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Życie w zgodzie ze sobą i planem Stwórcy jest ra-
dością na całe życie, która zwielokrotnia miłość, 
zaufanie i szacunek.

Metody rozpoznawania 
płodności: dialog dwóch 

kochających serc

na stronie    3

„WŁOSCY
KONSERWA-

TORZY BYLIBY 
ZASKOCZENI 

PRACĄ, KTÓRĄ 
WYKONALI NASI 

SPECJALIŚCI”

Miesiąc temu budsławski obraz Matki Bożej przeszedł kolejną renowację. 
Rozmawialiśmy z kolekcjonerem Igorem Surmaczewskim o aktualnym sta-
nie dzieła, jego historii, tajemnicy historycznej i dzisiejszej popularności. 
„Gdy osobiście myślę o katolikach, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi  
na myśl, jest Matka Boża Budsławska” – mówi rozmówca.
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Rozważamy na temat aktualnego stanu cudotwórczego obrazu

We wrześniu 2018 roku w Mińsku rozpoczęły się pierwsze zajęcia  
w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym „Dobroczynna Misja Dobrego Sa-
marytanina pod opieką św. Urszuli Ledóchowskiej”. O współczesnej kate-
chezie, wyzwaniach stojących przed Kościołem w zakresie katechezy oraz 
o nauczaniu w Centrum rozmawialiśmy z dyrektorką Misji i Centrum sio-
strą Czesławą Nowicką USJK.

WAŻNE JEST, ABY MIEĆ PRAKTYCZNE WAŻNE JEST, ABY MIEĆ PRAKTYCZNE 
PODEJŚCIE I POZOSTAĆ CZŁOWIEKIEMPODEJŚCIE I POZOSTAĆ CZŁOWIEKIEM

Siostra Czesława Nowicka podczas uroczystości św. Józefa
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Pragnienie nieba

„Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i 
obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9)
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3 maja w Domu Miłosierdzia w Kamionce (dekanat 
Szczuczyn) odszedł do wieczności ks. prałat Jerzy 
Lewiński, wieloletni wykładowca Wyższego Semi-
narium Duchownego w Grodnie.

Odszedł do wieczności
ks. prałat

Jerzy Lewiński 
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                         Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

16 maja
Wspomnienie św. Andrze-

ja Boboli, prezbitera i mę-
czennika. 

Św. Andrzej Bobola urodził 
się w roku 1591, a w roku 1611 
wstąpił do zakonu Towarzy-
stwa Jezusowego. Po studiach  
na Akademii Wileńskiej i otrzy-
maniu święceń kapłańskich 
został skierowany do pracy 
duszpasterskiej. Od roku 1636 
pracował wśród unitów utwier-
dzając ich w wierze katolickiej. 
Schwytany przez prawosław-
nych kozaków został okrutnie 
umęczony w Janowie Poleskim 
16 maja 1657 roku.

  21 maja
Wspomnienie św. Jana 

Nepomucena, prezbitera i  
męczennika. 

Św. Jan z Nepomuka urodził 
się około roku 1350. Jako wi-
kariusz generalny archidiecezji 
praskiej bronił praw Kościoła i 
naraził się królowi Wacławowi 
IV, który kazał go zabić i wrzu-
cić do rzeki Wełtawy 20 marca 
1393 roku. Relikwie św. Jana 
spoczywają w katedrze św. Wita 
w Pradze (Czechy).

23 maja 
31. rocznica święceń bi-

skupich pasterza diecezji. 
Módlmy się w intencji księ-

dza biskupa Aleksandra Kasz-
kiewicza i jego owocnej posługi 
apostolskiej w diecezji grodzień-
skiej. 

24 maja
Wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny Wspomożycielki 
Wiernych.   

Wielu świętych miało szcze-
gólne nabożeństwo do Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych. 
Jej słynny wizerunek w Turynie 
(Włochy) został namalowany 
na zamówienie św. Jana Bosko,  
który oprócz salezjanów założył 
także zgromadzenie sióstr Córek 
Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych. Miejscem najżywiej rozwi-
niętego kiedyś kultu Wspomo-
życielki była Bawaria (Niemcy). 
Pierwszy kościół pod wezwaniem 
Wspomożycielki w Bawarii sta-
nął w Pasawie w 1624 roku. Za-
słynęła w nim rychło figura Mat- 
ki Bożej, kopia obrazu Cranacha 
– pątnicy witają Ją okrzykiem: 
„Maryjo, wspomagaj”.

Matka Boża zawsze żyła w bliskości z Panem. Od pierwszych chwil Jej 
istnienia było w Niej obecne to intensywne i wszechogarniające poruszenie, 
nieustannie przybierające na sile, które Ją wprowadzało do serca Boga, pod-
trzymywało Ją w łączności z Nim we wszystkich Jej zamiarach i pragnie-
niach, wszystkich myślach i uczuciach. Maryja stale przebywa w obecności 
Bożej, ponieważ całkowicie oddała się Bogu, nie zostawiając nic dla siebie.

Tego miłosnego poruszenia, którego sama doświadczała, całym sercem i 
duszą pragnie dla nas. Ponieważ Maryja jest Matką, Matką Życia, a Ży-
ciem jest Jej Syn. Nie pozbawiajmy Jej radości przekazania nam tego Życia  
w pełni, we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy, bez zwłoki, już teraz, tym 
bardziej, że mamy ku temu szczególną okazję. 

Przeżywamy najpiękniejszy miesiąc roku, kuszący urokiem kwiatów i de-
likatnością ich zapachu. Pełen zieleni, słońca i ciepła. Ofiarujmy ten czas 
Najpiękniejszej z niewiast – Maryi, ponieważ Ona dała i ciągle daje nam 
Jezusa, jest czuła na każdą ludzką krzywdę, umie dostrzec dobro w swoich 
dzieciach.

Maryja zaprasza na nabożeństwa majowe, aby wraz z Nią adorować Je-
zusa i oddać Mu swoje życie. Przyjmijmy to jakże wyjątkowe zaproszenie!

 Ks. Jerzy Martinowicz 

     ciąg dalszy ze str. 1

Rozstania są trudne.  
W chwili, gdy ktoś bliski 
nas opuszcza, doświad-

czamy pustki, rozbicia, osa-
motnienia. Ale jednocześnie 
widzimy wyraźniej, kim była 
osoba, którą żegnamy. Uświa-
damiamy sobie, co nam dała, 
czego nas nauczyła i jak wiele 
dobra po sobie zostawiła. Czu-
jemy się jej spadkobiercami. Jej 
duch staje się częścią naszej 
własnej tożsamości. Coś się 
kończy, ale zawsze też coś się 
zaczyna, otwiera się jakiś nowy 
etap. 

Rozstanie z rodzicami,  
z nauczycielem czy z mi-
strzem oznacza niezbędny krok  
w dojrzałość, samodzielność, 
odpowiedzialność za innych, 
za kontynuację dzieła, podjęcie 
dziedzictwa.

Zmartwychwstały Pan tuż 
przed definitywnym powro-
tem do Boga Ojca daje rów-
nież swoim uczniom ostatnie 
wskazówki. Przekazuje im  

misję, obiecuje Ducha Święte-
go i błogosławi. Dzieło rozpo-
częte przez Jezusa ma trwać  
w Kościele, a apostołowie mają 
być świadkami Jezusa, gotowi 
nawet na przelanie krwi. 

Chrystus odchodząc z tego 
świata obiecuje uczniom, 
że nie będą sami. Zostaną 

„uzbrojeni mocą z wysoka”. 
Zmartwychwstały będzie na-
dal obecny w swoim Kościele, 
ale ta obecność będzie miała 
już inny charakter. Nie może 
już być dłużej z uczniami fi-
zycznie, jako człowiek, będzie 
z nimi przez swojego Ducha. 
Duch Święty jest Duchem Ojca 
i Syna. Człowieczeństwo Jezusa 
było naczyniem, w którym Bóg 
dał siebie światu, teraz nasze 
człowieczeństwo namaszczone 
„mocą z wysoka” ma być na-
czyniem, dzięki któremu Bóg 
nadal udziela Siebie światu. 
Jezus był naczyniem doskona-
łym, my jesteśmy naczyniami 
glinianymi, podatnymi na roz-
bicie. Ale jesteśmy uzbrojeni 
przez Ducha, który cierpliwie 
uzupełnia nasze niedoskona-
łości.

Święty Paweł nazywa Koś-
ciół Ciałem Jezusa. Ten obraz 
oddaje prawdę o kontynuacji 
Chrystusowego dzieła w nas. 
Głowa Kościoła, czyli Jezus, 

jest w niebie, a Jego Ciało, czyli 
my, jesteśmy na ziemi. Można 
powiedzieć, że chrześcijanin  
to człowiek, który stąpa twardo 
po ziemi, ale głowę ma w nie-
bie. Mieć głowę w niebie – to 
żyć w jedności z Tym, do któ-
rego idziemy. Mieć głowę w 
niebie – to być pielgrzymem,  

a nie tułaczem. Kto zna cel 
wędrówki, ten patrzy na swoją 
drogę z tej końcowej perspek-
tywy. Dlatego nie daje się złu. 

Tożsamość człowieka okre-
śla nie tylko jego przeszłość, 
ale i jego nadzieja na przy-
szłość. Nasz problem polega 
na tym, że zbyt łatwo tracimy 
głowę, że pozwalamy naszym 

myślom i naszym pragnieniom, 
by były rozbiegane we wszystkie 
strony, podążały byle gdzie czy  

za byle kim. Mieć głowę w nie-
bie – to mieć nadzieję większą 
niż wszelkie ziemskie cele, to 
oddychać wiecznością nawet  
w ziemskiej atmosferze.

Z niebios wyszedł Bóg z mi-
łości do człowieka, więc jeśli 
człowiek chce wejść do niebios, 
musi także podążać drogą mi-
łości. Dziękujmy Bogu za Jego 
nieskończoną miłość do nas i 
powiedzmy Mu to, co wypowia-
da kapłan sprawujący Mszę św. 
w uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego w modlitwie 
po komunii: „Wszechmogący 
Boże... wzbudź w nas pragnie-
nie nieba, gdzie Chrystus, jako 
pierwszy z ludzi, przebywa  
z Tobą”. 

PRAGNIENIE 
NIEBA

„Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją. 
Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem. 
W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, 
że jest prawdziwym człowiekiem. W dzień swego 
Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bo- 
giem prawdziwym. Po grobie – niebo, po krzyżu 
– tron. W poczet nieśmiertelnych zostaje wpro-
wadzona natura śmiertelna. Na tron niebieski  
zostaje posadzone ziemskie ciało” (św. Augustyn). 

Uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego 
obchodzimy 26 maja.  
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„Wniebowstąpienie Pańskie”, Benvenuto Tisi, 1520 r.
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 AKTUALNOŚCI

Papież Franciszek wydał 
dwa chirografy dotyczące 

instytucji watykańskich
Pierwszy chirograf jest wyni-

kiem niedawno opublikowanej 
Konstytucji apostolskiej Prae-
dicate evangelium, dzięki której 
papież dokonał reformy Kurii 
Rzymskiej. Konstytucja apostol-
ska wejdzie w życie 5 czerwca, a 
do tej pory, jak wyjaśnia Ojciec 
Święty w swoim nowym chiro-
grafie, konieczna jest rewizja Re-
gulaminu Ogólnego Kurii Rzym-
skiej, który obowiązuje do dziś.

