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Serce Boga

„Zakończenie”
chrztu

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz mia-
nował pięciu nowych kanoników kapituły kate-
dralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Kazimierza.

Nowo mianowani
kanonicy

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że 
nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszcze-
nia się dla okazania im miłości...” (z ostatniego ob-
jawienia św. Małgorzacie Alacoque).
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O sakramencie bierzmowania i wyborze dobrego 
imienia.

„Wiek żyj, wiek się ucz”. Na przykład w katolickiej instytucji edukacyjnej. Warto 
wiedzieć, że na Białorusi działają dwa koledże teologiczne w Grodnie i Mińsku 
oraz Koledż Katechetyczny w Baranowiczach.

POGŁĘBIANIE WIARY, 
KSZTAŁTOWANIE UMYSŁU

Studenci Koledżu teologicznego w Grodnie z dyrektorem ds. naukowych o. Andrzejem Szczupałem 
podczas odpoczynku w Nowej Rudzie

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki unosi się 

ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio 

СZY NAPRAWDĘ NIE MA 
DOBRYCH BIBLII

PO BIAŁORUSKU?
ZASTANAWIAMY SIĘ Z TŁUMACZEM

Historia i nowoczesność 
przekładów Biblii na język 
białoruski jest spleciona 
z losem i rzeczywistością 
ziemi białoruskiej. Wiele 
rzeczy już zostało zrobio-
nych i nadal są robione, 
ale wraz z tym wiele pracy 
pozostało niezauważonej 
i nieocenionej. Jak duże 
jest dziś zapotrzebowa-
nie na Słowo w języku 
białoruskim? Rozmawia-
my na ten temat z tłuma-
czem Biblii i pastorem 
ewangelickim Antonim 
Bokunem.

na stronie    3
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                         Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

12 czerwca
Uroczystość Trójcy Świętej.
Uroczystość Trójcy Świętej ob-

chodzona po niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego nawiązuje do sta-
rożytnej teologii Ojców Kościoła, 
którzy podkreślali, że dzieło zba-
wienia pochodzi od Ojca i realizuje 
się przez Syna w Duchu Świętym. 
Św. Rupert, opat z Ottobeuren, tak 
tłumaczy, dlaczego uroczystość 
została umieszczona w najbliższą 
niedzielę po Zesłaniu Ducha Świę-
tego: „Albowiem wkrótce po Zstą-
pieniu Ducha Świętego prawda 
Chrystusowa i chrzest przez Niego 
nakazany w imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego były udzielane po ca-
łym świecie. Tak przeto uroczystość 
dzisiejsza jest najpiękniejszym za-
mknięciem cyklu zbawienia”. 

13 czerwca
Wspomnienie św. Antoniego 

z Padwy, prezbitera i doktora 
Kościoła.  

Antoni Padewski (Fernando 
Martins de Bulhões) urodził się 
w Lizbonie pod koniec XII wieku. 
W młodym wieku wstąpił do kano-
ników regularnych św. Augustyna, 
gdzie otrzymał święcenia kapłań-
skie. Przeniósł się do franciszkanów, 
aby głosić Ewangelię w Afryce, ale 
skierowano go do pracy we Francji i 
we Włoszech. Jako kaznodzieja pra-
cował z wielkim pożytkiem i nawrócił 
wielu odstępców od wiary, a w swoim 
zakonie uczył braci teologii. Zmarł 
w Padwie 13 czerwca 1231 roku.

16 czerwca 
Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało).  

Kościół od samego począt-
ku głosił wiarę w realną obecność 
Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie. Chrystus ustanowił Naj-
świętszy Sakrament przy Ostatniej 
Wieczerzy. Nowy Katechizm Koś-
cioła Katolickiego mówi, iż „sposób 
obecności Chrystusa pod postaciami 
eucharystycznymi jest wyjątkowy. 
[...] W Najświętszym Sakramencie 
Eucharystii są zawarte prawdziwie, 
rzeczywiście i substancjalnie Ciało i 
Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, a więc 
cały Chrystus” (KKK 1374). 

