
na rowerze z reguły nie jest pracą,
ale jedną z form aktywnego wypoczynku, lecz może stać się pracą,
jeśli jej celem będzie zarabianie
pieniędzy (np. dostawa gazet lub
zakupów). Należy również wziąć
pod uwagę inne wysiłki fizyczne,
takie jak haftowanie i dzierganie
jako hobby lub jako sposób zarabiania pieniędzy, gdy robi się to
na sprzedaż. Musimy skupić się na
tym, co jest najważniejsze w życiu.
Niedziela jest dniem, w którym możemy odnowić nasz kontakt
z Bogiem, zadbać o naszych bliskich i być z rodziną. W ten świąteczny dzień warto nie zapominać
o uczynkach miłosierdzia, służbie
chorym, biednym i osobom starszym. Dobrze przeżyta niedziela
da nam siłę, by pokonać wszystkie
trudy całego tygodnia. Czerpiąc
siłę z duchowego źródła, będziemy
lepsi, mądrzejsi, silniejsi, a nasze
życie nabierze sensu.
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CZY MYŚLISZ O SOBIE DOBRZE?
Obudź się! Dlaczego chcesz być taki jak
wszyscy inni? Mieć to,
co każdy ma? Dlaczego
jest to ważniejsze niż
bycie sobą – tym, jakim
zostałeś stworzony?
Bożena Panasiewicz

shutterstock.com

N

a ulicach można zobaczyć tak wiele ludzi
upadłych na duchu.
Z zewnątrz – szara masa
bez oznak życia: wygląd zewnętrzny odzwierciedla wewnętrzny stan osoby. I ja, i ty
jesteśmy w tej szarej masie.
Lecz jakimi chcemy w niej
być: tymi, którzy niosą radość
czy szarość – wybór należy
do nas.
Jak nie zlać się z tłumem?
Jak iść swoją drogą? Jak poczuć
smak życia i wyróżniać się
błyszczącymi radością oczami
i uśmiechem?
Odpowiedź jest. Trzeba być
ze źródłem prawdy, radości i
czystej, bezinteresownej miłości. Kim jest to źródło? To jest
nasz Ojciec Niebieski. I mówi
On: „Nie bierzcie więc wzoru
z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co
jest dobre, co Bogu przyjemne
i co doskonałe” (Rz 12, 2).
Tak więc bycie sobą wymaga „przemiany przez odnawianie umysłu”. Dlatego
najpierw powinieneś zwrócić uwagę na to, co myślisz
o sobie i co mówisz o sobie?

A potem – sprawdź, co Bóg
myśli i mówi o tobie.
Sprawdź, ile razy w ciągu
dnia mówisz: „Ależ jestem
głupcem”, „Jestem złym mężem/ojcem/matką/dzieckiem”,
„Mam dwie lewe ręce”, „Jestem gruby”, „Zawsze wszystko psuję” itp. A także w naszej głowie mogą pojawiać
się słowa innych ludzi, które
ktoś nam powiedział: „Jesteś brzydki”, „Ciągle robisz
za mało”, „A ktoś inny robi
to lepiej”, „Ktoś inny to ma,
a ty nie”, „Nawet nie próbuj
– nic z tego nie wyjdzie”…
Jeśli z dnia na dzień przez
całe życie słyszysz to i akceptujesz, to wyobraź sobie,
jaki ciężar nieprawdy bierzesz
na siebie? Co w tym czasie

stało się z twoim duchem?
Wróg może wykorzystać
innych ludzi, aby zaatakować
twoje poczucie godności jako
człowieka cudownie stworzonego. Napisane jest bowiem:
„Stworzył więc Bóg człowieka
na swój obraz, na obraz Boży
go stworzył” (Rdz 1, 27). „A Bóg
widział, że wszystko, co uczynił,
było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).
Słyszysz to? Jesteś stworzony
na obraz Boga i jesteś bardzo
dobry!
Bóg mówi również: „Jesteś
cudownie stworzony” (por.
Ps 138, 14), „Ukochałem cię
odwieczną miłością, dlatego
też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3), „Wybrałem
cię i nie odrzuciłem” (Iz 41, 9),
„Tyś jest mój Syn umiłowany,

w Tobie mam upodobanie”
(Mk 1, 11).
Oczywiście trudno jest
uwierzyć w swoją wartość i
siłę, gdy w naszym społeczeństwie zwykle zwraca się uwagę na swoje wady i żeby stale
nad nimi pracować. A to, co
jest dobre i co w sposób naturalny ci wychodzi, nie jest doceniane.
Od dzieciństwa jesteśmy
wychowywani, że chwalenie
siebie jest złe i nieskromne.
A widzieć swoje słabości –
mądre i piękne. Jednak pomnaża się to, na co skierowana jest uwaga.
Czy poznajesz sytuację:
– Wyglądasz dziś pięknie!
Sukienka i makijaż bardzo ci
odpowiadają!

