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„ODPOCZNIJ WE MNIE”
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Człowiek Ducha

Narodzenie św. Jana pokazuje, że Bóg od samego
początku jego – ale także naszego – życia wpisuje
scenariusz świętości i pomaga w jego realizacji.
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na stronie

grodnensis.by

Szczera rozmowa
z lekarzem

Spływy kajakowe połączone z ćwiczeniami duchowymi organizuje duszpasterstwo młodzieży „OPEN”

Na wielu z nas czeka letni odpoczynek. Dorosłych – urlop, młodzież
– wakacje. A jakie są opcje? Turcja lub Egipt, grillowanie z przyjaciółmi i odwiedzanie krewnych. Oczywiście, że można! Można też popłynąć kajakiem, zostawić dzieci zakonnicom, podczas gdy sami będziemy organizować wolny czas, uczestniczyć w festynie – a wszystko to
w połączeniu z wzrastaniem w Chrystusie.
na stronie

W trzecią niedzielę czerwca na Białorusi obchodzony jest Dzień Pracownika Służby Zdrowia.
A w kościołach tego dnia modlą się za lekarzy.
na stronie

POMYŚLEĆ TYLKO: JESTEM W ANGLII!
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parafiazduny.pl

Jak on kochał
człowieka, jak on kochał
kapłaństwo!

Na rocznicę śmierci o. Leona Witka OMI, który
swoją gorliwą posługą kapłańską przyczynił się
do odnowy duchowej białoruskich wiernych.
na stronie
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Siostry nazaretanki z Białorusi obok jednej z atrakcji
w Anglii

9 maja trzy siostry zakonne
z białoruskiej wspólnoty
Sióstr Nazaretanek – s. Agnieszka Romaszko, s. Helena Drabinowicz i s. Wirginia
Chocian – udały się na posługę do Anglii. Nową placówką była Nuncjatura Apostolska znajdująca się w stolicy
kraju – Londynie. Zakonnice
przybyły na zaproszenie miejscowego Nuncjusza Apostolskiego Claudio Gugerottiego,
który posługiwał na Białorusi
w latach 2011-2015. Hierarcha, mając sentyment do naszego kraju, zaproponował
siostrom spróbować posługę
za granicą.
na stronie
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Aktualności

SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!
Niektórzy są już na wakacjach, inni jeszcze czekają. Początek czerwca to dobry
czas, żeby pomyśleć o odpoczynku. Być może niektórzy mają już zaplanowane urlopy,
wyjazdy i sposób, w jaki spędzą ten czas.
Podczas tegorocznych wakacji, nie możemy również zapominać o Bogu. Tylko
Stwórca może dać człowiekowi wytchnienie i spokój. Owszem, dobrze jest wypocząć
po pracy, na urlopie, wakacjach, ale prawdziwy odpoczynek, taki egzystencjalny,
w którym może odpocząć nasze serce pochodzi od Boga.
W tym roku również nie będzie organizowanych pieszych pielgrzymek, ale to nie
powinno być powodem do smutku czy narzekania. Może, warto wybrać się samemu do jakiegoś świętego miejsca, by doświadczyć tam Bożej obecności i działania
w naszym życiu.
Pamiętajmy o tym, że ciało człowieka może odpocząć na plaży czy w basenie,
umysł – podczas lektury dobrej książki, w kinie czy teatrze, ale serce odpoczywa
tylko w Bogu.
Niech wakacje staną się dla nas okazją do kontemplacji i uwielbienia Pana Boga,
a nie ucieczką od rzeczywistości. Zechciejmy spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i powiedzieć: jakże piękne jest życie!

15 czerwca

Wspomnienie bł. Jolanty,
Zakonnicy.

Jolanta, córka węgierskiego
króla Beli IV, przybyła do Krakowa
na dwór swej siostry św. Kingi jako
kilkuletnia dziewczynka. Tu wychowana poślubiła w 1256 roku księcia
kaliskiego Bolesława Pobożnego.
Wzorowa żona i matka osobiście
wychowywała swe dzieci i wywierała wielki wpływ na otoczenie. Wraz
z mężem fundowała liczne klasztory
franciszkańskie, a inne uposażała.
Opiekowała się biednymi i chorymi.
Po śmierci męża w 1279 roku wstąpiła wraz ze swoją siostrą Kingą do
klasztoru klarysek w Starym Sączu.
Po śmierci św. Kingi przeniosła się
do klarysek w Gnieźnie, gdzie zmarła
w opinii świętości w 1298 roku.

17 czerwca

Wspomnienie św. Alberta
Chmielowskiego, Zakonnika.

Adam Chmielowski urodził się
w Igołomi pod Krakowem (Polska)
w 1845 roku. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił
nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną.
W pełni sił twórczych porzucił malarstwo i oddał się służbie ubogim,
a następnie założył Zgromadzenia
Braci i Sióstr Posługujących Ubogim.
Zmarł w Krakowie w 1916 roku. Papież Jan Paweł II w 1983 roku zaliczył go w poczet błogosławionych,
a w 1989 roku – w poczet świętych.

21 czerwca

Wspomnienie św. Alojzego
Gonzagi, Zakonnika.

Alojzy pochodził z książęcej
rodziny. Urodził się w 1568 roku
w Castiglione delle Stiviere w Longobardii (Włochy) jako najstarszy syn
Ferdynanda di Castiglione. Pobożnie wychowany przez matkę, skłaniał się do życia duchowego. Prawo
do księstwa przekazał bratu i wstąpił do zakonu jezuitów w Rzymie.
Podczas pielęgnowania chorych zaraził się i zmarł w 1591 roku.

24 czerwca

Uroczystość
Narodzenia
św. Jana Chrzciciela.

Pół roku przed narodzeniem Jezusa, Kościół powszechny obchodzi
Uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela, który poprzedził przyjście Chrystusa i ukazał Go ludowi.
Był pierwszym świętym czczonym
w całym Kościele. Przyszedł na
świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (por. Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym
w Judei. Przy obrzezaniu otrzymał
imię Jan, zgodnie z poleceniem
anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i
wita syna jako proroka, który przed
obliczem Pana będzie szedł i gotował Mu drogę w sercach ludzkich
(por. Łk 1, 68-79).

CZŁOWIEK DUCHA
ciąg dalszy ze str. 1

Święty Jan Chrzciciel to
postać, którą wspominamy dwukrotnie podczas
roku liturgicznego: w tajemnicy jego narodzin i
śmierci. To jedyny taki
święty, którego urodziny
czcimy podobnie jak samego Jezusa Chrystusa.
Ten fakt pokazuje jego
ważną rolę w historii naszego zbawienia i jego
związanie z życiem samego Mesjasza.
Ks. Jerzy Martinowicz

R

odzice Jana – Zachariasz i
Elżbieta – nie mogli mieć
potomstwa i fakt ten odczytywany był jako hańba. W
wyniku jednak Bożej interwencji zostają oni uzdolnieni do
przekazania życia. Zachariasz
czas oczekiwania na narodziny
Jana musi spędzać w milczeniu, gdyż w konsekwencji jego
powątpiewania w Bożą moc,
zostaje mu odjęty głos. Dopiero po narodzinach dziecka,
gdy Zachariasz w posłuszeństwie spełnia zalecenie Boże
co do imienia Jana, jego język
się rozwiązuje i może błogosławić Boga. Również Elżbieta

wikipedia.org

kalendarz

Bartolomé Esteban Murillo „Narodziny św. Jana Chrzciciela”,
olej na płótnie, ok. 1655 r.

wszystkich przykazań i przepisów Pańskich” (Łk 1, 6). To, co
było dla nich wielkim bólem,
to brak potomstwa. Ale w tej

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela obchodzimy 24 czerwca.
doświadcza uwolnienia od osądów ze strony innych, czuje,
że została z niej zdjęta hańba.
Warto zwrócić uwagę na
działanie Ducha Świętego w
życiu Zachariasza, Elżbiety i
ich syna. Święty Łukasz Ewangelista bardzo delikatnie, ale
zarazem jasno ukazuje, że narodziny Jana odbyły się dzięki
działaniu Ducha Świętego.
Spójrzmy najpierw na samych małżonków, którzy „byli
sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według

trudnej sytuacji całkowicie
zdali się na Pana Boga, powierzając Mu swój problem.
Czy bez pomocy Ducha
Świętego człowiek może tak
ufać? Przecież ludzka mądrość
dawno by im kazała zrezygnować nawet z marzeń o dziecku.
Jednak, gdy w takich okolicznościach człowiek pozwoli zapalić w sobie choćby iskierkę
nadziei, to w końcu doczeka
się spełnienia swoich modlitw.
Być człowiekiem, który pozwala się prowadzić Duchowi

Świętemu (por. Ga 5, 18), to
ufać wbrew nadziei i poddać się
Bożym planom.
Skoro więc Zachariasz i
Elżbieta byli mocarzami Ducha, to ich syn musiał być nim
również. I słyszymy o tym wyraźnie od św. Łukasza: „Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się
duchem” (Łk 1, 80). I tak było
przez całe życie Jana. Pustynia, Jordan, udzielanie chrztu,
głoszona przez Jana nauka, a w
końcu śmierć męczeńska – to
wszystko mógł uczynić tylko
mocarz Ducha.
Zapytajmy siebie:
Czy otwieramy się na działanie Ducha Świętego w swoim
życiu?
Czy znajdujemy czas na przebywanie z Nim?
Czy stwarzamy sobie warunki, aby słuchać Jego głosu?
Czy nie byłoby wskazane

wyrzucić
zagłusza
internet
znacznie
z nich?

ze swego życia to, co
nam Boga (telewizja,
itp.), a przynajmniej
ograniczyć korzystanie

Kto wie, czy spośród nas
Pan Bóg nie upatrzył sobie
jeszcze jednego Jana Chrzciciela, którego chce posłać, by
przygotował Panu lud doskonały (por. Łk 1, 17).
Obyśmy więc potrafili być
takim „głosem”, który niesie
ożywcze i prawdziwe Słowo –
Jezusa Chrystusa, który niesie
nadzieję, Dobrą Nowinę. Nawet
jeśli to będzie nas kosztowało i
nie spotka się z przychylnością
tłumów czy dzisiejszych Herodów , którzy – być może –
oczekują innych słów i innego
przesłania... Bądźmy głosem
samego Jezusa, pozwólmy, by
On stał się treścią naszych słów
i naszego życia.

