Jan Paweł II
i kapłaństwo wspólne

2

Z modlitwą przeciwko
pandemii

3

Jubileusze święceń
kapłańskich

4

Porady dla rodziców
nastolatków

6

Grodno

№12 (541),
14 czer wca 2020
www.slowo.grodnensis.by

GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

ŻEBY BYLI ŚWIĘCI

CZERWIEC – TO WYJĄTKOWY MIESIĄC, JEŻELI PATRZEĆ NA TEN CZAS Z „KAPŁAŃSKIEJ” PERSPEKTYWY.
POWODÓW JEST KILKA. PIERWSZY – ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE, KTÓRE ZAZWYCZAJ ODBYWAJĄ SIĘ W TYM OKRESIE.
KOLEJNY POWÓD JEST ZWIĄZANY Z TYM PIERWSZYM – ROCZNICE ŚWIĘCEŃ, GDY KAPŁANI WSPOMINAJĄ DZIEŃ,
W KTÓRYM ROZPOCZĘLI SWOJĄ POSŁUGĘ. JEDNAK, TO NIE WSZYSTKO –
19 CZERWCA PRZYPADA ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW.
ciąg dalszy na str. 5

„Kapłan jest najbardziej bezużytecznym sługą, jeśli Jezus nie nazywa go przyjacielem”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 9, 36-10, 8
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani
i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do
swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich
uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi,
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie
słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy
– Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem
Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej,
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania:
„Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta
samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z
domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie”.

MODLITWA
O ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW
Świat potrzebuje dobrych i rzetelnych lekarzy, dobrych nauczycieli, kochających ojców... Ale potrzebuje również świadków
i drogowskazów, którzy ukażą ludziom szersze horyzonty i inne
perspektywy. Brakuje autorytetów i duchowych przewodników.
Współczesny świat „cierpi na doczesność”, choruje na przyziemność, brakuje mu na pewno dobrych kapłanów, sług bożych, którzy pomogliby współczesnemu człowiekowi zaspokoić
jego głód wieczności i nieskończoności. Ludzie są zdezorientowani i nie wiedzą do kogo się zwrócić, gdzie się udać. Szukają porad u rożnego rodzaju guru, psychologów i psychiatrów.
W Ewangelii Chrystus daje nam odpowiedź: „Proście Pana
żniwa, proście i módlcie się”, aby wam nie zabrakło kapłanów
– przewodników, którzy będą umieć oprzeć się współczesnym
przemijającym modom i wskażą wam wartości nieprzemijające
i wiecznotrwałe.
Dobrych kapłanów potrzebuje dzisiejszy świat. Nadal potrzebuje ich nasz miejscowy Kościół. Kapłan spełnia swoje
posłannictwo „in persona Christi” – w osobie Jezusa Chrystusa. Sam Chrystus staje się obecny, czyli uzewnętrznia, czyni
widocznym swe zbawcze działanie w posłudze kapłana. Gdy
kapłan głosi Słowo Boże, udziela sakramentów, naucza prawd
wiary czy prowadzi wiernych jako pasterz, Jezus Chrystus staje się obecny wśród swego ludu, aby w ten sposób nieustannie
prowadzić go do zbawienia.
Módlmy się, aby Pan wysłuchał modlitwy wiernych i wybrał
sobie dobrych pasterzy, którzy zaprowadzą nas do Królestwa
Niebieskiego.

Ks. Jerzy Martinowicz
Wybór Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego był inspirowany dewizą
świętego proboszcza Jana
Vianneya, patrona kapłanów,
który twierdził, że „kapłaństwo jest miłością Serca Jezusowego”. Nie bez znaczenia
jest również fakt, że uroczystość ta przypada w czasie,
gdy tradycyjnie w wielu diecezjach na świecie udzielane są święcenia kapłańskie,
celebrowane są Msze św.
prymicyjne i jubileusze święceń kapłańskich. Siłą rzeczy
o kapłanach myśli się i mówi
wówczas w Kościele bardzo
często.
Każda posługa księdza
opiera się na powołaniu
chrzcielnym, i to jest najważniejsze. Jako chrześcijanie
jesteśmy powołani do tego,
żeby oddać swoje życie jak
Chrystus dla innych, a jako
księża – w sposób szczególny

Czego się najbardziej lękam i boję?
Czy wierzę, że Pan Bóg mi codziennie pomaga?
Ks. Jerzy Martinowicz

dzisiaj nam potrzeba! Takich księży potrzebują nasze
wspólnoty parafialne i nasi
wierni, a przede wszystkim
młode pokolenie. Do takiego
ideału kapłaństwa staram się
sam również dążyć i dorastać, przeżywając w tym roku
10 rocznicę przyjęcia tego
„daru i tajemnicy”.
Tak już jest w naszym życiu, że nieustannie dostrzegamy mankamenty, defekty
i braki. Świat, w którym żyjemy, nie sprzyja przecież
wierności ani małżeńskiej,
ani kapłańskiej. Nie raz na
piedestał kultury masowej
i mediów wynoszeni są ci,
którzy nie mają żadnych
ograniczeń moralnych i nie
uznają żadnych świętości.
Dochodzą do tego materializm, wyjątkowa erotyzacja
życia we wszystkich jego wymiarach oraz rozbuchany antyklerykalizm, nawet wśród

niektórych katolików. W
związku z tym każdy z nas
potrzebuje modlitwy, by
mógł dobrze spełnić swoje
powołanie.
Oczywiście, sami księża
też nie są zupełnie bez winy.
Zgorszeń – jak sam Pan Jezus
mówił – nie da się uniknąć
na świecie całkowicie. Trzeba jednak robić, co się da,
żeby nie przyćmiewały dobra
i sensu kapłańskiej posługi.
Przeżywając tegoroczną
Uroczystość Najświętszego
Serca Jezusowego, pamiętajmy o modlitwie za wszystkich kapłanów. Oni tej modlitwy bardzo potrzebują! Wiem
o tym, ponieważ jestem jednym z nich. Często już, chyba tylko modlitwa wiernych i
Boża pomoc sprawia, że staramy się trwać w wierności
swojemu powołaniu i z trudem walczyć o świętość.

Jan Paweł II

і kapłaństwo wspólne

Mt 10, 26-33

Człowiek nieustannie czegoś się boi. Strach ciągle mu
towarzyszy. Na przykład, dzieci boją się ciemności, nastolatkowie boją się reakcji rodziców, gdy nie wrócą do domu o
wyznaczonej godzinie, albo jak w szkole pojawią się kłopoty
z nauką. Dorosłych dzisiaj paraliżuje niepokój o przyszłość, o
to, co będzie jutro.
Na te lęki rozlewają się jak ożywcza rosa słowa Chrystusa:
„Nie bójcie się”. Jezus zapewnia nas, że nie musimy się lękać
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Nikt na
świecie, oprócz nas samych, nie jest w stanie zabić naszej duszy. Ponadto, nasze lęki może rozwiać świadomość, że Bóg
jest Tym, który pełen miłości podtrzymuje swoich wiernych i
nie porzuca ich w trudnych czasach.
Pan Bóg mówi do nas, abyśmy się nie bali, gdyż jesteśmy
ważniejsi niż para wróbli, a przecież żaden z nich bez woli
Ojca nie spadnie na ziemię. Nawet włosy na naszej głowie są
policzone. Czuwa nad nami subtelna i pełna miłości obecność
Boga, po ojcowsku uważna nawet na rzeczy małe i słabe. Ufność w Bożą obecność, jest tym, co daje nam zawsze nadzieję
i pozwala żyć w większym pokoju.

powołani do tego, żeby prowadzić lud Boży, przez udzielanie sakramentów tworzyć
wspólnotę kościelną, która
ma być znakiem jedności i
miłości oraz pokazać światu
obecność Chrystusa dzisiaj.
Po to, by kapłan mógł
zrealizować swoją misję, powinien być przede wszystkim
święty, pokorny i misyjny.
Święty – ponieważ musi być
człowiekiem bardzo zakorzenionym w swoim chrzcie.
Musi zawsze pamiętać, że
w chrzcie zostawił „starego
człowieka” i narodził się jako
„nowy”. Pokorny wobec swojego powołania, gdyż kapłaństwo to nie jest władza mu
dana, lecz posługa. Misyjny,
ponieważ nie może się „instalować” w jednym miejscu,
lecz zawsze powinien być gotowy jechać tam, gdzie Kościół posyła.
Właśnie takich księży

Pamiętajcie o tym, że od księży trzeba również wymagać, mobilizować ich do dobrego, otaczać
modlitwą z miłości do Chrystusa i z rozsądku. Świętość kapłanów leży przecież w naszym dobrze
pojętym interesie.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

UFNOŚĆ W BOŻĄ OBECNOŚĆ

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego od ponad ćwierćwiecza jest
Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Dzień ten ustanowił
św. Jan Paweł II w 1995 roku, aby uświadomić wiernym ich odpowiedzialność
za jakość powołań kapłańskich i zachęcić do modlitwy za pasterzy.

Drodzy Czytelnicy!

Czy się modlę o święte powołania do służby
w Kościele?
Jak się wyrażam o księżach w swoim środowisku?

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się
ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być
wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w
świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?
A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie
na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy
na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż
wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który
jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Módl się
i wymagaj
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“

Świętość
jest darem i zadaniem dla świeckich
tak samo jak dla
zakonników
i kapłanów.

”

Papież Jan Paweł II znał
życie ludzi świeckich. Jeszcze
jako młody człowiek prowadził aktywne życie, był osobą
komunikatywną. Wiele czasu
spędzał w środowisku intelektualistów, angażując się w
działalność teatralną. Widział
problemy ludzi, którzy wykonywali pracę fizyczną, gdy sam
podczas okupacji pracował w
kopalni odkrywkowej, później
– w fabryce chemicznej, w kamieniołomie.
Ten okres życia Jan Paweł
II w jednym ze swoich wywiadów nazwał „szczególnym
darem Opatrzności Bożej”.
Pozostawił on duży wpływ na
kształtowanie przyszłego papieża. W książce „Dar i tajemnica” papież napisał: „Spotykałem się na co dzień z ludźmi
ciężkiej pracy, poznałem ich
środowisko, ich rodziny, ich
zainteresowania, ich ludzką

wartość i godność.
Osobiście doznałem
od nich wiele
życzliwości. [...]
Za p r z y j a ź n i ł e m
się z wielu robotnikami. Nieraz zapraszali mnie do swoich
domów. Już jako kapłan i
biskup chrzciłem ich dzieci
i wnuki, błogosławiłem związki małżeńskie i prowadziłem
pogrzeby wielu z nich”. Ojciec
Święty poznał rzeczywistość
życia zwykłych ludzi, głębokie
człowieczeństwo tego życia,
pomimo przywiązań i grzechów przynależnych do jednego lub drugiego człowieka.

