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I Synod Diecezji 
Grodzieńskiej

Spłonął, zapalając 
serca

„Duch Święty podtrzymuje młodość serca”. Papież Franciszek
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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Jedną z fundamentalnych prawd wiary chrześcijańskiej jest wcielenie Syna Boże-
go. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Pan Jezus w bardzo 
konkretny i namacalny sposób wszedł w dzieje ludzkości, aby ją odkupić. „Nie można 
więc wątpić, że Chrystus miał prawdziwe Ciało ze wszystkimi ciała właściwościami, 
wśród których najwyższa jest miłość. Nie można wątpić, że miał także serce fizyczne, 
naszemu podobne, bo bez tej najwspanialszej części ciała życie ludzkie nie mogłoby 
istnieć, także jeśli chodzi o uczucia. [...] Słowo Boże przyjęło naturę ludzką, prawdzi-
wie, doskonale ludzką i uformowało sobie serce cielesne, które podobnie jak nasze, 
może cierpieć, być przebite, zranione” (Pius XII, Haurietis aquas).

OTO SERCE, 
KTÓRE TAK 

BARDZO
UMIŁOWAŁO 

LUDZI

 ciąg dalszy na str. 3
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Ks. Jerzy Martinowicz 

Serce Jezusa również 
bije intensywnie. Żywo 
reaguje na wszystkie 
cienie i blaski ziem-
skiego bytowania, przy-
śpiesza w obliczu zła  
i niegodziwości, boleś-
nie się ściska w godzi-
nie zdrady i opuszczenia 
przez najbliższych, a za-
razem radośnie się unosi  
w chwili miłującego 
spotkania. Jest cierpli-
we jak serce matki, któ-
ra wpatruje się w swoje 
dziecko, pełne łaskawo-
ści i nieskończonych da-
rów. 

To Serce nie za-
zdrości, lecz raduje się  
z najmniejszej iskierki 

dobra, rozbłysłej w ży-
ciu człowieka. Nie szuka 
poklasku ani pierwszych 
miejsc. Nigdy się nie 
pyszni. Nie szuka swego, 
wszystko oddając uko-
chanemu stworzeniu. 
Nie unosi się gniewem  
i nie pamięta złego, 
mimo że było wiele razy 
zdradzane. Jego pieś-
nią jest prawda, a każda 
niesprawiedliwość za-
daje mu ranę. To Serce 
wszystko znosi. Wszyst-
ko przetrzyma. Jest tak 
mocne, że nawet prze-
kłute bije dalej, gdyż 
jak pisze św. Paweł, mi-
łość nigdy nie ustaje  
(por. 1 Kor 13, 8). 

Serce Chrystusa za-
wsze bije z miłości  
do człowieka w niekoń-
czącym się refrenie: „To 
jest Ciało Moje za was 
wydane. . . To jest Krew 
moja za was wylana. . .” 
(por. 1 Kor 11, 23-26). 
Daje kolejną szansę, gdy 
tylko człowiek o nią po-
prosi. Jednak zawsze go-
towe zaspokoić wszelkie 
ludzkie potrzeby doma-
ga się ono konkretnej 
odpowiedzi. Uczy, że 
trzeba otworzyć własne 
serce na innych i za-
cząć dzielić się miłością. 
Wtedy uda się inaczej 
popatrzeć na otaczają-
cy świat, doświadczyć 

Bożego pokoju i chwili 
wytchnienia. Jarzmo sta-
nie się lekkie, choć po-
zostanie jarzmem. Prze-
baczenie ułagodzi ból, 
choć rana nadal będzie 
dolegała. Zniknie wzgląd  
na osoby i podział na bo-
gatych i biednych, ułom-
nych i pełnowartościo-
wych. . . Tempo życia się 
spowolni. Codzienność 
stopniowo stanie się 
głębsza, bardziej zor-
ganizowana, uporząd-
kowana. Doświadczymy 
dotyku Jezusa, który 
przemieni nasze serca.

Otwarte
Serce Boga 

Drodzy Czytelnicy!

Przeżywamy miesiąc poświęcony Sercu Chrystusowemu. Mamy szczególną okazję, by  
z miłością i zaufaniem uciec się do Jezusa, który myśli o nas, wszystko wie i bezgranicz-
nie kocha. Niech czerwcowe nabożeństwo ukaże godną postawę wobec Wszechmocnego  
i bliźniego. Zanurzajmy się w słowach Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w 33 we-
zwaniach której została zawarta nieskończona dobroć Boża. Czerpmy jak najwięcej z tego 
Źródła miłosierdzia, by w wyniku stać się katalizatorami dobra i miłości dla innych. 

Ks. Jerzy Martinowicz

Jesteśmy świadkami tego, jak życie nieustannie przyspiesza. Raz rozpę-
dzonej maszyny postępu nikt już nie ma odwagi zatrzymać... Człowiek poru-
sza się w tempie, które niebezpiecznie wzrasta. Jego serce bije rytmem przy-
spieszonej codzienności, starając nadążyć za tym, co jest dla niego ważne.  

SŁOWO REDAKTORA

 
J 17, 20-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy 
oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze 
Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,  
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat 
uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą 
Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak 
jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! 
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty 
Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie 
umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi 
dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli 
chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie 
przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat 
Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni 
poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje 
imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty 
Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA     
Doskonała jedność Ojca i Syna jest żywym i wiecz-

nym wzorem jedności chrześcijan. Jesteśmy zjedno-
czeni z Jezusem przez wiarę i miłość, przez sakramenty 
i całe życie, a przez Niego z Bogiem Wszechmogącym. 
Św. Paweł Apostoł mówi, że jesteśmy „zrośnięci”  
z Chrystusem w nadprzyrodzony i niepojęty dla nas 
sposób. Jako chrześcijanie „pochodzimy” z Krwi Zba-
wiciela. On nas trzyma w objęciach. Współistniejemy 
z Nim, z Niego i w Nim. 

Jednak jedność chrześcijaństwa, która wyrasta  
z komunii z Jezusem, nie może pozostać tylko poboż-
nym życzeniem, lecz powinna kształtować całe życie 
człowieka. Musi być realizowana w jego sercu i postę-
powaniu, we wzajemnej miłości, zrozumieniu, cierpli-
wości, wyrzeczeniu, pomocy i przebaczeniu. 

Świat stanie się światem Bożym tylko wtedy, gdy 
naśladowcy Chrystusa będą stanowili jedno. Zatem 
modlitwa o jedność i praca nad tym jest pierwszym 
obowiązkiem chrześcijanina. Prośmy Pana, abyśmy 
wszyscy zachowali jedność Ducha dzięki więzi, którą 
jest pokój (por. Ef 4, 3). 

  

Czy troszczę się o jedność i pokój
w swoim otoczeniu?

Jakie podejmuję inicjatywy,
aby wszyscy stanowili jedno?

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

J 7, 37-39

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta 
Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: 
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech 
przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki 
wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział 
to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący  
w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, 
ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

ZAPALIĆ OGIEŃ MIŁOŚCI   
Chrystus zesłał Ducha Świętego, aby miłość Boża 

została rozlana w ludzkich sercach. Pocieszyciel zo-
stał posłany do każdego z nas, choć może nie za-
wsze czujemy, że my również otrzymaliśmy tę łaskę. 
Udziela On hojnych darów, dzięki którym w wyzna-
waniu tej samej wiary jednoczy wszystkie ludy i na-
rody rozproszone po całym świecie. Ten, kto otwiera 
się na działanie łaski, staje po stronie Boga, dla któ-
rego nie ma nic niemożliwego.

Duch Święty nie pragnie prześladowań, nie głosi 
terroru. Działa tam, gdzie nie ma gwałtu. Zwycięża 
poprzez prawdę miłości. Pragnie, by ludzie pozbyli 
się lęków, by dojrzewali w człowieczeństwie, które 
ma moc odnawiać ziemię. 

Prośmy więc Pocieszyciela, aby przyszedł do serc 
wiernych i zapalił w nich ogień swojej miłości!  

 
Jaką rolę w moim życiu odgrywa Duch Święty? 

Który z owoców Ducha Świętego chciałbym 
w sobie rozwijać w sposób szczególny?

Ks. Jerzy Martinowicz 

Komisja Synodalna ds. Życia Konsekrowanego 
zaprasza do pogłębionej refleksji nad życiem zakon-
nym przez przypomnienie syntezy nauczania Kościoła 
na ten temat oraz przyjrzenia się różnym jego for-
mom. Komisja podkreśla znaczenie rozkwitającego 
na Grodzieńszczyźnie starożytnego stanu dziewic 
Bogu poświęconych oraz rozwoju stanu wdów kon-
sekrowanych. Przedstawicielki tych wspólnot łączą 
się szczególną więzią z lokalnym Kościołem, któremu 
służą z poświęceniem, ale pozostając w świecie.

Członkowie komisji rozważają też pytanie, co oso-
by zakonne mają do zaoferowania Kościołowi gro-
dzieńskiemu współcześnie; wskazują dzisiejsze we-
zwania i oczekiwania wobec życia konsekrowanego, 
proponując nowe rozwiązania spraw wymagających 
zmian. Wskazanym dla dobra duchowego Kościoła  
na Grodzieńszczyźnie jest erygowanie za zezwoleniem  

Stolicy Apostolskiej klasztorów o charakterze kon-
templacyjnym. Przez trwanie w samotności i milcze-
niu, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie liturgii, 
praktykę ascezy osobistej, modlitwę, umartwienie i 
komunię braterską powołani do nich mogliby składać 
miejscowemu Kościołowi szczególne świadectwo mi-
łości Pana i człowieka oraz wypraszać łaski potrzeb-
ne do działalności duszpasterskiej. 

Dar życia konsekrowanego w całej różnorodności 
jego charyzmatów i instytucji jest wielkim dobrem  
i bogactwem dla całego Kościoła powszechnego. Po-
sługa osób zakonnych jest mocno obecna na różnych 
przestrzeniach. Podczas I Synodu Diecezjalnego za-
chęca się wiernych do żarliwej modlitwy, by pogłębić 
rozumienie charyzmatycznej natury życia zakonnego, 
a nie tylko jego wymiaru apostolskiego.

W trudnym okresie po 1991 roku, gdy na terenie nowo powstałej diecezji grodzieńskiej 
brakowało prezbiterów, męskie i żeńskie wspólnoty zakonne podjęły trud pracy duszpaster-
skiej i katechetycznej, co w dużej mierze przyczyniło się do odrodzenia Kościoła na naszych 
terenach. Posługa przedstawicieli wielu zgromadzeń nadal ubogaca wiernych Grodzieńszczy-
zny. Zgodnie z charyzmatem swoich założycieli kontynuują oni misję poprzedników. 

Komisja
ds. Życia Konsekrowanego
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Jezus umiłował nas 
jako pierwszy, umi-
łował nas pomimo 
naszych kruchości, 
naszych ograniczeń 
i ludzkich słabości. 
To On uczynił nas 

godnymi Jego miłości, która 
nie zna granic i nigdy się nie 
kończy. Dając nam nowe przy-
kazanie, prosi nas, abyśmy się 
wzajemnie miłowali nie tylko  
i nie tyle naszą miłością, ile Jego 
miłością, którą Duch Święty 
wlewa do naszych serc, jeśli bła-
gamy Go z wiarą. W ten sposób  
– i jedynie w ten sposób – mo-
żemy miłować się wzajemnie nie 
tylko tak, jak sami miłujemy, 
ale jak On nas umiłował, to jest 
o wiele więcej. […] Ta miłość 
sprawia, że stajemy się nowy-
mi ludźmi, braćmi i siostrami  
w Panu, i czyni nas nowym 
Ludem Bożym, Kościołem,  
w którym wszyscy są powołani, 
by kochać Chrystusa i w Nim 
miłować się wzajemnie.
Miłość, która objawia się  
w krzyżu Chrystusa i do której 
przeżywania On nas wzywa, jest 
jedyną siłą, która przemienia 
nasze serce kamienne w serce  
z ciała; która czyni nas zdolnymi 
do miłowania naszych nieprzy-
jaciół i przebaczania tym, którzy 
nas skrzywdzili; która sprawia, 
że postrzegamy drugiego jako 
obecnego lub przyszłego człon-
ka wspólnoty przyjaciół Jezu-
sa; która pobudza do dialogu  
i pomaga nam siebie nawzajem 
wysłuchiwać i poznawać. Miłość 
otwiera nas na innych, stając 
się podstawą ludzkich relacji. 
Uzdalnia do przezwyciężania 
barier naszych własnych sła-
bości i uprzedzeń, tworzy mosty, 
uczy nowych dróg, wyzwala 
dynamizm braterstwa. 