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

„ODPOCZNIJ WE MNIE”
ciąg dalszy ze str. 1
Angelina Marciszewska

Ks. kanonik Antoni Gremza,
kierownik duchowy diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży „OPEN”
Rekolekcje kajakowe to pomysł, który narodził się w młodzieżowym duszpasterstwie
„OPEN”. Od razu zauważę, że ta inicjatywa nie jest niczym nowym we wspólnocie Kościoła. Wzorem do naśladowania był św. Jan Paweł II, który jeszcze jako młody ksiądz
Karol Wojtyła wraz z młodzieżą organizował spływy kajakowe. Po pewnym zastanowieniu się nad tym, jak aktywnie i z pożytkiem spędzić czas, podczas kolejnego spotkania
w ramach „OPEN” podjęto wspólną decyzję, aby był to nie tylko spływ, ale rekolekcje
na łonie natury z codzienną Mszą świętą, konferencją, dyskusją i wspólną modlitwą.
Od 2009 roku czas aktywnego wypoczynku letniego łączymy z ćwiczeniami duchowymi.
Jednocześnie chcę pocieszyć osoby, które nigdy nie pływały kajakiem. Nie bójcie się,
warto spróbować swoich sił! Jest to wspaniała okazja, aby sprawdzić wytrzymałość,
a także spędzić czas z tymi, którzy szukają duchowej przygody połączonej z aktywnym wypoczynkiem.
Program rekolekcji kajakowych zależy od trasy i trudności spływu. Zwykle zajmuje to 2-3 dni. Najpierw planujemy ścieżkę, biorąc pod
uwagę nasze możliwości fizyczne. Zamawiamy kajaki i transport. Gdy wszystko jest gotowe, jedziemy wieczorem na miejsce pierwszego
noclegu nad wybraną rzeką. Wspólnie jemy obiad i przy ognisku mamy pierwszą konferencję i wspólną modlitwę. Rano znów się modlimy,
oddając Panu nadchodzący dzień, i jemy śniadanie. Następnie słuchamy konferencji i otrzymujemy praktyczne zadanie. Później następuje
spływ kajakowy. Podczas kolacji dzielimy się swoimi przeżyciami. Wieczorem już na nowym postoju rozstawiamy namioty, uczestniczymy
we Mszy świętej i adoracji odprawianej na specjalnie przygotowanym przez młodzież ołtarzu. Kolacja znowu przy ognisku, następnie jest czas
piosenek i ciekawych historii. Podobnie wygląda każdy dzień rekolekcji.
Udział w inicjatywie z pewnością będzie duchową przygodą, ale nie należy się spodziewać, że będzie to łatwy czas. Trudności pojawiają
się podczas spływu kajakowego i podczas współpracy ludzi: trwa test odpowiedzialności za siebie nawzajem i zdolności do pracy w zespole.
Mogę jednak zagwarantować, że trudności tylko zahartują i sprawią, że ten czas będzie niezapomniany.
Tegoroczne rekolekcje odbędą się w drugiej połowie lipca. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy na spotkania młodzieżowe
przy grodzieńskim kościele pobrygidzkim w każdy czwartek o godz. 19. Wybierzmy się razem w tę piękną podróż!

S. Marianna Oleszczyk CSFN,
jedna z organizatorów rekolekcji rodzinnych
Rekolekcje letnie dla rodzin zwykle planujemy z wyprzedzeniem, prawie rok wcześniej, aby małżonkowie mogli wcześniej zorganizować urlop. Zwykle po nowym roku
mam już listę uczestników rekolekcji – miejsca są zajmowane z prędkością światła.
Nie jest to zaskakujące, ponieważ program jest naprawdę bogaty. Obejmuje konferencje
na wybrany temat, adoracja, indywidualne refleksje i rozmowy z księdzem, spowiedź,
spotkania w grupach oraz możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem, wiarą.
Centrum duchowej części programu jest spotkanie z żywym Chrystusem w Eucharystii.
Oczywiście przewidziany jest również aktywny wypoczynek dla całej rodziny i
wspólnoty. Między innymi, jest organizowany wyjazd nad Jezioro Świteź. Lub w ramach
wycieczki i, oczywiście, dla uczczenia odwiedzamy miejsca związane z historią życia i
męczeńskiej śmierci naszych niebiańskich patronek bł. Sióstr Nazaretanek z Nowogródka. Zwykle rekolekcje odbywają się w ciągu tygodnia.
Bierzemy również pod uwagę, że małżonkowie powinni mieć trochę czasu „dla siebie”. Gdy rodzice biorą udział w specjalnych spotkaniach, ich dzieci bawią się z animatorami – zakonnicami i świeckimi wiernymi. Chłopcy i dziewczęta, odpowiednio do ich
wieku, spędzają czas z korzyściami dla ciała i duszy. Zauważamy, że mamy i tatusiowie
są zawsze wdzięczni za tę inicjatywę.
Ponadto matki są szczęśliwe, odpoczywając od gotowania i sprzątania, a ojcowie
mają szansę pobawić się z dziećmi. Najważniejsze jest jednak to, że każdy uczestnik ma
chwile napełnione Bogiem i ciszą.
Niestety, dziś członkowie rodzin spędzają dużo czasu na własnych zajęciach – rodzice są zapracowani, dzieci – w telefonach. A ponieważ organizujemy właśnie rekolekcje rodzinne, staramy się zrobić wszystko, aby rodzina miała również wspólny ekscytujący wolny czas podczas spotkania z możliwością wspólnego rozwoju duchowego.
Osobno zauważę, że mamy tradycję odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, aby para
pamiętała, że są jednym ciałem.
Obserwując uczestników ćwiczeń duchowych przez wiele lat, widzę, że dla rodzin
ten czas jest prawdziwą alternatywą tradycyjnemu wypoczynkowi.
A my, siostry nazaretanki, bardzo się z tego cieszymy, ponieważ celem naszej służby jest niesienie rodzinom spokoju i ideał życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Razem z rodzinami uczymy się prostego życia, posługi według przykładu Maryi i Józefa oraz posłuszeństwa według
Jezusa. Chcemy, aby nasze rodziny i my sami byliśmy świętymi – w trosce o siebie nawzajem, podczas odpoczynku, gier i w całym życiu.

Ks. Jerzy Biegański,
kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach
Aby wziąć udział w festynie w Trokielach, który zwykle odbywa się na początku
lipca, istnieje wiele powodów. Zwracam jednak uwagę na dwa, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze, sanktuarium w Trokielach jest najważniejszym
w diecezji, inaczej mówiąc, ma pierwszą rangę. Oznacza to, że starania o organizację
festynu na najwyższym poziomie podejmuje cała diecezja. Po drugie, obraz Matki Bożej Trokielskiej, znajdujący się w miejscowej świątyni, od kilkuset lat słynie z cudów,
co oznacza, że diecezjalne sanktuarium jest bardzo wymodlonym miejscem, w którym
można uzyskać wiele łask.
Uroczystości diecezjalne oferują bogaty program modlitewny, w którym można otrzymać uzdrowienie, spokój, radość i miłość. Można nie uczestniczyć w każdym
punkcie, ale wybrać jeden i zanurzyć się w nim całkowicie. Różnorodność programu
jest zaprojektowana tak, aby każdy wybrał coś odpowiedniego dla siebie. Głównym
punktem jest Msza święta. Jednakże, ponieważ Jezusowi nie wystarczyło tylko duchowe
jedzenie, tak i wierzącym jest oferowana inna część programu. Targi, które od dawna
stały się nieodłącznym elementem, są dobrą okazją do spróbowania pysznego jedzenia,
zapoznania się z wyrobami białoruskich rzemieślników i literaturą katolicką, a także do spędzenia czasu na przyjemnej rozmowie z przyjaciółmi lub po prostu podobnie myślącymi ludźmi.
Należy jednak pamiętać, że sanktuarium w Trokielach jest przede wszystkim duchowym sanatorium. A owoce uczestnictwa w festynie
będą w dużej mierze zależeć od tego, jaki cel sobie wyznaczyć: czy tylko wędrować po targach, czy wspiąć się na nową duchową wyżynę.
W ciągu trzech lat, gdy jestem na stanowisku kustosza, na moją skrzynkę e-mailową przyszło wiele świadectw duchowych i fizycznych
uzdrowień po udziale wiernych w uroczystościach w Trokielach. Wiele potwierdzeń otrzymania daru potomstwa od małżeństw, które przez
długi czas nie miały dzieci. Po ubiegłym roku 97% wdzięczności pochodzi od tych, którzy pokonali koronawirusa. Wszystko dzięki wstawiennictwu Matki Bożej.