„Papież Jan Paweł II był bez
wątpienia człowiekiem, który
spotkał się w naszych czasach
osobiście z największą liczbą
ludzi na całym świecie. Niezliczone są rzesze osób, którym
uścisnął dłoń, do których przemawiał, z którymi się modlił i
które pobłogosławił”.
Podczas pontyfikatu papież Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwagę na rolę
świeckich chrześcijan w życiu
i działalności Kościoła i świata. W 1987 roku zwołał Synod
Biskupów, którego tematem
rozważań był laikat. Wspomniana tematyka obrad była
powrotem do nauczania Soboru Watykańskiego II, który

Włoskie gwiazdy Romina Power i Al Bano
podczas wizyty w Watykanie
Zdjęcie East News

Będąc następcą św. Piotra
Jan Paweł II wiele razy spotykał się z osobami świeckimi,
od znanych polityków po zwykłych robotników. Wspominając swojego poprzednika, Benedykt XVI zauważył kiedyś:

skupiał się również na wartości i roli świeckich w Kościele
i na świecie.
Po wspomnianym synodzie papież wydał adhortację
„Christifideles Laici” („Świeccy
katolicy”), w której pisał tak:

„Świeccy w szczególny sposób są wezwani do tego, by
przywracać stworzeniu całą
jego pierwotną wartość”. Jest
to swoista misja kapłańska
każdego wierzącego (kapłańska od pojęcia kapłaństwa
wspólnego albo powszechnego). W dokumencie Jan Paweł
II zauważa, że poprzez chrzest
każdy z świeckich jest powołany do takiej misji. „Udział
świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa wywodzi się z
przynależności do kościelnej
wspólnoty, stąd winien być
przeżywany we wspólnocie
i dla wspólnoty”. Ponadto
uczestnictwo to jest niepodzielnie związane z kapłaństwem liturgicznym, ponieważ
„rozpoczyna się wraz z namaszczeniem Chrztu, rozwija
przez Bierzmowanie, a w Eucharystii zaś znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie”.
Ważne jest, aby pamiętać,
że papież Jan Paweł II rozważał kapłańską misję świeckich
nie jako stały pobyt w kościele na każdym nabożeństwie
i wielogodzinnej codziennej
adoracji, lecz jako „ich uczynki,
modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie
i rodzinne, codzienna praca,
wypoczynek ducha i ciała, jeśli
odbywają się w Duchu”. Jego
zdaniem, zaangażowanie w
posługę i zadania Kościoła nie
powinno prowadzić do zaniedbania podstawowych obowiązków w życiu zawodowym,
społecznym, gospodarczym,
kulturalnym i politycznym.
Katarzyna
Pawłowska
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Pokonać mocą ducha

Pandemia zmusiła nas do zachowania dystansu, lecz przyczyniła się do duchowej
jedności. Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z ust wielu wierzących zaczęła wybrzmiewać ta sama prośba do Wszechmogącego: o oddalenie infekcji. Niektórzy
modlą się całą wspólnotą, inni wolą indywidualną modlitwę. A jeśli jeszcze nie masz
takiego zamiaru, nadszedł czas, aby zainspirować się przykładami i upewnić się, że
modlitwa zawsze przynosi dobre owoce. Chociaż niekoniecznie taki, na który czekamy.

Razem „szturmujemy” Niebo
Ks. Artur Leszniewski SDB, wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach
Podczas pandemii nasza parafia aktywnie włączyła się w modlitewny „szturm” Nieba, prosząc o łaskę powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji. Po każdej Mszy św. wierni zwracają
się do Boga poprzez śpiew i modlitwę za wstawiennictwem św. Rocha i św. Andrzeja Boboli.
W świątyni są wystawione relikwie św. Andrzeja Boboli, w pobliżu których ludzie mogą modlić
się osobiście i wziąć ze sobą specjalną modlitwę o jego wstawiennictwo. W dniu wspomnienia
liturgicznego parafia prosiła świętego o ochronę naszego miasta i całego kraju przed koronawirusem.
14 maja, łącząc się z Ojcem Świętym i Kościołem powszechnym, dołączyliśmy do akcji
modlitewnej w intencji zakończenia epidemii. Przez cały dzień wierni adorowali Króla Eucharystycznego. Dyżur przy świętej monstrancji prowadzili księża salezjanie i siostry salezjanki.
Ponieważ przebywaliśmy w kościele przez cały dzień, możemy podkreślić, że u progu ołtarza
na przemian pochyliło się ponad sto osób. Adoracja zakończyła się wspólnym nabożeństwem
zadośćuczynienia za zniewagi wyrządzone Chrystusowi i Mszą św. w intencji zakończenia epidemii. Osoby duchowne z parafii tego dnia wzięły post o chlebie i wodzie. Zachęcaliśmy także
wiernych do postu. Wiem, że wielu podjęło się tego wyzwania.
Ponadto w parafii od początku epidemii odmawia się Różaniec w intencji jej zakończenia. Ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia wirusem postanowiliśmy modlić się online.
Za pośrednictwem konta Oratorium na Instagram codziennie o 20.30 nadawana jest modlitwa
różańcowa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, do której dołącza się wielu osób.
Wierni naszej parafii są głęboko przekonani, że ufna wspólna modlitwa może dokonać
wielkich cudów! Dlatego nie zniechęcamy się i nadal „szturmujemy” Niebo swoimi błaganiami.

Te, które czuwają w każdej sytuacji
Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Grodno
Wspólnie z siostrami codziennie modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego i Różańcem,
głównie prosząc Pana Boga o ustanie pandemii. Od 5 lat mamy godzinną adorację po kolacji,
jednak od początku maja przeniosłyśmy ją na późniejszą godzinę, by połączyć ją z odmawianym
dodatkowo Różańcem w tak potrzebnej, w danej sytuacji, intencji. Odczytujemy również prośby za
chorych, za zmarłych z przyczyny zarazy, za ich rodziny, za personel medyczny, za przywódców narodów, za uczonych pracujących nad szczepionką itd. Śpiewamy też codziennie suplikacje. Naszą
modlitwę kończymy śpiewem 3-krotnego nazaretańskiego wezwania „Jezu, Maryjo, Józefie święty
opiekujcie się nami”. Zazwyczaj zbiera się trochę więcej niż 10 sióstr, i budujące jest dla nas, gdy
nasza najstarsza siostra we wspólnocie mająca prawie 90 lat zawsze jest przed czasem w kaplicy.
Ofiarujemy całodzienny trud i zmęczenia w tej wieczornej godzinie modlitwy.
Aktywnie też włączamy się w różne inicjatywy, np. dzień modlitwy i postu w intencji ustania pandemii, który miał miejsce 14 maja. Wiele z nas od 13 maja włączyło się w odmawianie
Nowenny Pompejańskiej o ustanie pandemii. Odprawiamy też wspólne nowenny, czy modlitwy
za konkretnych chorych na Covid-19. Okazujemy duchowe wsparcie, prowadzimy rozmowy z osobami przeżywającymi chorobę, stratę kogoś bliskiego, czy zalęknionymi osobami o własne życie.
Tylko Bóg wie jak „wykorzystać” nasze modlitwy. Może pandemia byłaby jeszcze tragiczniejsza
w skutkach, gdyby nie błagania wiernych, a może ma zwrócić do Boga ludzi, może nauczyć pokory,
że nie wszystko zależy od człowieka, może duchowo odrodzić? To, co trudnego nas spotyka, jakieś
cierpienie w perspektywie wiary i zbawienia, może przynieść dobre owoce. Bóg przecież nas miłuje. Pan Jezus jest z nami we wszystkim, co przeżywamy. Trzeba tylko Jemu zaufać i powierzać się
każdego dnia. Modlitwa może pomóc zobaczyć to i przyjąć.
Na razie jest już zauważalny plon wznoszonych modlitw. Przede wszystkim wielu ludzi zobaczyło, że tak naprawdę jeden jest na świecie Wszechmogący, a my zależymy od Niego. Nie my
jesteśmy wszechmocni, lecz Bóg.

Za wstawiennictwem świętych
Jednym ze sposobów duchowego wsparcia w dzisiejszych okolicznościach może
być modlitwa o wstawiennictwo świętych, którzy w
szczególny sposób patronują
wiernym, podczas szalejących
epidemii. Za życia cierpieli
z powodu panującej zarazy,
a po wyniesieniu do chwały
ołtarzy zostali wezwani troszczyć się o ludzi w trudnych
okolicznościach.
W pierwszej kolejności
należy zwrócić się z nowenną do św. Andrzeja Boboli.
Kapłan posługiwał w Wilnie
(Litwa), gdy w mieście panowało kilka niebezpiecznych
epidemii. Opiekował się on
chorymi i głodnymi, nie zważając na to, że sam mógł się
zarazić. Tradycja twierdzi
również, że za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli
uratowano od zarazy Pińsk
i jego okolice. Podczas misji
na Pińszczyźnie kapłan został zamordowany. Jego ciało
znaleziono długo po śmierci
w dobrze zachowanym stanie.
Do grobu kapłana rozpoczęła
się pielgrzymka z całej ziemi Pińskiej, a jego cudowny

wpływ uchronił poleszuków
przed chorobą, mimo że objęła ona cały obszar dzisiejszej
Białorusi.
Innym świętym, którego
należy prosić o ochronę podczas epidemii jest św. Roch.
Po śmierci rodziców, rozdając
majątek ubogim, on udał się
z Francji do Włoch. W jednym
z miasteczek na drodze pielgrzyma wybuchła epidemia
dżumy. Roch natychmiast
podjął się pomocy w miejscowym szpitalu, całkowicie
poświęcając się bliźniemu.
Dzięki swemu oddaniu otrzymał od Boga łaskę uzdrowienia. Gdy zaraza ustała, powrócił na dawną drogę. Nadal
przywracał zdrowie ofiarom
zarazy, których spotkał na
dalszej drodze. Po dotarciu
do Wiecznego Miasta, w którym epidemia szalała najsilniej, uświadomił sobie, że
pomoc zarażonym – jest jego
ziemskie powołanie. Misja
pielgrzyma w dalszym ciągu
trwała w Niebie, skąd ratował
wiernych, którzy prosili o jego
wstawiennictwo, przed kolejnym atakiem choroby – cholerą.

Kompleksowa pomoc

Moc osobistej inicjatywy
Marina Wołosar, parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku
Gdy każdego dnia w kraju zaczęto rejestrować ponad 900 nowych przypadków zakażenia
Covid-19, postanowiłam, że muszę się modlić w intencji zakończenia pandemii. Powstała myśl
na wzór nieustającej modlitwy za Białoruś całodobowo odmawiać Różaniec z prośbą o zakończenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tego samego dnia napisałam post na Facebooku z
wezwaniem do modlitwy, na który tylko kilka osób odpowiedziało. Jednak, stopniowo pojawiało
się więcej ochotników.
Wybrałam Różaniec z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ jest to modlitwa maryjna. Większość katolików modliła się na Różańcu w maju, więc pomyślałam, że to będzie najlepsza opcja.
Po drugie, wszyscy wiemy, jaką moc ma modlitwa różańcowa. Nic dziwnego, że właśnie tą modlitwą wezwała modlić się Maryja podczas swoich objawień. Po trzecie, trwa głównie 20-30 minut.
Ten czas, moim zdaniem, jest odpowiedni do nieustannej modlitwy.
Do Wszechmogącego zwracamy się z wieloma prośbami. Przede wszystkim modlimy się o
zaprzestanie pandemii; prosimy Matkę Boską o wstawiennictwo dla pacjentów z koronawirusem,
aby jak najszybciej wrócili do zdrowia; wspominamy w modlitwie tych ludzi, którzy są na krawędzi życia i śmierci, aby Bóg zmiłował się nad nimi; modlimy się za personel medyczny, aby Pan
Bóg wspierał ich swoimi darami w walce o życie i zdrowie pacjentów.
Technicznie nieustanna modlitwa wygląda tak: pierwszy uczestnik, na przykład, o 8.00 rano
rozpoczyna Różaniec i modli się w powyższych intencjach, obejmując modlitwą właśnie tych
ludzi, którzy potrzebują pomocy w tych 20-30 minutach. Następna osoba zaczyna się modlić o
8.30. Reszta, odpowiednio, co pół godziny. To byłoby idealne. W praktyce na razie wychodzi modlić
się co godzinę, a nawet dłużej, ponieważ nie ma wystarczającej liczby uczestników. W tej chwili
modli się ze mną 8 osób. Są to osoby, które zgłosiły swój udział. Może jest ich więcej, lecz o tym
nie wiem. Cieszę się jednak, że jest odzew.
Każdy wie, jak bardzo modlitwa może zmienić serce człowieka i okoliczności życia. Bardzo
często nawet czujemy, gdy ktoś się za nas modli. Myślę, że modlitwa może być taką duchową
tarczą przed tą infekcją, a także rodzajem niewidzialnego lekarstwa dla wszystkich, którzy już zostali zarażeni. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście modlić się z wiarą, ponieważ „według waszej
wiary niech wam się stanie”. Poza tym, znane są przypadki, w których ludzie po modlitwie zostali
uzdrowieni nawet z raka.
Oczywiście, Bóg może mieć własne plany na czas pandemii. Być może wszyscy przechodzimy
teraz przez pewien rodzaj pustyni, aby oczyścić się z różnych wad, przynajmniej z egoizmu. Ale
możemy spróbować objąć modlitwą tych, którzy naprawdę jej potrzebują. Bóg jest miłosierny.
Zlituje się nad nami. Jestem tego pewna.
Modlitwy nigdy nie jest za dużo, i moim zdaniem, bardzo motywuje do odpowiedzialności.
Jeśli każdy zda sobie sprawę, że jego osobista modlitwa jest ważna i konieczna, właśnie wtedy
to przyniesie owoc. Inspirujące jest to, gdy wiesz, że możesz wpłynąć na sytuację. Oczywiście,
z Bożą pomocą.