Fragment przemówienia przed 
modlitwą „Regina Coeli”

w Watykanie, 19.05.2019

Papież Franciszek

Jestem przeko-
nany, że każdy  
z nas, bez wyjąt-
ku, niejeden raz  
w życiu doświad-
czył, jak nieskoń-
czenie wielka i głę-

boka jest matczyna miłość Maryi, 
jak czuła i troskliwa jest Jej 
opieka, jak potężne i niezawodne 
jest Jej wstawiennictwo za nami 
u Boga. Przypadający w tym 
roku podwójny Jubileusz trokiel-
skiego sanktuarium jest dobrą 
okazją, aby dziękować Panu za 
dar Maryi jako Matki wszyst-
kich ludzi, za drogie naszym 
sercom sanktuarium w Tro-
kielach, które jest wymownym 
świadectwem obecności Niepo-
kalanej w dziejach naszych ziem  
i w życiu naszych poprzedników, 
a w ostatnich dziesięcioleciach 
stało się także symbolem opieki 
Matki Bożej nad młodym Koś-
ciołem grodzieńskim. Tegoroczny 
Jubileusz jest również zachętą, 
abyśmy jeszcze gorliwiej, z jesz-
cze większą wiarą i wytrwałoś-
cią zanosili prośby i błagania  
do Maryi, pokładając ufność w jej 
macierzyńskim wstawiennictwie.

Już teraz zapraszam Was 
wszystkich, drodzy Diecezja-
nie, na uroczystości jubileu-
szowe, które odbędą się w Tro-
kielach w dniach 12-13 lipca.  
[…] Na duchowe przygotowanie, 
a także na codzienne pogłębianie 
żywej i szczerej pobożności ma-
ryjnej każdemu z Was z serca 
błogosławię.

Fragment Listu
Pasterskiego z okazji nad-

chodzących uroczystości
jubileuszowych w Trokielach

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

OTO SERCE,
KTÓRE TAK BARDZO 
UMIŁOWAŁO LUDZI

DLACZEGO
WŁAŚNIE SERCE?

W Piśmie Świętym 
słowo „serce” jest rozu-
miane jako cały czło-
wiek, oznacza jego życie 
wewnętrzne, to co jest 
najbardziej osobiste. Nie 
znajdziemy tam za dużo 
wspomnień o Sercu Jezu-
sa, ale mamy jego świad-
ków. Przede wszystkim 
jest nim Dziewica Ma-
ryja, która w swoim ło-
nie poczęła i wydała na 
świat Zbawiciela. Ona 
jako pierwsza odczu-
ła bicie Boskiego Ser-
ca, Jemu w miłości całe 
życie poświęciła, służąc 
aż po krzyż. Świadkiem  
jest również św. Jan Apo-
stoł, który podczas ostat-
niej wieczerzy spoczy- 
wał na piersi Jezusa  
(por. J 13, 23) i słyszał bi-
jące Serce Boga. Gdy po 
śmierci jeden z żołnie-
rzy przebił Chrystusowi 
bok, umiłowany uczeń 
zobaczył, jak wytrysnę-
ły z niego krew i woda  
(por. J 19, 34).

Serce to symbol miło-
ści, która jest istotą Trój-
cy Świętej. Bóg wszystko 
stworzył z miłości i z mi-
łości też wszystko odku-
pił. „Bóg jest miłością” 
(1 J 4, 8). A więc ona też 
najpełniej określa osobę 
Syna Bożego. „Gdy ad-
orujemy Serce Jezusa, to  

w nim i przezeń adoruje-
my niestworzoną miłość 
Bożego Słowa” (Pius XII, 
Haurietis aquas). Cześć 
okazywana dla Serca 
Pana jest kontemplacją 
Jego miłości, przejawia-
jącą się w naśladowaniu 
Chrystusa: „Uczcie się 
ode Mnie, bo jestem ci-
chy i pokorny sercem” (Mt 
11, 29).

Miłością biło Serce 

Zbawiciela w Nazarecie, 
gdy w domu Maryi i Józe-
fa „Jezus [. . .] czynił postę-
py w mądrości, w latach  
i w łasce u Boga i u ludzi” 
(Łk 2, 52). Z Sercem prze-
pełnionym miłością Pan 
głosił Ewangelię, uzdra-
wiał chorych, wyzwalał 
z mocy złego opętanych, 
wskrzeszał umarłych, 
znosił głód i pragnie-
nie, karmił zgłodniałe 
rzesze ludu na pustyni. 
Szczególniejszą miłością 
i trwogą biło Jego Serce 
w Ogrójcu, przeczuwając 
straszliwą mękę, przyj-
mując zdradziecki poca-
łunek Judasza. . . Gdy Zba-
wiciel zawisł na krzyżu, 
Jego Serce mimo innych 
uczuć jak błogi pokój, 
przygnębienie, przeraże-
nie, miłosierdzie, litość 
było przepełnione pło-
mienną miłością. 

STANOWIENIE S IĘ 
KULTU

W czasach starożyt-
nych szczególną cześć 
oddawano Ranom oraz 
Męce Chrystusa. Kult Naj-
świętszego Serca Jezusa, 
który jest zasadniczo kul-
tem Wcielonego Słowa 
Bożego, kultem Bożej i 
ludzkiej miłości Jezusa 
(por. Pius XII, Haurietis 
aquas), natomiast wy-
wodzi się z czasów śred-
niowiecza. Początkowo  

miał on charakter pry-
watny. Do jego rozwo-
ju przyczynili się m.in.  
św. Bonawentura z Ba- 
gnoregio, św. Albert Wiel-
ki, św. Gertruda Wielka, 
św. Katarzyna Sieneń-
ska, św. Piotr Kanizjusz, 
św. Franciszek Salezy,  
a także bł. Henryk Suso. 
W XVII wieku kult Ser-
ca Jezusowego stał 
się własnością całego  

Kościoła, gdyż 
„zgadzał się 
[on] doskonale 
z istotą chrześ-
cijańskiej religii, 
religii miłości” 
(Pius XII, Hau-
rietis aquas). Sta-
rań do tego doło-
żyli św. Jan Eudes 
i św. Małgorzata 
Maria Alacoque 
przy pomocy swego 
przewodnika ducho-
wego św. Klaudiu-
sza de la Colombiere.  
Św. Jan działał raczej  
z własnej inicjatywy, 
św. Małgorzata nato-
miast – pod wpływem 
nakazów otrzymanych  
od samego Chrystusa.

27 grudnia 1673 roku 
Pan Jezus objawił się za-
konnicy po raz pierwszy. 
Pokazując jej swoje Ser-
ce, rzekł: „Moje Boskie 
Serce tak płonie miłością 
ku ludziom, że nie może 
dłużej utrzymać tych 
płomieni gorejących, za-
mkniętych w moim ło-
nie. Pragnie rozlać je za 
twoim pośrednictwem 
i pragnie wzbogacić lu-
dzi swoimi Bożymi skar-
bami”. Przyszła święta 
doświadczyła jeszcze 
trzech objawień, podczas 
których Pan Jezus powie-
dział: „Oto Serce, które 
tak bardzo umiłowało 
ludzi, a w zamian za to 

o t r z y -
m u j e 
wzgardę 
i zapo-
mnienie”. 
Zbawiciel 
z a ż ą d a ł , 
aby w du-
chu wyna-
grodzenia w 
każdą noc przed 
pierwszym piątkiem 
miesiąca odbywała się 

godzinna adoracja Naj-
świętszego Sakramen-
tu (tzw. godzina świę-
ta); aby Komunia św. w 
pierwsze piątki miesiąca 
była ofiarowana w celu 
wynagrodzenia Boskie-
mu Sercu za grzechy i 
oziębłość ludzką; aby 
pierwszy piątek po ok-
tawie Bożego Ciała był 
osobnym świętem po-
święconym Jego Sercu, 
w który przez Komunię 
i inne praktyki pobożne 
można wynagrodzić Mu 
doznawanych zniewag; 

aby czczono wize-
runki Jego Serca. 
Chrystus złożył 
wielkie obietni-
ce dla tych, któ-
rzy z miłością 

będą wykony-
wali te naka-
zy.

Po roz-
w a ż -

n y m 

z b a -
d a n i u 

całej sprawy Stolica  

Apo-
stolska, 

b u d u j ą c 
kult Serca 

Jezusowego  
według za-

sad nauki 
c h r ze ś c i j a ń -

skiej i odpowia-
dając na liczne 

prośby biskupów 
i ludu wiernego, 
uczyniła zadość 

żądaniom Zba-
wiciela. W 1856 

roku papież Pius IX 
ustanowił osobne 

święto, a 11 czerwca 
1899 roku papież Leon 

XIII dokonał poświę-
cenia rodzaju ludzkie-

go Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa, nazywając 
to wielkim wydarzeniem 
swego pontyfikatu.  
W wydanej przy tej oka-
zji encyklice „Annum 
Sacrum” Ojciec Święty, 
zachęcając wszystkich 
kochających Serce Chry-
stusowe do ochoczego 
poświęcenia się Jemu, 
napisał: „Najświętsze 
Serce Jezusa, z zatknię-

tym u góry krzyżem, 
jaśniejące wśród pło-
mieni najwspanialszym 
blaskiem. W nim należy 
złożyć wszelką nadzie-
ję. W nim trzeba szukać  
i od niego oczekiwać zba-
wienia wszystkich ludzi”.

Szczególnie popular-
ny kult Serca Jezusowego 
stał się w pierwszej po-
łowie XX wieku, w okre-
sie ciężkich prób, które 
dotknęły ludzkość. W dzi-
siejszych czasach jest on 
również aktualny, gdyż 
i współczesny człowiek 
pragnie miłości, którą 
może zaspokoić tylko  
w Sercu Jezusowym. Je-
dynie w nim odnajduje-
my źródło miłości, po-
koju, pomocy i obrony w 
obliczu zła, które dzisiaj, 
więcej niż kiedykolwiek 
trapi poszczególne oso-
by, rodziny i wspólnoty. 

Na zakończenie przy-
toczmy słowa papieża 
Jana Pawła II wypowie-
dziane z okazji stulecia 
poświęcenia ludzkości 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa: „Wzywam 
wszystkich wiernych, aby 
nadal gorliwie pielęgno-
wali kult Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, przy-
stosowując go do naszych 
czasów, ażeby dzięki temu 
mogli nieustannie czerpać 
z jego niezgłębionych bo-
gactw i umieli z radością 
na nie odpowiadać, miłu-
jąc Boga i braci, znajdując 
pokój, wchodząc na drogę 
pojednania i umacniając 
swą nadzieję, że kiedyś 
będą żyć pełnią Boga we 
wspólnocie ze wszystkimi 
świętymi”.

Ks. Aleksander Siemiński
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 � Papież Franciszek zezwolił 
na zorganizowane przez parafie 
pielgrzymki do Medjugorja 
(Bośnia i Hercegowina). Decy-
zja Ojca Świętego uwzględnia 
znaczny napływ osób udających 
się do Medjugorie i otrzymu-
jących tam obfite łaski Boże. 
Jednak ten gest nie powinien 
być odbierany przez wiernych 
jako uznanie autentyczności 
rzekomych objawień, które 
nadal wymagają zbadania 
przez Kościół. „Należy unikać 
tego, by podobne pielgrzym-
ki powodowały zamieszanie 
lub dwuznaczność w aspekcie 
doktrynalnym” – zaznacza 
tymczasowy rzecznik Stolicy 
Apostolskiej.

 � Kongregacja ds. Kanoni-
zacyjnych promulgowała pięć 
dekretów dotyczących hero-
iczności cnót kandydatów na 
wyniesienie do chwały ołtarzy. 
Kolejnym etapem w procesie 
uznania ich świętości jest cud. 
Na liście znaleźli się biskup Gio-
vanni Battista Pinardi (1880-
1962) i ojciec Carlo Salerio 
(1827-1870) z Włoch, zakon-
nik Domenico Lázaro Castro 
(1877-1935) z Hiszpanii, brat 
zakonny kapucyn Salvatore da 
Casca (1911-1972) z Brazylii 
oraz zakonnica Maria Eufrasia 
Iaconis (1867-1916), która uro-
dziła się we Włoszech, a odeszła 
do wieczności w Argentynie.

 � Wybrano temat następ-
nego Światowego Spotkania 
Rodzin, które odbędzie się  
w 2021 roku w Rzymie (Włochy). 
Są to słowa „Miłość rodzinna: 
powołanie i droga do święto-
ści”. Spotkanie będzie chciało 
podkreślić głębokie i zbawcze 
znaczenie więzi rodzinnych, 
które powinni umacniać miłość 
między ludźmi. Organizatorzy 
pragną skupić uwagę na tym, że 
chrześcijańskie życie rodzinne 
jest powołaniem do świętości i 
drogą do niej.