Modlitwa nie jest w rzeczywistości łatwą sprawą, ale tylko dzięki niej można pozwolić Bogu wejść w siebie
i wreszcie naprawdę odpocząć.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Białoruska wersja
internetowego Radia
Watykańskiego już
na antenie

Zaczęła działać białoruska wersja internetowego Radia Watykańskiego. Ten rok jest dla Papieskiej
rozgłośni jubileuszowy – obchodzi
90-lecie istnienia.
Transmisja online jest dostępna zarówno na stronie Vatican
News, jak i aplikacji Radio Vaticana na smartfony z systemem
IOS i Android. Oprócz wiadomości i rubryk białoruskiej redakcji,
w programie codziennie będzie
Msza św., Liturgia Godzin (Jutrznia, Nieszpory, Kompleta) i Różaniec w języku łacińskim, a także
dużo muzyki klasycznej.

Odpust zupełny
dla zaręczonych, którzy
wspólnie modlą się
na różańcu

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała rozważania do modlitwy różańcowej
dla zaręczonych. Wezwała ich
w czerwcu do wspólnej modlitwy
na różańcu i uzyskania odpustu
zupełnego.
O możliwości uzyskania odpustu mowa jest w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, datowanym
na Rok Jubileuszowy św. Józefa.
Rozważania
opublikowane
na stronie Dykasterii zostały
przetłumaczone na 5 języków.
Narzeczeni będą mogli otrzymać
odpust zupełny podczas każdego
nabożeństwa różańcowego (niekoniecznie przy użyciu rozważań watykańskich) pod zwykłymi
warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i
modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
Rok Jubileuszowy ku czci
św. Józefa odbywa się w Kościele
katolickim od 8 grudnia 2020 roku
do 8 grudnia 2021 roku.

Przestępstwo pedofilii
zostanie wpisane
do Kodeksu Prawa
Kanonicznego

Kodeks Prawa Kanonicznego wprowadzi przepisy dotyczące przestępstw związanych
z wykorzystywaniem seksualnym
nieletnich. Poinformował o tym
Sekretarz Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych.
Biskup Juan Ignacio Arrietta
Ochoa de Chinchetru zaznaczył,
że osobny przepis na ten temat
zostanie włączony do nowej edycji
VI księgi Kodeksu (Sankcje w Kościele), która jest przygotowywana
do wydania.
Rozdział „Przestępstwa przeciwko życiu ludzkiemu, godności i wolności” obejmie przepisy
związane z morderstwem, aborcją,
porwaniem lub handlem ludźmi
i wykorzystywaniem seksualnym
nieletnich.

Intencje modlitewne
na czerwiec
powszechna

Módlmy się w intencji ludzi
młodych, którzy przygotowują
się do małżeństwa przy wsparciu
wspólnoty chrześcijańskiej – aby
wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił wspólnotę Żywego Różańca i
inne Stowarzyszenia modlitewne
w naszej diecezji.
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Z życia Kościoła

KOLEDŻ TEOLOGICZNY IM. ŚW. KAZIMIERZA
W GRODNIE OGŁASZA REKRUTACJĘ STUDENTÓW
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Jednym z głównych celów Koledżu Teologicznego
w Grodnie 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 1. oraz 3. sobotę i niedzielę miesiąca.
Po ukończeniu koledżu absolwenci mogą kontynuować naukę
na katolickich uczelniach i uzyskać tytuł magistra lub doktora.
Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu teologii
(dogmatycznej, moralnej, pastoralnej), Pisma Świętego, historii Kościoła, liturgii, prawa kanonicznego, patrologii, etyki małżeńskiej i
rodzinnej, nauki społecznej Kościoła, nauk filozoficznych (historii
filozofii, teodycei), psychologii, pedagogiki, katechetyki, mediów i
innych dyscyplin zgodnie z normami i naukami Kościoła Katolickiego.
Wymagane dokumenty:
podanie (napisane własnoręcznie);
życiorys (napisany własnoręcznie);
list rekomendacyjny od proboszcza parafii;
kopia świadectw o sakramentach chrztu i bierzmowania;
kopia świadectwa maturalnego lub innych dokumentów edukacyjnych;
kopia paszportu (s. 31-33);
4 zdjęcia (3x4);
zaświadczenie lekarskie;
kwestionariusz (wypełniany podczas składania dokumentów).
Dokumenty przyjmowane są po wstępnym zapisie od 1 czerwca do 20 sierpnia w każdy wtorek
w godzinach 10.00 - 12.00 w Kurii Biskupiej pod adresem: Grodno, ul. K. Marksa 4.
Wstępny zapis: pod numerami: (8 029) 887-71-05; (8 015) 261-05-24.
e-mail: kaledz.tealagiczny@gmail.com.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 sierpnia o godz. 11.00.
Dokumenty należy składać osobiście.
Administracja Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza w Grodnie

Kościół powszechny

AUSTRALIA. Metropolita Sydney wyraził sprzeciw wobec
planów nowego rządu australijskiego stanu Nowa Południowa
Walia dotyczących przejęcia zarządu nad wszystkimi cmentarzami, także kościelnymi. Wskazał, że rolę tę przejęłaby świecka, rządowa biurokracja, podczas gdy „troska o zmarłych jest
misją duchową, nie świecką”. „Nasza wiara uczy, że jest to jeden
z uczynków miłosierdzia co do ciała i to leży u podstaw sposobu, w jaki dbamy o nasze cmentarze. Rząd zdaje się widzieć
we własności cmentarzy jedynie źródło dochodu, bez wrażliwości
na jej element duchowy ani na życzenia rodzin zmarłych” – wskazał abp Anthony Fischer.
POLSKA. Przed kościołem kapucynów w Warszawie stanęła
wyjątkowa rzeźba kanadyjskiego artysty Timothy’ego Schmalza.
„Bezdomny Jezus” pojawił się już m.in. w Watykanie, Madrycie i
Dublinie. Rzeźba przedstawia postać bezdomnego leżącą na ławce, zawiniętą szczelnie w płaszcz. Spod płaszcza wystają jedynie
stopy, noszące ślady ran po ukrzyżowaniu. Projekt zainstalowania w Warszawie rzeźby z „Bezdomnym Jezusem” powstał około
3 lat temu. Propozycja przyszła z Kanady ze środowiska Zakonu
Maltańskiego.
FRANCJA. W Paryżu Antifa zaatakowała procesję wiernych,
mającej upamiętnić 49 katolików rozstrzelanych przez antyklerykalnych zwolenników Komuny Paryskiej w 1871 roku. Pobito
uczestników procesji, w tym osoby starsze. Jedna osoba trafiła
do szpitala. Punktem wyjścia procesji był Plac de la Roquette,
miejsce egzekucji ówczesnego arcybiskupa Paryża Georges’a Darboya. Procesja, zorganizowana na apel pięciu parafii we wschodnim Paryżu i kilku stowarzyszeń diecezjalnych, miała przejść
cztery kilometry w okolicy parafii Notre-Dame des Otages, gdzie
sto pięćdziesiąt lat temu odbyła się egzekucja przez rozstrzelanie.
АNGLIA. Po zabytkowych katedrach Anglii można pielgrzymować również na rowerze. Świątynie połączyła trasa licząca
w sumie ponad 3200 km. Jak zauważają pomysłodawcy, trasy długodystansowe cieszą się w Wielkiej Brytanii coraz większą popularnością wśród rowerzystów. Szlak łączący 42 – w większości
gotyckie świątynie – ma być dla nich kolejną alternatywą, tym
razem z wyraźnym akcentem duchowym i historycznym. Trasę
wytyczyło Stowarzyszenie Katedr Anglikańskich we współpracy
z dwoma klubami rowerowymi.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

PRZEŁOM. SAM NA SAM Z BOGIEM
Andrzej Waszkiewicz

D

ziś w Przełomie, wiosce na malowniczych
wzgórzach
nadniemeńskich, oficjalnie mieszka około dziesięciu osób.
Jeszcze pod koniec XIX wieku ludność wsi liczyła co
najmniej 130 osób. Obecnie
wieś jest w większości „zamieszkana” przez letników,
a o jej przeszłości przypomina cmentarz katolicki oraz
niewielka drewniana kaplica
– filia parafii w Hoży, gdzie
od czasu do czasu odbywają
się nabożeństwa.
Osada o nazwie Przełom
(lub Perła, lub Perłam) znana jest od XIV wieku. Gdzieś
tutaj istniała ufortyfikowana osada, a nawet zamek
zbudowany w celu ochrony
przed krzyżakami, którzy
szukali dogodnych miejsc
do przeprawy przez Niemen,
by pójść na Grodno lub Wilno. Później, na przełomie XV
i pierwszej połowy XVI wieku, istniał powiat Gorzowsko-Przełomski i starostwo
o tej samej nazwie w województwie trockim. Namiestnikiem gorzowskim i przełomskim był przez pewien
czas słynny bojar Iwan Gliński, który później zbuntował się przeciwko wielkiemu
księciu i uciekł do Moskwy.
W 1742 roku kasztelan trocki Aleksander Potej
wybudował tu kaplicę poświęconą pod wezwaniem
Narodzenia Matki Bożej i
św. Jerzego i przyłączoną
do parafii Hoża. Drewniana
świątynia została obszyta,
pokryta gontem, a na chórach

stały małe organy na 5 głosów.
Od tego czasu świątynia
była wielokrotnie przebudowywana, a po powstaniu
w 1863 roku została zamknięta. Odbudowana w
1911 roku kaplica spłonęła
4 lata później podczas walk
I wojny światowej. Na jej
miejscu w 1921 roku z funduszy pana Michała Góreckiego
wzniesiono nową drewnianą
świątynię pod historycznym
wezwaniem.
Tuż przed wybuchem
II wojny światowej w Przełomie pojawili się ojcowie
kapucyni. Jak opowiadali
miejscowi ludzie, na piękny teren zwrócił uwagę br.
Jakub z Łomży, który przepłynął obok parowcem. Niby
odpoczywał w Druskiennikach i zobaczył kościół, więc
postanowił tu wejść. Mieszkańcy Przełomia najpierw
pomylili brodatego kapucyna z ortodoksyjnym żydem.
Br. Jakub zwiedził plebanię i
kościół, który był filią parafii w Hoży, a już w czerwcu
1938 roku ojcowie Wacław,
Jacek, Klemens, bracia kapucyni Jakub, Kryspin, Karol i
organista Ernest (był etnicznym Niemcem) przenieśli się
na stałe do Przełomia. Br.
Jakub zamieszkał w wybudowanym przez siebie małym
domku, a reszta – w uporządkowanej plebanii.
Przełom stał się pierwszą
placówką kapucynów na terenie dzisiejszej Białorusi.
Tuż przed wojną obok kościoła pojawił się trzypiętrowy