Proboszcz smorgońskiej parafii pw. św. Jana Pawła II
ks. Eugeniusz Uczkuronis z miejscowymi lekarzami

Udzielając
duchowego
wsparcia, nie możemy zapominać, że w życiu doczesnym
potrzebna jest namacalna
pomoc. Zdając sobie z tego
sprawę, od początku rozprzestrzeniania się epidemii w naszym kraju duchowieństwo i
wierni miejscowego Kościoła
włączyli się również w pomoc
materialną.
Dzięki zebranym funduszom parafia św. Teresy z
Avila w Szczuczynie przekazała miejscowemu szpitalowi kombinezony ochronne.
Zbiórka darowizn na zakup
tkaniny odbyła się również
w parafii św. Jana Pawła II w
Smorgoniach. W rezultacie
personelowi
medycznemu
zostały przekazane środki sanitarne i higieniczne, w tym
ochraniacze na buty i bandaże.
Niektórzy decydują się
przekazać nie tylko pieniądze,
lecz także własny czas. Wierni

z parafii św. apostołów Piotra
i Pawła w Iwiu własnoręcznie
uszyli strój dla miejscowych
lekarzy.
Wszechstronną
pomoc
zapewnia również organizacja charytatywna „Caritas”. Jej
przedstawiciele
przekazali
wielu szpitalom koncentratory tlenu i środki dezynfekujące. Zorganizowano szycie maseczek ochronnych, które są
obecnie bardzo aktywnie wykorzystywane przez ludność,
jako środek bezpieczeństwa.
Nadal wspiera się osoby starsze i samotne na obszarach
wiejskich. „Caritas” dostarcza
paczki z jedzeniem, ubraniami
oraz niezbędnymi rzeczami
medycznymi. Ponadto, przedstawiciele organizacji charytatywnej nie pozostawiają
ludzi bez rozmowy duchowej,
której teraz szczególnie potrzebują.

Istnieje wiele sposobów, aby nie pozostać obojętnym w tym trudnym czasie. Pozostaje tylko wybrać najbardziej odpowiedni.
Angelina Marciszewska

Papież Franciszek
Czytając Księgę
Rodzaju, odkrywamy jak Abraham żył modlitwą
w nieustannej
wierności temu
Słowu, które regularnie pojawiało się na jego drodze.
Możemy powiedzieć, że w
życiu Abrahama wiara staje
się historią. Co więcej Abraham swoim życiem i swoim
przykładem uczy nas tej drogi,
tego pielgrzymowania, na
której wiara staje się historią.
Uczmy się od Abrahama modlenia się z wiarą: słuchania
Pana, podążania, prowadzenia dialogu aż po dyskusję, nie
obawiajmy się dyskutowania
z Bogiem, nawet powiedzenia czegoś, co mogłoby się
wydawać herezją. Wiele razy
słyszałem ludzi, którzy mi
mówili: „Wiesz Ojcze, przydarzyło mi się coś takiego i
pogniewałem się na Boga. –
Miałeś odwagę pogniewać się
na Boga? – Tak, pogniewałem
się. – Jest to pewna forma
modlitwy, bowiem tylko syn
może pogniewać się na ojca,
a następnie spotkać go na
nowo”.
Uczmy się od Abrahama słuchania, podążania, prowadzenia dialogu aż po dyskusję,
lecz zawsze, będąc gotowymi
na przyjęcie Słowa Bożego
i wprowadzania go w życie.
Nauczmy się rozmawiać z
Bogiem, jak syn ze swoim ojcem. Słuchać Go, odpowiadać,
dyskutować, lecz w sposób
przejrzysty, jak syn z ojcem.
Takiej modlitwy uczy nas
Abraham.
Fragment przemówienia
podczas audiencji generalnej
w Watykanie, 03.06.2020

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Ojciec Święty Franciszek w
ubiegłorocznym
Liście do kapłanów z okazji 160.
rocznicy śmierci
św. Jana Marii
Vianneya, pisze
o tym, że każdy kapłan powinien nieustannie dbać o
dwa zasadnicze powiązania
swej tożsamości. Pierwszą
i najważniejszą jest nasza
osobista więź z Chrystusem.
Za każdym razem, gdy kapłan oddala się od Jezusa,
gdy zaniedbuje swoją relację
z Nim, stopniowo gaśnie i
obumiera zaangażowanie
duszpasterskie. Podobnie
jak lampa gaśnie, gdy zaczyna brakować w niej oliwy,
tak życie duchowe kapłana
gaśnie, jeśli nie trwa on w
Chrystusie, jak latorośl w
winnym krzewie.
Drugą niezmiernie ważną
więzią dla kapłańskiej tożsamości jest związek kapłana
z ludem. Ojciec Święty przestrzega kapłanów i prosi, aby
nie zamykali się w sobie czy w
jakichś wąskich grupach, nie
izolowali się od innych ludzi,
kapłanów czy wspólnot. Kapłan ma nieustannie wychodzić do ludzi z przesłaniem
Dobrej Nowiny, podobnie jak
Chrystus był blisko wszystkich, a w sposób szczególny
okazał tę bliskość, umierając
za nas na krzyżu.
Fragment homilii
na zakończenie
roku akademickiego w WSD
w Grodnie, 04.06.2020
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 Ogłoszono specjalne
przesłanie Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka,
w którym Stolica Apostolska
wzywa wszystkich katolików do
przyłączenia się do „Czasu dla
Stworzenia”. Jest to coroczne
wydarzenie organizowane
od 1989 roku. W tym roku
odbędzie się od 1 września
do 4 października. Wiernych
zachęca się do modlitwy i
działania na rzecz ochrony
Ziemi. W akcji Ekumenicznej
uczestniczą Kościół Katolicki,
Kościół Anglikański, Światowa
Federacja Luterańska, Światowa Rada Kościołów i Światowy
Alians Ewangeliczny.
 21 katolicka organizacja zobowiązała się do inwestowania w spółki, które
podpisały zobowiązania pod
nazwą Katolicka deklaracja
inwestycyjna (Catholic Impact
Investing Pledge). Z taką inicjatywą wystąpiły 42 instytucje
religijne różnych wyznań w 14
krajach świata, które wspólnie
postanowiły zaprzestać finansowania „brudnej” energetyki
(produkcji lub handlu paliwami kopalnymi). W specjalnym
oświadczeniu nacisk kładziony
jest na „sprawiedliwy i zrównoważony wzrost gospodarczy”.
 Papież Franciszek mianował naukowca Erica Stevena Landera z Massachusetts
Institute of Technology and
Harvard w Cambridge (Wielka
Brytania) nowym członkiem
Papieskiej Akademii Nauk.
63-letni profesor jest znanym genetykiem, biologiem
molekularnym i matematykiem. Stał się innowatorem
w definiowaniu, rozumieniu i
biomedycznym zastosowaniu
ludzkiego genomu. Obecnie
Papieska Akademia Nauk
skupia 80 naukowców różnych specjalności z całego
świata (nie tylko katolików).
 Na Ukrainie wydano
słynną książkę „Katolicyzm:
pasjonująca podróż w głąb
wiary” amerykańskiego kaznodziei, pisarza i teologa ks. bpa
Roberta Barrona. Czytelnik
jest zachęcany na nowo odkryć
i pogłębić wiarę chrześcijańską, zapoznać się z bogactwem
Kościoła Chrystusowego i jego
wielkim wkładem w rozwój cywilizacji światowej. Ta książka
będzie szczególnie przydatna dla tych, którzy szukają
głębszego zrozumienia tego,
w co wierzą katolicy. Wydanie drukowane jest częścią wielkoskalowego multimedialnego projektu ewangelizacji „Katolicyzm”, który
obejmuje również film dokumentalny i program nauczania.
 W Polsce odbyła się III
Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych. Biorą w niej
udział rodziny, które utraciły
swoje dzieci, nienarodzone i
narodzone, bez względu na
ich wiek i okoliczności śmierci. Rodzice, których spotkała
tragedia mogą wpisać imię
dziecka w specjalnej Księdze
Dzieci Utraconych na stronie
du.milosierdzie.pl. W każdym
miesiącu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach odprawiana
jest Msza Święta za rodziców
w żałobie po śmierci dziecka.
vaticannews.va; credo.pro;
niedziela.pl
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35 lat kapłaństwa