– Oh! Co ty, sukienka stara,
a pod oczami mam sińce!
Prawda jest taka, że jeśli
sam nie widzisz w sobie dobra, inni nie będą w stanie dostrzec darów i talentów, które
Bóg ci dał.
Podejdź do lustra i spójrz
na siebie. Czyż to nie cud?
Jesteś tak przyzwyczajony
do swojego wizerunku, że
nie zauważasz siebie. A z drugiej strony lustra patrzy na
ciebie całe państwo komórek
ze 130 bilionami mieszkańców. Co więcej, każda komórka jest osobnym mikropaństwem, w którym są własne
fabryki, komunikacja, a nawet
elektrownia. Jeśli spróbować
zrobić człowieka z części radiowych, to wyszedł by ogromny wieżowiec. Tak, „godne
podziwu są Twoje dzieła. I
dobrze znasz moją duszę”
(Ps 138, 14).
Dbanie o naszą samoocenę jest naszym obowiązkiem.
Aby nasze własne myśli o samym sobie były uprzejme i
przyjazne, potrzebujemy dużo
cierpliwości, czasu i... wiary.
Jezus mówi: „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”
(Mk 9, 23). A jeśli trudno jest
wierzyć, możemy zawołać:
„Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9, 24). Tak,
zawołać i poprosić o pomoc!
Albowiem „Sam Pan, który
pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i
nie porzuci. Nie lękaj się i
nie drżyj” (Pwt 31, 8).
A dziś możesz zrobić
pierwszy krok na drodze odnowienia umysłu – zacząć dziękować. Dziękuj za to, za co naprawdę czujesz wdzięczność.
Zapisz to i czytaj co jakiś czas!
I zobaczysz, jak wiele masz!

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz, kapłan obrządku rzymsko-katolickiego

3 kwietnia – komentarz do Ewangelii
na V Niedzielę Wielkiego Postu (J 8, 1-11)

Spojrzenie Jezusa leczy i oczyszcza
Na kilka dni przed śmiercią Chrystus musi ponownie zmierzyć się z ludzką
obłudą i hipokryzją. Faryzeusze, którzy byli specjalistami od wyszukiwania zła
u innych przyprowadzili do Jezusa grzeszną kobietę, którą zastali na cudzołóstwie. W Starym Testamencie za cudzołóstwo groziła kara śmierci (Kpł 20, 10;
Pwt 22, 22). Kara ta nie była od dawna stosowana. Ale w tym wypadku miała
posłużyć jako pułapka. Co odpowie Jezus? Jeżeli każe uwolnić kobietę, podepcze
prawo i wykaże nadmierny liberalizm. Jeżeli każe ją ukamienować, okaże się nieludzki i niemiłosierny, straci zaufanie ludu. Chrystus, w zamierzeniu faryzeuszy,
powinien zostać zdyskredytowany, niezależnie od odpowiedzi.
A co czyni Zbawiciel? Nie ocenia kobiety, ani nie wydaje wyroku, chociaż On
jeden ma do tego prawo. Jezus pochyla się i kreśli na ziemi jakieś znaki. On milczy.
Milczenie Chrystsa uspokaja emocje tłumu, żądnego krwi. Milczenie sprawia, że
na tę zalęknioną kobietę spływa pokój i łaska. W milczeniu w prawdzie o sobie
stają również faryzeusze. Zapomnieli oni, że prawo pochodzi od Boga, a więc z miłości i ma służyć człowiekowi, a nie stawać się celem samym w sobie. Zapomnieli
także, że prawo dotyczy wszystkich. Widzieli cudzy grzech, lecz nie dostrzegali
własnej pychy. Głębokie milczenie Jezusa dało im możliwość wsłuchania się w wewnętrzny głos, który tłumili. Zbawiciel daje im czas. Ten czas jest potrzebny, by
przenieść wzrok z innych na siebie. By przyznać, że jest się takim samym, a może
nawet większym grzesznikiem, jak człowiek, którego się osądza.
Dzięki spojrzeniu Jezusa faryzeusze odkrywają prawdę o sobie. Wnikają w siebie. Również kobieta zawdzięcza swoje życie i zbawienie spojrzeniu Jezusa, ponieważ ono zawsze wydobywa na światło to, co najlepsze i najpiękniejsze w człowieku
i daje siłę do przemiany, do świętego życia. Takie spojrzenie mówi: „Uznaję twoje
prawo do bycia tym, kim jesteś. Ale chciałbym, abyś był tym, kim możesz być naprawdę”.
Kontemplujmy długo spojrzenie Jezusa. Ono pozwoli nam oczyszczać nasze
spojrzenia. Ponieważ „dopiero, gdy oczyścimy nasze spojrzenie, zaczną z naszych
rąk wypadać kamienie” (A. Pronzato).