Budynek klasztoru ojców kapucynów obok kościoła w Przełomiu

klasztor. Po wojnie mnisi musieli opuścić klasztor.
Pozostali tam tylko bracia
Kryspin i Karol.
W okresie powojennym
kościół został zamknięty, a
w połowie lat 50. XX wieku
braci kapucynów pozbawiono prawa do nazywania się
klasztorem. Plebanię rozebrano i przewieziono do Polnicy, czyniąc z niej szkołę
dla dzieci z Polnicy i Łukawicy. Po kilku latach szkołę
tę przeniesiono do wsi Boguszówka. Szybko rozebrano
też klasztor i przewieziono
go do Sonicz. Przez kilkadziesiąt lat mieściła się tam
szkoła, a obecnie znajduje
się lokalny oddział melioracyjno-wodnej organizacji.

6 stycznia 1970 roku
zburzono również kościół
w Przełomie. Kłody ze świątyni zostały zabrane do
Grandzicz, aby zbudować
tam przedszkole, ale w końcu drewno po prostu zgniło.
Z dawnej pustelni kapucynów pozostał tylko domek
br. Jakuba, gdzie prawie
do połowy lat 80. XX wieku
mieszkali bracia Kryspin i
Karol.
Na fali przebudowy i odrodzenia religijnego w drugiej połowie lat 80. XX wieku
miejscowi ludzie zaczęli domagać się odbudowy świątyni. Bardzo przyczynił się
do tego procesu o. Stanisław
Gawlik, proboszcz w Przewałce. W sierpniu 1990 roku

założono fundamenty pod
nową świątynię, a w 1995
roku kaplicę pod podwójnym
historycznym
wezwaniem
Najświętszego Imienia Maryi i św. Jerzego poświęcono.
Na schodach dawnej świątyni
(jedyne co z niej pozostało)
ustawiono pomnik z krzyżem
i napisem w języku polskim
„Stał tu kościół i klasztor ojców kapucynów”.
Dziś kaplica w Przełomiu
i dom-pustelnia br. Jakuba
są Bożym miejscem, do którego przyjeżdżają odpoczywać i przebywać razem z Bogiem na osobności ojcowie
kapucyni, którzy posługują
na całej Białorusi.
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SZCZERA ROZMOWA Z LEKARZEM:

„JEŚLI EMOCJONALNIE REAGOWAĆ NA KAŻDY PRZYPADEK, TO NIE
BĘDZIESZ MIAŁ WYSTARCZAJĄCO SIŁ DLA RODZINY, DZIECI, SIEBIE”
ciąg dalszy ze str. 1

W społeczeństwie lekarze zawsze byli osobliwą
grupą cieszącą się dużym zaufaniem i ogólnym szacunkiem. Wraz z nadejściem pandemii ponownie trafili pod szczególną uwagę. Jednak za cichą i skoncentrowaną pracą kryje się niewidzialna rzeczywistość
dla zwykłego człowieka.
Dzisiaj rozmawiamy z terapeutą o codziennym
skomplikowanym świecie, w którym żyją i pracują
zwykli lekarze. Staramy się zrozumieć, jak dochodzi
do wypalenia emocjonalnego, wypowiadanie diagnoz
pozbawionych wszelkiej nadziei i, ostatecznie, jak naprawić w tym wszystkim swoje relacje z Bogiem.
Małgorzata Osławska – lekarz ogólny, kierownik
Oddziału Terapeutycznego Miejskiej Przychodni nr 3
w Grodnie, lekarz z I stopniem i z 16-letnim doświadczeniem, żona chirurga, matka czworga dzieci oraz
członek Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny przy
Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek.
Artiom Tkaczuk

– Czy to prawda, że terapeuci są najbardziej „ludowymi” lekarzami? Przychodzą do
nich częściej i zwykle z łagodniejszymi chorobami.
– Tak, to prawda. Ogólnie
nazwałabym terapeutów piechotą. Jak w wojsku piechota
spotyka się ze wszystkimi trudnościami, tak samo jak i terapeuci. Są to ludzie, którzy jako
pierwsi stają twarzą w twarz
z chorobami. Ich zadaniem jest
prawidłowe skierowanie osoby, a najprościej przyjąć samemu. Terapeuta musi wiedzieć
wszystko, orientować się w wielu rzeczach. Praca jest trudna,
ale interesująca.
– A co czuje lekarz, jeśli
podczas takiej „dobrodusznej” wizyty pacjentowi należy
powiedzieć o jakiejś poważnej
diagnozie?
– Jeśli jest to bardzo

wydarzyć. Staram się łagodzić
wiadomości, nie szokować człowieka prawdą.
– Proszę opowiedzieć jakąś
historię z własnej praktyki,
która zapadła Pani głęboko
w serce.
– Miałam jednego pacjenta,
którego dobrze pamiętam. Miał
rak płuca. Choroba przeszła już
do zaawansowanego stadium.
Diagnoza została ogłoszona
nie przeze mnie, a w szpitalu,
w którym mężczyzna był leczony. Niestety, z medycznego
punktu widzenia perspektywy już nie było, prognoza była
niekorzystna. Pacjent nie mógł
zaakceptować swojej diagnozy,
po prostu nie chciał w to uwierzyć.
Wezwano mnie do chorego, jak się później okazało, na
dwa dni przed jego śmiercią.
Siedział tak smutny z głową

Rodzina Osławskich często organizuje wspólny odpoczynek duchowy:
czy to udział w pielgrzymkach, czy to w rekolekcjach rodzinnych

musi się bać i martwić z powodu
nieznajomości żadnej modlitwy, ale może po prostu zwrócić
się do Boga własnymi słowami,
porozmawiać z Nim, że warto
iść do spowiedzi…
Nie wiem, czy ten mężczyzna zdążył się wyspowiadać,
ale jego wizerunek wciąż stoi
mi przed oczami. Pamiętam go
i wierzę, że Pan Bóg będzie łaskawy dla swego syna marnotrawnego.
– Jak dochodzi do deformacji zawodowej u lekarzy?
Takie historie są nadal trudne
do przeżycia – należy włączyć
jakąś ochronę psychologiczną.
– Mogę powiedzieć tylko
za siebie. Oczywiście istnieje
termin „wypalenie emocjonalne”. Na początku bardzo trudno jest przeżyć śmierć swoich

W małżeństwie Małgorzata i Andrzej dzielą pasję do wiary w Chrystusa i posługi medycznej

poważna diagnoza, to oczywiście jest on umieszczany do
szpitala i tam jest ogłaszana.
Dlatego zwykle ludzie przychodzą do nas z wypisem lekarskim. Ze swojej strony mogę
powiedzieć, że rozumiem, że
człowiekowi zawsze należy mówić prawdę. Osobom, które boją
się śmierci, choroby, mówię, że
prognoza jest niekorzystna, jest
poważny problem, ale zrobimy
wszystko, co w naszej mocy, a
Pan Bóg może mieć swoje plany, więc wszystko może się

opuszczoną
na
spracowane ręce, a jego żona siedziała
obok. I było mi go tak żal! Nie
mogłam ani powiedzieć, że to
koniec, ani dać błędną nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Po prostu go przytuliłam i zaczęłam mówić o Bogu.
Okazało
się,
że
jest
ochrzczonym człowiekiem, ale
nie chodził do Kościoła i nie
znał modlitw. Po prostu dobrze porozmawialiśmy z nim o
tym, że Bóg go kocha, że życie
nie kończy się śmiercią, że nie

pacjentów, później jest już
łatwiej. Przyzwyczajasz się
do śmierci. Straszna diagnoza jest przerażająca tylko dla
osoby, a dla lekarza pozostaje
tylko diagnozą, terminem, którego używasz, który zapisujesz
w historii medycznej. Tylko
bardzo poważne i trudne sytuacje zapadają w serce, ponieważ
reszta niestety staje się rutyną.
Po prostu to robisz, ponieważ
musisz. To twoja praca.
Może moje słowa brzmią
dosyć ostro, ale tak naprawdę