 � Inżynier z Polski, doktor 
fizyki Franciszek Rakowski 
wymyślił różaniec rowerowy. 
Urządzenie o nazwie „b-Rose” 
jest prostym mechanizmem 
przypominającym dzwonek ro-
werowy. Rowerzysta przesuwa 
kciukiem górną, ruchomą część 
z paciorkami, odliczając kolejne 
modlitwy. Widzi kątem oka lub 
czuje wyraźny w dotyku krzy-
żyk, który oznacza zakończoną 
dziesiątkę. Samo przesuwanie 
paciorków i powtarzanie w my-
śli słów modlitwy nie zmniejsza 
uwagi bardziej niż słuchanie 
radia w samochodzie. Pierwsi 
użytkownicy takiego różańca 
to uczestnicy pielgrzymek ro-
werowych.

 � Jeden z najbardziej utytu-
łowanych defensorów w historii 
piłki nożnej, kapitan piłkarskiej 
reprezentacji Hiszpanii oraz 
klubu piłkarskiego Real Madryt 
Sergio Ramos przyjął chrzest 
św. w madryckim kościele  
pw. Matki Boskiej z Moraleja. 
W uroczystości wzięła udział 
bardzo wąska grupa krewnych 
i przyjaciół sportowca. Pił-
karz poinformował również, 
że planuje wziąć ślub kościelny 
ze swoją życiową partnerką, 
dziennikarką telewizyjną Pilar 
Rubio, z którą ma trójkę dzie-
ci. 33-letni obrońca ujawnił, 
że uroczystość zaplanowano  
na 15 czerwca.

credo.pro; vaticannews.va; 
niedziela.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Zesłanie Ducha Świę-
tego można uważać za po-
czątek, narodziny Kościoła. 
Dopełnia ono objawianie 
się Wszechmocnego lu-
dziom. W Starym Testa-
mencie ukazuje się Bóg Oj-
ciec. Później posyła On na 
świat Syna, który w ofierze  
za ludzkość umiera na krzy-
żu, lecz trzeciego dnia zmar-
twychwstaje. Potem Duch 
Święty zstępuje na zebra-
nych w wieczerniku aposto-
łów, Maryję oraz niewiasty, 
obdarowująс ich licznymi 
darami. Innymi słowy, Ze-
słanie Ducha Świętego jest 
uczczeniem trzeciej Osoby 
Boskiej, posłanej na świat, 
aby to, co Ojciec stworzył,  
a Syn odkupił, zostało 
utwierdzone i uświęcone.

Zesłanie Ducha Święte-
go uważa się też za jedno  
z najważniejszych świąt 
kościelnych. Mimo że jest to 
uroczystość ruchoma (data 
zależy od Wielkanocy), za-
wsze przypada na rozkwit 
wiosny – najpiękniejszej 
pory roku. Zapewne z tego 
powodu święto Zesłania Du-
cha Świętego ma też drugą, 
nie mniej popularną nazwę 
Zielone Świątki. 

Tradycje ludowe zwią-
zane z tą uroczystością od-
znaczały się wesołością. 
Ludność wiejska urządzała 
zabawy na zielonym łonie 
przyrody, dziewczęta zakła-
dały na głowy śliczne wień-
ce. Domy zdobiono gałązka-
mi drzew liściastych, głównie buka, brzozy, lipy, które wkładano za obrazy. 
Przystrajano także drzwi, okna, bramy i furtki prowadzące do zagrody,  
a nawet płoty i studnie. Symbolizowało to otwieranie zielonych bram dla 
Ducha Świętego, aby zechciał nawiedzić domy dla oświecenia serc i umy-
słów mieszkańców. A propos, te dekoracje miały podwójną funkcję: nie tyl-
ko służyły jako ozdoby, lecz także jako ochrona przed komarami, pchłami  
i innymi insektami.

Elementem świętowania były też uroczyste procesje, śpiewy oraz 
modlitwy z prośbą do Boga o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk  

żywiołowych. W niektórych 
parafiach po Mszy św. wierni  
na czele z kapłanem niosą-
cym Najświętszy Sakrament 
obchodzili granice pól.  
W trakcie procesji zatrzymy-
wano się przy przydrożnych 
kapliczkach przystrojonych  
z tej okazji gałęźmi i kwia-
tami. 

Zielone Świątki często 
zbiegały się z pierwszym 
wyprowadzeniem bydła na 
pole. Zwierzęta strojono 
wieńcami, smagano zielo-
nymi gałązkami i kropiono 
wodą święconą, po czym 
wywodzono na pastwiska.

Powszechną trady-
cją było palenie ognisk  
o zmroku. Zapalano je obok 
pastwisk i pól uprawnych, 
używając drewna drzew  
i krzewów, którym przypisy-
wano właściwości ochron-
ne. Płonęły więc gałęzie 
jałowca, jodły, świerka, tar-
niny, czasem pęki wysu-
szonej pokrzywy i ostów. 
Istniało przekonanie, że 
popiół rozsypany po polach 
zapewnia lepszy urodzaj.  
W ujęciu chrześcijańskim 
palone podczas świąt ogni-
ska łączono z płomieniami 
Ducha Świętego zesłanego 
na apostołów. 

Ponieważ współczesne 
pokolenia wypasają coraz 
mniej bydła, a w miastach 
nie za dużo jest zieleni  
i miejsc na palenie ogniska, 
do dziś z bogatych zielo-
noświątkowych obrzędów 

przetrwały tylko pewne elementy. W niektórych regionach naszej diecezji 
utrzymał się zwyczaj dekorowania domów zielenią, w sposób szczególny 
w tych miejscowościach, gdzie na Zesłanie Ducha Świętego jest obcho-
dzony odpust parafialny. W tym dniu wierni ozdabiają również świątynie 
i podwórka kościelne. Na zawsze niezmienny natomiast pozostaje wymiar 
uroczystości ku czci Ducha Świętego. To dzięki Niemu do serc ludzkich do-
ciera żywe słowo Pisma Świętego, a wszelkie wydarzenia życia są z wiarą 
odbierane jako przejaw działania Bożego.

Angelina Marciszewska

12 czerwca Kościół ob-
chodzi wspomnienie 108 bło-
gosławionych męczenników, 
ofiar II wojny światowej. Be-
atyfikacji tych osób w 1999 
roku dokonał Ojciec Święty Jan  
Paweł II. Biskupi, kapłani, kle-
rycy, zakonnicy i zakonnice,  
a także wierni świeccy do-
wiedli swego bohaterstwa  
w najtrudniejszych czasach 
prześladowań i doświadczeń 
wiary. Wśród tych ludzi, któ-
rzy oddali życie za Chrystusa  
i bliźnich, znalazł się urodzony 
w Grodnie ks. Henryk Hlebo-
wicz. W ciągu pewnego okresu 
posługiwał on w kilku para-
fiach okupowanej Białorusi,  
na ziemiach której też zginął. 

Z ZACHWYTEM  
DO OŚWIATY I RELIGII

Ks. Henryk był znany 
jako człowiek niesamowi-
cie inteligentny. Skończył 
wileńskie seminarium du-
chowne, kontynuował studia 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Uzyskał stopień 
doktora teologii na Uniwer-
sytecie Wileńskim i dok-
tora filozofii na Papieskim 
Uniwersytecie św. Tomasza 
z Akwinu w Rzymie. Mimo 
bystrego umysłu i bogatej 
wiedzy pozostawał pokorny 
i skromny. „Dwa razy doktor, 
trzy razy dureń” – lubił żarto-
wać sam kapłan. Z zapałem 
zdobywał wiedzę, jednak 
nie po to, by zachować ją  
dla siebie, lecz po to,  
by dzielić się nią z innymi.

Większą część życia ka-
płańskiego ks. Henryk spę-
dził w Wilnie. Pełniąc po-
sługę, nie ograniczał się 

wyłącznie do aktywności 
duszpasterskiej. Potrafił łą-
czyć obowiązki wikariusza 
z szeroką działalnością 
oświatową i społeczną. 
Wykładał w semina-
rium i był najmłod-
szym profesorem na 
wileńskim uniwersy-
tecie. Spełniał obo-
wiązki sekretarza 
Sekcji Wiary, Kul-
tury i Zwyczajów  
w kurii archidie-
cezjalnej. Prze-
wodniczył wspól-
nocie św. Teresy  
od Dzieciątka Je-
zus, do której na-
leżała młodzież 
szkolna. „Był to 
człowiek-pochod-
nia, który gdzie tyl-
ko mógł, przystawał 
i zapalał dusze dla 
Boga” – tak mówiono 
o ks. Henryku w oto-
czeniu, gdzie rozpo-
czynał swą działalność. 
Największą aktywnością 
wykazał się w lokalnych 
ruchach kulturowych oraz 
organizacjach studenckich, 
w pomocy ubogim.

By owocniej kształtować 
w chłopcach i dziewczę-
tach wartości chrześcijań-
skie, niestrudzenie szukał 
dróg porozumienia z nimi, 
dowiadywał się, co pociąga 
młodzież. Kapłana darzono 
ogromną sympatią, przyjmo-
wano jako „swego”. Z czasem 

za-
częto żartować, że „nawra-
cał, nawet grając w brydża”. 
O oddanej miłości ks. Hen-
ryka do młodości wyraź-
nie świadczy to, że w okre-
sie wojennym podczas 
jednej ze Mszy św. ofiarował

swoje życie Bogu dla ratowa-
nia wiary młodego pokolenia.

DZIELNY W OBLICZU 
NIEBEZPIECZEŃSTWA

Po gorliwej pracy  
w Wilnie w życiu ka-
płana nadszedł nie-
łatwy okres: zacho-
rował na gruźlicę. 
Jednak niemoc nie 
przeszkodziła mu 
kontynuowanie in-
tensywnej posługi 
duszpasterskiej. W 
tym czasie ks. Hen-
ryk rozpoczął pracę 
w parafii w Trokach. 
W historii miasta 
słynącego ze swej 
wielonarodowości 
pozostał wojow-
nikiem za jedność  
w wierze, krzewicie-
lem idei ekumeni-
zmu.

Mimo osłabienia  
z powodu choroby jako 

jeden z pierwszych wy-
raził chęć do szerzenia 

ewangelizacji na teryto-
rium Związku Radzieckiego 

okupowanym przez armię 
nazistowską. W pierwszych 
miesiącach władzy hitle-
rowskiej na ziemiach wcho-
dzących w skład BSRR sy-
tuacja Kościoła trochę się 
polepszyła. Znowu otwo-
rzono świątynie przekształ-
cone w magazyny, wierni  
z niecierpliwością czekali  
na kapłanów.

Pod koniec wrześ-
nia 1941 roku ks. Henryk 
wziął na siebie obowiązki  
proboszcza w trzech para-
fiach naraz: Chotajewiczach, 
Korzeniu i Okołowie (dziś 
archidiecezja mińsko-mo-
hylewska). Niemający dusz-
pasterza przez prawie 30 
lat ludzie spotykali kapłana  
z wielkim wzruszeniem.  
Z powodu dużej ilości pracy 
ks. Henryk czasami nie na-
dążał z posługą. Nieustannie 
wygłaszał kazania, spowia-
dał, udzielał Komunii św., 
chrzcił, błogosławił mał-
żonków. Gdy kończył z obo-
wiązkami w jednej parafii, 
spieszył do drugiej, gdzie 
już czekały na niego tłumy 
wiernych. 

Kapłan niezwykle od-
ważnie i ofiarnie organizo-
wał życie religijne wśród 
lokalnych mieszkańców, nie 
zwracając uwagi na nie-
bezpieczeństwo, grożące  
ze strony władz. 

Inicjatywny, utalentowa-
ny organizator, charyzma-
tyczny ksiądz – przyciągał do 
siebie za dużo niepotrzebnej 
uwagi. Z powodu oskarżeń 
o charakterze politycznym, 
czyli za polonizację lokal-
nego społeczeństwa, kapłan 
został aresztowany i prze-
kazany do rąk żandarmerii 
hitlerowskiej. W niedzie-
lę 9 listopada 1941 roku,  
po dwóch dniach aresztu, 
ks. Henryka Hlebowicza roz-
strzelano w lesie niedaleko 
Borysowa, a ciało zakopano 
w nieznanym miejscu.

Niestety do dziś nie 
wiadomo, gdzie zostały po-
chowane szczątki kapłana  
po egzekucji. Uczcić okrut-
nie zamordowanego, ale cie-
szącego się chwałą w Nie-
bie ks. Henryka można przy 
jego symbolicznym grobie  
w miejscowości Laski pod 
Warszawą, a także w kościele 
katedralnym w Grodnie, gdzie 
znajduje się dedykowana mu 
tablica pamiątkowa.