Drugi chirograf dotyczy utwo-
rzenia nowej struktury – fundacji 
Domus Vaticanae, która połą-
czy fundusze prowadzące trzy 
akademiki dla biskupów, kar-
dynałów i kapłanów pełniących 
służbę w Kurii Rzymskiej: Domu  
św. Marty, Domu kapłana w Rzy-
mie, Międzynarodowego Domu 
Księży im. Pawła VI i Domu św. 
Benedykta.

W Watykanie zostaną 
przebudowane koszary 
Gwardii Szwajcarskiej
Dokument podpisali sekre-

tarz stanu kardynał Pietro Paro-
lin, prezes Fundacji Jean-Pierre 
Roth i wiceprezes Stefan Kuhn.  
W uroczystości uczestniczył am-
basador Konfederacji Szwajcar-
skiej przy Stolicy Apostolskiej.

Biuro Prasowe Stolicy Apo-
stolskiej poinformowało, że „cho-
ciaż Protokół nie jest instrumen-
tem prawnie wiążącym, świadczy 
o wspólnej woli stron, aby zgod-
nie z prawem watykańskim i mię-
dzynarodowym pracować nad 
zapewnieniem lepszych i przy-
jaznych dla środowiska warun-
ków mieszkaniowych dla gwar-
dzistów, ich rodzin i tych, którzy  
w różny sposób im pomagają”.

Prace rozpoczną się po za-
kończeniu Jubileuszu 2025 roku,  
pod warunkiem zapewnienia fi-
nansowania ostatecznej wersji 
projektu i uzyskania niezbędnych 
zezwoleń.

Obserwatorium
Watykańskie może
zrewolucjonizować
wiedzę o kosmosie

„Odkrycie astronomów z Ob- 
serwatorium Watykańskiego 
może zrewolucjonizować wiedzę 
o tym, jak powstał Wszechświat 
i rzucić nowe światło na teorię 
Wielkiego Wybuchu” – poinfor-
mowało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej. Badacze opracowa-
li nową metodę matematyczną,  
pozwalającą lepiej opisać począt-
ki Wszechświata.

Jezuita, ks. Gabriele Gionti i 
ks. Matteo Galavernin zakwestio-
nowali dotychczasowe oblicze-
nia matematyczne, a tym samym 
otwarli pole do nowych badań, 
które mogą przynieść zupełnie 
nowe wnioski, inne od dotychczas 
spopularyzowanych. Zakwestio-
nowali mianowicie wiarygodność 
matematycznej teorii dotyczącej 
grawitacji, zwanej teorią grawitacji 
Bransa-Dickiego i zaproponowali 
zupełnie nowy model obliczeń.

Intencje modlitewne
na maj

powszechna 
Módlmy się, aby ludzie młodzi, 
powołani do pełni życia, odkryli 
w Maryi wzór słuchania, głębię 

rozeznawania, odwagę wiary  
oraz poświęcenie się służbie.

diecezjalna  
Módlmy się o świętych i gorliwych 

kapłanów dla naszej diecezji.

 Radio Watykańskie

     ciąg dalszy ze str. 1
 Rozmawiał Artiom Tkaczuk

– Skąd się wziął obraz Matki 
Bożej w Budsławiu? 

– Wiadomo, że przywiózł go 
wojewoda miński Jan Pac. Przeszedł  
z kalwinizmu na katolicyzm, i właś-
nie za to papież podarował mu 
obraz. W tym czasie papieżem był 
Klemens VIII, jego świeckie imię to 
Hipolit Aldobrandini. Urodził się  
we Florencji i pochodził z rodu,  
który miał wielkie pragnienie kolek-
cjonowania dzieł sztuki. Dlatego też 
papież miał słabość do sztuki, gro-
madził wokół siebie artystów, także 
w Watykanie. Miał także kolekcję 
obrazów i, jak każdy kolekcjoner, 
czas od czasu ją przebierał. Praw-
dopodobnie słabsze dzieła dawał  
w prezencie. Tak więc obrazy ofiaro-
wane przez papieża Klemensa VIII 
znajdują się w Krakowie i Lwowie.  

– Jeśli odłożyć na bok symbolikę 
i znaczenie tego obrazu dla Biało-
rusi, a spojrzeć wyłącznie na jej 
wartość artystyczną – budsławski 
obraz jest wyjątkowy? 

– Dla nas, dla WKL i Rzeczypo-
spolitej to wspaniałe dzieło, nawet 
dla tamtego czasu – początek XVII 
wieku. Dla Włoch była to jednak 
zwykła rzecz. W tym czasie praco-
wali tam Rubens i Tycjan. Trzeba 
oczywiście zdawać sobie sprawę  
z poziomu ich dzieł i budsławskiego 
obrazu. Jednak pod względem sa-
kralnym jest dla nas ważniejszy niż 
Tycjan. 

– Na zdjęciach rentgenowskich 
obrazu bez szat widoczne są plam-
ki. Co to jest? 

– Czarne plamki to „wgłębie-
nia”, straty, których nie da się od-
zyskać. Chodzi o to, że obraz ma 
swój los. We Włoszech żył jednym 
życiem – jadąc do nas – innym. 
Jan Pac, właściciel obrazu, bardzo 
go kochał i wszędzie woził ze sobą.  
W tamtym czasie nie było to niczym 
niezwykłym: sam Jan Sobieski woził 
ze sobą ulubione obrazy. Na przy-
stankach ustawiono ołtarz polowy i 
wszyscy się przed nim modlili. 

Lakier, którym zostaje pokryty 
obraz, chroni go, ale ciemnieje po 50 
latach. Raz na pół wieku płótno jest 
ponownie lakierowane. Gdy wybu-
dowano jeden kościół w Budsławiu 
– obraz przeniesiono i odświeżono 
lakier, potem wybudowano kolej-
ny – przeniesiono obraz do nowego 
ołtarza i odświeżono go, z czarnego 
ołtarza obraz został przeniesiony 
później do nowego kościoła, który 
stoi do dziś, i ponownie odświeżono 

lakier. Każde przeniesienie obra-
zu wymagało odświeżenia lakieru. 
Dlatego zdarzały się te „wgłębie-
nia” w XVII, w XVIII i w XIX wieku. 
A konserwator najwyższej kategorii 
Arkadiusz Szpunt musiał, używa-
jąc mikroskopu zeisswowskiego, 
usunąć wszystkie warstwy lakieru, 

które zostały nałożone wcześniej, i 
użyć już nowych farb i materiałów.  
W czasach, gdy obraz był restauro-
wany i odnawiany, optyka zeissow-
ska nie istniała. 

– Czy można dziś powiedzieć, 
ile takich warstw lakieru w histo-
rii zostało już nałożonych na ten 
obraz?  

– Tu nie mogę nic powiedzieć. 
Po raz ostatni obraz został odre-
staurowany na początku lat 90. XX 
wieku przez Wiktora Łukaszewicza. 
To jeszcze za czasów kardynała Ka-
zimierza Świątka. Nie wykonano 
wówczas dokładnej dokumentacji 
fotograficznej procesu renowacji, 
nie wiadomo więc, ile w tym cza-
sie usunięto warstw. Ale ogólnie 
można sobie wyobrazić, ile razy 
obraz był odnawiany. Został na-
pisany w 1596 roku lub 1598 roku.  
I od tego czasu co 50 lat przecho- 
dził taką procedurę.

– W jakim stanie jest dziś bud-
sławski obraz? 

– Czy na dzień dzisiejszy nasz 
obraz ma jakieś problemy? Można 
powiedzieć, że jest stale w ekstre-
malnych warunkach. Kościół nie 
był ogrzewany, w tym samym cza-
sie wykonano tam bardzo słabą 
hydroizolację. Jest dokumentacja  

fotograficzna z lat 70-80 ubiegłe-
go wieku i widać tam, że wilgoć  
pojawiła się wraz z pleśnią na ścia-
nach i sklepieniach kościoła. Dla 
płótna i dla lewkasu podobne jest  
to do śmierci. Cenne obrazy są za-
chowywane w inny sposób. 

Weźmy na przykład obraz Matki 

Bożej Włodzimierskiej z XII wieku. 
Jest on umieszczony w specjalnej 
kapsule wykonanej ze szkła przeciw-
pancernego, w której utrzymuje się 
temperaturę 16 stopni i wilgotność 
60%. Taka atmosfera przyczynia się 
do zachowania obrazu w dobrym 
stanie. A w Budsławiu, gdy ludzie 
przychodzą do kościoła, wdycha-
jąc i wydychając powietrze nawil-
żają go. Wilgotność się podwyższa. 
Gdy ludzie wychodzą – wilgotność 
powietrza się pomniejsza. Ponad-
to zmieniają się pory roku, a wraz z 
nimi temperatura stale się zmienia. 
Wyobraź sobie, jakich perypetii do-
świadcza obraz podczas pożaru lub 
gdy pielgrzymuje na odnowienie, a 
potem zostało włączone ogrzewanie, 
i wilgotność wynosiła najwyżej 30%. 

– Może wie Pan coś o planach 
polepszenia warunków zachowania 
obrazu w dobrym stanie? Na przy-
kład umieszczenie w takiej kapsule. 

– To oczywiście byłoby ideal-
ne. Wiem jednak, że np. kapsuła dla 
obrazu Toropeckiego (czy inaczej 
Połockiego) z XII wieku kosztowała 

prawie milion dolarów. 
– Och, to dużo! Proszę mi powie-

dzieć, słyszałem, że korony papieskie 
były kiedyś przykręcone do obrazu 
za pomocą śrub… 

– Teraz wszystko jest zrobione 
w zupełnie nowy sposób. Nad obra-
zem pracowali najlepsi konserwato-
rzy specjalizujący się w konserwacji 
malarstwa i metali, którzy dzięki 
Bogu są na Białorusi. Nie zobaczycie 
już żadnych śrub. Wszystko jest zro-
bione tak, jak powinno być – na naj-
wyższym poziomie. Na europejskim. 
Myślę, że włoscy konserwatorzy  
byliby zaskoczeni pracą, którą wyko-
nali nasi specjaliści. 

– Wspomiał Pan, że metalowe 
szaty nie były jedyne. Czy któreś  
z nich przetrwały do dziś? 

– Ogólnie rzecz biorąc, obraz zo-
stał namalowany na płótnie, a pod 
nim znajdowała się cienka warstwa 
z sosny. Zrobiono to, aby można 
było do niego przybić szaty. Ludzie 
ozdabiali obraz różnymi prezen- 
tami, wotami. Nie wiem, czy zacho-
wały się szaty. Dotyczy to również 
cudów dokonanych przy obrazie. Te 
cuda zniknęły w czasie po odbudo-
waniu nowej kamiennej świątyni. 

Należy również pamiętać, że 
rzeczy sakralne często były prze-
wożone między Budsławem a 
Wilnem – w jedną i drugą stronę.  
Na przykład, gdy budowano ka-
mienny kościół w Budsławiu, to 
stary obraz ołtarzowy Nawiedze-
nia św. Elżbiety został wywie-
ziony do kościoła św. Franciszka  
i św. Bernardyna w Wilnie. 

– De facto na obrazie zosta-
ła namalowana Włoszka. Jednak 
Białorusin nigdy nie zgodzi się,  
że to Włoszka. 

– Powie, że to Litwinka (śmieje 

się – uw. autora). Jest to prototyp 
Litwinki. 