O. Andrzej Krot, kapłan obrządku greckokatolickiego

10 kwietnia – komentarz do drugiego czytania
na Niedzielę Palmową (Flp 2, 6-11)

Upokorzenie Boga
W teologii istnieje takie pojęcie – „kenosis”. Z języka greckiego słowo to tłumaczy się jako „spustoszenie, upokorzenie”. Bóg upokorzył się, gdy stał się człowiekiem
i umarł na krzyżu. O kenosis Boga Kościół tradycji łacińskiej czyta w Niedzielę Palmową we fragmencie Listu do Filipian: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i
to śmierci krzyżowej” (2, 6-8). O upokorzeniu Chrystusa w tradycji bizantyjskiej
niezwykle szczegółowo i zwięźle opowiada Anafora (modlitwa eucharystyczna) Liturgii św. Bazylego Wielkiego, która jest celebrowana w niedziele Wielkiego Postu,
Wielki Czwartek i Wielką Sobotę. Autor tej modlitwy podkreśla: wcielenie nastąpiło
ze względu na ludzi. Szczegółowo opisuje to, co otrzymaliśmy dzięki upokorzeniu
Boga: „Stawszy się obywatelem tego świata i udzieliwszy nam zbawiennych nakazów, odwiódł nas od kultów pogańskich i doprowadził do poznania Ciebie, prawdziwego Boga i Ojca, uczynił nas dla siebie ludem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym i oczyścił wodą i uświęcił Duchem Świętym, wydał samego siebie
jako okup śmierci, której byliśmy poddani i zaprzedani w niewolę przez grzech”.
Paradoks: upokorzenie Chrystusa, które będziemy w szczególny sposób rozważać w nadchodzącym tygodniu, jest optymistycznym wydarzeniem. Optymistycznym zarówno dla Chrystusa, jak i dla ludzi. „Zstąpiwszy przez krzyż do otchłani, aby wszystko sobą wypełnić, zerwał więzy śmierci, i zmartwychwstał trzeciego
dnia, torując tym każdemu ciału drogę ku zmartwychwstaniu, ponieważ niemożliwym było, aby śmierć panowała nad Dawcą życia; stał się pierwocinami tych, którzy zmarli, Pierworodnym pośród umarłych, aby sam jako pierwszy był wszystkim
we wszystkich” – czytamy w Anaforze św. Bazylego Wielkiego. Myślę, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy optymizmu. Dlatego współczując Chrystusowi
(nie tylko Temu, który został kiedyś ukrzyżowany, ale także Temu, którego dzisiaj
krzyżują w Jego braciach i siostrach), pamiętajcie o radości Zmartwychwstania,
która wkrótce na nas czeka.

8

SŁOWO ŻYCIA

№7 (582), 3 kwietnia 2022

www.slowo.grodnensis.by

Z głębi serca

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU ARCYBISKU POWI JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU
z okazji urodzin serdecznie życzymy, aby życie Ekscelencji było
napełnione Bożym światłem, miłością i pokojem. Niech Chrystus będzie dla Księdza Arcybiskupa jedynym i prawdziwym
Drogowskazem, a Matka Najświętsza – czułą Opiekunką.

życzeń: zdrowia, pogody ducha, wiary, nadziei, życzliwych
ludzi obok, hojnych łask Bożych i tylko radosnych chwil
w życiu. Niech Duch Święty opromienia swoim światłem
każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, Jezus niech wypełnia
życie miłością, a Maryja zawsze troszczy się o Ciebie. Niech
Bóg wynagrodzi Cię za niestrudzoną pracę i modlitwę.