Angelina Marciszewska

„Pragnę żyć tylko 
dla Ciebie. Nie chcę 
owoców swej pracy. 
Staram się złożyć sie-
bie Tobie w ofierze. 
Tylko wyświadcz łaskę, 
Boże, przyjmij ją”. 

Ks. Henryk Hlebowicz

Henryk 
Hlebowicz. 
Spłonął,
zapalając serca

Zielone Świątki:
powiew Ducha Świętego

w każdy dom
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Uroczystość Maryjna
w kalendarzu państwowym

Święto Narodzin Matki 
Bożej zostało ogłoszone 
na Filipinach świętem 
oficjalnym.
Obchodzone w Kościele  

8 września jest drugim ma-
ryjnym świętem państwowym. 
Dwa lata temu parlament  
i rząd tego kraju ogłosili ofi-
cjalnym dniem świątecznym  
8 grudnia, gdy Kościół ob-
chodzi uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny.

W święto Niepokalanego 
Serca Maryi w 2013 roku 
biskupi katoliccy powierzyli 
Filipiny opiece Matki Bożej. 
To wydarzenie jest ważnym 
krokiem w ramach przygoto-
wań do 500. rocznicy wpro-
wadzenia chrześcijaństwa  
na Filipiny, która przypadnie 
w 2021 roku.

Muzułmanie przechodzą 
na katolicyzm

W Kościele we Francji 
stale przybywa nowych 
wiernych, nawróconych  
z islamu.   
Pisarz i historyk Jean-Fran-

cois Chemain, przygotowujący 
publikacje naukowe, zwraca 
uwagę, że byli islamiści często 
przechodzą na katolicyzm ze 
względu na nadprzyrodzo-
ne doświadczenia. „Wielu 
nawraca się pod wpływem 
widzeń, snów, cudów czy nie-
prawdopodobnych spotkań” 
– opowiada francuski pisarz. 
Jak wynika z badań, stosun-
kowo niedużo przypadków 
nawróceń ma miejsce pod 
wpływem tzw. współczes-
nej ewangelizacji i rozmów  
w stylu „Jezus cię kocha”.

Kapłani będą uczeni
korzystania z internetu
Kościół  w Niemczech  
w ramach dwudniowego 
„smartcamp” zamierza 
przeszkolić duchownych  
w zakresie używania me-
diów społecznościowych. 
Weźmie w nim udział około 
50 osób duchownych.
Podczas zajęć edukacyjnych 

kapłani będą uczeni, jak korzy-
stać z Instagrama, YouTube’a 
oraz jak pisać blogi. W ramach 
wydarzenia zostaną poruszone 
pytania dotyczące zagrożeń 
istniejących  w świecie cyfro-
wym, takich jak hakowanie  
i cybermobbing. 

„Kościół powinien rozsze-
rzyć swoje metody komuni-
kacji” – powiedział Andreas 
Puettmann, politolog i ekspert 
od spraw religii. Dodał jed-
nak, że „księża muszą zacho-
wać ostrożność, jeśli chodzi 
o podejście do mediów spo-
łecznościowych i zastanowić 
się, czy naprawdę mają czas  
na właściwe zaangażowanie, 
biorąc pod uwagę surowy ton 
wielu debat online”.

– Mówi się często, że nie-
zbadane są ścieżki Boga, którymi 
nas prowadzi. Jednych porywa do 
takiej lub innej posługi (kapłań-
skiej, lekarskiej, nauczycielskiej) 
stopniowo i spokojnie, innych 
raptownie i całkiem niespodzie-
wanie. O. Waldemarze, w jaki 
sposób Ojciec rozeznał swoje 
powołanie i otworzył serce na 
wezwanie Pana?

– To była długa, dość trud-
na, ale piękna droga. Po maturze 
skończyłem technikum i, mając 
21 lat postanowiłem, że pójdę do 
seminarium, by rozeznać swoje 
powołanie, zrozumieć, czy właś-
ciwy szlak wybieram. Doznałem 
głębokiej przemiany: ukierunko-
wałem się na nowe życie, które 
stopniowo poznałem i wybrałem 
jako swoje, jako dar Chrystusa dla 
mnie. W wyniku w dniu 29 maja 
1994 roku abp Józef Kowalczyk 
włożył na mnie ręce i otrzymałem 
sakrament święceń kapłańskich. 

– Należy Ojciec do Zgroma-
dzenia Najświętszego Odkupiciela, 
dlaczego wybór padł na zakon re-
demptorystów?

– Pochodzę z południa Pol-
ski. Niedaleko od mojej rodzinnej 
miejscowości znajduje się Sank-
tuarium Matki Bożej Tuchow-
skiej. Raz w roku, a nawet częś-
ciej, przyjeżdżaliśmy do Bazyliki 
Mniejszej, by się pokłonić Matce 
Miłosierdzia. Odpust w tej parafii 
trwa dziewięć dni i jest naprawdę 
wielkim wydarzeniem. Spotyka-
łem tam misjonarzy, którzy głosili 
wspaniałe konferencje, kazania. 
Już wtenczas zaimponowała mi 
praca misyjna. Postanowiłem zo-
stać redemptorystą ze względu na 
charyzmat zgromadzenia, uczest-
niczącego w posłannictwie Koś-
cioła, który będąc powszechnym 
sakramentem zbawienia, z natury 
swej jest misyjny. Czyni to, głosząc 
z zapałem Ewangelię, wychodząc 
naprzeciw naglącym potrzebom 
duszpasterskim wiernych.

– Redemptoryści od lat czynnie 
angażują się na polu misyjnym na 
Białorusi. Kiedy Ojciec przyjechał tu 
z posługą duchową?

– Jeszcze będąc w semina-
rium po raz pierwszy odwiedzi-
łem Białoruś. To były czasy, kiedy 
Wschód powoli się otwierał. Re-
demptoryści przybyli tu, by głosić 
misje i rekolekcje, a my, semina-
rzyści, pomagaliśmy ojcom i ka-
płanom. Byliśmy na Witebszczyź-
nie w takich miejscowościach, jak 
Postawy, Opsa, Głębokie... W mo-
jej pamięci utkwiła wieś Widze. 
Miejscowy kościół nie posiadał 
dachu, a mimo to wierni tłum-
nie gromadzili się na modlitwie. 
Prowadziliśmy wakacje z Bogiem, 
przyjeżdżaliśmy też zimą, by po-
móc w zorganizowaniu Świąt 
Bożego Narodzenia. Spotkanie  
z ludem wiernym tak spragnio-
nym Boga to coś pięknego, bardzo 
zachwycało. 

Po przyjęciu święceń pełniłem  

posługę w parafii w Gliwi-
cach w Polsce. Liczyła ona  
18 tysięcy wiernych, prowadziłem 
katechezy w szkole. A jak minął 
rok, decyzją ojca prowincjała za-
stałem skierowany do Grodna.

– Jakim wyzwaniom trzeba 
było sprostać, rozpoczynając w 
1995 roku posługę w grodzieńskiej 
parafii na osiedlu Dziewiatówka?

– Gdy przybyłem do Grod-
na, współbrat, który mnie przy-
wiózł, zobaczywszy to ubóstwo, 
powiedział, że nie zostałby tu 
nawet pięciu minut. Warunki 
naprawdę były bardziej niż tyl-
ko skromne. Nie było jeszcze 
wtedy kościoła, dopiero budo-
wała się kapliczka. Nawet nie 
mieliśmy gdzie mieszkać, więc 
przygarnęły nas siostry nazare-
tanki. Chwała im za to. Codzien-
nie chodziłem pieszo pięć ki-
lometrów na Dziewiatówkę, by 
odprawiać Mszę św., a potem 
pracowałem razem z ludźmi 
na budowie, aby zapewnić mi-
nimalne warunki do katechezy. 
Razem tworzyliśmy wspólno-
tę parafialną. W tej prostocie  
i ubóstwie było wielkie wyzwa-
nie nie tylko dla osób duchow-
nych, lecz także dla przycho-
dzących tam dzieci i młodzieży. 

Razem z zakonnicami kate-
chizowaliśmy, przygotowywali-
śmy do przyjęcia sakramentów. 
Kaplica zawsze była przepeł-
niona. Do I Komunii Świętej 
co roku przystępowało ponad 
200 osób, z czasem około 350. 
Mieliśmy więcej niż 100 mini-
strantów, a bielanek ponad 70. 
Przywiozłem obraz Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, i od razu 
rozpoczęły się nowenny.

Jednak mimo rozwoju  

parafii ludzie nie wierzyli, że 
uda nam się zbudować kościół. 
Ja sam, szczerze mówiąc, nie-
ustannie pytałem: „Panie Jezu, 
jak to będzie? Przecież nic nie 
mamy...”. Gdy przedstawiciele 
organizacji „Renovabis”, „Kirche 
in not”, które wspierają pracę 
katolickich parafii i pomagają 
w realizacji różnych inicjatyw, 
patrzyli na projekt, mówili: „To 

jest niemożliwe, przecież nie 
macie pieniędzy, rzucacie się 
z motyką na księżyc”. A jednak 
Pan Bóg nam pobłogosławił i 
dzisiaj na Dziewiatówce wznosi 
się kościół, do którego wierni 
mogą przyjść, by uczestniczyć 
we Mszy św., przyjąć w Komu-
nii św. Pana Jezusa, przystąpić 
do sakramentów. Kiedyś plac 
kościelny był na skraju Grodna, 

a teraz już znajduje się w cen-
trum potężnego osiedla.

Mile wspominam te 11 lat, 
tych wspaniałych i kochanych 
parafian, którzy ciężko praco-
wali dla dobra wspólnoty, słu-
żyli i w dzień, i w nocy. Pan Bóg 
dał mi łaskę być przy tworzeniu 
się parafii, powstaniu nowych 
wspólnot i grup modlitewnych. 
To wszystko podnosiło na du-
chu, mimo że każdego dnia na-
potykałem nowe wyzwania.

– Od 2006 roku Ojciec ota-
cza opieką duszpasterską pa-
rafię Przemienienia Pańskiego 
w Brzostowicy Wielkiej. Proszę 
opowiedzieć, jak wyglądała i jaka 
jest dzisiaj codzienność lokal-
nych katolików.

– Jestem misjonarzem, 
dlatego gdzie Pan Bóg mnie 
posyła, tam staram się służyć. 
Po objęciu w 2006 roku parafii 
musiałem odbudować plebanię, 
którą w opłakanym stanie wła-
dze oddały Kościołowi. Rozpo-
cząłem też remont świątyni.

Wspólnota była trochę wy-
straszona, wiadomo, przybył  
do niej nowy, nieznany czło-
wiek. Nie mniej jednak przyję-
ty byłem serdecznie. Mimo że 
trudno mi było się odnaleźć.  
Na początku wszystko mu-
siałem robić sam, nawet  

do przeczytania tekstu biblijne-
go podczas Mszy św. nie mia-
łem chętnych. Było to dla mnie 
trudne i niezrozumiałe, po-
nieważ przyzwyczaiłem się do 
tego, że wierni sami się garną, 
chętnie włączają w każdą ini-
cjatywę zaproponowaną przez 
duszpasterza.

Początki zawsze są trud-
ne, ale jakie wspaniałe plony 

są potem! Zorganizowaliśmy 
piękną uroczystość I Komunii 
Świętej, zaprosiłem rodziców 
do realnego udziału w tym 
podniosłym wydarzeniu. I wte-
dy ludzie bardzo się otworzyli, 
rozwarli skrzydła swojej poboż-
ności i wiary. 

Teraz w parafii odprawia się 
dziennie dwie Msze św. Dzieci 
i młodzież mają swój dom ka-
techetyczny, gdzie systematycz-
nie odbywają się lekcje religii. 
Prowadzi się również katechezę 
dla dorosłych, a także spotkania 
dla ministrantów i grup para-
fialnych. Odwiedzam ponad 50 
chorych z okolicznych wsi. Moż-
liwość służenia tym ludziom 
jest dla mnie wspaniałym do-
świadczeniem, przecież każdy 
z nich czeka na dobre słowo, 
spowiedź, na Pana Jezusa.