Jeśli zdjąć szaty, to na tle jest 
przedstawione niebo przed zacho-
dem słońca. Jest takie srebrno-cie-
płe, z płynnym przejściem do ko- 
loru turkusowego. Tak więc, gdy  
wyobrażam sobie to tło, to na myśl 
odrazu przychodzi mi niebo we 
Włoszech. To właśnie to niebo 
otaczało artystę, który namalował 
obraz. I możemy pomyśleć, że to  
zachód słońca nad rzeką Serwecz. 

– Madonna budsławska była 
malowana z natury?

– Nie. Myślę, że raczej nie. 
– Czy można porównać aktual-

ny kult Matki Bożej Budsławskiej 
z kultem Matki Bożej Białynickiej, 
który istniał na naszych ziemiach? 
Czy są to porównywalne poziomy? 

– Tak, oczywiście. Można go 
nawet porównać do kultu obrazu  
z Częstochowy. Czarny ołtarz  
w kościele w Budsławiu wykony-
wany był w tym samym czasie, 
gdy wykonywano czarny ołtarz dla 
kościoła w Częstochowie. Budsław  

miał ogromne znaczenie w życiu  
sakralnym Białorusinów. 

Faktem jest, że wcześniej ber-
nardyni byli „ludowymi” kapłanami. 
Unici byli również znani i popularni, 
dlatego po zniesieniu unii w 1839 
roku zniesiono także bernardynów. 
Mieli takich kwestorów, którzy 
wszędzie zbierali datki na swoje 
klasztory. Jeździli po majątkach i 
każdy szlachcic uważał za zaszczyt 
dać im darowiznę. Również przy 
wszystkich klasztorach bernardyń-
skich znajdowały się szkoły, bursy 
(akademiki dla uczniów). Dlatego 
kult bernardyńskich świątyń, a jed-
ną z najbardziej znanych jest obraz 
Matki Bożej w Budsławiu, był tak 
powszechny. To już po zniesieniu 
klasztorów w latach 30. i 60. XIX 
wieku kult Matki Bożej Budsławskiej 
zaczął odchodzić w zapomnienie. 
Zwłaszcza w czasach sowieckich. 

Dzięki kardynałowi Świątkowi 
kult odrodził się i zaczął wzrastać na 
nowo. I prawdopodobnie zajmie to 
miejsce, które powinien. 

– Czy możemy dziś powiedzieć, 
że obraz budsławski stał się już 
symbolem Białorusi? 

– Myślę, że tak. Jest takim sa-
mym symbolem jak obraz z Żyro-
wicz. Gdy osobiście myślę o ka-
tolikach, pierwszą rzeczą, która 
przychodzi mi na myśl, jest Matka 
Boża Budsławska. W domu mojej 
babci w kącie zawsze wisiał obraz 
Matki Bożej Ostrobramskiej. Była 
nawet z pielgrzymką do Wilna  
w 1908 roku. Za czasów mojego dzie-
ciństwa w mojej rodzinie był kult 
Matki Bożej Ostrobramskiej. A dziś 
dla mnie Budsław stał się bardziej 
bliski. Nie chodzi mi o jakąś zamia-
nę Ostrej Bramy, po prostu Budsław  
stał się lub staje się bliżej serca. 

„WŁOSCY KONSERWATORZY BYLIBY ZASKOCZENI 
PRACĄ, KTÓRĄ WYKONALI NASI SPECJALIŚCI”

Igor Surmaczewski  – 
konserwator,

kolekcjoner i mecenas 
sztuki.

Katolicki wierzący.

 Renowacja obrazu przez Arkadiusza Szpunta
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 Zdjęcie rentgenowskie obrazu
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 Kościół powszechny

NIEMCY. Opieka nad osobami cierpiącymi na demencję i ich bli-
skimi jest głównym tematem tegorocznego ekumenicznego „Tygo-
dnia dla życia”. Została otwarta w Lipsku 30 kwietnia 2022 r. przez 
katolików i luteran. Ogólnokrajowa kampania trwała do 7 maja pod 
hasłem „Pośród życia z demencją”. Liczne wydarzenia Kościoła zwró-
ciły uwagę na sytuację osób z tym syndromem i ich bliskich, a także 
promowały humanitarne podejście do tej choroby. Podczas nabożeń-
stwa inauguracyjnego w ewangelickim kościele św. Mikołaja w Berli-
nie wiceprzewodniczący katolickiego episkopatu Niemiec bp Franz-
-Josef Bode powiedział, że godność osoby nie zależy od jej zdrowia, 
zdolności umysłowych czy możliwości samostanowienia. 

SYRIA. W Homs odbyło się spotkanie syryjskiej młodzieży pod 
patronatem Wspólnoty z Taizé. Takie wydarzenie odbyło się w kra-
ju po raz pierwszy. Uczestniczyło w nim około 800 młodych ludzi  
w wieku od 18 do 25 lat. Połowa z nich pochodzi z Homs, pozostali  
z innych miast Syrii. Wszyscy przyjezdni zostali ugoszczeni w miej-
scowych rodzinach. Pomimo podejmowanych starań braciom z Taizé 
nie udało się przybyć do Homs. Przygotowali jednak program spot-
kania oraz modlitwy. W ich imieniu spotkanie poprowadził francu- 
ski jezuita ks. Vincent de Beaucoudrey, który od trzech lat jest dusz-
pasterzem młodzieży w Homs.

FRANCJA. Rekonstrukcja Notre Dame de Paris wkracza w naj-
bardziej delikatną fazę. „Mamy nadzieję, że do końca 2024 r. katedra 
Notre Dame ponownie zostanie udostępniona wiernym i zwiedza-
jącym – przyznał rektor paryskiej katedry w wywiadzie dla Vatican 
News. – Rozpoczynamy trzecią fazę odbudowy, najbardziej delikat-
ną. Będziemy odbudowywać sklepienie nad nawą główną i umacniać  
pozostałe sklepienia. Pracujemy nad więźbą dachową i odbudujemy 
iglicę. Wszystkie trzy budowy prowadzimy jednocześnie. Mamy na-
dzieję, że pod koniec 2024 r. będzie można wejść do katedry”.

НISZPANIA. W kraju dochodzi do ataków na chrześcijan.  
W Wielkim Tygodniu odnotowano 19 przypadków. Za najbardziej  
wyrafinowany atak uznano formę reklamy, jaką zastosowała na pla-
katach w całej Hiszpanii sieć Burger Kinga, naigrawając się z Wielkie-
go Tygodnia. Aby rozpropagować swój najnowszy wyrób – bezmięsny 
hamburger, użyto słów Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy w nieco 
zmienionej wersji: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Ono nie zawie-
ra mięsa. 100 proc. wegetariańskie. 100 proc. smaku. Big King Vege-
tal”. Po polemice, jaką wywołała ta reklama i bojkocie firmy, do czego  
nawoływano w sieciach społecznościowych, Burger King przeprosił  
za swe działania i zapowiedział wycofanie tej antychrześcijańskiej  
reklamy.

Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Msza św. pogrzebowa  
w intencji zmarłego 
kapłana, który na na-

szych ziemiach szerzył kult  
Jezusa Miłosiernego z udzia- 
łem biskupów, licznie przyby- 
łych kapłanów, sióstr zakon-
nych i wiernych została od-
prawiona 6 maja w kościele 
Znalezienia Krzyża Świętego 
w Grodnie (pobernardyńskim). 
Został pochowany w Grodnie 
na starym cmentarzu.

Ks. prałat Jerzy Marian Le-
wiński urodził się 2 stycznia 
1930 roku w Dziatłowie. Wraz 
z rodziną został wywiezio-
ny na Syberię. Wyższe Semi-
narium Duchowne ukończył  
w Sandomierzu (Polska), tam 
też 29 maja 1955 roku biskup 
Jan Lorek udzielił mu święceń 
kapłańskich.

W czasach radzieckich pro-
wadził pracę duszpasterską  
na Białorusi, w Rosji i Kazach-
stanie, gdzie w miarę możliwo-
ści głosił Ewangelię, odprawiał 
Msze, spowiadał. Po sześciu 
latach posługi duszpasterskiej 

został skierowany na studia  
do Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, po ukończeniu 
którego obronił pracę dok-
torską z prawa kanonicznego.  
W latach 1968-1990 pracował 
w Kurii Diecezjalnej w Sando-
mierzu. Od początku istnienia 
Wyższego Seminarium Du-
chownego w Grodnie był jego 
wykładowcą, przez pewien czas 
prefektem. Był kapelanem ho-
norowym Jego Świątobliwości, 
kanonikiem gremialnym san-
domierskiej kapituły, kano- 
nikiem honorowym grodzień-
skiej kapituły.

ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI KS. PRAŁAT JERZY LEWIŃSKI – ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI KS. PRAŁAT JERZY LEWIŃSKI – 
NAJSTARSZY KSIĄDZ KATOLICKI NA BIAŁORUSINAJSTARSZY KSIĄDZ KATOLICKI NA BIAŁORUSI
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     ciąg dalszy ze str. 1

Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Jerzego Lewińskiego zgromadziły wdzięczne duchowieństwo i wiernych

O tym, co zostało stracone, a co 
nabyte rozmawiamy z proboszczem 
białynickiej parafii ks. Józefem Sier-
piejko. 

– Kopie obrazów Matki Bo-
żej Białynickiej są przechowywane  
w kościołach Białorusi, Polski, a na-
wet w świątyniach prawosławnych. 
Jednak dzisiaj szacunek do Madon-
ny z Białynicz nie ma odpowiedniego 
wymiaru. Księże Józefie, który mo-
ment historyczny, Księdza zdaniem, 
stał się punktem zwrotnym odejścia 
kultu w zapomnienie? 

– Rzeczywiście, Matka Boża Bia-
łynicka była szanowana nawet przez 
protestantów, biorąc pod uwagę, że 
w ogóle nie wyznają Maryi. Teraz nie 
ma tej siły, która była wcześniej. Ba-
dając osobiście historię kultu Matki 
Bożej Białynickiej, wiążę jego upadek 
z datą 10 lutego 1876 roku – dniem 
śmierci tego ostatniego przed długą 
przerwą proboszcza miejscowej pa-
rafii ks. Lucjana Godlewskiego. Dla-
czego tak uważam? Po jego śmierci 
majątek kościoła przeszedł na urząd 
prawosławny. Według jednego ze 
źródeł naukowych autorstwa Wac-
ława Nowakowskiego, ks. Godlew-
skiego, który był człowiekiem chary-
zmatycznym i wielkim dobroczyńcą, 
otruto. Nawiasem mówiąc, w tym 
czasie w Białyniczach była już cer-
kiew prawosławna. I paradoksalne 
jest to, że wybudował ją właśnie  
ks. Lucjan – znalazł sponsorów. 
Świątynię wzniesiono murowaną.  
Z tych samych źródeł W. Nowakow-
skiego, który odwiedził Białynicze  
po 23 latach śmierci ks. Lucjana, 
wiemy, że „z wielkim smutkiem ob-
serwował wszystko, co się tam dzia-
ło (po przejęciu kościoła przez władze 

prawosławne – uw. autora)”. Pra-
wosławni próbowali rozwijać kult, 
ale jego poprzedniej siły prawie nie 
pozostało. Pod rządami carskimi 
zmuszeni byli nawet sprzedać koro-
nę, którą koronowano obraz Matki  
Bożej Białynickiej, ponieważ licz-
ba pielgrzymów zmniejszyła się i 
w związku z tym stało się mniejsze 
wsparcie materialne.