jest. Jeśli na początku wracasz
do domu i płaczesz, to później
się do tego przyzwyczajasz. Jedna osoba wychodzi z gabinetu
– a ty przyjmujesz następnego
pacjenta. Jeśli emocjonalnie reagować na każdy przypadek, to
nie będziesz miał wystarczająco
sił dla rodziny, dzieci, siebie.
Dobrze jest być chrześcijaninem, który ma Pana Boga , który pomaga to wszystko przeżyć
i nie stać się oschłym. Tak bym
powiedziała. Bóg pomaga mi nie
zamieniać się w taką maszynę,
która coś robi i nie współczuje.
– Pani mąż jest chirurgiem
zajmującym się oparzeniami.
Jego historie są chyba smutniejsze. Czy są jakieś historie,
które razem przeżywacie, rozważacie? W jakich momentach
obrona psychologiczna nie wytrzymuje?
– Bardzo porusza wtedy,
gdy dochodzi do śmierci młodej
osoby, śmierci osoby, która ma
rodzinę, jakiejś bardzo poważnej choroby lub skomplikowanej
sytuacji życiowej: na przykład,
nikt go nie potrzebuje, nie ma
bliskich, gdy osoba jest samotna ze swoją chorobą. Właśnie to
bardzo wstrząsa.
– Sami lekarze mówią, że
wierzący chirurg różni się od
niewierzącego tylko jednym –
modli się przed operacją. Pod
innymi względami – obaj są
tymi samymi profesjonalistami.
Czy w ogóle ma sens taki podział?
– Pacjenci potrzebują czegoś więcej niż tylko leków lub
operacji. Często przychodzą
z psychosomatyką: coś ich boli,
ale źródłem wszystkiego są głębokie problemy psychologiczne.
Człowiek nie zdaje sobie z tego
sprawy, chodzi do lekarzy, ale ty
obiektywnie rozumiesz, że nie
ma choroby. Profesjonalista powie: potrzebuje Pan/Pani porady
psychoterapeuty, jest Pan/Pani
zdrową somatycznie osobą.
Oczywiście wszystko wykonujemy mechanicznie, profesjonalizm pozostaje taki sam.
Jednak wierzący naprawdę prosi
Boga o pomoc i czuje kontrolę Ducha Świętego: jak pomaga
On prawidłowo zdiagnozować chorobę, jakie słowo dobrać. Wierząca osoba patrzy

na człowieka duchowymi oczami, widzi nie tylko chorobę, ale
jego całego. Chrześcijanin w jakiś sposób wesprze, pokieruje,
powie słowo, które poruszy, pomodli się i, oczywiście, skieruje
do psychoterapeuty. Ale będzie
to już zupełnie inaczej.
Przypomniała mi się jedna
z naszych pacjentek, która ciągle narzekała. Szukała u siebie
chorób, chciała mieć grupę inwalidzką. Obiektywnie jednak
nie miała ku temu żadnych
podstaw. Kobieta przychodziła
do przychodni co drugi dzień,
robiła awantury, gdzieś pisała
skargi. Znała ją cała administracja i wszyscy lekarze. Było z nią
ciężko.
Pewnego dnia przyszła do
mnie na wizytę i po prostu zaczęłyśmy rozmawiać. Słuchałam, jak narzekała i nagle poczułam takie natchnienie Ducha Świętego, że po prostu ją
przytuliłam i powiedziałam:
„Pan Bóg bardzo Cię kocha”. A
kobieta nagle zaczęła płakać.
Opowiedziała mi o całym swoim życiu: jak znęcał się nad nią
mąż, a później po prostu porzucił chore psychicznie dziecko, jak utrzymuje syna – już
dorosłego mężczyznę, który nie
pracuje, jak brakuje pieniędzy...
Okazało się, że ta kobieta była
głęboko samotną osobą z wielką niechęcią do życia, do męża.
Długo płakała, ale po tej rozmowie się zmieniła. Przestała chodzić do przychodni i narzekać
na wszystkich, zaczęła pomagać
sąsiadom umawiać się na wizytę do lekarzy, robiła dla nich
zakupy. Człowiek przestawił się
na pomaganie innym.
– Czy ma Pani jakieś specjalne chrześcijańskie „sztuczki” związane z działalnością
zawodową?
– Oczywiście, jest to modlitwa za pacjentów. Zawsze, gdy
idę na wezwanie, wizytę lub gdy
po prostu wołają mnie, ponieważ ktoś w przychodni poczuł
się źle, przede wszystkim biorę
fonendoskop i tonometr, a gdy
biegnę po schodach, to się modlę. Aby Pan Bóg pomógł choremu, aby mnie nauczył, pokierował.
Rzeczywiście, gdziekolwiek
pójdę, zawsze proszę Boga o pomoc. W końcu bez tego ani rusz!
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z życia kościoła

POMYŚLEĆ TYLKO: JESTEM W ANGLII!
ciąg dalszy ze str. 1
Angelina Marciszewska

Pierwszymi
wrażeniami
odnośnie nowego miejsca
dzieli s. Agnieszka Romaszko.
Szczerze mówiąc, w ostatnim czasie bardzo chciałam
dokonać zmian: albo pojechać do innego kraju, albo
przejść na inną formę posługi
niż katecheza. Gdy Białoruś
odwiedziła Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
powiedziałam jej nawet swoje
szczere życzenie. I dalej kontynuowałam
poszukiwania
wariantów zmian. Oczywiście,
gdy na adres poczty elektronicznej wspólnoty przyszedł
list z zaproszeniem do Anglii,
już po 15 minutach zaproponowałam swoją kandydaturę.
Wydaje mi się naturalne, że
próbujesz coś zmienić, nawet
jeśli lubisz aktualny stan rzeczy we własnym życiu. Bardzo
lubiłam zajmować się katechizacją dzieci na Białorusi,
przygotowując je do pierwszego spotkania z Jezusem
w Komunii świętej. Jednak
serce pragnęło czegoś innego.
„Może Pan Jezus chce
mnie tam mieć?”
Anglia to piękny europejski kraj, w którym absolutnie
wszystko robi wrażenie! Odbywając 10-dniową kwarantannę, do tej pory niewiele
widziałyśmy, ale nawet obszar, w którym żyjemy, jest
zachwycający. Dużo zieleni
wszędzie, przepiękne parki

Czy po śmierci
bliskiej osoby
w ciągu roku
można wziąć
ślub/wyjść
za mąż?
grodnensis.by

Ż

S. Agnieszka Romaszko CSFN
cieszy się z możliwości realizacji
swojego powołania w nowej
formie

ciekawe, moje ostatnie miejsce posługi na Białorusi było
również obok księży chrystusowców – w parafii św. Jana
Ewangelisty i Maksymiliana
Kolbego w Mińsku.
„Przyjęli jak swoich”
Powitano nas tutaj bardzo
ciepło. Pierwszą rzeczą, którą
podano na stole, były ziemniaki – tradycyjnie po białorusku. Tylko, niestety, nie tak
smaczne jak u nas, a mocno
wodniste. Ogólnie częstujemy się zwykłym jedzeniem:

Budynek Nuncjatury Apostolskiej w Londynie
Wielka Brytania jest głównie krajem chrześcijańskim. Do Kościoła rzymskokatolickiego należy
10-16% obywateli. Absolutna większość BrytyjWarto zauważyć, że języka powinien znaleźć nauczycielczyków to wierni Kościoła anglikańskiego, który angielskiego nie znam i jest kę angielskiego z Rosji lub
to naprawdę poważna bariera Ukrainy, więc mam nadzieję,
oficjalnie ma status religii państwowej w Anglii.

w pobliżu, prywatne domki
prawie wszystkie pochodzą
z XVIII wieku, a tereny przydomowe cechują się dużym
zadbaniem i zagospodarowaniem. No i oczywiście zauważyliśmy już na naszej ulicy
słynne czerwone piętrowe
autobusy. O ile się dowiedziałyśmy, najbliższa nam
parafia znajduje się 40 minut
od budynku nuncjatury – Towarzystwo Chrystusowe. Co

zadaj pytanie

jajkami, mięsem, twarogiem,
chlebem. Innowacją jest tylko urocza angielska ceremonia herbaty: pijemy herbatę
z mlekiem codziennie, tylko nie o 17.00, jak zwykle,
a o 11.00.
Nuncjusz zadbał również
o nasz komfort podczas Mszy
Świętej. Liturgia odbywa się
po angielsku, ale czytania i
śpiew są obowiązkowe po białorusku.

w funkcjonowaniu za granicą.
Gdy dowiedziałam się o podróży, zaczęłam oglądać lekcje angielskiego online i kilka
razy spotkałam się z nauczycielką, która dała pewien fundament. To jednak oczywiście
nie wystarczy. Cieszę się, że
miejscowi ludzie są bardzo
uprzejmi, nie wyśmiewają
się z akcentu i nie denerwują się, gdy trudno jest wyrazić
swoją myśl. Zawsze reagują
z dobrym uśmiechem i szacunkiem. Wkrótce nuncjusz

że problem językowy zostanie
rozwiązany.
Biorąc pod uwagę, że codzienna rutyna osób zakonnych jest podobna, nie zważając na lokalizację – modlitwy,
posiłek, obowiązki, modlitwy
– czasami zapominam, że jestem 2000 km od domu. Mam
jednak nadzieję na wiele nowych doświadczeń. I dziękuję Bogu, że poprzez posługę
w nuncjaturze, posługuję samemu papieżowi Franciszkowi!

eby odpowiedzieć na to
zagadnienie, warto odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: co to jest małżeństwo i czym jest żałoba?
Kościół naucza, że małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą
ze sobą wspólnotę całego życia
(por. KPK 1050). „Zawrzeć owo
przymierze mogą mężczyzna i
kobieta, ochrzczeni, wolni do
zawarcia małżeństwa, którzy
w sposób dobrowolny wyrażają
swoją zgodę” (KKK 1625) i nie
są związani poprzednim węzłem
małżeńskim (por. KPK 1085.1)
Przymierze ustaje wraz ze
śmiercią jednego z małżonków.
Jeśli chodzi o żałobę, rozróżniamy dwie jej formy: żałoba,
jako stan emocjonalny, i żałoba
jako zwyczaj. Żałoba uczuciowa – jest to stan emocjonalny,
który stanowi naturalną reakcję człowieka na śmierć bliskiej
osoby. Odznacza się smutkiem,
rezygnacją i niechęcią do kolorowych ubrań i brania udziału
w jakichkolwiek rozrywkach.
Czas trwania może być dłuższy,
lub krótszy, w zależności od osoby i relacji z człowiekiem, który
odszedł do wieczności. Żałoba
uczuciowa jest odruchem serca i
z niego pochodzi.
Żałoba zaś jako zwyczaj
określa szczegóły okresu żałoby – czas trwania (15 miesięcy
po żonie i mężu, rok po rodzicach, 6 miesięcy po dziadkach
itd), pewne zakazy i nakazy (czarne chustki, ubrania,
wstążki; zakaz makijażu, brania udziału w weselach, zabawach). Żałoba zwyczajowa nie
jest przedmiotem Prawa i nie
stanowi przeszkody do zawarcia
nowego związku małżeńskiego.