Historia mojego powołania zaczęła się jeszcze we wczesnym dzieciństwie. Pamiętam, że od małego dziecka miałem bardzo dobry i wymowny przykład wiary od rodziców, babci i dziadka. Gdy jeszcze nie chodziłem do szkoły, moja babcia, która uczyła
mnie Różańca i modlitw oraz brała ze sobą do kościoła, ciężko zachorowała. Bolało
ją serce, i z tego powodu mocno płakała. Było mi jej bardzo żal, więc poszedłem do
Pana Jezusa i powiedziałem: „Jeśli moja babcia będzie zdrowa i będzie żyć dalej, to
ja zostanę księdzem”. Tę obietnicę zapamiętałem na zawsze.
A jeszcze mama opowiedziała taką historię. W wieku 9 miesięcy miałem poważne
problemy z płucami. Lekarze mówili, że jeżeli wyzdrowieję, to będzie cud. Po takich
prognozach zrozpaczona matka zaniosła mnie do kościoła, położyła na ołtarzu Matki Bożej przy figurze Najświętszej Maryi Panny i powiedziała: „Maryjo, oddaję Ci
swoje dziecko, rób z nim, co chcesz!”. W tym samym czasie ksiądz odprawił za mnie
Mszę św. i mój stan się polepszył.
Dostałem się do seminarium i, będąc jeszcze klerykiem, pojechałem na misje
do Ekwadoru i Boliwii. To było w 1975 roku, wtedy akurat przypadało stulecie Misji
Salezjańskich. Przełożeni w Polsce powiedzieli, że na misje może wyjechać stu kapłanów. Klerycy dopiero po drugim roku filozofii mogli wyjechać, a ja byłem tylko
Ks. Zdzisław Pik
po nowicjacie. Więc napisałem list do księdza generała z prośba o pozwolenie na
uła SDB
wyjazd. Również wtedy napisałem list do św. Jana Bosko z prośbą o wstawiennictwo
i pomoc, a mój spowiednik, który akurat w tym czasie wyjeżdżał do Turynu, wziął tą
kartkę i zawiózł w święte miejsce. I dostałem pozwolenie.
Jechałem na misje z myślą, żeby oddać tam swoje życie za wiarę, za Chrystusa, za krzyż. Lecz Boża wola była inna. Przepracowałem
pięć lat: dwa i pół roku w Ekwadorze, dwa i pół roku w Boliwii. Zacząłem robić tam studia filozoficzne, lecz powiedziano mi, że w tych warunkach czas trwania studiów wynosi jedenaście lat, z kolei w Polsce można ukończyć naukę za sześć lat. Dlatego zdecydowałem, że wrócę
do Ojczyzny, żeby tam zostać kapłanem, a potem znów przyjadę, gdyż wiedziałem, że będą na mnie czekać.
Jednak, wszystko ułożyło się zupełnie inaczej. Już szykowałem się wyjeżdżać do Ekwadoru, gdy wtenczas na Białorusi zaczęto otwierać
kościoły, i poprosili mnie o pomoc. To był rok 1989. Dostałem dekret, że jestem skierowany do parafii w Wornianiach i pełniłem posługę
tam prawie 25 lat. A teraz już szósty rok jestem w Dziatłowie. Bardzo mi się tu podoba. Z ludźmi dobrze się pracuje, młodzież i dzieci są
bardzo zaangażowani w życie parafii.
Choć przez te wszystkie lata przyszło się zmierzyć z wieloma problemami, jestem bardzo wdzięczny dla św. Jana Bosko, że przez jego
wstawiennictwo otrzymuję łaskę pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie Msze św., kazania, spotkania osobiste z ludźmi są największym
moim bogactwem. Jestem szczęśliwy, że mogę przez Jezusa Chrystusa oddawać siebie innym, pracować dla nich. Wziąłem nawet takie postanowienie, że chcę ofiarować wszystko, co mnie spotkało za życia, w imię tego, żeby umrzeć na Białorusi i być tutaj pochowanym. Cieszę
się, że nie jestem sam, że zawsze czuję obecność Chrystusa, że to, o co proszę Jego i Matkę Najświętszą otrzymuję.
W tym roku jubileuszowym w sposób szczególny modlę się o to, żeby rodzice dawali dobry przykład wiary swoim dzieciom, a także o
nawrócenie grzeszników, ponieważ widzę, ile jest w świecie ludzi niewierzących. Zwłaszcza teraz, gdy wiele osób choruje na koronawirusa.
Zauważam, że jest mnóstwo przeróżnych wypowiedzi, porad i w prasie, i w telewizji, lecz ludzie zapominają, że można zwrócić się z prośbą
o ustanie tej epidemii do Pana Boga. Jestem pewny i ciągle to powtarzam swoim parafianom, że jeżeli zawierzymy wszystko Jezusowi Chrystusowi, to będziemy zdrowi. Nie trzeba się lękać, pamiętając słowa Zbawcy: „Nie bójcie się, ja jestem z wami!”. W związku z tym, my w
Dziatłowie wzięliśmy postanowienie, że każdego dnia podczas Mszy św. w kościele wszyscy leżymy krzyżem i śpiewamy suplikacje „Święty
Boże, Święty Mocny”, żeby Pan Bóg oddalił od nas chorobę.
Jeżeli podsumować wszystkie lata mojej posługi, to jestem najbardziej wdzięczny Bogu za to, że jestem kapłanem. Również jestem
wdzięczny wszystkim ludziom, dzieciom i młodzieży, tym wszystkim, z którymi w życiu się spotkałem, z którymi mogłem rozmawiać, których mogłem łączyć poprzez sakramenty z Panem Jezusem. Najbardziej mnie cieszy ta dobroć, szacunek i wyrozumiałość, której doznałem
ze strony innych. To bardzo pomaga mi trwać w kapłaństwie.

ństwa

20 lat kapła

Moje powołanie do kapłaństwa narodziło się samo w sobie. Jako dziecko pojechałem
do babci na wieś do Nowego Dworu, niedaleko Szczuczyna. Tam zostałem ministrantem
i należałem do Liturgicznej Służby Ołtarza nie jeden rok. Przez cały ten czas, rozmawiając z miejscowym proboszczem, widziałem przykład dobrego, pracowitego, odpowiedzialnego pasterza i byłem pod wrażeniem tej postawy.
Stopniowo doszedłem do wniosku, że też chcę iść drogą kapłaństwa i rozpocząłem
studia w seminarium. Był to czas, gdy ja i moi koledzy z roku rozpoznawaliśmy swoje
powołanie, przechodziliśmy różne, czasami trudne etapy, poznawaliśmy siebie i swoje
miejsce w posłudze Bogu. W końcu osiągnęliśmy długo oczekiwany punkt kulminacyjny –
święcenia kapłańskie – i zaczęliśmy stosować zdobytą w seminarium wiedzę teoretyczną
w praktyce.
Najważniejszą rzeczą w kapłaństwie i służbie duszpasterskiej – jest pomaganie ludziom w znalezieniu Boga, głoszenie im Ewangelii, ponieważ każdy kapłan jest powołany do służby dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz. Oczywiście, ta droga nie jest łatwa,
jest pełna przeszkód i pokus. Lecz jeśli całkowicie ufasz Chrystusowi i służysz mu z godnością, wszystko się ułoży.
Uważam, że kapłan powinien być gotowy do wykonania różnych zadań, które staśnik
wia przed nim Kościół, a przede wszystkim do wybawienia człowieka z niewoli grzechu
Paweł Kole
.
s
K
poprzez posługę miłosierdzia. Aby być pasterzem, który będzie szanowany i ceniony,
trzeba szczerze kochać ludzi, podchodzić do każdego z życzliwością i otwartym sercem,
być przykładem dla swoich parafian. Dlatego zawsze należy starać się doskonalić siebie i nie stać w miejscu, pogłębiać swoją wiedzę, wzrastać
intelektualnie i duchowo, aby było co przekazać ludziom. Teraz, wracając myślami do lat seminaryjnych, rozumiem, że trzeba było uczyć się nie
tylko tego, czego od nas wymagał program, lecz starać się wziąć jeszcze więcej, ponieważ z pełnym bagażem wiedzy przejść przez życie jest o
wiele łatwiej. Wtedy wydawało się, że pewne rzeczy nigdy się nie przydadzą, a jednak musiałem je nadrobić.
Nie tylko w tym roku jubileuszowym, lecz zawsze pamiętam w modlitwie tych księży, którzy byli dla mnie przykładem – ks. Tadeusza Krisztopika, dzięki któremu zostałem ministrantem, proboszcza ks. Józefa Trubowicza, a także tych, którzy pomagali podczas studiów w seminarium
– ks. Antoniego Somiło i ks. Józefa Bogdziewicza. Oczywiście, modlę się za rodziców i za krewnych, którzy odeszli po wieczną nagrodę do Pana
Boga. Każdy z nich, nawet w najtrudniejszych momentach, był moim wsparciem, pomagał i słowem, i czynem.
Kinga Krasicka
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Jak wezwani na służbę Panu Bogu dbają o swoją świętość? Jak ludzie świeccy mogą wyrazić troskę o duszpasterzy?
Na te i inne pytania odpowiada o. dr Andrzej Szczupał CSsR, ojciec duchowny kapłanów diecezji grodzieńskiej.
– Ojcze Andrzeju, proszę
powiedzieć, jaka jest historia
obchodów Dnia Modlitw o
Uświęcenie Kapłanów? Czy
możemy określić takie spotkanie mianem spotkania formacyjnego?
– Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów został ustanowiony
przez Ojca Świętego Jana
Pawła II w 1995 roku. W
tym dniu duchowieństwo
spotyka się na wspólnych
modlitwach,
adoracjach
i konferencjach. Kongregacja ds. Duchowieństwa
proponuje też, by w parafiach diecezji zorganizować
modlitwy o uświęcenie kapłanów. Dzień ten ma także
uświadomić wiernym ich
odpowiedzialność, za jakość powołań kapłańskich
i zachęcić do modlitwy za
pasterzy oraz do podjęcia
w ich intencji dodatkowych
form umartwienia czy wyrzeczenia, takich jak: post,
jałmużna czy inne uczynki
miłosierdzia.
– Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej “Evangelii gaudium”
zaznaczył, że kluczem i zasadą kapłaństwa służebnego
nie jest władza pojmowana
jako panowanie, ale władza
szafowania
sakramentem
Eucharystii. Stąd rodzi się
jego autorytet, pozostający
zawsze na służbie ludu. Jakie
wartości i cele są szczególnie istotne w byciu gorliwym
i dobrym księdzem w dzisiejszych czasach?
– Papież Franciszek
często powtarza, że księża
powinni robić wszystko, co
mogą, aby pozostawać zawsze blisko wiernych. Powinni im zawsze wychodzić
naprzeciw, szukać ich. Jezus
mówi, że w Kościele przede wszystkim ten, kto rządzi, powinien być „jak ten,
kto służy” (por. Łk 22, 27),
a kto jest pierwszy, powinien być „sługą wszystkich”
(por. Mk 9, 35). Umycie nóg
jest sakramentem chrześcijańskiej władzy. Duchowi
służby sprzeciwia się żądza
panowania, przyzwyczajenie do narzucania innym
własnej woli oraz własnego
sposobu widzenia i czynienia rzeczy. Jednym słowem,

autorytaryzm. Jezus powiedział swoim Apostołom, by
byli jak „owieczki pomiędzy
wilkami”.
Przez Mszę św. ksiądz
dotyka całego świata. Jak
Mojżesz i jak sam Jezus,
księża odkrywają na nowo
moc swojego wstawiennictwa i swoją funkcję pośrednika między Bogiem i
człowiekiem. Kapłan, proboszcz, a tym bardziej biskup odprawia w ten sposób Mszę Świętą, a potem
dalej modli się, głosi kazanie, spowiada, przyjmuje ludzi, odwiedza chorych; jego
dzień również jest Eucharystią. Dlatego też, jak podkreśla w Liście do kapłanów na
Wielki Czwartek 2000 roku
św. Jan Paweł II: „Przeżywanie codziennej posługi staje się dla kapłana możliwe
tylko w powiązaniu z troską
o osobiste uświęcenie, które zawsze winno się opierać
na nadprzyrodzonej mocy
sakramentów Najświętszej
Eucharystii i Pokuty. Eucharystia jest centrum, z którego wszystko promieniuje i
ku któremu wszystko prowadzi. [...] W ciągu stuleci
liczni kapłani znajdowali
w Eucharystii pokrzepienie
obiecane im przez Jezusa
w dniu Ostatniej Wieczerzy,
sposób na przezwyciężenie samotności, pomoc w
znoszeniu cierpień, pokarm
dający siłę, by znów wyruszyć w drogę po każdym
rozczarowaniu, wewnętrzną energię, która pozwala
dochować wierności dokonanemu wyborowi”. Pierre Olivaint, wielki mistrz
życia duchowego, ciągle
powtarzał: „Rankiem podczas Mszy Świętej ja jestem
kapłanem, a Jezus Ofiarą; w
ciągu dnia Jezus jest kapłanem, a ja ofiarą”. W ten sposób kapłan naśladuje Dobrego Pasterza, ponieważ
rzeczywiście oddaje życie
za swoje owce.
– Od kapłanów – czyli tych, którzy głoszą Słowo
Boże, sprawują sakramenty
święte, są przewodnikami i
pasterzami Ludu Bożego –
najwięcej się wymaga. Na
czym polega stała formacja
kapłańska? Czego konkretnie
dotyczy ten proces stałego
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kształtowania? Jakie obejmuje dziedziny?
– Pierwszym źródłem
formacji kapłana jest celebracja Eucharystii, na którą już zwracałem uwagę, i
adoracja eucharystyczna.
Dlatego Ojciec Święty Jan
Paweł II z taką usilną prośbą zwraca się do kapłanów:
„Najświętszą Eucharystię
trzeba z miłością przechowywać w tabernakulum
jako duchowe serce wspólnoty zakonnej i parafialnej.
Bez kultu eucharystycznego, jako bijącego serca parafia obumiera”.
Drugim środkiem formacji kapłańskiej jest codzienna modlitwa osobista,
brewiarzowa,
medytacja,
modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego... Pius XII mówił do
duchowieństwa Rzymu: „Jeśli chcecie, aby wierni chętnie i pobożnie się modlili,
uprzedzajcie ich w kościele
swoim przykładem, modląc
się w ich obecności. Kapłan
klęczący przed tabernakulum w godnej i głęboko
skupionej postawie, jest
dla ludu budującym przykładem, napomnieniem i
zachętą do «modlitewnego
współzawodnictwa»”.
Kolejnym środkiem formacji jest dobre przygotowanie się do sakramentów
świętych, do kazań, katechizacji dzieci i młodzieży.
Patron moralistów, najgorliwszy Doktor Kościoła i
założyciel redemptorystów
św. Alfons Liguori często
podkreślał, że gdyby proboszczowie swój obowiązek dobrze wykonywali,
cały świat byłby uświęcony.
Dlatego tak ważna i konieczna jest katechizacja, a
także homilie w czasie Mszy
Świętej. Tak wiele jest serc,
które czekają na Ewangelię.
Głosząc innym Ewangelię,
kapłan sam także pogłębia
i umacnia się w swoim powołaniu.
Spośród wielu posług,
które spełniają kapłani „in
persona Christi”, sprawowanie sakramentu pokuty
– słuchanie spowiedzi, jak
się wyrażają wierni – należy niewątpliwie do najtrudniejszych i najbardziej
uciążliwych. Jednak, owoce
tej posługi są nadzwyczajne. Kapłan spowiadając
innych sam się uświęca.
Powinien także, co dwa tygodnie osobiście korzystać
z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego.
Kapłani także często
spotykają się na wspólnej
modlitwie, przeżywają comiesięczne dni skupienia i