JEGO EKSCELENCJІ KSIĘDZU ARCYBISKU POWI JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU
z okazji urodzin życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, pogody
ducha i samych radosnych chwil. Niech dobry Bóg obdarza
Ekscelencję wszelkimi łaskami, a Duch Święty opromienia
swym światłem każdy dzień posługi pasterskiej.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DYMITROWI SIEDLECKIEMU
z okazji imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok.
Niech Pan Jezus przytuli Księdza do swojego Najświętszego
Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami
na długie lata. Życzymy opieki Matki Bożej i świętego patrona, a także obfitych darów Ducha Świętego.

Redakcja „Słowo Życia”

Córka chrzestna Anna z rodziną

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI GAWECKIEMU
z okazji 60-lecia urodzin życzymy dobrego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w życiu, pogody ducha, sił, pomyślności
i spełnienia marzeń, opieki Matki Bożej oraz hojnych darów
Ducha Świętego. Niech święty patron wspiera Cię swoim
przykładem i zawsze pomaga pokonywać trudności.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka”
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
RYSZARDOWI PERCZAKOWI
z okazji imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech
święty patron codziennie się Tobą opiekuje, Matka Boża otacza płaszczem swojej macierzyńskiej pieszczoty, Bóg Wszechmogący obficie darzy swoimi łaskami, a Duch Święty napełnia
darami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Dzitwy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI GAWECKIEMU
z okazji jubileuszu urodzin składamy moc najpiękniejszych

Parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Konwaliszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JERZEMU KUŹMICZOWI
z okazji 12. rocznicy posługi w naszej parafii składamy serdeczne życzenia połączone z codzienną modlitwą. Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię niezbędnymi łaskami, Duch Święty
oświeca Twój rozum i serce, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą
w każdym momencie Twojego życia. Prosimy dla Ciebie,
nasz życzliwy, mądry duszpasterz, o dobre zdrowie, spełnienie wszystkich Twoich marzeń i pragnień oraz o piękne owoce w posłudze duszpasterskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni
Twoim rodzicom za wychowanie tak dobrego syna kapłana.
Z szacunkiem i wdzięcznością
Komitet kościelny i wierni parafii nowodworskiej

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WŁADYSŁAWOWI SURWILE
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg
błogosławi Twą drogę kapłańską, Matka Boża codziennie się
opiekuje, a Duch Święty niestrudzenie obdarza swoimi darami. Życzymy Ci niegasnącego zapału w posłudze duszpaster-

skiej, uśmiechu na twarzy, siły i natchnienia w służbie Bogu i
ludziom. Dziękujemy za dobre słowa, uważność i wrażliwość.

Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej we wsi Wojstom

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
IGOROWI ANISIMOWOWI
z okazji nadchodzącego Dnia Kapłana serdecznie życzymy.
Drogi nasz Księże, nasz Kapłanie!
Tobie moc życzeń przesyłamy.
Z kościoła wszyscy parafianie –
Miłością szczerą obdarzamy.
Niech Pan Bóg zawsze Cię szanuje,
Od wszelkich nieszczęść niech ostrzega,
Zdrowie i mądrość Ci daruje,
W codziennej służbie zawsze wspiera.
Niby aniołek matka Twoja
Pomagać wszystkim jest gotowa,
Jakby też była matką i naszą.
Niech ona zawsze będzie zdrowa!
My Panu Bogu dziękujemy,
Że przysłał nam takiego księdza!
I z jego rąk teraz możemy
Jezusa wziąć do swego serca.
I trzeba wszystkim nam się modlić
By bronił Bóg Cię nieustannie...
A światło Boże będzie iskrzyć
Wprost z Twoich oczy, nasz Kapłanie!

Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI SZEMETOWI
z okazji urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych
i wszelkich darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień
będzie napełniony ciepłem, radością, dobrocią, miłością i nadzieją, wiara z każdym dniem tylko się wzmacnia, a wszystko,
co zaplanowałeś, realizuje się za pomocą Boga i dobrych ludzi.
Wierni parafii Grodno-Augustówek