Młodzież jest bardzo zaan-
gażowana w życie parafialne, 
mamy sporo inicjatyw. Na Boże 
Narodzenie, jak również z in-
nych okazji, przygotowujemy 
uroczysty koncert. Znaczącym 
wydarzeniem jest inscenizo-
wana Droga Krzyżowa ulicami 
Brzostowicy. Wprawdzie na po-
czątku ten pomysł był trudny 
do zrealizowania, ponieważ  
w mniejszej parafii nie jest 
łatwo zmobilizować ludzi. 
Młodzież była bardzo chęt-
na, starsze pokolenie trochę 
mniej. Dziś jednak już nie ma 
z tym problemu: jaką rolę oso-
ba dostaje, na taką się zgadza. 
Oczywiście, poważnie podcho-
dzimy do sprawy: trzeba przy-
gotować stroje, scenariusz, a to 

wymaga czasu. Jednak wszel-
kie starania nie idą na marne: 
kroczymy po osiedlu, dajemy 
publiczne świadectwo swojej 
wiary. Mieszkańcy wychodzą  
z domów, pytają, co to się dzieje, 
robią zdjęcia. To przedsięwzię-
cie mocno jednoczy i otwiera 
wiernych na siebie nawzajem. 
Nawet prawosławni przycho-
dzą i biorą w nim udział. 

– Jubileusz 25-lecia kapłań-
stwa na pewno skłania Ojca nie 
tylko do wspomnień i refleksji, 
lecz także do kreślenia planów 
na przyszłość?

– Plany są zapisane u Pana 
Boga. Mogę być tylko narzę-
dziem do ich wykonania, jeżeli 
na to pozwoli. Jednak jak każ-
dy kapłan chciałbym, by liczba 
wiernych wzrastała, by w świą-
tyni było piękniej, dostojniej. 
Oczywiście jest wiele proble-
mów i wyzwań, które napotyka-
my w dzisiejszym świecie: tak 
wiele jest rodzin rozbitych, tak 
wiele dzieci pokaleczonych...

Bycie blisko Pana jest 
ogromnym przeżyciem. 25 lat 
posługi kapłańskiej to wspa-
niałe doświadczenie, które ma 
się głęboko w sercu. Za swoje 
powołanie redemptorystow-
skie codziennie wyrażam swo-
ją wdzięczność Bogu o 7 rano  
w świątyni. Cieszy mnie, że nie 
jestem tam sam, gdyż przycho-
dzą też wierni. Gdy zapropo-
nowałem parafianom poranną 
modlitwę, podkreśliłem, że za 
pierwszy promień słońca, za 
wszystko, co mamy, kim jeste-
śmy, powinniśmy już od same-
go rana Panu dziękować. I tak 
czynimy.

Jestem również niezmiernie 
wdzięczny księdzu biskupowi 
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi 
za jego wyrozumiałość, dobroć, 
cierpliwość. Na początku swo-
jej posługi, gdy nie wiedzia-
łem, co i jak lepiej zrobić, gdyż 
byłem młody i kapłaństwem, 
i życiem, i doświadczeniem,  

przychodziłem do Ekscelencji  
i on zawsze umiał wesprzeć, 
dać dobrą radę. Ta ojcowska po-
stawa pasterza naszej diecezji 
mnie ciągle zachwyca.

Na swoim obrazku na pa-
miątkę 25. rocznicy święceń 
mam wypisane motto naszego 
zgromadzenia: „Obfite u Niego 
Odkupienie”. Pragniemy nieść 
to, co Chrystus nam przekazał. 
Nie stawiać siebie na pierw-
szym miejscu, ale pamiętać, 
Komu służymy, Kto nas wezwał, 
Kto zaprosił, powołał. Swoją 
posługę oraz tych, do których 
zostałem posłany, zawierzam 
Matce Bożej Nieustającej Po-
mocy i proszę, by mi nadal po-
magała być sługą Najświętsze-
go Odkupiciela.

Kinga Krasicka

Iść w świat i głosić 
Ewangelię

29 maja o. Waldemar Słota, proboszcz parafii Przemienienia Pań-
skiego w Brzostowicy Wielkiej, obchodził 25. rocznicę święceń ka-
płańskich. Jubileuszowa data to nie tylko powód do dziękczynienia  
za ów dar, lecz także okazja do refleksji nad wielkością i płynącymi  
z niego zobowiązaniami. W dzisiejszym numerze „Słowa życia” soleni-
zant opowiada o swojej posłudze na niwie Pana.

Sadzenie dębu z okazji jubileuszu 100-lecia
kościoła w Brzostowicy Wielkiej

Podczas spotkania z papieżem
Janem Pawłem II (o. Waldemar trzeci od lewej)

O. Waldemar Słota już od ponad 20 lat przyczynia się do rozwoju 
wspólnoty katolickiej na Białorusi

Dzieci zawsze garną się
do gorliwego duszpasterza

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Gdy niektórzy katolicy  
z podejrzeniem podchodzą do 
spowiedzi świętej i mogą w ogóle 
zaniedbać swoje życie religijne, 
są też ci, którzy – natchnieni  
– z wielką powagą i ciekawością 
odbierają sakramenty wiary 
katolickiej. Przedstawicieli nie-
katolickiego wyznania często 
interesuje sposób otrzymania 
ulgi psychologicznej, gdy mogą 
opowiedzieć o swoich przewi-
nieniach komuś innemu, oraz 
pocieszenia, gdy mogą usłyszeć 
słowa modlitwy odpuszczenia 
grzechów. Jednak czy ma prawo 
niekatolik stanąć w kolejce do 
katolickiego kapłana, by skorzy-
stać z sakramentu pojednania?

Odpowiedź na to pytanie 
można znaleźć w Kodeksie Pra-
wa Kanonicznego, w którym 
bardzo przejrzyście mówi się  
o sakramentach Kościoła ka-
tolickiego. „Katoliccy  szafarze  
udzielają  godziwie  sakramen-
tów  tylko  wiernym katolikom,  
którzy  też  godziwie  przyjmują  
je  tylko  od  katolickich  sza-
farzy” (kan. 844 §1). Tak więc 
aby godziwie przystąpić do 
sakramentu spowiedzi świętej 
u katolickiego kapłana, trzeba 
znajdować się w pełnej łączności 
z Kościołem katolickim, czyli być 
katolikiem.

Kodeks Prawa Kanoniczne-
go podaje niektóre wyjątki dla 
ochrzczonych niekatolików: „Je-
śli  istnieje  niebezpieczeństwo  
śmierci  albo przynagla inna 
poważna konieczność, uznana 
przez biskupa diecezjalnego lub 
Konferencję Episkopatu, sza-
farze katoliccy mogą godziwie 
udzielać  wymienionych  sakra-
mentów  (spowiedź, namaszcze-
nie chorych, Eucharystia) także  
pozostałym  chrześcijanom,  
nie  mającym  pełnej wspólnoty 
z Kościołem katolickim (nieka-
tolikom), którzy nie mogą się 
udać do szafarza swojej wspól-
noty i sami o nie proszą, jeśli 
odnośnie do tych sakramentów 
wyrażają wiarę katolicką i do 
ich przyjęcia są odpowiednio 
przygotowani” (kan. 844 §4). 
Wynika stąd, że w niektórych 
okolicznościach, na przykład 
prawosławny wierny może po-
prosić o sakrament spowiedzi 
katolickiego kapłana, ponie-
waż w Kościele prawosławnym 
istnieją te same sakramenty  
i Kościół katolicki uznaje je  
za ważne. Jednak kapłan kato-
licki może udzielić odpuszczenia 
grzechów niekatolikowi tylko  
w niecodziennych wyjątkowych 
sytuacjach, na przykład, jeśli 
penitentowi grozi śmierć. 

Oczywiście, chrześcijanie- 
niekatolicy mają prawo, jeśli 
zajdzie taka konieczność, szukać 
pomocy duchowej w Kościele 
katolickim. Aby ją otrzymać, 
wystarczy podejść do kapłana  
i umówić się z nim na rozmowę. 
Jednak co się tyczy spowiedzi, 
która wyzwala człowieka, ot-
wierając dla niego nową drogę, 
mamy do czynienia z wyjąt-
kowym sakramentem. I aby 
przyjąć ten cenny dar od kato-
lickiego kapłana, trzeba należeć  
do Kościoła katolickiego.

Ks. Aleksy Leszko
Według catholicnews.by

Czy może niekato-
lik spowiadać się  
u katolickiego ka-
płana?

Niedawno w korytarzu 
dziecięcej szkoły muzycznej, 
czekając na syna, usłysza-
łam, jak nauczycielka mó-
wiła do małej cymbalistki: 
„Prześpiewuj muzykę samej 
sobie. Zagrałaś nie tę nutę? 
Popraw się i graj dalej, nie 
zatrzymuj się”. Ciekawy 
obraz do rozważań. Rzeczy-
wiście często „fałszujemy” 
w życiu, nie trafiamy w nuty, 
nie robimy pauz, nieuważ-
nie słuchamy Kompozytora 
i Dyrygenta niewiarygod-
nej symfonii Wszechświata,  
w której mamy własne nie-
powtarzalne brzmienie. 
Jednak aby poprawić błąd, 
trzeba znać swoją partię. Po-
winna ona dźwięczeć gdzieś 
wewnątrz, mimo zewnętrz-
nego hałasu: melodia miłości  
do Boga i bliźniego. Sumie-
nie pomaga odczuć fałsz  
i brak harmonii. Wystarczy 
tylko nie zagłuszać Jego gło-
su w sercu, lecz przysłuchi-
wać się do podpowiedzi.

I ta dobra chęć podpro-
wadza nas ku cudownej for-
mie modlitwy, którą jest ra-
chunek sumienia. Na pewno 
wielu korzystało z niej przy-
najmniej z konieczności, pod-
czas przygotowywania się 
do spowiedzi. Ale być może 
nawet wtedy nie w pełni, tyl-
ko po to, by policzyć grzechy  
i wady. Warto zdecydować się 
na codzienny rachunek su-
mienia, gdyż kryje się w nim 
wielki skarb  duchowy.

Po pierwsze, rachunek 
sumienia to rzeczywiście for-
ma modlitwy, a nie samobi-
czowanie.

Po drugie, powstała na 
podstawie nauk św. Ignacego 

Loyo l i 

(umieszczonych w jego księ-
dze „Ćwiczenia duchowe”), 
przewiduje nieustanne wy-
korzystywanie tej metody 
jako gimnastyki dla ducha.

Po trzecie, właśnie ta 
rozmowa z Bogiem dostrze-
galnie i skutecznie zaspoka-
ja wewnętrzne pragnienie 
duszy.

Paradoks w tym, że im 
więcej słyszymy pochwał pod 
adresem rachunku sumie-
nia (inne nazwy: kwadrans 
szczerości, modlitwa miłują-
cej uwagi, przegląd dnia), tym 
bardziej go unikamy. Jeśli 
rachunek sumienia jest taki 
wspaniały i duchowy, trzeba 
do niego dojrzeć, prawda? 
Wybrać czas, dowiedzieć się 
o nim jak najwięcej.. . Znajo-
me usprawiedliwienia? Dziś 
spróbuję przypomnieć pod-
stawowe etapy tej modlitwy 
i zastanowić się, w jakim celu 
wchodzimy w to, co nie jest 
dla nas zbyt przyjemne, i do 
tego mamy trwać w nim co-
dziennie.

Według św. Ignacego ra-
chunek sumienia w oryginal-
nej formie składa się z pięciu 
kroków:

1. U ś w i a d o m i e n i e 
obecności i podziękowanie Mu 
za wszystko, co człowiek przyj-
muje jako dar.

2. Prośba o świat-
ło, by zobaczyć i uwolnić się  
od wszystkiego, co przeszka-
dza pełnowartościowemu ży-
ciu i miłości.

3. Przegląd wydarze-
nia z dnia – od rana do wie-
czora (nie tylko wydarzeń, lecz 
także uczuć wewnętrznych,  
w tym też wpływów i pokus 
złego ducha).

4. Prośba o miłosier-
dzie i przebaczenie grzechów.

5. Ufny zwrot do Boże-
go Ducha, do którego należy 
przyszłość, aby wspierał On 
dążenie do dobra i miłości, 
do bardziej doskonałej odpo-
wiedzi Bogu  
swoim 

życiem.
Innymi słowy, wygląda to 

w następujący sposób: dzię-
kujemy – prosimy o światło  
– analizujemy dzień – prosi-
my o przebaczenie – patrzy-
my w przyszłość. Wszystko to 
czynimy w obecności Boga  
i z nadzieją na Jego kochają-
ce spojrzenie i wsparcie. 

Metoda modlitewna 
przegląd dnia jest bardzo 
podobna do codziennego 
rachunku sumienia. Zajmuje 
zwykle 10-15 minut. Głów-
ny cel – „uważne i głębokie 
uświadomienie: gdzie Pan 
był ze mną w ciągu tego dnia 
oraz w jaki sposób przeby-
wałem i współpracowałem 
z Nim” – zaznaczają ojco-
wie Janiez Sewer SJ i Wiktor  
Żuk SJ, którzy od wielu lat 
prowadzą ćwiczenia ducho-
we zgodnie z tą metodą. Ni-
żej przytoczę fragmenty z ich 
artykułu na temat przeglądu 
dnia (umieszczony w interne-
cie na stronie catholic.by).