23 czerwca
Uroczystość Narodzenia 

św. Jana Chrzciciela.    
Jan Chrzciciel jako jedyny wśród 

świętych Pańskich cieszy się takim 
przywilejem, iż obchodzi się jako 
uroczystość dzień jego narodzin. 
W Janie Chrzcicielu uderza jego świę-
tość, życie pełne ascezy i pokuty, siła 
charakteru, bezkompromisowość. 
Był pierwszym świętym czczonym 
w całym Kościele. Jest orędownikiem 
podczas gradobicia i w epilepsji.

Od początku naszego życia jesteśmy powołani, aby poznawać Pana Boga. 
Powołanie jest w człowieku tą przestrzenią, w której ma on nieustannie wzra-
stać i rozwijać się. Jednak wielu zupełnie o tym nie pamięta, albo po prostu 
nie wie, ponieważ nie odkryło tego zadania wpisanego w naturę człowieka. 

Współcześnie, w świecie wielkiego tempa, nadmiaru informacji i postę-
pującej laicyzacji, człowiek współczesny jest jakże często wewnętrznie za-
gubiony, nie odkrywa wielu spraw dotyczących życia wewnętrznego. Życie 
bez Boga stało się dzisiaj dla wielu  swoistą miarą nowoczesności i postępu. 
Więc bardzo łatwo jest zgubić sens życia i cel, którym jest Bóg i spotkanie się 
człowieka z Jezusem.

Każdego dnia mamy tyle okazji, by nawiązać dialog z Bogiem. Sięgając 
po Pismo Święte, które powinno stać się najważniejszą księgą każdego 
chrześcijanina, możemy lepiej poznać naszego Pana i Zbawcę. Czytając kato-
licką prasę poznajemy prawdy naszej wiary. A wszyscy zainteresowani teolo-
gią mają możliwość studiowania w Koledżu Teologicznym im. św. Kazimierza 
w Grodnie. 

Niech Najświętsza Dziewica pomaga nam słuchać Chrystusa, poznawać 
Go coraz bardziej i wiernie za Nim kroczyć! 

 Ks. Jerzy Martinowicz 

     ciąg dalszy ze str. 1

Jezusowe, przebite włócznią 
serce, z którego wypłynęła 
krew i woda – te dwa ożyw-

cze zdroje Bożej miłości i do-
broci – to ukazanie ogromu tej 
miłości. Serce Chrystusa jest 
pełne litościwej i miłosiernej 
miłości. Ewangelie są pełne 

przykładów dobrotliwej mi-
łości Jezusa względem każde-
go potrzebującego człowieka. 
Jego dobroci doświadczali nie 
tylko ci, którzy jedli cudownie 
rozmnożony przez Niego chleb 
czy odzyskiwali utracone zdro-
wie, ale również i ci, którzy wy-
kluczeni społecznie, zanurze-
ni w grzechach, doznawali od 
ludzi wszelakiego potępienia 
i byli bliscy rozpaczy. Słyszeli 
oni od Chrystusa pełne otuchy i 
nadziei słowa – „ufaj synu, od-
puszczają ci się twoje grzechy”. 

Jezusowe Serce było wrażli-
we na materialną nędzę i biedę 
człowieka, ale o wiele bardziej 
wrażliwsze było, gdy zetknę-
ło się z nędzą moralną, czyli 
grzechem. Tej nędzy pragnęło 
zaradzić na wszelki możliwy 
sposób, byle tylko człowiek 

dotknięty taką nędzą nie stawiał 
oporu łasce Jezusowej dobroci. 

Ta przeogromna miłość 
i dobroć Jezusowego Serca, 
której w wymiarze duchowym 
doznawaliśmy wielokrotnie, 
domaga się z naszej strony od-
powiedzi. A jedyną godną Boga 
odpowiedzią może być nasza 
wielka wdzięczność. Święty Pa-
weł Apostoł zachęcał wiernych, 
aby byli wdzięczni za dar wiary 
i inne przejawy Bożej dobro-
ci. Tym bardziej należną jest 
wdzięczność za przebaczenie 

nam zła, które popełniliśmy 
w naszym życiu. To Boże prze-
baczenie jest przejawem miło-
ści aż do końca. Dlatego Jezus 
czeka na naszą miłość wyna-
gradzającą.