ZABIERZ BOGA NA WAKACJE!
Wakacje – czas odpoczynku, relaksu, wyjazdów,
wymarzonych i wytęsknionych urlopów. Są to
chwile wolne od pracy, od zabiegania czy gorączki i
zaabsorbowania setkami spraw dnia codziennego.
Wakacje – tak bardzo wyczekiwany czas, bo przecież
można poleniuchować, obowiązki odłożyć na później.
Praca może poczekać, gdyż wypoczynek należy się
każdemu.
Ks. Jerzy Martinowicz

Wakacyjne oferty biur podróży nie zważając na szalejącą pandemię zachęcają, przyciągają kolorowymi zdjęciami
z najpiękniejszych zakątków
świata. Wielu ludzi zastanawia się co z tych atrakcyjnych
propozycji wybrać. Czy jednak

wśród przeglądania ofert turystycznych, pakowania walizek, plecaków i nadziei, że
pogoda dopisze pojawi się
pytanie o Boga? Czy w tym
wakacyjnym
odpoczynku
nie próbujemy postawić Go
na dalszym planie? „Bóg?

Przecież poczeka, nie ucieknie z kościoła!”
I rzeczywiście… Bóg czeka!
Czeka na tych, którym wydaje się, że Go nie potrzebują,
na tych, którzy zaprzeczają
Jego istnieniu i nawet tych,
którzy zapominają, że od
Boga nie ma wakacji. Czeka
On zarówno w przydrożnej
kapliczce, małym wiejskim
drewnianym kościółku, w
napotkanym człowieku. On
przemawia do naszych oczu
poprzez piękno krajobrazów.
Wszędzie tam, gdzie człowiek
przemierza wakacyjne szlaki
czeka Bóg.
Stwórca nie jest medialny.
On nie umieszcza siebie na
wielkim billboardzie i nigdy

się nie narzuca człowiekowi.
On po prostu jest. Zawsze
obok, zawsze blisko, stale
obecny. Nie pozwólmy, by
w wakacje samotny Chrystus
czekał na próżno na spotkanie
w Eucharystii, w sakramencie
pokuty i pojednania, w modlitwie i w dziękczynieniu za
piękno stworzonego świata.
Wakacje są darem Ojca
niebieskiego dla każdego
człowieka niezależnie od tego
ile ma lat. Niech więc ten dar
będzie dobrze przez nas wykorzystany. Niech czas odpoczynku zaowocuje w naszym
życiu Bożą łaską, byśmy po
raz kolejny poczuli się kochani przez Boga, który pragnie
naszego dobra i szczęścia.

Modlitwa wakacyjna
Naucz mnie Panie dobrze
wypoczywać i spędzać wolny
czas. Proszę Cię, abym umiał
dostrzegać piękno przyrody,
wspaniałość zwierząt, abym
na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie
światem.
Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na
wakacje, aby spędzili dobrze
ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich,
którzy nie mogą wyjechać
z powodu braku środków
lub choroby. Panie, zmiłuj
się nad nami i spraw, aby
ludzie byli dla siebie dobrzy.
Amen.
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Refleksja nad wiecznością

JAK ON KOCHAŁ CZŁOWIEKA,
JAK ON KOCHAŁ KAPŁAŃSTWO!
W czerwcu ubiegłego roku po nagrodę do Nieba
odszedł o. Leon Witek OMI,
który część swego życia kapłańskiego poświęcił posłudze
duszpasterskiej w diecezji grodzieńskiej. Przez 19 lat z wielkim oddaniem i poświęceniem
pełnił on posługę proboszcza
w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zareczancze. Swą gorliwą, bezinteresowną posługą kapłańską,
zapałem apostolskim, a także
osobistym świadectwem życia
o. Leon przyczynił się do odnowy duchowej i moralnej białoruskich wiernych.
O. Józef Niesłony OMI

O. Leon Witek urodził się
23 marca 1934 roku w Zdunach koło Krotoszyna (Polska) w rodzinie Stanisława
i Salomei. Wcześnie stracił
obydwóch rodziców. Po ich
śmierci wraz ze siostrą przeprowadził się do Krotoszyna.
Od 14 roku życia był związany
ze zgromadzeniem oblatów.
Gdy miał 16 lat wstąpił do junioratu oblatów w Lublińcu.
Nie było mu dane ukończyć
tej szkoły, ponieważ w 1952
roku władze państwowe odebrały oblatom budynek szkolny i zlikwidowały juniorat.
W drodze wyjątku wraz ze
swoim kolegami z kursu mógł
wstąpić do nowicjatu, chociaż
miał ukończone tylko dwa lata
szkoły średniej. We wrześniu
1952 roku rozpoczął nowicjat
na Świętym Krzyżu, który po
roku zakończył pierwszą profesją. Jako profes czasowy został posłany do Markowic, by
tam w prowizorycznym junioracie uzupełniać naukę z zakresu szkoły średniej. Następnie przeszedł do seminarium
w Obrze, gdzie 8 września
1957 roku złożył profesję wieczystą, a 18 marca 1962 roku
święceń prezbiteratu udzielił

parafiazduny.pl

ciąg dalszy ze str. 1

O. Leon Witek w rodzinnej parafii Zduny

mu abp Antoni Baraniak.
Po święceniach o. Leon
pełnił posługę duszpasterską
w Lublińcu, Miłomłynie, Białogardzie, a także w trzech wikariatach: Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu-Pilczyce
i Kędzierzynie-Koźle. W lipcu
1983 roku został dyrektorem
nowego domu w Zahutyniu
i proboszczem w miejscowej
parafii. W 1989 roku został
mianowany superiorem i ekonomem klasztoru w Gorzowie
Wielkopolskim. Po dwóch latach przeniesiony został do
Siedlec, gdzie przez rok pełnił
obowiązki superiora. Następnie otrzymał obediencję do
klasztoru w Gdańsku jako misjonarz ludowy i spowiednik.
W 1992 roku Białoruś otwarła granice dla kapłanów
z Polski, którzy chcieli pracować tam duszpastersko.
Do pracy wyjechał tam najpierw oblat o. Kazimierz Jędrzejczak. Dwa lata później,
mając już 60 lat, wyjechał
tam również o. Leon Witek.
Niebawem dołączył do nich

o. Piotr Bielewicz. Tak powstała pierwsza powojenna
wspólnota oblatów na Białorusi. Swoją posługę w kraju o.
Leon musiał przerwać wiosną
2014 roku, ponieważ od władz
państwowych nie otrzymał
tzw. sprawki, czyli przedłużenia pobytu.
Pracę na Białorusi o. Leon
rozpoczynał w Adamowiczach, gdzie wraz z o. Jędrzejczakiem przez pół roku obsługiwali dwie parafie. W styczniu 1996 roku o. Leon przejął
kościół w Balli Kościelnej niedaleko Grodna i tam pracował
do czasu opuszczenia Białorusi w 2014 roku. Przedwojenna polska nazwa miejscowości
Balla Kościelna w czasach radzieckich została zmieniona
na Zareczankę.
Posługa o. Leona była
prosta i nienarzucająca się.
Podobnie jak latarnik z noweli Henryka Sienkiewicza,
wyrwany z rytmu dotychczasowego życia osiadł w nowym
miejscu, aby codziennie zapalać mały płomień w ludzkich