Pierwszym krokiem  
w modlitwie jest prośba  
o światło. Zwracam się do 
Boga swoimi słowami, pro-
sząc o to, do czego dążę 
w tej modlitwie. O zdolność, 
by się zatrzymać i w cią-
gu kolejnych 10-15 minut 
zdobyć się przynajmniej na 
minimalny wysiłek do ana-
lizy dnia, przeżytego razem  
z Nim.  

Drugi krok – wdzięcz-
ność. Mogę dziękować Bogu 
za wszystko, co się odbyło 
dzisiaj: za konkretne małe  
i duże dary. Trzeba wymienić 
każdy poszczególny dar, czu-
jąc przy tym osłodę. Dopóki 
go nie wymienię, dar nie 
zostanie przeze mnie przy-
jęty. A jeśli trudno jest mi 
być wdzięcznym, można po 
prostu wyznać to przed Bo-
giem i powiedzieć: „Panie, je-
stem ślepy! Dziś nic dobrego  
w życiu nie dostrzegłem. Daj 
mi nowe oczy, nowe serce  
i nowe uszy. Naucz mnie się 
modlić. Sam nie potrafię”.

Może się zdarzyć też tak, 
że nie będziemy zdolni do 

zobaczenia dobra, ponie-
waż jesteśmy sku-

p i e n i 

na samych sobie i wyłącz-
nie na własnych przeży-
ciach, myślach i emocjach. 
Wdzięczność to jeden ze spo- 
sobów, by zapomnieć o so-
bie i zwrócić uwagę na In-
nego, który jest ponad mną.

Zebrawszy wszystkie 
„owoce wdzięczności”, mogę 
przejść do trzeciego kroku – 
przeglądu moich zewnętrz-
nych i wewnętrznych reakcji 
na to, co się dziś odbyło. Sens 
tkwi w rozpoznawaniu dzia-
łań „duchów” w codziennym 
życiu, a przede wszystkim 
działań Ducha. Gdy z dnia na 
dzień ćwiczę swoją uwagę 
pod tym względem, uczę się 
zawsze znajdować chwile,  
w których Bóg był blisko, 
„dotykał” mnie. Zdolność 
odczuwania tego – ogromny 
Boży dar i jest on wart, by-
śmy prosili o niego Pana.

Podczas przeglądu dnia 
trzeba spojrzeć również  
na to, jak odpowiedziałem  
na Bożą bliskość, na Jego 
wołanie. Gdzie Bóg zachęcał 
mnie do zrobienia dobrego 
czynu, zachowania się jak 
Jego dziecko? Próba odpo-
wiedzenia na te pytania czę-
sto wywołuje uczucie, że zbyt 
dużo mi brakuje do chrześci-
jańskiego ideału. Poczucie 
winy może być użyteczne  
i pochodzi od Pana, ale tyl-
ko na początku, by człowiek 
zrozumiał: „Zgrzeszyłem!”.  
Po tym kojącym uświadomie-
niu Wszechmocny pragnie  
od razu zabrać ten ciężar, 
który potrafi zmienić się  
w gniot nie do zniesienia.

Dlatego kolejny, czwarty, 
krok – prośba o przebaczenie i 
zaufanie Bożemu miłosierdziu, 
o uzdrowienie korzeni umie-
jętności odpowiadania miłoś-
cią na Boży dar w swoim ży-
ciu. Mowa nie o tym, by zdjąć 
z siebie odpowiedzialność, 
lecz by nauczyć się widzieć 
siebie grzesznikami, którym 
darowano winę. Pan „zapo-
mina” o naszych grzechach, 
ale nigdy nie zapomina o 
nas. Szybko jesteśmy zmę-
czeni sobą samym lub inny-
mi, a Bóg nigdy nie jest zmę-
czony! Oto tajemnica Jego 

miłości i źródło naszej 
nadziei. Myślę,  

że niektórzy wierni pod-
świadomie unikają rachunku 
sumienia jako stałej prak-
tyki, przypominającej o ich 
niedociągnięciach, właśnie 
dlatego, że nie dostrzegają  
w niej dostępu do Bożego 
miłosierdzia, do akceptacji, 
do przebaczenia, które wy-
zwala.

„Ku wolności wy-
swobodził nas Chrystus”  
(Ga 5, 1). A więc możemy patrzeć  
w przyszłość z nadzieją; 
w tym właśnie tkwi istota 
ostatniego punktu modlitwy 
przeglądu dnia. Zapraszamy 
Boga do swojej przyszłości,  
a dokładniej mówiąc, stara-
my się usłyszeć i przyjąć Boże 
zaproszenie, by wejść do Jego 
przyszłości.

Bardzo polecam zna-
leźć i przeczytać w cało-
ści artykuł pt. „«Przegląd 
dnia»: praktyczna pomoc  
w modlitwie”, a także książkę  
o. Józefa Augustyna SJ „Kwa-
drans szczerości”. Dobrze jest 
porozmawiać z osobą, któ-
ra praktykuje tę modlitwę 
przez dość długi czas. Jednak 
trzeba sobie uświadamiać, 
że prawidłowych formuł nie 
ma, rachunek sumienia to 
modlitwa szczerości. Jest to 
odnalezienie własnej ścieżki  
do Boga i do samego siebie. 
Jest to uzdrowienie i pogłę-
bienie życia duchowego.

Wdzięczność za łaski, pa-
mięć o wydarzeniach, uwaga 
do Bożej obecności, do Jego 
natchnień – wszystko to jest 
dobre i pociągające, jednak 
powrót do dotkliwych chwil, 
poniżenia, bezradności, pora-
żek, brudu, zła – po co? Warto 
pamiętać, że istota rachunku 
sumienia tkwi w miłości. Bóg 
kocha i obdarza niezliczony-
mi łaskami, niewdzięczność 
za które staje się „źródłem 
wszelkiego zła”. A na czym 
polega moja miłość do 
Boga? Czy otwieram przed 
Nim swoje ciemne zakątki? 
Czy dzielę się przeżyciami, 
które rzeczywiście mnie do-
tykają? Jeśli spostrzegę w 
chwilach szczerości brak za-
ufania do Boga jako Źródła 
dobra i miłości, co uczynię? 
Przyniosę Bogu czy schowam 
dla siebie? Pierwsze przybli-
ża, a drugie niestety oddala, 
choć pragnienie ofiarowania 
Panu tylko tego, co najlepsze, 
samo w sobie nie jest złe.

Podsumowując, chcia-
łabym uwrażliwić na to, że 
sprzeciw wewnętrzny może 
pozostać lub wrócić po pew-
nym czasie praktykowania 
rachunku sumienia. Jednak 
każda istotna sprawa wiąże 
się z walką. Przez całe życie 
uczymy się kochać, szanować 
Boga i ludzi, iść za natchnie-
niem Ducha. Jak trafnie pisze 
w wyżej wspomnianej książ-
ce o. Józef Augustyn SJ, „mod-
litwa do ostatniego tchnie-
nia jest złączona z trudną 
walką, dlatego że modlitwa 
to również wyraz miłości. 
Za odpowiedź, którą dajemy 
Bogu, oraz za wierność w 
miłości trzeba walczyć. Tylko 
ten, kto rzeczywiście zna ży-
cie, dobrze wie, że wierność 
w miłości – w każdej miłości 
– to nie tania cnota, za którą 
wystarczy «zapłacić» okru-
chem dobrej woli”.

Teresa Klimowicz

Rachunek sumienia 
jako codzienna
modlitwa

Z Bogiem
przez codzienność

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

POŚWIĘCENIE FUNDAMENTÓW ŚWIĄTYNI
DUCHA ŚWIĘTEGO W GRODNIE  

Nuncjusz Apostolski na Białorusi abp Gabor Pinter poświęcił fundament i położył ka-
mień węgielny kościoła pw. Ducha Świętego w Grodnie, który wraz z domem parafialnym 
jest budowany na osiedlu Olszanka. Kamień węgielny ofiarował kard. Angelo Comastri, 
arcykapłan bazyliki św. Piotra w Rzymie (Włochy).

Na uroczystości zgromadzili się wierni, którzy przybyli całymi rodzinami, oraz du-
chowieństwo na czele z biskupem grodzieńskim Aleksandrem Kaszkiewiczem. Witając 
Nuncjusza Apostolskiego, hierarcha zaznaczył, że obecność przedstawiciela papieża Fran-
ciszka na tym ważnym wydarzeniu jest widzialnym świadectwem bliskości duchowej  
z Biskupem Rzymu, jego ojcowskiej miłości i troski. Abp Pinter wyraził radość, że może 
po raz kolejny odwiedzić miasto nad Niemnem i spotkać się z młodą wspólnotą będącą 
realnym znakiem rozwoju lokalnego Kościoła. Dziękując dostojnym gościom za udział  
w uroczystościach, ks. proboszcz Paweł Sołobuda zaznaczył, że wspólnota wiernych prze-
de wszystkim pragnie dalej budować żywy Kościół duchowy, aby potem z Bożą pomocą 
wznieść świątynię murowaną, która jest tak bardzo potrzebna w nowej dzielnicy Grodna. 

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył uroczystości jubileuszu 
25-lecia powstania parafii Miłosierdzia Bożego w Lidzie, na którą przybyli liczni kapłani, pa-
rafianie oraz goście z Białorusi i zagranicy. Eucharystię celebrowano z prośbą o dobry rozwój 
tej parafii i pomoc Bożej Opatrzności jej wiernym na dalsze lata. Biskup dziękował wszyst-
kim dobroczyńcom i ofiarodawcom, którzy na różnych etapach budowy kościoła wspierali 
Bożą sprawę. Słowa wdzięczności skierował też do parafian za hojne ofiary duchowe i ma-
terialne, za ciepłą współpracę z proboszczem oraz za to, że nieraz osobiście pracowali przy 
budowie świątyni.

Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski wniósł relikwie bł. Jerzego 
Popiełuszki, kapłana i męczennika, do pobernardyńskiego kościoła pw. Znalezienia Krzyża 
Świętego w Grodnie.  

Członkowie grupy modlitewnej Apostolat Dobrej Śmierci z Lidy przybyli do diecezjal-
nego sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń). Tam 
wzięli udział we Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu, a także odmówili Róża-
niec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Kustosz sanktuarium ks. Jerzy Biegański podziękował 
wspólnocie za odwiedzenie sanktuarium oraz za przyczynienie się do szerzenia kultu Matki 
Bożej Trokielskiej.

• Sercanin Witalij Więckiewicz z Grodna otrzymał święcenia diakonatu. • Dzieci 
i młodzież z grodzieńskiej parafii Matki Bożej Anielskiej odwiedzili pacjentów ho-
spicjum przy Szpitalu Miejskim nr 2. • Dzieła współczesnych białoruskich malarzy 
można obejrzeć w kościele w Żodziszkach (dekanat Smorgonie). • Relikwie św. Jana 
Pawła II wniesiono do świątyni parafialnej w Wołpie (dekanat Mosty). • Dzieci z gro-
dzieńskiej parafii św. Józefa, które w tym roku przyjęły I Komunię Świętą, zrealizo-
wały piegrzymkę do Trokiel. • Festiwal Rodziny odbył się w Nowogródku. • Urodzi-
ny św. Jana Pawła II obchodzono w Smorgoniach. • Modlitwa za matki odbyła się  
w Iwiu. • Na Ostrowszczyźnie oddano hołd pamięci kapłanowi i poecie Konstantemu 
Stapowiczowi – Kazimierzowi Swojakowi. •  „Płomień Pokoju” spotkano przy biało-
ruskim Notre Dame w Gierwiatach (dekanat Ostrowiec). • Spotkanie absolwentów 
grodzieńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie 2000 roku odbyło się 
w Parafianowie (diecezja witebska). • W 28. rocznicę sakry biskupiej ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz odwiedził sanktuarium w Trokielach. • Spotkanie formacyjne młodych 
kapłanów miało miejsce w trokielskim domu rekolekcyjnym. • W oratorium w parafii 
św. Michała Archanioła w Smorgoniach odbył się trzydniowy Don Bosco Youth Fest.  
• W Lidzie organizowano spotkanie katechetów diecezji grodzieńskiej, podczas któ-
rego podsumowano rok katechetyczny. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń

2 czerwca
Diecezjalny Dzień Ojca.
Módlmy się w intencji 

żywych i zmarłych ojców.