– Dziś na Białorusi wielkim 
szacunkiem cieszy się Matka Boża 
Budsławska, a Jej sanktuarium jest 
uważane za główną świątynię kra-
ju. Czy uważa Ksiądz, że może to 
przeszkadzać w odzyskaniu dawnej 
wszechbiałoruskiej chwały Matki 
Bożej Białynickiej?

– To nie brzmi po chrześcijańsku. 
Tak się złożyło, że dzięki Opatrzności 
rozwinął się kult Matki Bożej Bud-
sławskiej. Na przykład nic nie stoi  
na przeszkodzie, aby Maryja, któ-
ra pojawiła się w Lourdes, pojawiła 
się w Fatimie lub w Guadalupe. Jeśli 
sprawa jest Boża, będzie się ona roz-
wijać. Jeżeli moi przełożeni, biskupi 
– a oni są naśladowcami Chrystusa 
na ziemi – dostrzegają potrzebę sze-
rzenia kultu w Białyniczach, to uwa-
żam, że jest to wola Boża. 

– W źródłach jest wiele wzmia-
nek o cudach poprzez wstawien-
nictwo Matki Bożej Białynickiej. 
Wśród nich są wielkie, jak cud w 
zamku lachowickim, i prywatne. 
Proszę Księdza, proszę się podzielić 
ciekawym cudem z tych ostatnich.

– Przed koronacją obrazu (1761 r.  
– uw. autora), aby sprawdzić, czy 
Matka Boża Białynicka jest na-
prawdę cudotwórcza, w 1750 roku 
zwołano komisję księży. Zwracano 
uwagę głównie na cuda fizycznego 

uzdrowienia. Przychodzi mi na myśl 
wzmianka o przypadku uzdrowie-
nia, gdy pewna prawosławna rodzina 
przyniosła prawie martwe dziecko 
przed obraz. Co mogło być przyczy-
ną takiego stanu? Nawet nieuleczal-
ne przeziębienie z powodu zimnej 
podłogi w formie glinianego toku  
w domu. 

– Ostatnio przy białynickim 
obrazie zostały umieszczone wota – 
srebrne blaszki w kształcie serc, ró-
żaniec i obrączka. Czyli cuda nadal 
trwają?

– Cuda są zawsze owocem modli-
twy. A wotum jest formą wdzięczno-
ści za nie. Na przykład wspomniane 
wota w kształcie serc jest podzię-
kowaniem od małżeństwa Tumasz. 
Znam ich dobrze, to bardzo pobożni 
ludzie. W intencji ich uzdrowienia  
z ciężkich skutków covida ofiarowa-
no 30 Mszy św. Pamiętam jednak,  
jak  Pani Halina Tumasz zadzwoni-
ła do mnie i bardzo słabym głosem 
zaczęła się ze mną żegnać. Szczerze 
mówiąc, potem czekałem na tele-
fon od ich dzieci z wiadomością, że 
mama i tata zostali pochowani. Jed-
nak wydarzył się cud.

Wotum to też prośby. Mamy 
jeszcze pierścionek zaręczynowy  
od mężczyzny, który prosi o dobrego 
męża dla swojej córki. Mamy złoty 
pierścionek od kobiety, która modli 

się o nawrócenie swoich dzieci.
– Jakie kroki podejmowane są  

ze strony wiernych i duchowień- 
stwa, aby kult Matki Bożej Białyni-
ckiej zaczął nabierać dawnej siły? 

– Na ile jesteśmy odważni, by 
powiedzieć, że chcemy odrodzić 
kult? Nie wiem, jaka będzie dalsza 
wola Boga. Ale widzę: Maryja daje 
namacalne znaki, że chce powrócić 
w całej swej wielkości. Na przykład 
jeden z kapłanów daje świadectwo, 
że w Nowej Myszy, gdzie znajdu-
je się również obraz Matki Bożej 
Białynickiej, wielu wiernych pisze 
kartki z prośbami, kładą je za obraz,  
a następnie przynoszą już liczne 
kartki z podziękowaniami. Słysza-
łem, że jest tam mnóstwo cudów.

To zaufanie do Maryi jest kro-
kiem ze strony wierzących. Staramy 
się również rozpowszechniać infor-
macje w przystępny sposób – stro-
na internetowa, książki itp. Dalej 
będziemy robić to, co jest możliwe. 
Konferencja Biskupów Katolickich  
na Białorusi nadała również ty-
tuł Królowej Białorusi Matce Bożej 
Białynickiej. Stolica Apostolska za- 
twierdziła to później. I ten tytuł zo-
stał dodany do Litanii. 

– W 2017 roku ze strony księ-
dza biskupa Aleksandra Jaszew-
skiego SDB padły słowa, że biało-
ruski Kościół planuje odbudowę  

sanktuarium w Białyniczach. Co 
słychać w tej kwestii dzisiaj? 

– Tak się składa, że w 2017 roku 
poproszono mnie zostać probosz-
czem w parafii białynickiej i przyją-
łem propozycję z ogromnym entu-
zjazmem. 

Aby uzyskać ziemię pod budowę 
świątyni, musimy skontaktować się  
z Rejonowym Komitetem Wyko- 
nawczym, ale wcześniej należy uzy-
skać zezwolenie od urzędu Pełno-
mocnika ds. Religii i Narodowości. 
Tam decydują, czy katolicy potrze-
bują świątyni i czy nie pojawi się 
zagrożenie zbyt długiej budowy. 
Zwróciliśmy się tam raz – odmówio-
no nam. Po raz drugi – odmówio-
no. Ostatecznie jednak uzyskaliśmy  
zgodę na budowę kościoła! Teraz 
jesteśmy na etapie przygotowania 
wszystkich niezbędnych dokumen-
tów, a potem – prace projektowe.

Gdy zwracaliśmy się, by uzy-
skać zezwolenie i otrzymywaliśmy  
odmowy, widziałem, jak ludzie za-
częli się poddawać, nie chcieli takiej 
sytuacji. Ale uważam, że dla Pana 
Boga było ważne, by zobaczyć, jak 
prawdziwe i wytrwałe są nasze za-
miary. Czy jesteśmy godni udziału 
w tak wielkiej sprawie, jak budowa 
kościoła. Wszystkie przeszkody są 
dziełem Boga, ponieważ chce On  
odpowiednio nas przygotować.

„Białoruska Częstochowa”. Taką zaszczytną nazwę 
nosi małe miasteczko Białynicze na Wschodzie nasze-
go kraju. W odległym XIII wieku Matka Boża wybrała  
to miejsce na swoją cześć, a dzięki cudotwórczemu 
obrazowi Jej kult był niezwykle silny w swoim czasie.

KRÓLOWA ODZYSKUJE SWĄ KRÓLOWA ODZYSKUJE SWĄ 
MOC, CZYLI O KULCIE MATKIMOC, CZYLI O KULCIE MATKI
BOŻEJ BIAŁYNICKIEJBOŻEJ BIAŁYNICKIEJ

 Rozmawiała Angelina Marciszewska

 Ks. Jerzy Martinowicz  
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Oferta edukacyjna Centrum  
jest bardzo obszerna i oprócz ka-
techezy obejmuje wiele różnorod-
nych zajęć, także dla dzieci i mło-
dzieży z osobliwościami rozwoju.

– Centrum jest dość unikalne 
dla Białorusi i dla edukacji katoli-
ckiej w naszym kraju. Czy odczuwa 
to Siostra?

– Czy odczuwam tę unikalność? 
Nie widzę tu nic wyjątkowego. 
Wydaje mi się, że to normalne, że 
Kościół musi tak pracować, musi 
wychodzić do ludzi, być z ludźmi. 
Nawiasem mówiąc, do tego na-
mawia nas papież Franciszek. Nie 
powiedziałabym, że robimy coś 
nadzwyczajnego. Każde miejsce, 
parafię lub jakąś instytucje, nawet 
innego wyznania, w którym gło-
szone jest Słowo Boże, w którym  
mówi się o Bogu, można nazwać 
wyjątkowymi. To bym podkreśliła.

– Jakich metod nauczania 
używacie do pracy z dziećmi? 
Czym różni się Centrum od innych 
miejsc, w których odbywają się 
również zajęcia wokalne czy kur- 
sy informacyjne?

– Jeśli mówimy o miejscach, 
to nasze w tym sensie, być może, 
jest wyjątkowe, ponieważ jest tu 
kaplica: w sercu naszego Centrum 
jest Najświętszy Sakrament, sama 
obecność żywego Boga. Również 
formacja osobowości. W różnych 
aspektach: samo podejście chrześ-
cijańskie, symbolika religijna, wy-
magania, zrozumienie. I oczywi-
ście, jeśli mówimy o metodach, jest 
ich wiele. Najważniejsze jest to, że 
osoba uczy się innych dyscyplin  
w świetle formacji chrześcijańskiej, 
w świetle Dziesięciu Przykazań Bo-
żych, które powinny stać się funda-
mentem dla każdego człowieka.

– Co się tyczy katechezy, przy-
gotowania do przyjęcia Pierwszej 
Komunii, dzieci chodzą na nią  
w swojej parafii przy kościele i  
do was osobno, czy to w jakiś spo-
sób jest połączone w Centrum?

– Dzieci, które przychodzą 
do nas stale, uczestniczą w kate-
chezie. Oczywiście, jeśli rodzice  

chcą, aby dziecko tutaj ćwiczyło 
wokal, a do katechezy jeszcze „nie 
dojrzeli” i będą się przyglądać, 
to możemy się na to zgodzić. W 
większości sytuacji ludzie przycho-
dzą celowo i wiedzą, czego chcą.  
W przeciwnym razie byłoby to tro-
chę sprzeczne z celem Centrum.

Są dzieci, które nie chodzą  
do nas codziennie, ale biorą udział 
w pewnego rodzaju szkole niedziel-
nej, tak jak w parafiach, i przygo-
towują się do pierwszej spowiedzi, 
Pierwszej Komunii Świętej.

Jest wiele osób, które przycho-
dzą po prostu jako tacy obserwato-
rzy. Oczywiście nie zmuszamy ich 
do uczestnictwa w obrzędach re-
ligijnych. Po pewnym czasie – rok 
czy dwa – zwracają się do nas już 
z prośbą o przygotowanie do przy-
jęcia sakramentów. Ludzie przy-
glądają się, zapoznają się, a potem 

dochodzą do wnio-
sku, że chcą przy-
jąć wiarę katolicką 
lub przystąpić do 
tego czy inne-
go sakramentu, 
ponieważ, być 
może, zostali 
ochrzczeni, ale 
nie praktykowali. 
To cieszy.

– Częściej jest od-
wrotnie. Część dzieci i 
młodzieży przestaje uczest-
niczyć w formacji w środo-
wisku kościelnym po pierw-
szej spowiedzi, przyjęciu 
Pierwszej Komunii Świętej 
i sakramentu bierzmowa-
nia. Czy to zjawisko jest 
naturalne, czy coś trzeba 
zmienić w klasycznej ka-
techezie? Co należy prze-
jąć katechetom z wspólnot 
specjalizujących się w for-
macji dzieci i młodzieży?