Mamy dwóch nowych
kapłanów w diecezji
witebskiej

uczestniczą w corocznych
rekolekcjach kapłańskich.
– W czym powinna się
wyrażać świętość kapłańska?
– Wszyscy chrześcijanie na mocy sakramentu
chrztu są wezwani do świętości, lecz jako kapłani są w
szczególny sposób do niej
zobowiązani. Wielki Czwartek, przypomina kapłanom o
obowiązku dążenia do świętości, aby byli sługami świętości wobec ludzi powierzonych duszpasterskiej trosce.
W dniu swoich święceń
każdy kapłan usłyszał z ust
biskupa słowa zobowiązujące go do świętości: „Niech
świętość Twojego życia będzie źródłem radości dla
wyznawców Chrystusa”. Zaś
w adhortacji apostolskiej
„Pastores Dabo Vobis” św.
Jan Paweł II napisał: „Nowa
ewangelizacja potrzebuje
nowych głosicieli Ewangelii,
to znaczy kapłanów, którzy
starają się przeżywać swoje
kapłaństwo, jako szczególną
drogę do świętości”.
Świętość wymaga od
kapłana ścisłego złączenia
się z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem. Realizuje się to poprzez właściwe
sprawowanie sakramentów,
celebrowanie Liturgii Godzin oraz przez głębokie
przeżywanie swojego kapłaństwa. Jego posługa ma
na celu zbawienie i uświęcenie wiernych. Konieczne
jest, aby kapłan posiadał
wysoki stopień cnót nadprzyrodzonych i prowadził
głębokie życie wewnętrzne.
Dlatego ksiądz nie tylko powinien mieć wiedzę, czym
jest życie duchowe, ale również sam ma świadczyć o
tym, że żyje życiem Bożym
na każdy dzień oraz że realizuje poszczególne etapy
życia duchowego, którymi
są oczyszczenie, oświęcenie
i mistyczne zjednoczenie z
Panem Bogiem.
Najważniejsze jest to,
aby kapłan umiał kochać Jezusa i być z Nim nieustannie
zjednoczonym w modlitwie
oraz kochać ludzi i całkowicie spalać się w miłości do
nich. Ksiądz coraz bardziej
postępuję w świętości, gdy
swoje życie oddaje dla innych. Jedynym właściwym
wymiarem
kapłańskiego
powołania jest radykalizm, a
nie połowiczność w oddaniu
się dla Chrystusa. Dlatego
tak ważne jest życie w celibacie.
– Dzisiaj niełatwo być
świętym kapłanem. Czasy, w
jakich żyjemy, temu nie sprzyjają, ponieważ naznaczone są
swoistymi, nieraz bardzo subtelnymi atakami na kapłanów.

Co zatem powinni robić kapłani, by przeciwstawiać się
tym atakom? Co może zrobić
każdy wierny?
– W sytuacji zła światowego, które nas zewsząd
otacza, musimy być autentycznymi kapłanami. Nigdy
nie wstydzić się swojej wiary i nie upodabniać się do
tak często skażonego grzechami świata. Konieczne
jest, aby kapłan był „solą dla
ziemi i światłem dla świata”
(por. Mt 5, 13-16). Prześladowania i ataki powinny być
powodem do jego duchowego umacniania się i współuczestnictwa w cierpieniach
i prześladowaniach, które
znosił Chrystus. Wobec zaś
prześladowców trzeba zachowywać się spokojnie i
łagodnie oraz „nie oddawać
złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie” (por.
1 P 3, 9). Wskazówką są
tu słowa Świętego Piotra
Apostoła: „Z łagodnością i
bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby
ci którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w
Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co
wam oszczerczo zarzucają”
(1 P 3, 16).
Każdy zaś wierny powinien bronić kapłanów, a także obejmować ich codzienną modlitwą.
– Światowy Dzień Modlitw
o Uświęcenie Kapłanów nieprzypadkowo jest obchodzony corocznie w uroczystość
Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Tego dnia śpiewamy,
aby Jezus uczynił „serca nasze według Serca swego”. W
ten sposób wierni modlą się
nie tylko za siebie, ale szczególnie za księży, aby Chrystus
przemieniał serca kapłanów
na podobne do swego serca.
Dlaczego tak ważne jest nie
tylko w tym dniu, lecz przez
cały rok modlić się za kapłanów oraz o dobrych i świętych
duszpasterzy?
– Tak to prawda, że nie
tylko w tym dniu powinniśmy się modlić za księży,
lecz codziennie. Powszechnie znane jest Apostolstwo
„Margaretek” – grupy wiernych modlących się codziennie dziesiątką Różańca za jednego z wybranych
duszpasterzy.
Każdy kapłan jest z ludzi
wzięty i dla ludzi ustanowiony. Dlatego nieustannie
potrzebuje modlitwy, aby
wzrastać w świętości i tym
samym w miłości pasterskiej wobec powierzonych
mu wiernych.
Kinga Krasicka

Ksiądz Biskup Oleg Butkiewicz wyświęcił Ilię Sawczenko ze Zgromadzenia
Księży Marianów i Eugeniusza Szymanowicza.
Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 23 maja w kościele
Trójcy Świętej w Głębokiem.
Na uroczystość przybyli wizytator apostolski dla grekokatolików Białorusi archimandryta
Sergiusz Gajek, ojcowie marianie posługujący na Białorusi,
księża z diecezji witebskiej, a
także miejscowi wierni i goście
z innych parafii.
Po zakończeniu uroczystości święceń nowoprezbiterzy
podziękowali Bogu za przyjęty
dar, a także wspomnieli o
swoich rodzicach, kapłanach
i wychowawcach, którzy pomagali im w rozpoznawaniu
powołania.

Modlitwa przed centrum
handlowym?
Oddział firmy IKEA w
Wetzlarze (Niemcy) udostępnił muzułmanom parking przed sklepem dla
celów kultowych..
Zachowanie dystansu społecznego między ludźmi do
wspólnej modlitwy okazało się
łatwiejsze na dużym parkingu niż w lokalnym meczecie.
IKEA jednak nie cechuje się
analogiczną otwartością na
chrześcijan. W Polsce został
zwolniony z pracy mężczyznа,
który powołując się na wiarę
katolicką sprzeciwił się prohomoseksualnej propagandzie
і zacytował na wirtualnym
forum firmy Pismo Święte.

„Rycerzy antycovidowe”
Prezydent Włoch Sergio
Mattarella nagrodził państwowymi nagrodami 57
osób, którzy wnieśli dobro
w życie kraju w czasach
pandemii.
Jest wśród nich pielęgniarka,
która zasnęła na klawiaturze
komputera, taksówkarz, który
przewiózł 1300 km na własny
koszt chorą na raka dziewczynkę, karabinier, który podarował całą swoją pensję i in.
Wśród uhonorowanych jest
wielu lekarzy, także tych, którzy wrócili z emerytur do czynnej pracy, zastępując kolegów
trafiających na kwarantannę
(zwłaszcza w czerwonej strefie). Byli wśród nich pracownicy domów starców, którzy
zostali w placówkach, by chronić swoich podopiecznych. Były
całe rodziny, które przygotowywały darmowe posiłki dla
personelu medycznego. Wśród
nich nie zabrakło naukowców i
emerytowanych badaczy.
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KOLCZYKI, TATUAŻE,
MODNE STROJE
I MAKIJAŻ… ZAKAZAĆ?
Dla rodziców i wychowawców najtrudniejszym
wiekiem ich dzieci jest
wiek dojrzewania. Jest to
czas, gdy młody człowiek
walczy o niezależność i indywidualność. Taka walka
najczęściej przejawia się
w zmianach w swoim wyglądzie, który bardzo często bywa nie akceptowany
przez dorosłych. Na przykład, młody człowiek zaczyna myśleć o kolczyku w
nosie albo kilku w uszach,
o ufarbowanych włosach
albo tatuażu na przedramieniu. Podobne zachowanie najczęściej staje się
przedmiotem sporów. Nastolatek walczy o inność, a
rodzice chcą „normalności”.
Dla nastolatka ważna
jest akceptacja rówieśników, a rodzice myślą o

odbiorze całego społeczeństwa ich dzieci. Najważniejsza zasada – nie
wywierać presji. Presja
– nie jest metodą wychowawczą. Co robić, gdy nastolatek sygnalizuje, że
chce przefarbować włosy
na niebiesko, chce mieć
tatuaż na plecach albo kolczyk w uchu? Proponuję
kilka porad dla rodziców,
które pomogą im zachować
równowagę i nie zepsuć relacji ze swoimi dziećmi.
1. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, że nie mają
nic przeciwko niektórym
zmianom w jego wyglądzie,
lecz jednocześnie zwrócić uwagę, że bardzo ważne jest, aby te zmiany nie
powodowały kłopotów, na
przykład w szkole. W każdej
uczelni zawsze są pewne

ograniczenia. Można również opowiedzieć historię
o swoim pragnieniu zmian
w wyglądzie w szkole, i o
zupełnie innym podejściu
do tych zmian w dorosłości.
2. Jeżeli dziecko jest
zdecydowane na pewne
eksperymenty, np. na ufarbowanie włosów albo nałożenie pewnego makijażu,
można zaproponować na to
czas wakacji. Warto zaznaczyć, że tatuaże oraz kolczyki mogą szkodzić zdrowiu, a zlikwidowanie ich
będzie o wiele trudniejsze
i o wiele kosztowniejsze.
W rozmowach z młodymi
ludźmi należy podkreślić
bardzo ważną rolę zdrowia
w życiu, aby zachęcić do
bardziej odpowiedzialnego
traktowania siebie.
3. Trzeba mówić o