3 czerwca
Wspomnienie św. Karola 

Lwangi i Towarzyszy, 
męczenników.

5 czerwca
Wspomnienie  

św. Bonifacego, biskupa  
i męczennika.

8 czerwca
Wspomnienie św. Jadwigi 

Królowej. 

9 czerwca
Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego.
Zakończenie okresu 

wielkanocnego.

10 czerwca
Święto Najświętszej Maryi 

Panny Matki Kościoła. 

11 czerwca
Wspomnienie św. Barnaby 

Apostoła. 

12 czerwca
Wspomnienie bł. Henryka 

Hlebowicza Prezbitera  
i Towarzyszy, męczenników 

II wojny światowej. 

13 czerwca
Święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana. 

Intencje
różańcowe

Czerwiec
O Boże błogosławieństwo 
dla wspólnot parafialnych 

naszej diecezji, które 
budują nowe świątynie. 
O obfite owoce duchowe  
I Synodu Diecezjalnego.

„Głos Ewangelii” 
Rozważania

nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym 

Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia 

w każdą niedzielę o godz. 
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,  
w Świsłoczy na 100.8 FM.

 
Wiadomości z Watykanu 

w języku białoruskim
Transmisja radiowa  

ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie 

22.10 na 98,1 FM  
– w Grodnie, Wołkowysku, 

Szczuczynie,  
Lidzie, Mostach i obok tych 

miast; na 99,2 FM  
– w Brześciu i obok niego.  

W każdą niedzielę  
o godzinie 8.55 

na falach Pierwszego 
Krajowego Programu Radia 

Białoruskiego oraz 
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy 
diecezji grodzieńskiej 

grodnensis.by 
Naświetla wydarzenia  

z życia Kościoła  
na Grodzieńszczyźnie.  
Są dostępne materiały 
fotograficzne i filmowe.

JEDNYM WERSEM

  4 czerwca 1967 r. – ks. Jan Winażendis, prob. Nacza;
  6 czerwca 2015 r. – ks. Jan Zaniewski, prob. Kwasówka;
  8 czerwca 1981 r. – ks. Józef Marian Marsanger SJ, prob. Soły;
10 czerwca 1998 r. – ks. prałat Michał Woroniecki CM, wik. gen., WSD Grodno.

IV OGÓLNOBIAŁORUSKI KONGRES 
RUCHÓW RODZINNYCH  

POD TYTUŁEM „RODZICE I DZIECI”
Kongres będzie miał miejsce w dniach 7-9 czerwca

w Laskówce pod Mińskiem.

W trakcie wydarzenia zostaną wygłoszone wykłady  
dotyczące filozoficznej koncepcji rodziny, specyfiki relacji 

między matką i córką, problematyki niebezpiecznych zacho-
wań dzieci i młodzieży związanych z wirtualnym światem  
i in. Odbędą się też warsztaty „Superteść, superteściowa”. 

Kongres organizuje Rada ds. Rodziny  
przy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi.

Zapisy pod numerem: (8 029) 588-42-73 – Irena Mieleszko.

„MARYJO, OTUL NASZE RODZINY”
Uroczystości jubileuszowe pod takim hasłem odbędą się w 
dniach 12-13 lipca w sanktuarium diecezji grodzieńskiej 

Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach.

W tym roku jest obchodzone 25-lecie ogłoszenia świątyni 
parafialnej w Trokielach diecezjalnym sanktuarium Matki 

Bożej Królowej Naszych Rodzin, 10-lecie koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Trokielskiej, a także 210-lecie 

wzniesienia lokalnego kościoła.

Program uroczystości

16.00-19.30 – przywitanie pielgrzymów;
19.45 – uroczyste wniesienie obrazu
             Matki Bożej Trokielskiej na ołtarz polowy
             i powitanie obecnych;
20.15 – przygotowanie do Mszy św.;
20.30 – Msza św. (celebrują neoprezbiterzy);
22.00 – Apel Maryjny;
22.30 – konferencja o rodzinie;
22.50 – wystawienie Najświętszego Sakramentu;
23.20 – przygotowanie do Mszy św.;
23.30 – procesja ze świecami i Różaniec
             (Tajemnice Radosne);
00.00 – Msza św. Pasterka;
02.00 – koncert zespołu muzycznego grodzieńskiego
             Wyższego Seminarium Duchownego „AVE”;
03.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
03.40 – adoracja Najświętszego Sakramentu;
05.00 – Różaniec (Tajemnice Światła);
06.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
             Najświętszej Maryi Panny;
06.40 – Pieśni tradycyjne i maryjne;
07.30 – świadectwa rodzin;
08.30 – Różaniec (Tajemnice chwalebne);
09.10 – odnowienie ślubów małżeńskich;
09.45 – przygotowanie do Mszy św.;
10.00 – uroczysta Msza św., której będzie
             przewodniczył Nuncjusz Apostolski na Białorusi
             abp Gabor Pinter, z udziałem kapłanów jubilatów.
         
W programie są możliwe zmiany.

„LUBCZY Z ŁASKI BOŻEJ POŚWIĘCONE”
Konkurs poetycki pod taką nazwą ogłasza  

parafia św. Michała Archanioła w Nowogródku. Organizuje 
się go z okazji poświęcenia kaplicy w miasteczku Lubcza,  

które odbędzie się 29 czerwca.

Do udziału można zgłaszać wiersze własnego autorstwa  
w języku białoruskim, rosyjskim i polskim. Prace konkursowe 
powinny mieć treść duchową i być poświęcone historycznej 
przeszłości lub współczesności Lubczy. Mogą to być utwory  

o wiernych, znakomitych postaciach oraz osobach  
współcześnie żyjących, o chrześcijańskich świątyniach,  

przyrodzie i kulturze miejscowości.
Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody, a najlepsze utwory  

zostaną opublikowane na łamach gazety  
parafialnej „Katolicki Nowogródek”.

Wiersze i krótki życiorys trzeba przesłać do 15 czerwca  
pod adres: parafia św. Michała Archanioła, 231400  

m. Nowogródek, ul. Sowiecka 2 – lub mailowo: faiushka@mail.ru. 

Informacje szczegółowe pod numerem: (8 029) 787-15-89.

WIZYTY BISKUPIE 

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE BĘDĄ MIAŁY 
MIEJSCE W NOWOGRÓDKU

Ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach 5-12 czerwca
pod kierownictwem o. Wiktora Żuka SJ.

Wyjątkowość takich rekolekcji polega na tym, że przebiegają 
w milczeniu. Codziennie odbywa się rozmowa z kierownikiem 

duchownym.
Do udziału są zaproszeni wierni świeccy, osoby konsekrowane 

i kapłani. 

Informacje szczegółowe oraz zapisy pod numerem:
(8 029) 376-02-93 – ks. Paweł Romanowski.

E-mail: romanowski_pawel@mail.ru

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Z głębi serca
Czcigodnemu

Księdzu Proboszczowi
Piotrowi Kubelowi

z okazji 25. rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy: 
radości, mocnego zdrowia, 
ludzkiej życzliwości, nie-

gasnącego zapału wiary, sił 
i wytrwałości w posłudze 

duszpasterskiej. Niech święty 
Patron i Matka Boża otaczają 

Cię swoją opieką, a Duch 
Święty oświeca drogę kapłań-

ską. Dziękujemy za dobre 
serce, życzliwość, modlitwy i 
cierpliwość wobec nas. Niech 

miłosierny Bóg błogosławi 
Twoim rodzicom.

Z modlitwą wierni z Krupowa

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi  

Waldemarowi Słocie
z okazji 25. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 
serdecznie życzymy: opieki 
Matki Najświętszej, wszel-

kich łask Bożych, darów 
Ducha Świętego, dużo sił  

i zdrowia do realizacji Bożych 
planów, życzliwych i dobrych 
ludzi na drodze kapłańskiej. 

Niech każdy dzień Twojej 
posługi duszpasterskiej 

będzie wypełniony radością 
i pokojem, a praca na rzecz 

Boga i ludzi przynosi  
obfite owoce.

Parafianie z kościoła  
pw. Przemienienia Pańskiego  

w Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
 z okazji rocznicy święceń ka-
płańskich składamy serdecz-

nie życzenia. Niech każdy 
nowy Boży dzień, każdy krok 
na Twej drodze życia będzie 
szczęśliwy. Niech będą bło-
gosławione Twe święte dło-
nie, które udzielają wiernym 
Ciała Bożego, niech zdrowie i 
szczęście zawsze Ci sprzyja, a 

życie mija w radości.
Byli parafianie ze Mścibowa

Czcigodnym Księżom 
Janowi Gaweckiemu,

Arturowi Wołczkiewiczowi 
i Witalemu Cybulskiemu 
z okazji rocznic święceń ka-
płańskich składamy najser-
deczniejsze życzenia. Niech 

Duch Pocieszyciel będzie 
z Wami w swoich świętych 

darach, a Maryja Panna 
pomoże odnowić i zachować 

pierwotną miłość do Boga 
i Kościoła, którą pełniły się 

Wasze serca w dniu święceń. 
Dziękujemy Panu za to, że 

wśród tylu rąk wybrał Wasze 
i je błogosławił, słowom da-

jąc siłę ognia, że włączył Was 
w swoje kapłaństwo, uczynił 

szafarzami Eucharystii  
i przebaczenia Bożego. 
Legion Maryi, apostolat „Mar-

garetka” z kościoła pw. świętych 
apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Witoldowi Łozowickiemu
z okazji 35. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 

serdeczne życzenia. 
Przyjmij, drogi Księże,  
słowa ciepłe i szczere:

Niech w tym dniu świątecz-
nym da Ci Bóg łask wiele! 

Niech wzmacnia powołanie, 
osłania, gdy trzeba 

I prostą, pewną drogą  
prowadzi Cię do Nieba. 

Śpiewaj sercem kapłańskim 
radosne dziękczynienie
Za służbę Chrystusowi,  
za wielkie wyróżnienie. 
A my się dziś do Ciebie  
serdecznie uśmiechamy
I wszystkie swe życzenia  

w modlitwę przemieniamy.
Parafianie z kościoła pw. Narodze-

nia NMP w Bali Kościelnej

Czcigodny Księże
Andrzeju Pyszyński!

Z okazji 9. rocznicy święceń 
kapłańskich i posługi w na-
szej parafii życzymy mocne-
go zdrowia, radości, szczęś-

cia. Pragniemy też skierować 
wyrazy wdzięczności. Serce 

rośnie, gdy gromadzimy 
się w kościele na Mszy św. 

Zawsze spotykasz nas życz-
liwym spojrzeniem. Dzięku-
jemy bardzo za kulturalność, 
szczerość i serdeczność, za 

to, że zrozumiale tłumaczysz 
Słowo Boże, które czyni nas 
bardziej dobrymi i miłosier-
nymi. Niech Jezus zawsze 

będzie Twoim Przyjacielem, 
Duch Święty oświeca swym 
światłem każdy dzień życia, 
Maryja przytula do swojego 

serca, dobry Bóg obdarza 
wszelkimi łaskami, a święty 

Patron nieustannie modli się 
za Ciebie.

Z szacunkiem Komitet Kościelny  
i parafianie z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Witoldowi Łozowickiemu
z okazji 35. rocznicy święceń 

kapłańskich przesyłamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń. Niech Najwyższy Ka-
płan Jezus Chrystus zawsze 

Ci błogosławi w działalności 
apostolskiej, będąc Źródłem 
Twej radości. Niech dobry 

Bóg obdarza obfitością swo-
ich łask, mocnym zdrowiem, 

radością i umiejętnością 
przezwyciężania codzien-

nych trosk. Niech wraz  
z mocą przemiany chleba  

i wina daje Ci moc przemiany 
ludzkich serc. Szczęść Boże! 

Rada parafialna z kościoła  
pw. Narodzenia NMP

w Bali Kościelnej

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi

Wasilkiewiczowi
z okazji Urodzin serdecz-
nie życzymy obfitych łask 
Bożych. Niech każdy dzień 
będzie wypełniony radością  
i pokojem, a dobry Bóg wy-

nagrodzi Ci za posługę  
w naszej parafii.
Byli parafianie z Izabelina

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
 z okazji Urodzin serdecznie 
życzymy: mocnego zdrowia, 
nieustannych sił i radości na 
co dzień. Niech Cię zawsze 
otaczają promienie miło-

sierdzia Bożego, moc Ducha 
Świętego i opieka Maryi 

Panny, Jezus niech króluje  
w Twym sercu i obdarza 
swoimi łaskami, a święty 

Patron zawsze będzie obok. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni 

Wszechmocnemu za to, 
że posługuje u nas kapłan, 

który uczy być prawdziwymi 
chrześcijanami, szczery w 
modlitwie i pracy, gotowy 
zawsze przyjść z pomocą. 