sercach. Rzeczywiście posługa kapłana była cicha i bez
większego rozgłosu. Zawsze
był obecny dla parafian, nigdy
na dłuższy czas nie wyjeżdżał z parafii. Jego codzienna obecność była potrzebna
zarówno prostym ludziom –
parafianom z wioski, jak też
klerykom z grodzieńskiego seminarium, którym służył jako
spowiednik i ojciec duchowny. W tej prostej posłudze był
szczęśliwy, radosny i cieszył
się z każdego spotkania. Była
to Boża radość, która promieniowała i udzielała się innym.
Ludzie wspominali, że gdy nie
zastali o. Leona na plebanii,
wówczas udawali się do kościoła, gdzie często adorował
Najświętszy Sakrament.
Owoce pracy duszpasterskiej kapłana można było poznać na niedzielnej Mszy św.,
gdy ustawiały się kolejki do
konfesjonału, a rozmodlony
i rozśpiewany lud aktywnie
włączał się w liturgię, pomimo że nie było organisty.
Na jego pożegnanie z parafią
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Balia
Kościelna
przybył
ks. biskup Aleksandra Kaszkiewicza, który zaskoczony
był liczną obecnością wiernych. Żegnając o. Leona płakali nie tylko dorośli, ale także młodzież i dzieci.
Po powrocie do Polski
w 2014 roku o. Leon otrzymał
obediencję do Kędzierzyna-Koźla. Na ile pozwalało mu
zdrowie udzielał się w tamtejszej parafii przede wszystkim
jako spowiednik o dobrym
sercu i niegasnącym uśmiechu na twarzy. „Kapłaństwo
jest największym darem Bożym. Pełną posługą przy ołtarzu i w konfesjonale. Posłał
mnie Pan głosić Ewangelię
najuboższym” – mówił o swoim powołaniu o. Leon.
W maju 2020 roku stan
zdrowia kapłana uległ pogorszeniu, więc był hospitalizowany.
Po
powrocie
ze szpitala wystąpiła u niego
wysoka gorączka co spowodowało podejrzenie o chorobę
koronawirusa. O. Leon został
zabrany do szpitala zakaźnego w Częstochowie, gdzie następnego dnia zmarł. Jak się
później okazało nie był to koronawirus, jednak wydłużyło
to czas pogrzebu, który odbył
dopiero na ósmy dzień po jego
śmierci.
O. Leon Witek zmarł
w wieku 86 lat, w 66. roku
profesji zakonnej i 58. roku
kapłaństwa.
Jego pogrzeb miał miejsce
w Lublińcu 16 czerwca na nowym cmentarzu w kwaterze
oblackiej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył prowincjał o. Paweł Zając, który na
wstępie Mszy świętej odczytał
list kondolencyjny biskupa
grodzieńskiego
Aleksandra
Kaszkiewicza. Kazanie wygłosił domownik z Kędzierzyna-Koźla, o. Wiesław Nowotnik,
który m.in. powiedział: „Spotkałem w moim życiu człowieka, oblata, księdza szczęśliwego. To było widać na twarzy
i w każdym geście, w każdym
spojrzeniu. Przeżywał piękne
człowieczeństwo i tym zarażał wszystkich, których dotknął na swojej drodze życia.
[...] Jak on kochał człowieka,
jak on kochał kapłaństwo!”.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

13 czerwca – XI Niedziela zwykła
Mk 4, 26-34

20 czerwca – XII Niedziela zwykła
Mk 4, 35-41

Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje
i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza
sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże
lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się
je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane,
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki
podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im
naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno
zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy
się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także
inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź,
tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili
Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On,
powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się!”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże brak wam wiary!”. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim On jest
właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.

Dostrzec Boże działanie
Królestwo Boże może być odnalezione w najmniejszych wydarzeniach dnia codziennego, które zawsze mają swoje wzloty i upadki. Znajdujemy go tam, gdzie dajemy i
otrzymujemy miłość. Każdego dnia, gdy kochasz drugiego człowieka, gdy interesujesz
się nim – tam jest Boże Królestwo.
Doświadczamy Boga tam, gdzie inni obdarzają nas swoją miłością, gdy jest nam źle,
gdy mamy problem, gdy jakieś niepowodzenia nas spotykają. Nie wiemy jak, ale miłość
przynosi efekty. W swoim Królestwie, Bóg chce żebyśmy kochali, ponieważ gdy kochamy
jesteśmy Jego Królestwem, przynosimy to Królestwo i sami go doświadczamy.
Pan Bóg może dokonać w nas i przez nas rzeczy wielkich. Tak jak przemienia maleńkie nasionko w dorodne krzewy, jak z gałązki czyni wielkie drzewa, tak w swej łaskawości i wierności pozwala nam wzrastać i rozwijać się duchowo, abyśmy mogli przynosić
błogosławione owoce. Ale to Boskie wzrastanie wymaga od nas współpracy. Tylko ci,
którzy się „Jemu podobają”, jak podkreśla św. Paweł, czyli „sprawiedliwi”, mogą wzrastać w Bogu i przynieść owoc obfity.

Życie człowieka zawsze było i jest nadal pełne niebezpieczeństw. Zagrażają nam
kataklizmy, choroby, wojny, a obecnie pandemia. Niekiedy wystarczy chwila i człowiek
traci życie. Od wieków ludzie starali się uchronić przed niebezpieczeństwem. Mimo to
pozostał w nas lęk o życie, a nawet wzmaga się jego siła.
Wielu ludzi nie doświadcza bezpośredniego zagrożenia życia, ale przeżywają inne
problemy: brak poszanowania godności ludzkiej, prawa i wartości moralnych, brak
pracy… Zjawiska te rodzą w ludziach niepewność, załamują poczucie sensu życia i tworzą pustkę, w której coraz mocniej odzywa się zalęknione ludzkie serce.
Dla wielu ludzi ten pełen chaosu świat jest dowodem na to, że Boga nie ma, albo że
On nie interesuje się człowiekiem. Być może podobna myśl pojawiła się w głowach walczących z żywiołem uczniów Jezusa. Mimo bliskości Mistrza, poczuli się osamotnieni i
pozostawieni samym sobie. Wybawieniem okazało się zwrócenie się wprost do Jezusa,
który uświadomił im, że tym, co pokonuje lęk – jest wiara.
Kto ufa Bogu, będzie zdolny przyjąć każde trudne doświadczenie. Wiara nie usuwa
cierpienia i trudów, daje natomiast człowiekowi wolność i pewność, że nad wszystkim
czuwa Bóg, który prowadzi człowieka ku pełni szczęścia.

Panie Jezu Chryste, pomagaj mi ciągle wzrastać w Tobie i przynosić owoc obfity.
Pozwól mi dostrzegać Twoje działanie na co dzień!

Panie Jezu Chryste, wzmacniaj moją wiarę, abym zawsze mógł się czuć wolny i pewny. Tylko z Twoją łaską mogę być szczęśliwy!

Zwrócić się do Jezusa

8

SŁOWO ŻYCIA
№12 (564), 13 czerwca 2021

www.slowo.grodnensis.by

Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

CZCIG ODN EJ SIOST R ZE
A N TON II SZEJGI ER EW ICZ

uczynkach. Niech Bóg wynagrodzi Cię za wszystko!

z okazji imienin szczerze życzymy wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki świętego patrona oraz wszystkiego, co najlepsze. Niech plany i zamiary realizują
się, a Matka Boża nieustannie wspiera Cię na drodze do Pana.
Wierni parafii Porozowo i Świsłocz

CZCIG ODN EM U OJCU PROBOSZCZOW I
A N TON I EM U POR ZECK I EM U

z okazji urodzin i imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech
zdrowie będzie mocne, radość – codzienna, a Pan Bóg nadal błogosławi Twą nieustanną posługę i pokazuje Ci swe bezgraniczne
miłosierdzie. Szczerze dziękujemy za wysiłek, aby jak najlepiej wytłumaczyć nam Słowo Boże.
Parafianie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PR A Ł ATOW I
A N TON I EM U FI L I PCZ Y KOW I

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha na każdy
dzień, radości i optymizmu, nieustanności w posłudze duszpasterskiej, a także dobrych ludzi obok. Niech Bóg Miłosierny zawsze Cię
błogosławi.
Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wołkowyska

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PR A Ł ATOW I
A N TON I EM U FI L I PCZ Y KOW I

z okazji imienin i urodzin z serca życzymy błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień życia, nieustannej opieki Maryi Panny i świętego patrona, obfitych darów Ducha Świętego, dobrego zdrowia, szczęścia i
pomyślności we wszystkich sprawach. Szczerze dziękujemy za troskę
o nas.
Z modlitwą wdzięczni parafianie, Kółko Różańcowe Matki Bożej
Nieustającej Pomocy oraz Franciszkański Zakon Świeckich z parafii
św. Wacława w Wołkowysku

CZCIG ODN EJ SIOST R ZE A N TON I N I E

z okazji imienin składamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie
mocne, w sercu zawsze goszczą radość i pokój, a energia towarzyszy
przez długie lata. Niech święta patronka opiekuje się Tobą, a Jezus
Chrystus i Maryja Panna darzą bezgraniczną miłością i oświecają
każdy dzień Twojego życia.
Z modlitwą wdzięczni parafianie, Kółko Różańcowe Matki Bożej
Nieustającej Pomocy oraz Franciszkański Zakon Świeckich z parafii
św. Wacława w Wołkowysku

Z modlitwą, szacunkiem i miłością Komitet Kościelny oraz wierni
parafii Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
M ICH A ŁOW I Ł A STOWSK I EM U

z okazji urodzin życzymy zdrowia na długie lata, potrzebnych sił
dla realizacji zamiarów, optymizmu oraz jak najwięcej otwartych
i szczerych serc na drodze życia. Niech Jezus Chrystus napełnia Cię
swoją mocą i radością w każdym dniu.
Z modlitwą Andrzej Słonimiec, członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Kopciówki i całej diecezji grodzieńskiej

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
ZDZISŁ AWOW I PI K U L E

z okazji jubileuszu 70-lecia życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, szczęścia, radości i nadziei na każdy dzień, mądrości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna
i święty patron zawsze się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżyć każdy dzień. Z całego serca jesteśmy wdzięczni
Ci za każdy wysiłek w odnowieniu naszej świątyni i wiary chrześcijańskiej. Niech Pan Cię wynagrodzi wszelkimi łaskami.
Z modlitwą parafianie z Wornian i Worony

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
OL EG OW I ŻU R AWSK I EM U

z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich szczerze życzymy mocnego
zdrowia, nieustannej radości, łask Bożych na każdy dzień życia i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twa mądrość, dobroć i troska
o ludzi zawsze będą dla wiernych wzorem na życie, a miłość i pokój
na zawsze pozostają w Twoim sercu!
Parafianie z Nowojelni