Dlaczego
w kościele trzeba
nosić maskę?
Pomimo faktu, że ból
spowodowany stosunkowo
nagłą utratą bliskich z powodu niewydolności oddechowej spowodowanej wirusem
SARS-CoV-2 (w tym w połączeniu z innymi infekcjami
wirusowymi i bakteryjnymi),
dotknął już bardzo wielu,
niestety, nie wszyscy ludzie
rozumieją potrzebę stosowania jakichkolwiek środków
osobistej ochrony dróg oddechowych (maski z gazy, maski medyczne, respiratory,
przyłbice ochronne). Często
niechęć do ich noszenia ma
najbardziej zróżnicowaną
motywację.
Należy przypomnieć, że
przenoszenie wirusa SARSCoV-2 jest możliwe nie tylko w trakcie objawów klinicznych, gdy dana osoba
doświadcza klasycznych objawów, lecz także w okresie
inkubacji Covid-19, a także
we wczesnych objawach klinicznych (które nie zawsze
mogą być brane pod uwagę
przez pacjenta). Ponadto
można być również bezobjawowym nosicielem. Gdy
nosisz środki indywidualnej
ochrony dróg oddechowych,
chronisz nie tylko siebie, lecz
także ludzi, z którymi się
kontaktujesz. Proszę wziąć
pod uwagę: według przeprowadzonych badań eksperymentalnych przemysłowe
maski medyczne okazały się
3 razy bardziej skuteczne niż
domowe.
Wi e rny m, ob ec n y m w
kościele, zaleca się noszenie środków indywidualnej
ochrony dróg oddechowych.
Przez ten gest w dzisiejszych
warunkach dokonuje się
wypełnienie przykazania:
„Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego”.
Igor Tereszczenko,
lekarz patolog
Według catholic.by

„On sam, w swoim ciele poniósł nasze
grzechy na drzewo, abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla
sprawiedliwości – Krwią Jego ran
zostaliście uzdrowieni”
(1 P 2, 24)
UZDROWIENIE
DUSZY I CIAŁA
W obliczu fizycznego cierpienia i choroby,
szczególnie
przewlekłej
lub rzekomo nieuleczalnej,
wielu ludzi doznaje psychicznego załamania i traci
nadzieję. Niektórzy wpadają w głęboką depresję
zadręczając się pytaniem:
„Dlaczego mnie to spotkało, czemu akurat ja muszę
tak cierpieć? Gdzie się kryje przyczyna mojego bólu?”.

Szukając odpowiedzi na
podobne pytania, odnajdujemy w Słowie Bożym kilka
przyczyn problemów zdrowotnych. Przede wszystkim
jest to grzech. „Dlatego też
jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,
a przez grzech śmierć, i w
ten sposób śmierć przeszła
na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12). Jako skutek
nieposłuszeństwa Bogu i
Jego ustawionemu prawu,
człowiek utracił więź ze

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

wszelkich zmianach, które
zachodzą w życiu młodej
osoby. W taki sposób może
nauczyć się od rodziców
jak trzeba się ubierać, i że
ubiór musi być dopasowany do każdego miejsca, np.
inaczej ubieramy się do
szkoły, inaczej do kościoła,
a inaczej w odwiedziny do
znajomych albo na siłownię. Warto też, żeby rodzice zgodzili się na ulubione
dżinsy albo pozwolili dziecku na spotkanie koleżeńskie ubrać się tak, jak chce.
Gust dziecka bardzo często
się zmienia, a rodzic, jako
obserwator, może wprowadzać pewną korektę.
4. Gdy dziewczyny chcą
korzystać z kosmetyków w
młodym wieku, warto porozmawiać o tym, czy będą
w stanie wydać własne kie-

szonkowe pieniądze na to,
i czy taki makijaż nie zepsuje ich naturalne piękno.
Rodzice, a w tym przypadku matka, powinna powiedzieć i wytłumaczyć córce o
swoich gustach, preferencjach w dziedzinie makijażu, a również ile kłopotów
i problemów ze zdrowiem
może nieść w sobie dość
wczesne i aktywne nakładanie kosmetyków.
5. Nie zaprzeczajmy,
że wygląd nastolatka to
jego sprawa, ponieważ
tak rzeczywiście jest. Lecz
w atmosferze zrozumienia i mówienia łatwiej
jest negocjować ewentualne zmiany w życiu młodych osób. Warto również
przyjrzeć się bliżej, kim są
przyjaciele waszego dziecka i gdzie dziecko spędza

wolny czas.
Dla Duszpasterza, który
zajmuje się w parafii młodzieżą i jest blisko młodych
ludzi, warto zauważać takie
przejawy walki o indywidualność u podopiecznych.
W rozmowach podkreślać
częściej dar ciała i życia,
dany przez Boga, przypominając naukę Kościoła i
wartości, które powinien
wybierać człowiek. Dobrze
przygotowana
katecheza
na ten temat albo rozmowy
z młodymi ludźmi pomogą im wykreować jedyny
i prawdziwy obraz siebie
jako osoby, nie tracąc swojej indywidualności oraz
świadomości, że są kochani
przez Boga.

Stwórcą, i ściągnął na siebie przekleństwo śmierci
i cierpienia. Każde niewyspowiadane,
nieodpokutowane i nie zadośćuczynione przewinienie ma
konsekwencje, które mogą
ciągnąć się przez pokolenia
i powodować choroby genetyczne.
Często
ignorowanym
wśród
ludzi
powodem
schorzeń są grzechy języka.
Jeszcze św. Jakub zwracał
uwagę na to, jak zabójcze
mogą być słowa: „Języka
natomiast nikt z ludzi nie
potrafi okiełznać, to zło
niestateczne, pełne jadu
śmiertelnego. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca
i nim przeklinamy ludzi,
stworzonych na podobieństwo Boże” (Jk 3, 8-9). Duch,
dusza i ciało człowieka są
trójjedyne, nierozerwalne
i ściśle powiązane między
sobą, gdzie jedno ma konkretny wpływ na drugie. Tak
więc, okrutne wypowiedzi
mogą ranić wnętrze i zabijać duszę. Takie rany, jak
zaraza i zgnilizna, zalegają
głęboko w podświadomości, a natrętne myśli urazy,
nieprzebaczenia, poniżenia,
samooskarżania powodują uczucia braku miłości i
akceptacji i zakłócają pracę mózgu. Mózg, z kolei,
podaje nieuporządkowany
impuls do szpiku kostnego, gdzie tworzą się nowe,
lecz już skażone, komórki krwi. Takim sposobem,
negatywne słowa mają
realny przejaw w różnych
formach nieprawidłowości
zdrowotnych. „Lecz to, co
z ust wychodzi, pochodzi
z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli,
zabójstwa,
cudzołóstwa,
czyny nierządne, kradzieże,
fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym”
(Mt 15, 18-20).
Kolejną przyczyną psychicznych
i
fizycznych
niedomagań jest wpływ
duchów nieczystych. Według przykładów z Biblii,
demony mogą powodować
przeróżne choroby, takie
jak ślepota, niemota (por.
Mt 12, 22), niepełnosprawność i problemy z kręgosłupem (por. Łk 13, 10-13),
epilepsję (por. Mt 17, 15),
ułomność i paraliż ciała

(por. Dz 8, 5-8). W niezliczonych cudach Jezusa uzdrowienie następowało na
skutek wypędzenia demonów z człowieka. „Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch
opuścił go. Od owej pory
chłopiec odzyskał zdrowie”
(Mt 17, 18). „Z nastaniem
wieczora przyprowadzono
Mu wielu opętanych. On
słowem wypędził złe duchy
i wszystkich chorych uzdrowił” (Mt 8, 16). Obecnie egzorcyści potwierdzają, że
po uwolnieniu od duchów
nieczystych osoba może
pozbyć się bezpłodności,
raka, chorób serca, syndromu zmęczenia i wielu innych problemów zdrowotnych.
Zdarza się też, że choroba nie jest spowodowana
żadnym z wyżej wymienionych czynników, lecz „stało
się tak, aby się objawiły
sprawy Boże” (por. J 9, 3).
Bez względu na pochodzenie i formę złego samopoczucia nie wolno załamywać się. Należy zawsze
pamiętać, że wolą Bożą
jest to, by człowiek zbliżył
się do Niego i był ocalony.
Bóg każdemu dał nadzieję
i ze wszelkiego zła potrafi
wydobyć dobro. Tą nadzieją
jest Jezus Chrystus, cudowny lekarz, który już zapłacił najwyższą cenę swojej
Krwi, by usunąć wszelką
niemoc i dać nowe życie w
zwycięstwie nad chorobą.
Obecność Jezusa powstrzymuje i wypędza demony,
jak stało się z człowiekiem
opętanym przez legion
złych duchów. „Gdy ujrzał
Jezusa, z krzykiem upadł
przed Nim i zawołał: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz
mnie!»” (Łk 8, 28). Ta sama
moc, którą Jezus uzdrawiał
tłumy ludzi, została udostępniona na Krzyżu Zbawienia. „On był przebity za
nasze grzechy, zdruzgotany
za nasze winy. Spadła Nań
chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze
zdrowie” (Iz 53, 5).
Aby ten święty akt ofiarowania nabrał realnego
wymiaru uzdrowienia w życiu chorego, należy spełnić
pewne warunki. Podstawowym i niezamiennym wymaganiem jest niezachwiana wiara. Uzdrawiając za

życia, Jezus wielokrotnie
podkreślał, że wiara jest
kluczowym
czynnikiem
w otrzymaniu rezultatu:
„Twoja wiara cię uzdrowiła”
(Mk 5, 34), „Nie bój się!
Wierz tylko!” (Mk 5, 36), „Te
zaś znaki towarzyszyć będą
tym, którzy uwierzą: [. . .] na
chorych ręce nakładać będą,
a ci odzyskają zdrowie”
(Mk 16, 17-18). Natomiast
brak
wiary
ewidentnie
skutkował brakiem uzdrowień: „I gorszyli się z niego.
A Jezus rzekł im: Nigdzie
prorok nie jest pozbawiony
czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. I nie
uczynił tam wielu cudów
z powodu ich niewiary”
(Mt 13, 57-58). Podobnie,
w Ewangelii św. Mateusza
czytamy, jak Jezus wyjaśnia
uczniom, że z powodu małej wiary oni nie byli w stanie wypędzić złych duchów
i uzdrowić chłopca (por. Mt
17, 20). Tak więc, naczyniem
zaufania czerpiemy łaski,
i uzdrowienie jest współmierne zawierzeniu Jezusowi.
Drugi klucz do uwolnienia z jarzma choroby to
wypowiadane słowo wiary,
które jest nośnikiem mocy
Bożej. „Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej
górze: Podnieś się i rzuć
się w morze, a nie zwątpi
w swoim sercu, lecz będzie
wierzył, że stanie się to,
co mówi – spełni się mu,
cokolwiek powie. Dlatego
powiadam wam: Wszystko,
o co w modlitwie prosicie,
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11,
23-24). Tak więc, zamiast
użalać się nad swoją niemocą, zacznij wielbić moc
Bożą. Idź pod krzyż, stań w
obecności Jezusa, z wiarą
i ufnością oddaj Mu swój
ból i cierpienie. Powiedz z
wdzięcznością: „Panie Jezu,
dziękuję Ci, że już zapłaciłeś za mnie i zabrałeś moją
chorobę na krzyż. Wierzę,
że Krwią Twoich ran zostałem uzdrowiony”. Powtarzaj
i rozważaj tą prawdę do
skutku, a zobaczysz, że to,
co wypowiesz z przekonaniem jest nasieniem, które
zawsze wyda odpowiedni
plon.
Ludwiga
Cydzik
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Kalendarz
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WIADOMOŚCI

17 czerwca

Wspomnienie św.
Alberta Chmielowskiego,
zakonnika.