Wielu ludzi w naszych cza-
sach depcze miłosierną miłość 
Boga. Wielu jest takich, którzy 

stoją z dala od Niego, którzy 
grzechem się karmią na co-
dzień, nie mając pojęcia o tym, 
co to jest Jezusowa miłość. Dla-
tego istnieje ogromna potrzeba 
z naszej strony wynagradzania 
tych zniewag i wzgard, wyrzą-
dzanych naszemu Stwórcy.  

Pamiętajmy, że Bóg chce, 
by nasze serca upodobniły 
się do Jego płonącego serca. I 
tak, jak woda niesie ukojenie, 
tak ogień miłości niech nas na 
nowo rozpala dla Chrystusa. A 
spoglądając na obraz Serca Je-
zusa lub na fi gurę, wzbudzajmy 
w sobie żal za grzechy i wołaj-
my: „Najświętsze Serce Jezusa, 
zmiłuj się nad nami!”. 

SERCE 
BOGA

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
została ustanowiona w Kościele po objawieniu 
się Chrystusa św. Małgorzacie Marii Alacoque 
w latach 1673-1675. W objawieniach Chrystus 
polecił jej, by ustanowiono święto ku czci Jego 
Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego 
Ciała. 

Uroczystość Naj-
świętszego Serca 
Pana Jezusa obcho-
dzimy w tym roku 
24 czerwca.

Każdego roku w miesiącu czerwcu przeżywa-
my Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
która ukazuje i przybliża nam przeogromną miłość 
Boga do ludzi. Miłość ta obejmuje każdego, kto 
w Nim pokłada nadzieję.
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– Istnieje przekonanie, że nie 
ma dobrych białoruskich przekła-
dów Biblii. Skąd się bierze taka po-
stawa?

– Widzę tu kilka powodów. 
Głównym powodem jest ogólny 
snobizm. Większość ludzi, którzy 
tak twierdzą, nie czytało żadnego 
tłumaczenia albo czytało jeden lub 
dwa. Ludzie po prostu mówią, że nie 
ma dobrego białoruskiego przekładu 
Biblii. Niektórzy uważają, że w zasa-
dzie nie ma dobrych tłumaczeń Pis-
ma Świętego w żadnym języku.

Jeśli chodzi o Nowy Testament, 
istnieje wiele białoruskich prze-
kładów, a większość z dostępnych 
naprawdę można powiedzieć, że są 
dobre. Począwszy od przekładów 
Łukasza Dziekuć-Maleja i Antonie-
go Łuckiewicza – po te, które zostały 
wydane w ostatnich latach. Wszyst-
kie białoruskie tłumaczenia Nowego 
Testamentu dość dokładnie przeka-
zują znaczenie, które jest zawarte 
w Piśmie Świętym. Po ich przeczy-
taniu osoba odpowiednio zrozumie 
to, co jest napisane w oryginalnym 
tekście. 

Jeśli mówimy o Starym Testa-
mencie, to w jakimś stopniu z takim 
stanowiskiem (że nie ma dobrych 
przekładów – uw. autora) mogę się 
zgodzić, ponieważ każdy z dostęp-
nych tłumaczeń ma swoje niuan-
se. Jednak kaznodzieja jest po to, 
aby je wyjaśnić i zwrócić uwagę. 
Na przykład mogę powiedzieć, że 
tłumaczenie Janka Stankiewicza 
jest złe, ponieważ zostało wykonane 
w bardzo specyfi cznej odmianie 
języka białoruskiego. W tłumacze-
niach Siomuchi i Czerniawskiego 
jest pewna liczba omyłek, nieści-
słości, ale są one związane nie tyle 
z pracą tłumacza, co z pracą redak-
tora.

– W jednym z wywiadów po-
wiedział Pastor, że „każde dostępne 
tłumaczenie Nowego Testamentu 
jest dobre”. Czy mógłby Pastor to 
argumentować?