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
W ŁODZI M I ER ZOW I H U L AJOW I

z okazji urodzin życzymy, aby zdrowie było mocne, życie – długie,
siła – nieskończona, a radość – codzienna. Niech na drodze wskazanej przez Boga zawsze towarzyszą Ci Jezus i Jego Najświętsza
Matka, udzielając błogosławieństw i wszelkich potrzebnych łask,
a Duch Święty, którego żywy ogień płonie w Twym sercu, niech będzie nieskończenie hojny na swe dary. Życzymy wielu radosnych
chwil w tym cudownym dniu i do końca życia.
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
M ICH A ŁOW I Ł A STOWSK I EM U

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i nieustannego zapału w pełnieniu posługi kapłańskiej. Niech
Matka Najświętsza wraz ze swoim Synem zawsze mają Cię w swojej
opiece i towarzyszą w ciągu całego życia, abyś zawsze z wielką radością służył Bogu i ludziom.

z okazji urodzin życzymy, aby Bóg miłosierny poprzez nasze modlitwy
wynagrodził Cię mocnym zdrowiem, siłą, wytrwałością i niegasnącym
zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka
Boża otuli Cię swym płaszczem i ciepłem swojego serca oraz otuli łaską i dobrocią, a Duch Święty rozjaśni drogę, którą kroczymy wraz
z Tobą. Dziękujemy za dobroć, życzliwość, modlitwę, cierpliwość
do nas i za Słowo Boże, które zasiewasz w naszych sercach. Życzymy
szczęścia i jak najwięcej radosnych chwil w ciągu całego życia.

CZCIG ODN Y K SI ĘŻE PROBOSZCZU
ZDZISŁ AW I E PI K U Ł A!

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
EUGEN I USZOW I UCZK U RON ISOW I

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
A N TON I EM U KOZŁOWSK I EM U

Parafianie ze wsi Malinowa

Z okazji jubileuszowego dnia urodzin serdecznie życzymy, aby
każdy nowy dzień przynosił Ci tylko dobre wieści, serca nie tykały
trwoga i smutek, a posługa przynosiła tylko zadowolenie i radość.
Niech iskra dobroci rozpalona przez Pana Boga w Twoim sercu płonie przez całe życie i nigdy nie zgaśnie. Dziękujemy Panu Bogu za
dar Twojego kapłaństwa, za nieskończone oddanie się Kościołowi
i miłość do ludzi. Szczerze prosimy Pana o wielką cierpliwość i siłę
dla Ciebie. Życzymy zdrowia na długie lata, pogody ducha i pokoju,
pomocy i błogosławieństwa Bożego w życiowych sprawach i dobrych

Z szacunkiem i modlitwą wierni parafii Grodno-Augustówek

z okazji 17. rocznicy święceń kapłańskich i posługi w naszej parafii
życzymy błogosławieństwa od Wszechmogącego i Jego łask na każdy dzień posługi duszpasterskiej. Niech Chrystus zawsze będzie dla
Ciebie wzorem i niezawodnym Przewodnikiem, a Matka Boża niech
przytula do swojego matczynego serca, nieustannie się opiekuje i
chroni przed złem. Niech Słowo Boże z Twych ust w mocy Ducha
Świętego dociera do naszych serc, a Twoje serce niech zawsze będzie
wypełnione Bożą miłością i światłem, abyś z radością służył Bogu
i nam, parafianom. Życzymy zdrowia, cierpliwości i szczęśliwego

uśmiechu na twarzy. Niech nasz święty patron Jan Paweł II będzie
obok, a Twe życie i droga służenia będzie owocna i szczęśliwa!
Z modlitwą Legion Maryi, apostolat „Margaretka” oraz wierni parafii
św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIG ODN EJ SIOST R ZE
M AGDA L I N I E K U Ł AJ

z okazji jubileuszu urodzin z serca życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech Jezus zawsze mieszka w Twym sercu i napełnia go jeszcze większą wiarą, cierpliwością, miłością do dzieci, których uczysz
poznawać Pana. Dziękujemy Bogu za Twe służenie w naszej parafii,
za dobroć i otwartość, troskę o dzieci i kaplicę, za zawsze pięknie
przystrojony ołtarz. Bardzo Cię cenimy i modlimy się o długie lata
życia, mocne zdrowie, radość i szczęście dla Ciebie!
Z modlitwą Legion Maryi, apostolat „Margaretka” oraz wierni parafii
św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
ROM A NOW I JA ŁOWCZ Y KOW I

w dniu urodzin życzymy dobrego zdrowia, radości w posłudze
duszpasterskiej oraz sił do realizacji planów. Niech Duch Święty
opromienia swym światłem każdy dzień Twojego kapłaństwa, Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja przygarnia Cię
do swojego serca. Niech wiara staje się coraz bardziej gorliwa, a głoszone Słowo głębiej wpada do serc wiernych.
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
OL EG OW I JA NOW ICZOW I

z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech życie
z wiarą, nadzieją i miłością przyniesie Ci błogosławieństwo Boże,
zdrowie zawsze dopisuje, szczęście i radość będą Twymi nieustannymi towarzyszami, a Matka Najświętsza ma Ciebie w swojej opiece
na co dzień.
Wdzięczni parafianie i apostolat „Margaretka” z Wołpy

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
A N TON I EM U KOZŁOWSK I EM U

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, łaski Bożej i darów Ducha Świętego w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Niech Twa droga życia będzie napełniona radością i niegasnącym optymizmem,
Matka Boża nieustannie broni od niebezpieczeństwa i otula swoją nieskończoną miłością, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą w każdej
chwili dnia i nocy. Niech każdy dzień będzie napełniony szczęściem,
radością, dobrocią i nadzieją.
Wdzięczni parafianie z Wiszniewa

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
IG OROW I A N ISI MOWOW I

z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg
wynagradza Cię mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, Matka
Boża opiekuje się Tobą i otula płaszczem miłości Niepokalanego
Serca, a Duch Święty udziela swych darów, oświeca drogę i pomaga godnie pełnić posługę kapłańską. Dziękujemy za Twe modlitwy,
życzliwość, łagodny uśmiech, dobre serce i mądre nauki.
Grupa modlitewna i parafianie kościoła
Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu

CZCIG ODN EM U OJCU K A ZI M I ER ZOW I
J ĘDR ZEJCZ A KOW I

z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy zdrowia, radości
na każdy dzień, pokoju w sercu. Niech Duch Święty wspiera Cię swoimi darami, a Matka Najświętsza i święty patron zawsze się Tobą
opiekują.
Walery, Weronika, Jana

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.
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Pod koniec maja 8 białoruskich księży-motocyklistów odbyli pielgrzymkę
do Narodowego Sanktuarium Matki
Bożej w Budsławiu. Swoją drogę i modlitwę księża ofiarowali w intencji odbudowy kościoła, który został uszkodzony wskutek pożaru 11 maja. W Domu
Pielgrzyma, w którym obecnie modlą
się wierni Budsławia, kapłani odprawili
Eucharystię.
Pielgrzymi-motocykliści
spotkali
się z proboszczem budsławskiej parafii
ks. Dmitrijem Dubowikiem, aby wyrazić mu słowa wsparcia i chęć pomocy.
Księża przywieźli również datki, które
zebrali w swoich parafiach 23 maja –
w dniu, w którym we wszystkich kościołach i wspólnotach parafialnych na
Białorusi zbierano datki na odbudowę
kościoła budsławskiego.

Na zakończenie roku szkolnego
w katedrze w Witebsku odbył się diecezjalny konkurs wiedzy o Piśmie
Świętym wśród młodszych wiernych.
W konkursie wzięło udział prawie pół
setki dzieci. Chłopcy i dziewczęta przygotowywali się do tego dnia przez kilka miesięcy: studiowali księgi Tobiasza i Ewangelię według św. Mateusza.
W przygotowaniu pomagali im rodzice
i katecheci.
Jak zauważył biskup Oleg Butkiewicz, który odwiedził dzieci podczas
konkursu, „każdy, kto wziął udział
w tym konkursie, już wygrał, ponieważ
głębiej odkrył Słowo Boże”. Ale zwycięzcy i tak zostali wyłonieni. Każdy
uczestnik otrzymał dyplom i prezent
od „Caritas” Linz (Austria). Były także
pyszny obiad, gry i tańce.

Encyklika papieża Franciszka „Laudato si’” ma znaczący wpływ na politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony
środowiska. Na temat tego dokumentu Ojca Świętego dużo dyskutowano
na marginesie struktur UE.
Angelo Salza z Europejskiej Agencji
Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska przyznał, że osobiście był świadkiem bezprecedensowej
uwagi do „ekologicznej” encykliki
Papieża. Salza powiedział, że po pojawieniu się „Laudato si’ „przez kilka
tygodni w korytarzach europejskich
struktur nie mówiono o niczym innym
jak tylko o niej”. Podkreślił, że w projekcie „Green Deal”, który uruchomiła
Komisja Europejska, mocno odczuwalny jest wpływ encykliki.

W diecezjalnym sanktuarium Matki
Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach trzech księży podziękowali Panu
Bogu za 15 lat posługi kapłańskiej.
W świątyni, która jest ośrodkiem kultu
Matki Bożej w diecezji grodzieńskiej, Mszę
św. w tym dniu odprawiali proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika
i św. Maksymiliana Kolbego w Korobczycach, dziekan dekanatu Grodno-Zachód
ks. Jan Rusznicki, proboszcz nowej parafii
św. Pio w Grodnie (Grandzicze) ks. Artur
Małafiej i proboszcz parafii św. Mikołaja
Biskupa w Gieranionach (dekanat Iwie)
ks. Dmitrij Nieścier.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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