19 czerwca

MODLITWA W INTENCJI OJCÓW
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca w diecezji grodzieńskiej jest obchodzony Dzień Ojca. Wierni modlą się za
wszystkich ojców, a dla zmarłych proszą u Boga o wiecznie szczęście w Niebie.
Uroczystej Mszy św. w intencji ojców diecezji w kościele katedralnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie przewodniczył ksiądz biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Nawiązując do uroczystości Trójcy Świętej obchodzonej w tym dniu
w Kościele, hierarcha podkreślił, że „jest to wielka tajemnica naszej wiary, którą człowiek żyjąc na ziemi nie będzie w stanie
zgłębić i poznać”. Ordynariusz zachęcał wiernych, aby stanąć na kolana i wyznać swoją wiarę w Boga w Trójcy Jedynego, a
także wykorzystać tę podniosłą okazję, by jeszcze bardziej zacieśnić więzy relacji z Trójcą Świętą.

WIZYTY BISKUPIE

Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Światowy Dzień Modlitw
o uświęcenie kapłanów.
W tym dniu nie obowiązuje
post od pokarmów
mięsnych.

20 czerwca

Wspomnienie
Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny.

24 czerwca

Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela.

W 44. rocznicę święceń prezbiteratu ksiądz biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz odwiedził parafię w Porzeczu (Dekanat Grodno-Wschód), gdzie przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy dziękował za wszystkie otrzymane dary i łaski.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w grodzieńskim WSD odbyło się zakończenie roku akademickiego. Z tej okazji w kaplicy seminaryjnej odprawiono uroczystą Mszę św., której przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Podczas
Eucharystii alumni i wykładowcy podziękowali Bogu za kolejny rok akademicki i za wszystkie otrzymane w tym okresie dary i łaski.
W seminarium rozpoczął się czas wakacji, podczas których klerycy będą posługiwali w swoich rodzinnych parafiach, a także
odbędą praktyki liturgiczno-duszpasterskie w kościołach diecezji grodzieńskiej.

JEDNYM WERSEM
• Ksiądz prałat Jerzy Lewiński obchodził 65-lecie święceń kapłańskich. • 30-lecie kapłaństwa ks. Jana Gaweckiego obchodzono w Iwiu. • Biskup grodzieński odwiedził Sanktuarium w Trokielach (Dekanat Raduń), gdzie omówiono format tegorocznej uroczystości odpustowej. • W intencji zmarłego pięć lat temu ks. Jana Zaniewskiego modlono się w Kwasówce
(Dekanat Grodno-Zachód). • W Polsce zmarł o. Leon Witek OMI, który w latach 1995-2014 był proboszczem parafii Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Zareczance (Dekanat Sopoćkinie).
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Informacja dla kandydatów!

Koledż Teologiczny im. św. Kazimierza w Grodnie ogłasza rekrutację studentów na rok akademicki 2020/2021.
Jednym z głównych celów uczelni jest wzmocnienie wiary,
pogłębienie wiedzy religijnej i przygotowanie specjalistów do działalności religijnej.
Studia trwają 3 lata (od września do czerwca). Forma kształcenia – jest zaoczna.
Zajęcia odbywają się w 2. oraz 4. sobotę i niedzielę miesiąca.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kontynuować naukę na katolickich uczelniach i uzyskać tytuł magistra lub doktora.
Wymagane dokumenty:
- podanie (napisane własnoręcznie);
kacyjnych;
- życiorys (napisany własnoręcznie);
- kopia paszportu (s. 31-33);
- list rekomendacyjny od proboszcza parafii;
- 3 zdjęcia (3x4);
- kopia świadectw o sakramentach chrztu i bierzmowania;
- zaświadczenie lekarskie;
- kopia świadectwa maturalnego lub innych dokumentów edu- - kwestionariusz (wypełniany podczas składania dokumentów).
Przed złożeniem dokumentów wymagany jest wstępny zapis, który odbywa się telefonicznie (8 029) 887-71-05, (8 0152) 75-33-08
lub przez e-mail: kaledz.tealagiczny@gmail.com. Dokumenty są przyjmowane osobiście od 1 czerwca do 21 sierpnia w każdy wtorek
od 10.00 do 12.00 w Kurii Grodzieńskiej (Grodno, ul. K. Marksa 4.)
Egzamin wstępny:
- egzamin z Katechizmu i wiedzy ogólnej o Kościele katolickim; - rozmowa kwalifikacyjna.
Egzamin wstępny odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 11.00.

Zachęcamy do udziału
w nabożeństwach
czerwcowych.

Intencje
różańcowe
Сzerwiec

O apostolskie
zaangażowanie ludzi
świeckich w życie parafii
i diecezji. W intencji ludzi
chorych i cierpiących, ludzi
świeckich, którzy okazują
pomoc apostolską swoim
duszpasterzom.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej
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„Głos Ewangelii”

Rozważania
nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym
Krajowym Programie
Białoruskiego Radia
w każdą niedzielę o godz.
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,
w Świsłoczy na 100.8 FM.

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM
– w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM
– w Brześciu i obok niego.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by

Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
18 czerwca 1954 r. – ks. kan. Antoni Kuryłłowicz,
wik. gen., prob. Grodno;
19 czerwca 1942 r. – ks. Piotr Orański, prob. Holszany;
19 czerwca 1955 r. – ks. abp Romuald Jałbrzykowski,
Metropolita Wileński;
21 czerwca 1941 r. – ks. Stanisław Staszelis,
prob. Surwiliszki;
22 czerwca 1941 r. – ks. Stanisław Zubkowicz,
prob. Traby;
25 czerwca 1939 r. – ks. Tomasz Kaliński,
prob. Międzyrzecze.

5-LECIE KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W WOŁKOWYSKU

Zdjęcie „Каталіцкі Веснік”

13 czerwca 2015 roku na osiedlu Centralnym został poświęcony kościół pw. św. Stanisława Kostki.
Uroczystego aktu dokonał ówczesny nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti przy
udziale ordynariusza diecezji grodzieńskiej ks. bpa
Aleksandra Kaszkiewicza.

Podobnie jak w przypadku
każdej parafii, takie wydarzenie
wpisuje się w historię złotymi
literami. Konsekracja kościoła –
to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które
Pan Bóg szczególnie wybrał
jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym
niebo spotyka się z ziemią. Ten
akt jest symbolem upamiętniającym przeznaczenie świątyni i
ołtarza.
Kościół pw. św. Stanisława
Kostki w Wołkowysku zbudowany na miejscu zabytkowego
drewnianego, wzniesionego w
1926 roku ze słupów telegraficznych. W okresie powojennym świątynia została zamknięta i przebudowana na potrzeby
gospodarcze, później – przebudowana na dom mieszkalny.
Budynek dawnej świątyni
– częściowo – zwrócono wiernym w 1995 roku, a po trzech
latach – w całości. Parafianie
postanowili nie odnawiać starego, lecz zbudować nowy kościół z kamienia. Projekt został

zatwierdzony przez księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza
w 2001 roku. Wielką nadzieją
powiało, że w kilkudziesięciu-tysięcznym Wołkowysku, gdzie
pokaźną część stanowią katolicy, powstanie kolejny kościół.
Początkowo posługę duszpasterską tam pełnili kapłani z
miejscowego kościoła św. Wacława. Następnie proboszczem
został mianowany ks. Eugeniusz
Uczkuronis, następnie ks. Andrzej Borodzicz. W 2007 roku
proboszczem został ks. kanonik
Oleg Dul. On stał się doskonałym budowniczym nowej
świątyni, a jednocześnie wspaniałym duszpasterzem wobec
każdego człowieka, zwłaszcza
przyjacielem dzieci i młodzieży.
„Gdy mury kościoła zaczęły nabierać odpowiednich
kształtów pod okiem młodego
proboszcza, ks. Oleg zapytał, czy
mógłbym mu pomóc w zdobyciu odpowiedniego obrazu z
podobizną św. Stanisława Kostki – wspomina o. Jan Bańkowski
OFMCap. – Akurat obraz o takiej
treści znajduje się w bocznym

ołtarzu kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w
Międzyrzeczu, gdzie byłem proboszczem w latach 1989-2009. I
wówczas dokonano wiernej kopii obrazu św. Stanisława Kostki z Międzyrzecza dla kościoła
pod jego wezwaniem w Wołkowysku-Centralnym. W tym
roku mija 5 lat od konsekracji

kościoła. Z pewnością pozostaną wspomnienia o tej wzniosłej
uroczystości, na której zabraknie fizycznej obecności kapłana
o Bożym sercu – ks. Olega Dula.
Jestem jednak przekonany o
jego duchowej obecności wraz
ze św. Stanisławem Kostką, patronem wspólnoty parafialnej
w Wołkowysku-Centralnym”.

Ks. abp Claudio Gugerotti uroczyście
otwiera drzwi świątyni
Zdjęcie „Каталіцкі Веснік”

Ksiądz kanonik Oleg Dul odszedł do wieczności 3 kwietnia
tego roku. Obecnie obowiązki proboszcza w parafii pełni ks. Paweł
Zwierzyński. Parafia liczy około 2 000 wiernych.
Angelina Pokaczajło
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Moja pomoc
dla księży

W jednym kościele podczas
zbierania ofiar na tacę w trakcie Mszy
św. starszy ministrant chodził z dużym
plecionym koszem, podobnym do tego,
w którym składano owoce. W rzędzie ławek siedział
chłopiec. Patrzył na wszystko z zainteresowaniem i bardzo
chciał zajrzeć do kosza. Widząc, że wierni wrzucają do niego
pieniądze, wsunął rękę do kieszeni, lecz ze smutkiem znalazł tam
tylko kilka ziarenek piasku.
– Nie mam nic, co mógłbym dać Panu Bogu – szepnął chłopiec
z opuszczoną głową. Zaniepokojony spojrzał na zbliżającego się ministranta.
W końcu kosz znalazł się przed nim. Starszy ministrant uśmiechnął się do niego, tak jak robił to przed każdą inną osobą. Wtedy
chłopiec wstał i, zadowolony, usiadł w koszu. Tak niby chciał
powiedzieć: „Wszystko, co mam, ofiaruję Bogu”. I nagle, choć
nikt nie dotknął klawisz, obecni usłyszeli, jak organy same
zagrały: „Alleluja!”.
Witaj, Mały Czytelniku! O czym jest ta krótka historia? Chłopiec
złożył Bogu najlepszą ofiarę, jaka może tylko być – siebie samego. Jest to
możliwe, jeśli dana osoba poświęca swoje życie na służbę Bogu.
Taka ofiara nazywa się powołaniem do kapłaństwa.
Kim jest ksiądz? Jest to osoba wybrana przez Boga wśród
ludzi, aby być pośrednikiem między nimi. Jest posłańcem

Ewangelii. Głosi ludziom miłość Ojca i sam stara się naśladować Chrystusa, wypełniając Jego wolę. Kapłan prowadzi ludzi, pokazując drogę
do Królestwa Niebieskiego i jest odpowiedzialny za wszystkich wiernych
przed Panem. Jest to człowiek pełen Boga, ponieważ został przez Niego powołany i ustanowiony do służby Apostolskiej, działa Jego siłą. Kapłan jest
obdarzony wieloma obowiązkami: odpuszczać grzechy, składać ofiarę Mszy
Świętej na ołtarzu, udzielać Bożego Ciała podczas Komunii Świętej, sakramenty, błogosławić, nauczać…
Szatan nie lubi kapłanów, ponieważ otrzymali specjalne zadanie i wielkie
miłosierdzie od Boga. Nieczysty duch wie, że jeśli zdoła odciągnąć kapłana
od Boga, rozproszy wielu ludzi razem z nim. „Uderz pasterza, a rozproszą się
owce” (Mk 14, 27). Szatan nie lubi też ludzi, którzy modlą się za kapłanów.
Ale czy to powinno nas przestraszyć? Oczywiście, że nie! Bóg jest silniejszy
od wszelkiego zła. Z Nim i my również możemy przezwyciężyć każdy
strach i nieszczęście.
Trzeba odważnie modlić się za kapłanów. Potrzebują naszej modlitwy, aby być świętymi i doprowadzić ludzi do raju. Są zaufanymi osobami
wielu serc i niosą cierpienie wielu wiernych. Modląc się, chcemy im pomóc,
chcemy być ich wsparciem, aby ręce się nie zatrzymały; być ich siłą, gdy
tego brakuje; być pocieszeniem, gdy ich serca są niespokojne. Czasami
kapłanom jest o wiele trudniej niż nam. Dlatego musimy wziąć do serca słowa św. Jana Marii Vianneya, który mówił, że nie ma złych
kapłanów, a są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą.