– Powtórzę, że współczesne 
białoruskie tłumaczenia Nowego 
Testamentu dość dokładnie przeka-
zują jego znaczenie, a język, którego 
używają, jest zrozumiały zarówno 
z fi lologicznego, jak i biblistycz-
nego punktu widzenia. Nawet jeśli 
istnieją rozbieżności, w większości 
przypadków są one uzasadnione. 
Nie twierdzę, że są całkowicie nie-
omylne. Mogą istnieć niuanse, że 
niektóre słowo lub obrót nie został 
dokładnie wybrany, lecz w zasadzie 
nie jest to istotne.

– Dobrze rozumiem, że jeśli 
poważnie studiować Biblię, to ab-
solutnie każde tłumaczenie będzie 
niewystarczające. Należy wziąć 
oryginał i pracować z nim.

– Jeśli tak, to i wtedy pojawi się 
pytanie: „A jaki oryginał wziąć?”. 
Gdyż również tu nie wszystko jest 
takie proste i jednoznaczne. Jeśli 
chodzi o tłumaczenia, każdy z nich 

przekazuje jeden niuans i może 
nie przekazywać drugiego. Dlate-
go istnieje coś takiego jak tradycja 
chrześcijańska, która odcina wiele 
subiektywnych interpretacji, któ-
re pojawiają się u niektórych ludzi, 
gdy zaczynają wyciągać daleko idą-
ce wnioski z jakichkolwiek badań. 
Teksty Pisma zostały zbadane w cią-
gu ostatnich dwóch tysięcy lat, więc 
większość herezji jest już znana, i 
kwestie rozbieżności, nieporozu-
mień są również znane. 

Nie można twierdzić, że można 
stworzyć doskonałe tłumaczenie, 
które całkowicie przekaże wszyst-
ko. Każde z nich sprawia, że niektó-
re rzeczy są bardziej zrozumiałe, a 
niektóre mniej. Należy również 
zrozumieć, że w Biblii są niezrozu-
miałe miejsca. A każde ich tłuma-
czenie jest już interpretacją tłuma-
cza. Ludzie posługujący się językami 
biblijnymi nie potrafi ą jednoznacz-
nie zinterpretować ani przetłu-
maczyć jakieś rzeczy. Ale główne 
miejsca w Piśmie Świętym są jasne 
dla każdej osoby, która je czyta. 
Jak powiedział Skaryna we wstępie 
do Biblii: „Biblia jest jak zadziwiają-
ca rzeka, i na tyle płytka, że baranek 
może ją przejść, i tak głęboka, że 
słoń musi ją przepłynąć!”.

– Bardzo często można zoba-
czyć białoruskojęzycznych kazno-
dziejów, którzy korzystają z Pisma 
Świętego w języku rosyjskim. Cy-
tują Biblię po rosyjsku, a mówią 
po białorusku. Dlaczego tak jest?

– W średniowieczu istniała tak 
zwana trójjęzyczna herezja, że po-
dobno istnieją tylko trzy języki, 
którymi można wielbić Boga – sta-
rohebrajski, starogrecki i łaciński. 
Chociaż na przestrzeni wieków 
przekonanie to było wielokrotnie 
zmieniane, nadal jednak teksty 
w niektórych językach są postrzega-
ne jako święte. 

– Również w jednym z wywia-
dów wspominał Pastor inny prob-
lem: „Tragedia polega na tym, że 
ludzie mają ją (białoruskojęzyczną 
Biblię – uw. autora) szukać”. Rze-
czywiście, Biblię po rosyjsku można 
kupić wszędzie. Białoruskojęzyczną 
– trzeba poszukać. I dobrze poszu-
kać. Czy większa ilość druku Biblii 
po białorusku rozwiązałaby prob-
lem?

– Napewno. Gdyby białorusko-
języczne Biblie były wszędzie, to 
w dużej mierze rozwiązałoby to 
problem. Chociaż i tak, dzięki Bogu, 
w ciągu ostatnich pięciu lat Biblię 
po białorusku można już znaleźć. 
Gdy zacząłem tłumaczyć Nowy Te-
stament (2012 r. – uw. autora), to 
sytuacja w zasadzie była taka, że 
nawet jeśli chciałeś ją kupić, nie było 
to możliwe. Nie było dostępnych 
tekstów biblijnych po białorusku. 
Na dzień dzisiejszy, dzięki m.in. 
500-leciu białoruskiej Biblii, gdy 
ukazały się zarówno prawosławne, 
jak i katolickie, i moje tłumaczenia, 

Nowy Testament można znaleźć. 
Żeby znaleźć cały tekst Biblii nale-
ży dołożyć trochę większych sta-
rań, lecz da się ją również znaleźć.