– Myślę, że tu jest jedno 
i drugie. Nie ma znaczenia, 
czy urszulanki są tam, czy 
jakaś inna wspólnota, przede 
wszystkim – głoszenie Chrystu-
sa. Metod można powiedzieć jest 
tysiące, ale najważniejszą rzeczą 
w katechezie jest ten, kto naucza. 
Nie ma znaczenia, czy jest to osoba 
świecka, siostra czy ksiądz. Waż-
ne jest, aby katecheta sam płonął 
miłością Chrystusa, dawał świa-
dectwo o Chrystusie. Jeśli nie ma  
w nim tego ognia, nic z tego nie 
wyjdzie.

Dzisiaj, powiedzmy, jest ja-
kiś problem, który widzimy. Setki 
dzieci idą do Pierwszej Komunii 
Świętej, a potem raz – i nie ma ich 
w kościele, nie są zainteresowani. 
Sama zastanawiałam się nad tym 
pytaniem i myślę, że trzeba indy-
widualnie podchodzić do każdej 
sytuacji. To dziecko, katechizowa-
ne, mogło odebrać lekcję religii na 
poziomie tylko wiedzy, mogło nie 
dojść do spotkania z żywym Chry-
stusem, ale tylko z jakąś Osobą,  
o której dzieci trochę się dowie-
działy. Być może mają trochę stra-
chu, jak niektórzy twierdzą, że Bóg 
ukarze, jeśli coś się wydarzy.

Gdyby dzieci podczas katechezy  

spotkały Jezusa, który stałby się 
dla nich Przyjacielem i od które-
go zależy ich życie, myślę, że nie 
odeszłyby. Nawet gdyby młoda 
osoba odeszła na jakiś czas, to i 
tak by wróciła do Boga. Wydaje mi 
się, że jeśli poznasz żywego Chry-
stusa, a potem będziesz cały czas  
w poszukiwaniu, mieć wiele róż-
nych problemów, nawet bolesnych, 
to będziesz omawiać je ze swoim 
Przyjacielem, z Jezusem.

– Czy możemy powiedzieć, że 
istnieje problem przygotowania 
katechetów, by prawidłowo głosić 
wiarę?

– To odpowiedzialność Koś-
cioła, i zrobił on wiele w tym kie-
runku. Ponadto, jak widać, świat 
stawia kolejne wyzwania i Kościół 
nie może stać w miejscu. Musi 
szukać nowych metod, jak dotrzeć  
do osoby, jak jej pomóc. Myślę, 

że w pewnym sensie Kościół to robi 
i szuka bardziej aktualnych metod 
katechizacji. 

Mówiąc o formacie, każdy ka-
techeta powinien sobie uświadomić, 
że nie jest nauczycielem matematy-
ki, chemii ani innej dyscypliny na-
ukowej, a przede wszystkim świad- 
kiem Chrystusa, który świadczy to 
swoim życiem, a uczniowie potrze-
bują przykładu żywej wiary. Wiedza 
teologiczna jest bardzo ważna, po-
nieważ katecheta nie może uczyć 
herezji. W Kościele istnieje misja 
kanoniczna, która osobom świe-
ckim lub zakonnym udziela zezwo-
lenie na nauczanie. Są wizytatorzy 
katechetyczni, którzy muszą obser-
wować zajęcia katechetyczne: nie 
tylko pracę uczniów, ale także tych, 
którzy prowadzą katechezę, aby 
naprawdę człowiek donosił prawdy 
wiary, a nie herezję. Każda diecezja 
odpowiada za swoich katechetów. 

Jednocześnie najważniej-
sze jest świadectwo wiary, to, co 
zawsze będzie prowadzić ludzi, 
dzieci za sobą, tak jak w rodzinie.  

Rodzina to taki domowy Kościół. 
W większości przypadków zdarza 
się, że dzieci nawracają rodziców. 
Dzieci pierwsze przystępują do sa- 
kramentów, a następnie przypro-
wadzają rodziców. Powinno być 
odwrotnie, że mama i tata są od-
powiedzialni za wychowanie reli-
gijne swoich dzieci. Jest i tak i tak, 
ale oczywiście o wiele łatwiej jest 
dziecku dojść do wiary i poznać 
Boga jako kochającego Ojca, jeśli  
to dziecko zobaczy, jak jego tata 
klęczy, jak modli się z nim. Tak 
samo jest w przypadku kateche-
ty. Jeśli będzie świadczył o żywym 
Bogu, będzie płonął Chrystusem, 
oczywiście dzieci pójdą za nim.

A metoda – po prostu być i 
pozostać człowiekiem. Tak, oczy-
wiście, trzeba przekazywać wie-
dzę teologiczną, dzielić się Sło-
wem Bożym, Biblią, lecz jeśli życie  

katechety będzie temu zaprzeczać, 
to nie będzie owocu. Młodzi ludzie 

jeszcze znajdą informacje, 
przeczytają, ale świade-
ctwo jest już trudne do 
znalezienia. Jeśli kate-

cheta będzie nauczał 
jednego, a 

robi ł 

będzie coś innego, to należy to na-
tychmiast przerwać, ponieważ jest 
to oburzenie i wielka rana.

– Czy istnieje problem teolo-
gicznie niewłaściwego nauczania 
ze strony katechetów?

– Istnieje, i tu pierwszą ważną 
rzeczą jest nie bać się o tym mó-
wić. Dla nas taka sytuacja wydaje 
się jakimś donosem, a jeśli ktoś raz 
czy drugi raz powiedział i „dostał 
po uszach”, to już pomyśli: dla-
czego miałbym coś mówić. W rze-
czywistości nic nowego. Wiemy  
z Ewangelii, jak Pan Jezus kazał iść 
i upomnieć swego brata, na począt-
ku osobiście, a jeśli nie posłucha, to 
dalej może zrobić tak, jak jest na-
pisane w Biblii (por. Mt 18, 15-17). 
W diecezji powinien istnieć wydział 
katechetyczny, do którego nale-
żeliby wizytatorzy katechetyczni.  
Nie można powiedzieć: „O nie, 
kolejna kontrola”. Czasami trzeba 
iść i posłuchać tego, co dana osoba 
mówi, posłuchać ludzi w parafii – 
aby nie było herezji.

Mamy dziś bardzo szeroki do-
stęp do środków masowego prze-
kazu, literatury, Biblii w różnych 
językach i do różnych komentarzy. 
Trzeba zwracać się do takich źró-
deł, aby nie uczyć herezji.

Uczelnie takie jak nasze ko-
ledże katechetyczne to dobra i  
wielka sprawa, ponieważ jakiś czas 
temu nie było nic. Myślę, że Kościół 
będzie się coraz bardziej rozwijał  
w tym kierunku. Jeszcze bym kła- 
dła nacisk na dalszą formację ka-
techetów. Katecheta będzie miał 
wiele pytań, a jeśli nie znajdzie 
wsparcia, to będzie miał trudno-
ści. Ludzie będą szli do niego z róż- 
nymi pytaniami, a on sam je jesz-
cze ma. Uważam więc, że powinna 
istnieć formacja, odpowiedzial-
ność za tych ludzi, wsparcie także  
po studiach. 

– Czy należałoby coś zmienić 
odnośnie posiadanego sprzętu? 
Może też w nauczaniu katechezy 
warto dodać więcej kreatywności?

– Jeśli na początku tablica in-
teraktywna, komputer i ekran były 
czymś nowym, to teraz wyda-
je mi się, że ludzie mają już dość 
tego wszystkiego. To tylko jeden  
ze środków, które mogą pomóc, a  
w każdej białoruskiej parafii, jeśli 
nie tablica interaktywna, to ekran 
i laptop są napewno. Dzięki Bogu, 
ponieważ dzięki nim możemy wy-
korzystać więcej różnych aktyw-
nych metod w nauczaniu kate-
chezy. Jednocześnie, aby spotkać 
żywego Boga, człowiek wciąż szuka 
czegoś w duszy, sięga głębiej i bez 
żywej osoby to spotkanie się nie 
wydarzy. Potrzebny jest człowiek, 
który naprawdę ma powołanie,  
który nie boi się i zdaje sobie spra-
wę z tego, na którą ścieżkę stąpa. 
To nie znaczy, że musisz być nie 
wiadomo jak doskonałym. Ważne 
jest, aby mieć praktyczne podej-
ście, pozostać człowiekiem i nie 
bać się wyzwań i trudności, a także 
zawsze nieść pomoc każdej osobie.

Rozmawiała Katarzyna Pawłowska

     ciąg dalszy ze str. 1

Jakoś tak się złożyło, że  
z kultem Maryi zapozna-
łam się już w wieku doro-

słym, chociaż moja rodzina 
była bardzo wierząca, a pra-
babcia w moich wspomnie-
niach i nawet na zdjęciach  
z mojego dzieciństwa za-
wsze była z różańcem w 
ręku. Pamiętam, gdy byłam 
nastolatką, wszyscy przy-
jaciele i młodzież z kościo-
ła wybierali się do Trokiel 
i poszłam razem z nimi, by 
nie zostać samej. W ten spo-
sób te 18 kilometrów było 
pierwszym krokiem w mojej 
relacji z Bogurodzicą.

Dorastałam, a wraz z tym  
wzrastała również ilość ki-
lometrów, które pokony-
wałam do Matki – Budsław, 
Trokiele, Gudogaj, Ostra 
Brama, Częstochowa, Lour-
des... Każde z tych miejsc 
pozostawiło ogromny ślad 
w moim życiu. Są to ludzie, 
ważne decyzje, nowe do-
świadczenia i wzrastanie 
w wierze. To pielgrzymki – 
piesze czy samochodowe – 
nauczyły mnie jednej zasa-
dy: Maryja zawsze wysłucha. 
Tak jak w życiu codziennym 
biegniemy od razu do matki, 
tak do Niebiańskiej Matki 
warto biec. Prośby złożone 
przez Jej wstawiennictwo są 
częściej wysłuchiwane – to 
taki lifehack, który napraw- 
dę działa.

Drugim krokiem do bliż-
szego obcowania z Maryją 
był Różaniec młodzieżowy, 
na który zbieraliśmy się raz 
w tygodniu. Po zabawie lub 
rozmowach przy herbacie 
bardzo ważne było wycisze-
nie się i skupienie na wspól-
nej modlitwie różańcowej. 
Ta tradycja przerodziła się 
w nawyk i pragnienie, by 
dziękować Matce za każdy 
dobrze spędzony czas.

Minęło trochę czasu  
od okresu dojrzewania, i 
pozostaje to dobrym fun-
damentem. Przez całe ży-
cie, gdziekolwiek pójdę i  
z kim bym nie była, Maryja 
przyciąga mnie do Siebie i 
zawsze znajduje się gdzieś 
w pobliżu. To wyraźne po-
twierdzenie, że naprawdę 
jest Matką. Chciałabym się 
nauczyć jeszcze być dla Niej 
takim samym prawdziwym 
dzieckiem… 

DOJRZE-
WANIE

Z MARYJĄ

 Jana Czajko

WAŻNE JEST, ABY MIEĆ PRAKTYCZNE  WAŻNE JEST, ABY MIEĆ PRAKTYCZNE  
PODEJŚCIE I POZOSTAĆ CZŁOWIEKIEMPODEJŚCIE I POZOSTAĆ CZŁOWIEKIEM

Uczniowie Centrum podczas warsztatów kulinarnych

Siostra Czesława z uczniami Centrum podczas podróży do Rakowa
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Czy wierzyć 
w to, że jeśli 

weźmiesz 
ślub w maju, 

będziesz 
„męczył się” 

przez całe 
życie?