Dziękujemy Ci za pouczające 
kazania, dobroć, życzliwy 

uśmiech, cierpliwość, skrom-
ność i troskę o ludzi.

Z szacunkiem i modlitwą wierni  
z parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu 
Kazimierzowi Murawie

z okazji 25. rocznicy święceń 
kapłańskich z serca życzymy 

mocnego zdrowia. Niech 
Ci nadal starcza sił, aby 

leczyć ludzkie dusze poprzez 
głoszenie Słowa Bożego, 
celebrację sakramentów, 
szczególnie Eucharystii, 
organizację różnorodnej 

działalności duszpasterskiej. 
Szczerze dziękujemy za po-

sługę, modlitwę, dobroć  
i troskę o każdego z nas. 

Parafianie z kościoła pw. świętych 
apostołów Piotra i Pawła  

w Żupranach

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Szemetowi

 z okazji rocznicy świę-
ceń kapłańskich życzymy 
wielkiej radości z każdego 

dnia posługi duszpasterskiej, 
Bożego błogosławieństwa 

i obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech dobry Bóg 
darzy zdrowiem i błogosła-
wieństwem, a Matka Boża 

ma w swojej opiece i wypra-
sza potrzebne łaski u Pana, 
abyś dalej kroczył z odwagą 
trudnymi ścieżkami życia 

kapłańskiego.
Parafianie z Adamowicz

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi

Zdzisławowi Wederowi
z okazji 57. rocznicy święceń 
kapłańskich składamy moc 

serdecznych życzeń: radości, 
pogody ducha, pomyślności 
i optymizmu. Niech każdy 
dzień ofiarnej pracy będzie 
oświecony światłem Ducha 

Świętego, Bóg miłosierny za-
wsze Cię strzeże, a Najświęt-

sza Maryja Panna poprzez 
nasze modlitwy wynagradza  

i obdarza Cię swym wsta-
wiennictwem i miłością.

Ze szczerą modlitwą Alicja i Wita-
lij Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Waleremu 

Lisowskiemu
z okazji Urodzin składamy 
serdeczne życzenia. Niech 

Jezus, którego co dnia 
trzymasz w swoich dłoniach, 

błogosławi, Matka Boża 
otacza swoją opieką i miłoś-

cią, a Duch Święty będzie 
Przyjacielem. Dziękujemy Ci 
za szczerą modlitwę, mądre 
rady, za cierpliwość i życzli-
wość wobec ludzi, za troskę  

o naszą świątynię.
Wierni z parafii Imienia NMP, 

Wierejki

Czcigodnym Ojcom 
Misjonarzom Andrzejowi 

Jodkowskiemu i Waleremu 
Maziukowi

pragniemy podziękować za 
dar parafialnych Misji Świę-
tych, za słowa proste, lecz 

mądre i szlachetne, płynące z 
serca, dlatego tak łatwo prze-
nikające do naszych dusz, za 
możliwość uczestniczenia w 
urzekających nabożeństwach 
misyjnych, które na nowo ot-
worzyły nasze serca na Bożą 
miłość i drugiego człowieka, 
za posługę w konfesjonale 

oraz za to, że byliście dla nas 

wzorem zawierzania swego 
życia Niepokalanej. Niech 
Bóg Wszechmogący Wam 

wynagrodzi za trud posługi 
duszpasterskiej oraz za pięk-
ne świadectwo prawdziwej 
wiary, niech Jezus Chrystus 

Wam błogosławi, Duch 
Święty obdarza wszelkimi ła-
skami, Maryja Panna otacza 
płaszczem swojej matczy-
nej opieki, a św. Kazimierz 
wspiera w codziennych wy-

zwaniach życia kapłańskiego 
i misyjnego. 

Wierni z parafii Nawiedzenia NMP 
w Trokielach

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Liszko

z okazji 10. rocznicy święceń 
kapłańskich z całego serca 
życzymy zdrowia na długie 

lata, dobrych i wiernych ludzi 
obok, mocnej wiary, niegas-
nącej nadziei. Niech miło-

sierny Bóg błogosławi każdy 
dzień Twojego życia, Maryja 
otula płaszczem swej opieki, 

a Duch Święty oświetla 
wybraną drogę, by przynosiła 

obfite owoce.
Ciocia Maria wraz z rodziną

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi  

Janowi Rejszelowi
z okazji Urodzin życzymy 

mocnego zdrowia, radości, 
wszelkich łask Bożych, obfi-
tych darów Ducha Świętego 

i nieustannej opieki Naj-
świętszej Maryi Panny. Niech 

każdy Twój dzień będzie 
oświecony promieniami mi-
łosierdzia Bożego. Serdecz-
nie dziękujemy Ci za ofiarną 
pracę duszpasterską, otwarte 
na każdego człowieka serce, 
mądre i pouczające kazania 

oraz odnowienie naszej 
świątyni, a Panu Bogu za to, 
że dał nam takiego kapłana. 

Szczęść Boże! 
Z modlitwą wierni z Mociewicz 

Czcigodnym Księżom 
Kanonikowi Zdzisławowi 
Wederowi i Proboszczowi 

Olegowi Żurawskiemu 
z okazji rocznicy święceń 

kapłańskich życzymy błogo-
sławieństwa Bożego na każdą 

chwilę życia. Dziękujemy 
Panu za to, że z Waszą po-

mocą prowadzi nas do Źródła 
dobra. Dziękujemy Wam za 

ofiarną posługę, umiejętność 
zapalania iskry miłości do Je-
zusa i Jego Matki oraz za to, 
że zawsze dzielicie się swoją 
mądrością z ludźmi. Niech 

Bóg Ojciec dodaje Wam 
sił, Duch Święty obdarza 

pokojem, a Jezus Chrystus 
służy przykładem na drodze 

kapłańskiej. 
Wspólnota modlitewna „Matki  

w modlitwie” i apostolat  
„Margaretka” ze Smorgoń

Czcigodnemu Ojcu  
Waldemarowi Słocie

z okazji 25. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Boże błogosławień-

stwo towarzyszy Ci codzien-
nie, Matka Boża otacza opie-

ką, a Duch Święty obdarza 
swoimi darami i rozjaśnia 

drogę do Pana. Życzymy tak-
że mocnego zdrowia, pogody 

ducha, mocy w głoszeniu 
Słowa Bożego oraz radości 
w odkrywaniu tajemnicy 

powołania.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z Brzostowicy 
Wielkiej

Czcigodnemu Ojcu 
Proboszczowi

Waleremu Szejgiere-
wiczowi i wszystkim 

jego krewnym
 przesyłamy wyra-
zy szczerego żalu i 

współczucia z powodu 
śmierci najdroższej 
i najbliższej osoby – 

mamy. Jednoczymy się 
z Tobą w modlitwie, 
dzieląc ból i smutek. 

Niech miłosierny Bóg 
doda sił, by przeżyć 

ciężar utraty. Wiecz-
ny odpoczynek dla 

zmarłej.
Komitet Kościelny  

i parafianie z kościoła  
pw. św. Franciszka z Asyżu 

w Świsłoczy

Czcigodnemu Ojcu 
Waleremu Szejgiere-
wiczowi oraz wszyst-
kim jego krewnym

przesyłamy słowa 
szczerego żalu  

z powodu śmierci 
mamy. Jednoczymy się 
z Wami w modlitwie, 
dzieląc ból i smutek. 
Wieczny odpoczynek 

dla zmarłej.
Wierni z parafii św. Micha-
ła Archanioła w Porozowie

 Pamiętaj:  od Bożych i kościelnych przykazań nie ma wakacji!

S. Weronika Bliźniuk FMA

Lato to czas gorący, leniwy. Życie toczy się wolniej, niby w innym wymiarze. 
Odpoczywamy... I właśnie latem z łatwością zostawiamy Boga na uboczu. Czując się 

wolni i radośni, zapominamy o obowiązkach dobrego chrześcijanina. A Bóg? Bóg czeka.
Św. Jan Bosko, który żył we Włoszech w XIX wieku, opiekował się ubogimi chłopca-

mi. Gdy zbliżał się okres wakacji, starał się przekonać swych młodych przyjaciół o tym, by  
w wolnym czasie „nie krzywdzili Boga i nie szkodzili własnej duszy”. „Gdy ojciec wyprawia 
swoje dzieci daleko – pewnego razu rzekł św. Jan Bosko – mimo pewności, że są posłuszne  

i wiedzą, jak się zachować, niepokoi się o nie, by nie zbłądziły, nie znalazły się w nieprzyjemnej 
sytuacji. Tak mocno je kocha! Ja jestem tym ojcem, a wy – moimi dziećmi, które wkrótce 

porzucą swego ojca, wyjeżdżając na wakacje. I aby nie zdarzyło się nic złego, chcę dać wam 
kilka porad. Przede wszystkim pamiętajcie, że Bóg widzi was zawsze i wszędzie, również  
w chwilach odpoczynku i zabawy. Aby nie obrazić Pana, nie odejść od Niego, warto uni-
kać kontaktu z gorszącymi ludźmi. Są to ci, którzy hańbią religię, mówią o niej źle, mają 

niedobre zamiary. Podczas wakacji powinniście znaleźć czas na niedzielną i świąteczną 
Mszę św., regularną spowiedź i Komunię św., a także na codzienną modlitwę poranną 

i wieczorną. Mimo wolnego czasu, którego macie teraz wystarczająco dużo, musicie walczyć  
z lenistwem. Troszczcie się o to, by nie stracić ani chwili!”. 

Przed rozpoczęciem wakacji św. Jan Bosko często powtarzał: „Trzeba wam czytać i się uczyć, 
ponieważ macie dobrą możliwość, by nadrobić luki powstałe w ciągu roku szkolnego. Lek-

tura nie tylko jest rozrywką, lecz przede wszystkim uczy. Wakacje to również czas, by 
pomóc rodzicom. Pracują bez przerwy dla dobra rodziny. Przez pomoc w swoim 

wolnym czasie możecie im za to wynagrodzić... Polecałbym wam jeszcze tysiące 
innych rzeczy. Wszystko po to, byście przeżyli wakacje dobrze. Jednak zatrzy-

mam się na jednej radzie, która zawiera w sobie wszystko, o czym chciał-
bym was prosić. Nie popełniajcie żadnego grzechu! Brońcie się jak przed  

Wakacje – czas z Bogiem
Witaj Maleńki Czytelniku! Na pewno w ostatnim dniu roku szkolnego wróciłeś do domu i pomyślałeś: „Nareszcie wakacje! 

Gdzie by się wybrać? Zasłużyłem na odpoczynek!”. Obstawiam, że ten czas każdy odbiera jako coś pozytywnego, przyjemnego. 
Spróbujmy sobie wyobrazić, co widzimy przed oczyma, gdy myślimy o wakacjach. Plaża i spokojne morze z pięknym zachodem słoń-

ca, palmy i tropiki, skały górskie, miasto o ciekawej architekturze, które planujemy zwiedzić... Co będziesz robił podczas odpoczynku? 
Łowił ryby, pływał w jeziorze, wspinał się na szczyt góry, poznawał miejscowość, opalał się, czytał, jeździł na rowerze?

jadowitym wężem. Jeśli się to wam uda, spędzicie dobre wakacje, wrócicie zdrowi 
i radośni, gotowi do rozpoczęcia kolejnego roku nauki i pracy. Zostawiam wam te słowa jak ojciec, 
który kocha swoje dzieci”.

Drogi Maleńki Czytelniku! Ja również dołączam do porad tego wielkiego świętego i na koniec 
zamiast zadania pragnę podzielić się z Tobą niezwykłymi 10 przykazaniami na wakacje. Możesz 
wydrukować je sobie na dużym arkuszu papieru, aby zawsze były przed oczyma.

10 przykazań na wakacje:

1. Pożegnaj się ze swoimi rodzicami, ale nie z Bogiem.
2. Nie zapomnij plecaka, włóż do niego modlitewnik i różaniec.
3. Weź dobre buty, by podczas wakacji przyjść do kościoła.
4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, lecz także z Bogiem – często się módl.
5. Kieruj się kompasem i przykazaniami, wtedy się nie zgubisz.
6. Zawsze miej pełny żołądek i nigdy puste serce – przystępuj do Komunii św.
7. Załóż ciemne okulary, lecz nie ukrywaj się przed Bogiem.
8. Nie zostawiaj śmieci na postojach, a tym bardziej w swojej duszy.
9. Nie rzucaj po drodze kamieni, lecz uśmiechy.
10. Po wakacjach zapisz się na katechezę, zaplanuj regularne spotkania
      z Panem Bogiem podczas Mszy św. 
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