Zadanie: wraz z rodzicami ułóż modlitwę za kapłanów i módl się nią tak często,
jak to możliwe. Pomyśl, co jeszcze możesz zrobić, i zrób to.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji urodzin życzymy
dobrego zdrowia, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej oraz
dobrych i życzliwych ludzi
obok. Niech Twoja droga
życiowa będzie szczęśliwa i
błogosławiona.

Wierni z parafii Miłosierdzia
Bożego w Dociszkach

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Szpieniowi
z okazji 45. rocznicy urodzin
życzymy mocnego zdrowia,
potrzebnych łask i błogosławieństwa od Boga, opieki
Maryi Panny i wszystkich
świętych. Dziękujemy za
trud odrodzenia naszej parafii, za opiekę duchową nad
nami, za to, że jak Chrystus
jesteś naszym nauczycielem
i w chwilach radości, smutku i żalu podajesz pomocną
dłoń. Dziękujemy Panu
Bogu za dar kapłaństwa dla
Ciebie, a Twej mamie – za
to, że wychowała Cię i w
ciągu wielu lat jest ofiarną
dobrodziejką naszej parafii.

Wierni z kościola Opieki NMP
w Dojlidkach

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Antoniemu Filipczykowi
z okazji imienin życzymy
zdrowia, ciepłych i słonecznych dni, obfitych darów
i łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, a
także życzliwych ludzi obok.
Niech Pan Bóg za wszystko Ci
wynagrodzi.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Wołkowyska

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule
z okazji urodzin i 35. rocznicy święceń kapłańskich
życzymy, aby Jezus Chrystus
codziennie Ci błogosławił,
Matka Boża otaczała swoją
miłością i opieką, a Duch
Święty pomagał godnie pełnić
posługę kapłańską i nieustannie udzielał swych darów. Żyj
w radości, a Twe serce niech
zawsze będzie wypełnione
pokojem i miłością. Dziękujemy za szczerość, dobroć,

miłość do ludzi, za mądrość,
optymizm, nieustanność i
pomysłowość w posłudze
duszpasterskiej, za troskę o
naszą świątynię. Modlimy
się, kochamy, szanujemy i
szczycimy się Tobą.

Komitet Parafialny i wierni
z parafii Wniebowzięcia NMP
w Dziatłowie

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji urodzin życzymy
wielu łask Bożych. Niech
Duch Święty napełni szare
dni głębokim sensem Twej
posługi, aby do bram Nieba
w swoich rękach przyniosłeś
dar swego ofiarnego życia dla
większej chwały Bożej.
Andrzej Słonimiec i członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym diecezji
grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, wielu łask
Bożych na każdy dzień życia,
nieustannych sił w głoszeniu
Ewangelii ludowi Bożemu,
obfitych plonów w posłudze
duszpasterskiej, niezłomnej
wiary, pogody ducha i szczerej radości w sercu.

Parafianie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Hnieźnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Witalemu Czurganowi
z okazji 45. rocznicy urodzin
życzymy mocnego zdrowia,
radości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech
Jezus Chrystus we wszystkim
Ci pomaga, a Matka Boża
otacza miłością i opiekuje się
Tobą. Wszystkiego najlepszego w życiu!

Kółko Różańcowe MB Trokielskiej i parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi
Steckiewiczowi
z okazji 24. rocznicy święceń kapłańskich życzymy
mocnego zdrowia, cierpliwości, darów Ducha Świętego,
radości, wypływającej z
powołania, opieki świętego
patrona i nieustannej pomocy Matki Bożej. Niech na
drodze kapłańskiej Ci zawsze

Z głębi serca

towarzyszy bliskość Boga,
który Cię powołał i któremu
oddałeś swe życie.

Apostolat „Margaretka” i wierni
z parafii św. Kazimierza,
Pierwomajsk – Nieciecz

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Kozłowskiemu
z okazji 20. rocznicy święceń
kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha
i wielu dni w łasce Bożej.
Niechaj Duch Święty oświeca
swym światłem Twe życie kapłańskie, Chrystus będzie Ci
Przyjacielem, a służba Bogu i
ludziom przynosi zadowolenie i obfity plon.

Rodzina Pawlukiewic
z Alekszyc

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Witalemu Czurganowi
z okazji urodzin życzymy, aby
Pan Bóg nieustannie obdarzał
swoimi łaskami: mocnym
zdrowiem, pogodą ducha,
mądrością i pomyślnością
w posłudze duszpasterskiej.
Niech Najświętsza Maryja
Panna i patron święty zawsze
się Tobą opiekują, a Anioł
Stróż czuwa i pomaga godnie
przeżywać każdy dzień wśród
wiernych i życzliwych ludzi.

Rodziny Szczockich
i Kasperowicz

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji urodzin życzymy
zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary i owocnej
posługi na niwie Pana. Niech
Bóg miłosierny i Duch Święty
dodają Ci sił i natchnienia,
a Matka Boża codziennie
obdarza pieszczotą i dobrocią swojego serca. Życzymy
realizacji wszystkich planów
i życzliwych ludzi na drodze
kapłańskiej. Dziękujemy za
ofiarność w posłudze i troskę,
miłość i szacunek do każdego
z nas. Pamiętamy o Tobie w
modlitwach.

Parafianie
z Grodna-Augustówka

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Antoniemu
Filipczykowi
z okazji imienin i urodzin
życzymy błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień,

nieustannej opieki Maryi
Panny i świętego Antoniego, obfitych darów Ducha
Świętego, a także dobrego
zdrowia, szczęścia, pomyślności we wszystkich
sprawach oraz dużo radości.
Z całego serca dziękujemy
za troskę o nas.
Franciszkański Zakon Świeckich
i Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z parafii
św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Włodzimierzowi Hulajowi
z okazji 45. rocznicy urodzin życzymy obfitych łask
Bożych, zdrowia na długie
lata, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej dobroci.
Jesteśmy wdzięczni Bogu
za to, że służy u nas szczery
w modlitwie kapłan, który
uczy być prawdziwymi
chrześcijanami i zawsze
powie dobre słowo dla każdego człowieka. Twa głęboka wiara w Boga, erudycja,
inteligentność i ofiarność
w pracy duszpasterskiej są
fascynujące. Jesteś naszym
mądrym nauczycielem duchowym. Dziękujemy za to,
że leczysz nasze dusze.

Komitet kościelny, apostolat
„Margaretka” i wierni
z Lidy-Fary

Czcigodnemu Ojcu
Antoniemu Porzeckiemu
z okazji imienin życzymy
wszelkich potrzebnych
łask Bożych i darów Ducha
Świętego. Niech miłosierny
Bóg wynagrodzi mocnym
zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej
i ofiarnej posłudze Jemu
i ludziom. Niech zdrowie
i energia towarzyszą Ci
w ciągu długich lat życia,
przynosząc zadowolenie i
radość z tego, co się udało
osiągnąć.

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Kręgu Adoracji

Czcigodnemu
siędzu Antoniemu
Kozłowskiemu
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia na
długie lata, owocnej posługi
duszpasterskiej, pogody

ducha i życzliwych ludzi
obok. Niech Jezus Chrystus
obdarza Cię wszelkimi
łaskami, Anioł Stróż dodaje
sił, Matka Boża otacza swą
pieszczotą, a Duch Święty
prowadzi przez całe życie.

Wierni ze wsi Malinowa

Czcigodnej Siostrze
Antonii Szejgierewicz
z okazji imienin życzymy
wielu łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej
Maryi Panny i świętego patrona, darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych
ludzi obok. Niech każdy
dzień będzie wypełniony
mocą, miłością, wiarą i
nadzieją na lepsze.

Wierni z parafii Porozowo
i Świsłocz

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia na długie
lata, sił, radości i pogody
ducha. Dziękujemy za dobroć, życzliwość i wyrozumiałość, którymi darzysz
ludzi. Niech Bóg Ci błogosławi i udziela swoich łask,
a Matka Boża, święty patron
i Anioł Stróż wspierają w
pełnieniu posługi duszpasterskiej i nieustannie mają
w swojej opiece.

Parafianie oraz członkowie
Kółka Różańcowego św. Józefa
z Wołpy

Czcigodny Księże
Olegu Janowicz!
Z okazji urodzin życzymy Ci
dużo łask Bożych, zdrowia,
szczęścia i radości na każdy
dzień posługi kapłańskiej.
Niech Matka Najświętsza
prowadzi Cię najpiękniejszą
drogą, a każdy dzień posługi
Bogu i ludziom przynosi
zadowolenie i obfite owoce.

Rodzina Karniełowicz
z Wołpy

Czcigodnemu Ojcu
Józefowi Gęzie
z okazji 50-letniego jubileuszu święceń kapłańskich
życzymy wielkiej radości z
każdego dnia służby, obfitości darów Ducha Świętego,
zdrowia i wszelkiego dobra.
Niech Bóg, bogaty w miłosierdzie, błogosławi Tobie

na dalsze lata kapłańskiego
życia.

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, grupa
„Margaretka” i wierni z parafii
Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Włodzimierzowi
Aksentiewowi
z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy
mocnego zdrowia, nieustannych sił i codziennej radości.
Niech Cię zawsze otaczają
promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego
i opieka Matki Najświętszej.
Niech Jezus króluje w Twym
sercu, a patron święty zawsze będzie obok. Jesteśmy
bardzo wdzięczni Bogu za to,
że posługuje u nas kapłan,
który uczy być prawdziwymi
chrześcijanami, szczery w
modlitwie i pracy oraz gotowy zawsze przyjść z pomocą.
Dziękujemy za pouczające
kazania, dobroć, cierpliwość,
skromność i troskę o ludzi.

Wdzięczni wierni
z parafii Lack

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Kozłowskiemu
z powodu śmierci ojca
składamy wyrazy szczerego
współczucia. Niech Pan
Bóg przyjmie duszę zmarłego do swojego Królestwa,
a Tobie ukoi ból po stracie
bliskiej osoby.
Parafianie z kaplicy
w Masalanach
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Kozłowskiemu
z powodu śmierci ojca
przesyłamy wyrazy szczerego żalu i współczucia,
jednocząc się w modlitwie o pokój wieczny dla
zmarłego.
Wierni z parafii
Mała Brzostowica
Czcigodnej Siostrze
Faustynie Cydzik
i całej rodzinie pogrążonej
w żałobie z powodu śmierci kochanej mamy Józefy
wyrażamy swój głęboki
żal i przesyłamy wyrazy
współczucia.
Podopieczni z Domu
Miłosierdzia w Kamionce
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