W ierzenie ludowe 
ma swoje korzenie  
w kulturze celty-

ckiej. Starożytni Celtowie 
na początku maja obcho-
dzili święto Beltaine, pod-
czas którego zawierały się 
tak zwane „próbne małżeń-
stwa”. Małżonkowie mogli 
rozwiązać taki związek bez 
żadnych konsekwencji, stąd 
też opinia, że małżeństwa 
majowe są nietrwałe. 

Ponadto, zgodnie z tra-
dycją starożytnych Rzymian,  
w maju odbywały się tak  
zwane Lemuralia – święta 
zmarłych. Wierzono, że pod-
czas nich złe duchy przycho-
dzą na ziemię, a uroczystości 
weselne mogą ich rozgnie-
wać, w wyniku czego duchy  
mogą nawet zabrać ze sobą 
jednego z małżonków... 
stąd łacińskie powiedzenie: 
„Mense Maio malae nubent” 
– „Ci, którzy pobrali się w 
maju, mają złe małżeństwo”.

Przesądy związane ze ślu-
bem są sprzeczne z chrześci-
jańskim rozumieniem sakra-
mentu małżeństwa. Są oparte 
na ignorancji, a znaczna ich 
część ma pogańskie pocho-
dzenie. Wszelkie przesądy 
rozprzestrzeniają się jak wi-
rus – niezależnie, bez więk-
szego wysiłku. Najpierw stają 
się modne, a potem obowiąz-
kowe. A dlaczego? Ponieważ 
przesądy są grzechem. Czy 
szczęście rodzinne zależy  
od konkretnego miesiąca? 
Nie! Niemniej jednak takie 
przesądy są świetnym spo- 
sobem na ucieczkę od rzeczy-
wistości. 

Jako chrześcijanie musi-
my być świadomi, że „nikt 
nie może dwom panom słu-
żyć” (Mt 6, 24). Jezus po-
wiedział: „Poznacie praw-
dę, a prawda was wyzwoli”  
(J 8, 32). Prawda Chrystusa 
czyni człowieka wolnym nie 
tylko od grzechów, ale także 
od niepotrzebnych, szkodli-
wych przesądów.

Dla szczęśliwego życia 
rodzinnego ważna jest czy-
stość, wierność, zaufanie  
do siebie nawzajem, goto-
wość do przebaczenia i za-
akceptowania innego punk- 
tu widzenia, zdolność do 
kompromisów oraz wspól-
nego rozwoju duchowego i 
intelektualnego.  

A dla katolików maj to 
piękny miesiąc Maryjny, 
który jest bardzo dobrą oka-
zją, by powierzyć swoje życie 
małżeńskie Matce Bożej.

     grodnensis.by

 zadaj pytanie

Tytuł dzisiejszego roz-
ważania jest bardzo po-
wszechny w życiu wie-

lu z nas. Proponuję skupić 
się na efektach manipulacji  
w reklamie i nad tym, jaki ma 
na nas wpływ reklama. 

W dzisiejszych czasach 
jest coraz więcej osób, które 
mają trudności z właściwym 
planowaniem wydatków. Po-
mimo tego, że mamy coraz 
mniej pieniędzy w portfe-
lu, fakt nadmiernych i nie-
roztropnych zakupów może 
dotyczyć wielu z nas. Jest to 
efekt tego, że spotykamy się 
w życiu z różnego rodzaju 
manipulacjami, które świa-
domie i nieświadomie wpły-
wają na nasze życie. Niestety, 
nowoczesna reklama jest na-
sycona technikami manipu-

lacyjnymi. Przede wszystkim 
warto zauważyć, że wokół 
pojawia się coraz więcej du-
żych sklepów, zachęcających  
do ich odwiedzenia i oferu-
jących bardzo dużą liczbę 
różnych rzeczy związanych 
z prawie każdą dziedzi-
ną naszego życia. W takich 
sklepach możemy zjeść, od-
począć, uprawiać sport i iść 
na zakupy – krótko mówiąc, 
spędzić cały dzień, a może 
nawet tygodnie i oddać naj-
lepsze dni swego życia.

Nie ulega wątpliwości, że 
reklama odgrywa kluczową 
rolę w rozwoju gospodarki i 
jest bardzo ściśle związana  
z naszym życiem. Jako cieka-
wostka, pierwszą rzeczą, któ-
ra była reklamowana w Sta- 
nach był zegarek. Od tamte-
go czasu wiele się zmieniło i 
reklama zajmuje w codzien-
nym życiu wielu ludzi bar-
dzo znaczące miejsce. Tylko  
na początku reklama mia-
ła charakter informacyjny, a 
dzisiaj jest manipulacyjna. 
Niestety, niewiele mówi się  
o tym, że reklama ma również 
szkodliwy wpływ na człowie-
ka, a nawet więcej – agresyw-
nie wpływa na naszą psychikę.

Specjaliści od reklamy 
wykorzystują różne techni-
ki manipulacji, aby osiągnąć 
własne cele. Osoba podatna 
na taki wpływ jest już świa-
domie przekonana, że rekla-
ma pozwala jej na samodziel-
ne dokonywanie wyborów. 
Popełnia ona błąd, ponieważ 
reklama zajmuje się tworze-
niem iluzji, w którą po prostu 
zaczynamy wierzyć. 

Proponuję zapoznać się 
z popularnymi manipula-
cyjnymi metodami oddzia-
ływania na nasze myślenie:

1. Kształtowanie wize-
runku znajomości towaru. 
Na przykład w dużych skle-
pach na jednej półce znaj-
duje się wiele takich samych 
produktów, ale od różnych 
producentów, a my weźmie-
my taki, o którym słyszeliśmy 
wcześniej. 

2. Stworzenie iluzji 
świadomości proponowane-
go produktu. Osoba otrzy-
muje od producenta pewne 
informacje (mogą być nawet 
fałszywe), które odróżniają 
ten produkt od innych, a my 
wpadamy w pułapkę, że już 
wszystko wiemy o produkcie.

3. M a n i p u l o w a n i e  

faktami naukowymi, aby 
udowodnić, że produkt jest 
najlepszy.  

4. Nadanie produktowi 
pewnych społecznie istot- 
nych właściwości. Na przy-
kład dla mężczyzn reklamo-
wana jest woda toaletowa, 
która pomaga zdobyć kobiecą 
sympatię. W ten sposób po-
wstaje iluzja sukcesu, którą 
wielu lubi. Ponoć kupując 
drogi samochód, staniesz się 
osobą odnoszącą sukcesy.

5. Stworzenie mitu, że 
tak robią wszyscy.  

Każdy z nas powinien pa-
miętać, że reklama jest jak 
wirus, który szybko się roz-
przestrzenia. Dziś nie ulega 
wątpliwości, że reklama jest 
bardzo skuteczna i dobrze 
działa w naszym życiu. Ale 
działa na innym poziomie – 
nie na informacyjnym. Rekla-
ma wpływa na nas w ukryty 
sposób, po prostu tego nie 
zauważamy. Aby się o tym 
przekonać, proponuję spró-
bować przeprowadzić ekspe-
ryment: pewnego dnia pójść 
na zakupy do dużego sklepu, 
a innym razem do mniejsze-
go. Różnica będzie bardzo  
zauważalna.

POSZEDŁEM DO SKLEPU PO CHLEB,
A DO DOMU PRZYNIOSŁEM DWIE 

SIATKI Z ZAKUPAMI

 DOPOMÓC
 DOBRĄ RADĄ

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog

Bycie człowiekiem ozna-
cza bycie w relacji, by-
cie w interakcji z kimś. 

Inaczej, bardziej dociekliwie, 
„interakcja” – to kontakt, 
połączenie, dostosowanie, 
skoordynowana praca. Już  
od samego rana zaczynamy 
kontaktować się z innymi 
ludźmi: z rodziną, przechod-
niami, kolegami, przyjaciół-
mi – słowami, spojrzeniem 
lub kontaktem cielesnym,  
na przykład obejmując ko- 
goś. Bł. Kardynał Stefan Wy-
szyński powiedział: „Czło-
wiek ujawnia swoją osobo-
wość w sposobie traktowania 
innych”.

Nie możemy żyć bez re-
lacji, ponieważ jesteśmy 
stworzeni na obraz Boga: „A 
wreszcie rzekł Bóg: «Uczyń-
my człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam». [...] Stwo-
rzył więc Bóg człowieka na 
swój obraz, na obraz Boży go  
stworzył: stworzył mężczyznę  
i niewiastę” (Rdz 1, 26-27).

Słowo „nasz” pokazuje, że 
Bóg nie jest samotną i samo-
wystarczalną istotą. Bóg jest 
jeden w trzech Osobach Bo-
skich: Bóg Ojciec, Syn Boży i 
Duch Święty. Jest wspólnotą, 
wieczną wymianą miłości.

I On, Bóg Wszechmogący, 
nieskończenie doskonały i 
szczęśliwy, wzywa człowieka 
do życia w pełni, miłości i ra-
dości wraz z Nim. Jednocześ-
nie tak wywyższył nas wśród 
wszystkiego, co zostało stwo-
rzone, że obdarzył nas wol-
nością, abyśmy z własnej woli 
szukali Jego Oblicza. 

Teraz modne jest powie-
dzenie: „Najważniejszą oso-
bą w twoim życiu jesteś ty  

sam/sama”. I to jest prawda. 
Ponieważ jesteśmy ze sobą 
24/7. Niestety często zanie-
dbujemy poznanie siebie sa-
mego: naszych uczuć, myśli, 
nie rozumiemy nawet tego, 
co lubimy, a czego nie, cze-
go pragniemy, a czego nie. 
Całkowicie oddajemy się re-
lacjom z innymi ludźmi. Ale 
najważniejsza relacja w na-
szym życiu to „ja” i „Bóg”. 

Św. Augustyn modlił się: 
„Panie Jezu, pozwól mi po-
znać siebie i poznać Ciebie, a 
do niczego innego nie dążyć, 
jak tylko do Ciebie”. Wielu 
naukowców, zwłaszcza tych, 
którzy badają złożone neuro-
procesy zachodzące w ludz-
kim ciele, zaczęło myśleć  
o istnieniu kogoś większe-
go, kto mógłby to wszystko 
wymyślić i urzeczywistnić. 
„Dziękuję Ci, że mnie stwo-
rzyłeś tak cudownie, godne 
podziwu są Twoje dzieła. I 
dobrze znasz moją duszę”  
(Ps 138, 14).

Poznanie siebie ozna-
cza kontakt z duszą, sercem.  
W Biblii słowo „serce” często 
pojawia się obok słowa „my-
śli”: „A Jezus, znając ich my-
śli, rzekł: «Dlaczego złe myśli 
nurtują w waszych sercach?»” 
(Mt 9, 4). Dlaczego masz złe 
myśli o sobie? Dlaczego nie 
wierzysz, że Bóg kocha cię 
takim, jakim jesteś teraz?  
„Z całą pilnością strzeż  
swego serca, bo życie ma tam 
swoje źródło” (Prz 4, 23).

Tak więc, patrząc w głąb 
siebie, w tę tajemną i nie-
znaną głębię, gdzie może być 
ciemno i zimno, można spot-
kać się z doskonałą i bezin-
teresowną miłością, można 

spotkać Boga. Czeka na сiebie 
cierpliwie. Nie narzuca się. 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: 
jeśli kto posłyszy mój głos i 
drzwi otworzy, wejdę do nie-
go i będę z nim wieczerzał, a  
on ze Mną” (Ap 3, 20).