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Zapowiedzi wydarzeń

W związku z prowadzonymi procesami w Sądzie Kościelnym Diecezji Grodzieńskiej
pan Duplicki Andrzej s. Włodzimierza, który 17.08.1991 r. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP
we wsi Odelsk zawarł związek małżeński z panią Krasoczko Walentyną c. Zygmunta, a także pani Kiziukiewicz (Siepliwaja) Elena c. Nikołaja,
która 22.06.1992 r. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grodnie zawarła związek małżeński
z panem Kiziukiewicz Wiktorem s. Stefana, są proszeni o zgłoszenie się do siedziby Sądu Kościelnego
w Grodnie pod adresem: ul. K. Marksa 4, lub przez telefon (8 0152) 61-05-35.
Czytelnicy, którzy wiedzą adres zamieszkania albo posiadają jakąkolwiek informację o miejscu pobytu
pana Duplickiego Andrzeja s. Włodzimierza albo pani Kiziukiewicz (Siepliwej) Eleny c. Nikołaja,
są proszeni o przekazanie tej informacji do Sądu Kościelnego.
Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
religijne

redakcja
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W Iwieńcu w klasztorze franciszkanów przy kościele św. Michała Archanioła odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży na temat „Wiem
w kogo uwierzyłem”. Chłopacy i dziewczęta, którzy przybyli z różnych miejsc
Białorusi, mieli okazję zarówno wspólnie wzbogacić się duchowo, jak i spędzić czas na „pustyni”.
Osobnym punktem rekolekcji było
zapoznanie młodych ludzi z krzyżem
z kościoła św. Damiana. Ten krzyż jest
ściśle związany ze św. Franciszkiem
z Asyżu, gdyż to właśnie od modlitwy
przed nim rozpoczęło się jego nawrócenie. Krzyż z kościoła św. Damiana to
ikona, która przedstawia Jezusa triumfującego; ukrzyżowanego, ale żywego i
uwielbionego.
Pod koniec spotkania chłopacy i
dziewczęta zauważyli, że dzięki rekolekcjom mogli poczuć ulgę w tak trudnym czasie oraz po prostu odpocząć
duchowo i zregenerować siły.

Rekolekcje to ćwiczenia duchowe,
których celem jest powrót człowieka
do prawdziwej normalności, uzdrowienie wszystkich poziomów życia,
naprawienie relacji z Bogiem i ludźmi.
W codziennym życiu zwykle dokonujemy wielu błędnych decyzji, które powodują, że wszystkie obszary naszego
życia, duszy i ciała nie są zrównoważone. Prowadzi to do marnotrawstwa
energii, wyczerpania, utraty punktów
odniesienia w życiu, co na zewnątrz
przejawia się w apatii, obojętności, wahaniem się między nerwową krzątaniną a niechęcią do działania.
W rezultacie podejście do codziennych zadań staje się powierzchowne,
brakuje motywacji i siły, gubi się sens.
Aby nie doprowadzić swojego życia
do takiego upadku, konieczne jest regularne poddawanie swojego życia
swego rodzaju „duchowej konsultacji
lekarskiej”, w połączeniu z intensywnym leczeniem. Po to są rekolekcje.

Radio Watykańskie zwiększa ofertę programów nadawanych dla Rosji
i Ukrainy na falach krótkich. Do istniejących dwóch codziennych audycji, popołudniowej i wieczornej, oddzielnie
w języku rosyjskim i ukraińskim, nadawane też będą 20-minutowe audycje
poranne, zarówno dla Moskwy, jak i Kijowa.
Decyzja została podjęta wspólnie
z całym zespołem kierowniczym Dykasterii ds. Komunikacji, aby w tym
dramatycznym okresie nieść nadzieję,
słowo papieża i odczytywanie faktów
w świetle Ewangelii.
„Audycje radiowe, strony internetowe i serwisy społecznościowe Vatican
News w 51 językach, zarówno angielskim i włoskim języku migowym. Celem tego wszystkiego jest pomóc ludziom poczuć, że nie są sami, że zwycięża moc modlitwy” – zauważył
Massimiliano Menichetti, szef Radia
Watykańskiego i Vatican News.

Wielkopostny dzień skupienia odbył się w Lidzie, gdzie zgromadziło się
40 osób duchownych. Podczas spotkania duchowieństwo modliło się szczególnie za braterski naród ukraiński
cierpiący z powodu wojny. Uczestnicy
dnia skupienia prosili Boga o pokój dla
sąsiedniego kraju i pokój na świecie.
Obecni uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, na każdej stacji
zastanawiając się nad swoim życiem,
a także wspominali o 9 księżach męczennikach z ziemi lidzkiej, którzy
zginęli z rąk hitlerowskich najeźdźców
w czasie II wojny światowej. Zauważyli, że męczennicy złożyli żywe świadectwo wiary, a także uczą dzisiejsze
duchowieństwo, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo Życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz,
założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka; rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej.
Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4; tel: (80152) 61-05-37; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by.
Druk: ОАО „Брестская типография”, Brześć 224013, prosp. Maszerawa 75; nakład: 3900;
objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna.