O swej miłości do człowie-
ka Bóg, który „wielokrotnie 
i na różne sposoby przema-
wiał niegdyś do naszych oj-
ców przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach prze-
mówił do nas przez Syna”  

(por. Hbr 1, 1-2). Wybrałam 
najkrótszą Ewangelię – we-
dług św. Marka – aby zoba-
czyć, jak żyje Jezus, jak komu-
nikuje się z ludźmi, co mówi, 
jak okazuje miłość. Ponieważ 
z roku na rok coraz trudniej 
jest nam kochać siebie, in-
nych i Boga. Jak powiedział 
jeden bardzo mądry człowiek: 
„Miłość jest zbyt fajna. Nie 
każdy zdoła to udźwignąć”.

Czytając Ewangelię, do-
strzegłam w Jezusie wielką 
pokorność, cierpliwość, przy-
jęcie drugiego człowieka z jego 
bólem, otwartość, życzliwość. 
A w jego oczach nie było ani 
odrobiny potępienia. Nauczał 
i uczy dobroduszności i po-
kory. Niestety w dzisiejszych 
czasach cierpliwość, pokora 
i miłosierdzie są uważane za 
słabość. To nie jest modne. 
W końcu musisz zrezygnować 
z czegoś, poświęcić się, a na 
świecie jest tyle „smacznych” 
rzeczy, tyle rozrywek. Oczy-
wiście wszystko nie jest złe…

Matka Teresa mówiła: 
„Prawdziwa miłość boli. [...] 
To musi być bolesne – kogoś 
kochać, męczące – zostawić 
go, i chcieć za niego umrzeć”. 
„Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (J 3, 16).

Czym więc jest miłość? 
Odpowiedziałabym tak: „Mi-
łość cierpliwa jest, łaskawa 
jest. Miłość nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się 
pychą” (1 Kor 13, 4). Jak Bóg 
jest cierpliwy wobec ciebie, 
bądź cierpliwy nie tylko wo-
bec innych ludzi, ale także 
wobec siebie.

MIŁOŚĆ – JAKA ONA JEST?
Bożena Panasiewicz
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Pracując z rodzinami i mło-
dymi parami, często spoty-
kam się z nieświadomością 

i niechęcią do wzięcia odpowie-
dzialności za swoje życie. Jednak 
pewne doświadczenie i wiedza po-
magają spojrzeć inaczej na siebie 
i współmałżonka, spojrzeć praw-
dziwie i z miłością. Jednym z waż-
nych aspektów życia rodzinnego w 
prawdzie przed sobą nawzajem są 
metody rozpoznawania płodności.

Metody rozpoznawania płod-
ności to nie tylko fizjologia i 
przestrzeganie zasad. Jest to styl 
życia, który otwiera pewne ho-
ryzonty relacji dla małżonków, 
prowadzi do wzajemnego pozna-
nia siebie nawzajem i pełnego 
wzajemnego zaufania. Dialog jest 
tym, co powstaje w rodzinach, 
które podążają ścieżką życia 
zgodnie z naturą.

Dialog dwóch kochających 
serc w takich rodzinach wygląda 
mniej więcej tak:

– Kochanie, szanuję twoją 
płodność, twoją fizjologię, twoją 
żeńską esencję, którą Bóg stwo-
rzył.

– Kochanie, szanuję cię. Je-
stem wdzięczna, że akceptujesz 
mnie tą kobietą, którą Bóg mnie 
stworzył.

– Kochanie, nie chcę, żebyś 
żyła w strachu przed poczęciem, 
a jednocześnie w strachu przed 
intymnością małżeńską.

– Kochanie, szczerze się cieszę, 
że nasza intymność jest otwarta, 
bez strachu i przeszkód, czekam 
na nasze spotkania i chcę być  
z tobą w jedności duszy i ciała.

– Moja żono, kocham cię, 

więc nie pozwolę ci zaakcepto-
wać tego, co zabija twoją płod-
ność i kobiecość.

– Mój mężu, dziękuję, że trosz-
czysz się o mnie, o moje zdrowie, 
czuję to i bardzo to doceniam.

– Kochanie, biorę odpowie-
dzialność za każde nasze poczę-
te dziecko, szanuję je i chcę, aby 
przyszło w najlepszym czasie dla 
naszej rodziny.

– Kochanie, obok ciebie czuję 
się jak prawdziwa kobieta, po-
nieważ mogę być słaba, oddając 
ostatnie słowo w rozwiązywaniu 
ważnych problemów w twoje sil-
ne ręce.

– Jedyna moja, ufam ci bez-
granicznie i oddaję ci moją duszę 
i ciało.

– Jedyny mój, ufam ci bezgra-
nicznie i oddaję ci moją duszę i 
ciało.

Życie w zgodzie ze sobą i pla-
nem Stwórcy jest radością na całe 
życie, która zwielokrotnia miłość, 
zaufanie i szacunek. Ale dlaczego, 
skoro wszystko jest tak piękne i 
wspaniałe, niewiele rodzin wybie- 
ra tę radość na całe życie? 

Po pierwsze, strach przed od-
powiedzialnością. Trudno jest 
wziąć odpowiedzialność za swoje 
życie, ponieważ wszystkie działa-
nia i wybory niosą konsekwencje 
– dobre i nie. Łatwiej jest żyć „za-
mykając oczy”, zrzucając odpo- 
wiedzialność na świat zewnętrzny. 
W końcu, jeśli nie biorę odpowie-
dzialności, konsekwencje mnie 
nie dotyczą. Jak często słyszę – 
„nie ma innego wyboru niż anty-
koncepcja”. Zaczynam tłumaczyć 
i spotykam się z tym, że osoba 
nie jest gotowa żyć własnym ży-
ciem, chce „jak wszyscy”, nie chce  

rozmawiać z małżonkiem, po-
nieważ jest przyzwyczajona. Zro-
bienie czegoś nowego polega na 
wyjściu ze „strefy komfortu” i 
spojrzeniu na swoje małżeństwo 
w prawdzie. Prawda jest zawsze 
jedna. Są dwie dorosłe osoby, któ-
re założyły rodzinę. Kochają jeden 
drugiego. Z ich miłości może po-
wstać nowe życie. To fakt, jeste-
śmy tak stworzeni. Płodność mał-
żeńska jest wspólna, lecz nie taka 
sama – to zdolność mężczyzny i 
kobiety do przekazywania życia. 
Jeśli nie wdawać się w szczegóły, 
to wspólna płodność trwa co naj-
mniej 6 dni. Jest to czas, w którym 
małżonkowie mogą zostać rodzi-
cami. Bóg wymyślił tak mądrze, 
że nie po każdym stosunku mąż 
i żona mogą zostać mamą i tatą. 
Należy tylko nauczyć się rozpo-
znawać oznaki płodności, które 

ciało daje kobiecie. 
Po drugie, aby nauczyć się me-

tod rozpoznawania płodności i 
pewnie z nich korzystać, potrzeba 
czasu i wysiłku. Lecz dzisiaj ludzie 
nie mają czasu, ponieważ gdzieś 
się spieszymy, wykonywujemy 
jednocześnie kilka czynności, czę-
sto żyjemy nieświadomie. Jeśli na-
prawdę jest coś dla nas ważne, to 
znajdziemy czas: na ulubiony film, 
spotkanie z przyjaciółmi, odpo-
czynek. Jeśli jednak nie rozumie-
my na ile jest coś ważne, będziemy 
zwlekać lub uciekać. Tak więc na-
uka wymaga czasu, ponieważ nale-
ży zrozumieć, jak działa fizjologia 
płodności mężczyzny i kobiety, 
stopniowo odkrywać wszystkie 
tajemnice metody i wprowadzać 
je w życie. Jeśli chcemy nauczyć 
się prowadzić samochód, idziemy 
do szkoły nauki jazdy, uczymy się 

zasad ruchu drogowego, a następ-
nie uczymy się z instruktorem  
na autodromie, w mieście, potem 
są egzaminy – i tylko wtedy, gdy 
pomyślnie je zdamy, możemy sa-
modzielnie prowadzić samochód. 
Ucząc się metod rozpoznawania 
płodności, spotykamy się z jeszcze 
większą odpowiedzialnością niż 
prowadzenie samochodu. Spo-
tykamy się z odpowiedzialnością 
wobec nowego życia. Aby nie była 
ciężarem, lecz radością, potrze-
ba czasu i konkretnych kroków  
w nauce.

Bóg wzywa każde małżeństwo 
do szczęśliwego życia. Bóg wzywa 
każdego z nas do życia w zgodzie 
ze sobą, ze sobą nawzajem i z na-
turą. Bóg cudownie nas stworzył, 
abyśmy mogli żyć razem i cieszyć 
się z bycia razem w jedności duszy  
i ciała.

METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI: 
DIALOG DWÓCH KOCHAJĄCYCH SERC

Weronika Rogacz – katoliczka, szczęśliwa żona i matka trójki dzieci, psycholog i doradca rodzinny. Wraz z mężem 
opracowała i prowadzi kurs nauczania objawowo-termicznej metody rozpoznawania płodności. W celu uzyskania 
informacji lub konsultacji można skontaktować się z Panią Weroniką za pośrednictwem jej konta na Instagramie 
@veronikarogach (psycholog rodzinny).

ekologiA życia
małżeńskiego

 Ks. Jerzy Martinowicz, kapłan obrządku rzymskokatolickiego

15 maja – komentarz do Liturgii Słowa
na V Niedzielę Wielkanocną (Dz 14, 21-27; Ap 21, 1-5; J 13, 31-35) 

Żyć miłością
Liturgia słowa V Niedzieli Wielkanocnej zaprasza nas, abyśmy na swoje 

życie spojrzeli zupełnie inaczej niż dotychczas, zwłaszcza na relacje z innymi 
ludźmi. Jezus mówiąc „dzieci” do swoich uczniów, czyli do nas, mówi w spo-
sób bardzo serdeczny i ciepły, podkreślając, że dla Niego każdy z nas jest waż-
ny. Żegna się z uczniami, gdyż za parę godzin, umierając na krzyżu, przeżyje 
dramat samotności, nieobecności drugiego człowieka, i dlatego Jezus zostawia 
Nam przykazanie miłości.

Jedną z najtrudniejszych chwil w życiu człowieka jest samotność. Często boi-
my się jej, zwłaszcza wtedy, gdy w jakiś sposób zostajemy na nią skazani. Także 
wtedy możemy uciekać od przyjaźni z Bogiem, a Jezus mówiąc: „Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34), zaprasza nas, aby-
śmy nigdy nie czuli się samotni, gdyż zawsze w naszym życiu obecny jest Bóg.

To przykazanie miłości jest Jego darem, gdyż tą miłością, którą nam daje 
jest On sam. Wtedy nawet życie przeżywane samemu nie jest samotnością, po-
nieważ jest życiem razem z Chrystusem. Wzajemnie się miłować oznacza, aby 
uczyć się miłości Chrystusa, gdyż Jezus zachęca nas do tego, abyśmy mieli taką 
miłość, jaką ma Bóg Ojciec do Jezusa i jaką Jezus ma dla nas. Wielu z nas po-
wie, że to niemożliwe, ale Jezus zachęca nas do okazywania szacunku drugiemu 
człowiekowi. Mówiąc obrazowo zachęca nas, abyśmy umieli zauważyć drugiego 
i podać mu kubek wody wtedy, gdy tego potrzebuje.

Taka postawa wymaga w naszym życiu szukania Chrystusa, ponieważ każ-
dy z nas jest spragniony tej miłości jak łania, która szuka wody ze strumienia. 
Jesteśmy jej spragnieni, aby tą miłością dzielić się z innymi. Trwajmy konse-
kwentnie w nauce Jezusa. Eucharystia niech będzie zawsze dla nas  pomocą 
i punktem odniesienia. Podczas niej karmimy się miłością Chrystusa, abyśmy 
sami tą miłością żyli.

22 maja – komentarz do pierwszego czytania
na VI niedzielę Wielkanocną (Dz 15, 1-2. 22-29)

Kościół i synodalność
Kościół jest wspólnotą, która stale się uczy. W czytaniu z Dziejów Apo-

stolskich słyszymy, jak Kościół uczy się rozwiązywać kryzysy. Kryzys nastąpił,  
gdy niektórzy chrześcijanie wywodzący się z Żydów zaczęli uczyć byłych 
pogan o potrzebie przestrzegania całego prawa Mojżesza. „Kiedy doszło  
do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postano-
wiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego 
sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi 
wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci:  
Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i 
Pawłem” (Dz 15, 2. 22).

W rozwiązaniu kryzysu biorą udział Apostołowie, starsi i cała wspólnota 
uczniów Chrystusa. Dziś nazywamy taką drogę synodalną, i wraca do niej 
Kościół katolicki. Na przykład, gdy w ramach przygotowań do Synodu Bi- 
skupów 2023 roku odbył się etap diecezjalny, każdy chętny mógł wziąć w nim 
udział, wypełniając specjalny kwestionariusz. Wszyscy – wierzący, kapłani  
i biskupi – jesteśmy odpowiedzialni za los Kościoła.

W Kościele tradycji bizantyjskiej synodalność od dawna zajmowała bar-
dzo ważne miejsce. Nic dziwnego, że pierwsze światowe sobory miały miejsce 
na chrześcijańskim Wschodzie. W średniowiecznym Konstantynopolu kwe-
stie teologiczne były omawiane nie tylko przez uczonych teologów w salach  
akademickich, ale także przez zwykłych mieszczan na placach i rynkach. 
Niestety, czasami synodalność ta przybierała bolesne formy, gdy większość 
przyjmowała heretycką doktrynę i tłum wypędzał ze świątyń tych kapłanów  
lub biskupów, którzy głosili prawdziwą naukę. Dlatego tak ważne jest, by 
trwać w nauce Apostołów oraz pokoju i wzajemnym zrozumieniu (po grecku – 
synergia) pomiędzy świeckimi a duchowieństwem. 

 O. Andrzej Krot, kapłan obrządku greckokatolickiego

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

     ciąg dalszy ze str. 1
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 Z głębi serca

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy  
Kościoła na Białorusi
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Odszedł do wieczności Stanisław 
Szuszkiewicz – znany białoruski uczo-
ny, działacz polityczny i społeczny, któ-
ry doprowadził do powrotu katolickich 
świątyń wiernym. Wśród nich jest kościół  
katedralny Imienia Najświętszej Maryi 
Panny oraz kościół świętych Szymona i 
Heleny (czerwony kościół) w Mińsku.

Był synem białoruskiego pisarza Sta-
nisława Szuszkiewicza, represjonowa-
nego przez władze sowieckie. Zajmował 
się naukami fizyczno-matematycznymi i  
fizyką jądrową. Był deputowanym ludo-
wym ZSRR i BSRR. 18 października 1991 
roku Stanisław Szuszkiewicz został wy-
brany na przewodniczącego Rady Najwyż- 
szej i został faktycznie pierwszym przy-
wódcą niepodległej Białorusi, która w tym 
czasie była republiką parlamentarną.

Stanisław odszedł do życia wiecznego 
3 maja w Mińsku mając 87 lat. Wieczny 
odpoczynek racz mu dać Panie…

„A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy 
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” 
(Mt 5, 39).

Tej zasady nie należy rozumieć w tym 
sensie, że Jezus zabrania samoobrony i 
nakazuje chrześcijaninowi, aby za każ-
dym razem nadstawiał głowę. Jezus sam 
dostał po twarzy podczas przesłuchania  
u Annasza. Czy nadstawił drugi poli-
czek? Nie! Temu, który uderzył, zadał 
pytanie: „Jeżeli źle powiedziałem, udo-
wodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, 
to dlaczego Mnie bijesz?”. Nie chodzi 
o nadstawianie twarzy do bicia, ale  
o to, aby osobie używającej siły fizycz-
nej przeciwstawić moc siły moralnej, 
która jest znacznie silniejsza niż prze-
moc fizyczna. „Błogosławieni cisi, albo-
wiem oni na własność posiądą ziemię”. 
Jezus udowodnił, że siła moralna jest 
znacznie silniejsza niż przemoc.

1 maja w sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Trokielach odbyły 
się główne obchody Diecezjalnego Dnia 
Matki.

Tego dnia wielu wiernych z różnych 
zakątków diecezji przybyło do sank-
tuarium w Trokiel ach, aby modlić się  
za najbliższą osobę – swoją matkę.  
Niektórzy przybyli pieszo z Lidy, a tak- 
że z innych miejsc.

Zwieńczeniem uroczystości była 
Msza św., którą odprawił biskup gro-
dzieński Aleksander Kaszkiewicz w in- 
tencji wszystkich matek diecezji: za-
równo żywych, jak i tych, które już ode-
szły do wieczności.

Aktualne wiadomości,
zdjęcia, wideo.

Dowiedz się więcej  o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

redakcja
białoruska

Papież mówił o wysiłkach, jakie 
podejmuje wraz z kardynałem Pie-
tro Parolinem, sekretarzem stanu,  
w celu zakończenia działań wojen- 
nych na Ukrainie. W pierwszym dniu 
wojny dzwonił do Zełenskiego. Na-
stępnie udał się do rosyjskiego amba-
sadora przy Watykanie, aby poprosić  
o wyjaśnienia i wezwać do pokoju.  
Następnie do Kremla wysłano wiado-
mość z prośbą o spotkanie z Władimi-
rem Putinem w Moskwie. Jednak wciąż 
nie ma odpowiedzi. 

Papież opowiedział o swojej 40-mi-
nutowej rozmowie z patriarchą Cyry-
lem. „Przez pierwsze dwadzieścia mi-
nut czytał mi wszystkie uzasadnienia 
wojny. Słuchałem i powiedziałem: Nic 
z tego nie rozumiem. Bracie, nie jeste-
śmy urzędnikami państwowymi, nie 
możemy używać języka polityki, ale  
języka Jezusa”.

czasopismo
religijne

CZCIGODNEMU KSIĘDZU REDAKTOROWI
JERZEMU MARTINOWICZOWI
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia. 
Niech Księdza życie będzie wypełnione światłem 
i miłością, a Zbawiciel prowadzi wspaniałą dro-
gą kapłańską. Życzymy mocnego zdrowia, nie-
ustannej opieki Matki Najświętszej i błogosła-
wieństwa od Pana Jezusa.

Redakcja „Słowo Życia”

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
STANISŁAWOWI PYTELOWI
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bo-
żego na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, 
siły, wytrwałości i niegasnącego zapału w pracy 
na niwie Pana. Niech dobry Bóg wynagrodzi Cię 
mocnym zdrowiem, a Matka Boża obdarza cie-
płem i łaskawością swojego serca.

Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym

z Wasiliszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
STANISŁAWOWI ŁABANOWI 
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze ży-
czenia: dobrego zdrowia, obfitych darów i łask 
Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i 
świętego patrona na co dzień. Niech radość, mi-
łość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Two-
im sercu.

Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym 

z Bieniakoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
WITALEMU PIETKIEWICZOWI 
z okazji urodzin składamy serdeczne życze-
nia: błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa 
na co dzień, mocnego zdrowia, siły, mądrości i  

cierpliwości na drodze kapłańskiej, na którą Cię 
powołał Bóg Wszechmogący. Niech Jezus Miło-
sierny przytula Cię do swojego Najświętszego 
Serca, Duch Święty nieustannie udziela swych 
darów, a Najświętsza Maryja Panna otacza mi-
łością i opieką.

Rodzina Łopuszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI 
ALEKSANDROWI SIEMIŃSKIEMU
z okazji imienin i nadchodzących urodzin ży-
czymy dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha 
Świętego i niezbędnych łask Bożych na każdy 
dzień. 

Wierni parafii Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny we wsi Kiemieliszki

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
STANISŁAWOWI ŁABANOWI
z okazji imienin składamy najserdaczniejsze ży-
czenia. Niech święty paton codziennie się Tobą 
opiekuje, Matka Boża otacza swoim macierzyń-
skim płaszczem, Bóg Wszechmogący obficie 
darzy swoimi łaskami, a Duch Święty napełnia 
darami każdy dzień Twojego życia i posługi ka-
płańskiej.

Rodzina Staniewskich z Grodna

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
ANDRZEJOWI AGIELOWI
z okazji 20. rocznicy posługi kapłańskiej oraz 
urodzin składamy moc serdecznych życzeń. 
Niech zdrowie będzie mocne, siły twórcze – nie-
skończone, a radość z owoców pracy – codzien-
na. Niech Cię zawsze oświecają promienie Mi-
łosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka 
Maryi Panny, Jezus króluje w Twoim sercu i ob-
darza potrzebnymi łaskami, a święci patronowie 
niestrudzenie opiekują się Tobą. Dziękujemy  

za szczere modlitwy, otwarte serce, życzliwość, 
dobroć, cierpliwość, wspaniały uśmiech oraz 
troskę o ludzi i kościół.

Rodzina Snopko, Lida-Industrialny

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI ROMANOWSKIEMU 
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia na 
długie lata, sił i cierpliwości. Życzymy zawsze 
trwać z modlitwą i nieść świat Bożej miłości 
wszystkim potrzebującym. Niech Twoje dobre i 
czułe serce będzie wypełnione radością, miłoś-
cią i wiarą, a moc Słowa Bożego pomaga być 
mądrym przewodnikiem na drodze kapłaństwa. 
Niech święty patron kieruje Twe kroki tam, gdzie 
panuje niewiara, abyś niósł ludziom wiarę i na-
dzieję. Zawsze pozostawaj takim dobrym i wraż-
liwym księdzem o wielkim sercu.

Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, Grodno-Południowy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
PAWŁOWI URBANOWI 
z okazji urodzin i kolejnej rocznicy święceń ka-
płańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Twoja droga życiowa będzie oświecona 
promieniami Miłosierdzia Bożego, Matka Boża 
opiekuje się Tobą i otula ciepłem swojego Ser-
ca, Jezus Chrystus napełnia radością, miłością 
i pokojem, a Duch Święty opromienia światłem 
i obficie udziela swych darów. Życzymy również 
mocnego zdrowia, optymizmu, pogody ducha 
oraz życzliwych ludzi obok.

Wierni parafii 
św. Józefa w Grodnie

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania i łączenia życzeń.

Drodzy Czytelnicy!
Gazetę można wesprzeć materialnie lub wysłać darowiznę za życzenia za pomocą elektronicznego przelewu pocztowego na adres redakcji:

Grodno 230025, ul. K. Marksa 4 – na imię ks. Jerzego Martinowicza. 

Wasze wsparcie jest bardzo ważne dla gazety. Niech Bóg wam wynagrodzi!