– A jaka jest ilość? Ile trzeba 
by było Biblii, aby coś zmienić? Mi-
lion?

– Milion poważnie by to zmie-
nił. Przynajmniej 500 tysięcy.

– I ta ilość zaspokoi wszystkie 
kioski i sklepy?

– Tak. Chociaż ważne jest, aby 
Pismo Święte było nie tylko w zasię-
gu ręki, lecz by było na pewno czy-
tane. Jednak, w każdym razie trudno 
jest czytać to, czego nie ma.

– To jak niebieska Biblia dla 
dzieci w latach 90. XX wieku. Wte-
dy, chyba nakład rozwiązał sprawę 
– wszyscy do dziś znają „niebieską 
Biblię dla dzieci”.

– Dokładnie.
– Może jeszcze samo wydanie 

ma znaczenie? Popularne rosyjsko-
języczne Biblie są atrakcyjne, mają 
różne okładki, zakładki, piękny pa-
pier. Białoruskie wydania są mniej 
atrakcyjne. I za bardzo nie ma 
z czego wybrać. Może sama jakość 
druku miałaby wpływ na korzysta-
nie z Biblii po białorusku?

– To jest jednak kwestia drugo-
rzędna. Oczywiście, niektórzy ludzie 
potrzebują większej czcionki, inni 
chcą wersje kieszonkowe, jeszcze 
inni chcieliby różową Biblię, czarną 
czy w etui zamykanym na zamek. 
Lecz jest to sytuacja, w której rynek 
jest nasycony.

– Jednak estetyka ma wpływ.
– Napewno. Jeśli książka zosta-

ła wydrukowana niechlujnie, bez 

normalnego projektu, jest to zde-
cydowanie minus, szczególnie w 
naszych czasach. Dla przykładu, 
gdyby Nowy Testament dla dzieci i 
młodzieży, który wydał Kościół ka-
tolicki, był szerzej zaprezentowa-
ny, a nie tak, że „gdzieś tam jest”, 
cieszyłby się sporą popularnością. 
Ponieważ jest kolorowy, piękny, 
interesujący. Ma to swoje znacze-
nie, chociaż niepierwszorzędne.

– Mówi się też, że Biblia po bia-
łorusku jest dostępna w internecie. 
Wydaje mi się jednak, że ci, którzy 
czytają ją na poważnie – czytają 
na papierze. Czyż tak nie jest?

– Biblia na papierze i w interne-
cie to są różne rzeczy. Jedno pomaga 
drugiemu, ale nie zastępuje. Nawia-
sem mówiąc, ludzie, którzy mówią, 
że nie ma dobrych białoruskich tłu-
maczeń, mogą spojrzeć na specjal-
ne strony, na których jest dziesięć 
białoruskich tłumaczeń, plus dwa-
dzieścia tłumaczeń na inne języki, 
plus oryginalne teksty; i porównać, i 
ocenić (śmieje się – uw. autora).

– Może widzi Pastor jeszcze ja-
kieś rozwiązanie sytuacji odnośnie 
niskiej popularności białoruskich 
przekładów Biblii?

– Dotyczy to przede wszyst-
kim kaznodziejów. To jest ich pole 
do działania. Tak jak uczą, tak ludzie 
będą nauczeni. Nie ma innej propo-
zycji ani innego rozwiązania.

– A czy wśród przyczyn oma-
wianego zjawiska jest brak prze-
kładu międzywyznaniowego, ak-
ceptowalnego przez wszystkich? 
Aby wszystkie Kościoły polecały 
jedną opcję, i wszyscy drukowali ją 
w dużych nakładach?

– Gdyby tak było, oznaczało-
by to, że nastąpiły wielkie zmiany. 
Dziś niestety wszystko opiera się 
na trzech dialektach wyznanio-
wych. 95% tekstu pokrywa się, ale 
niektóre określone terminy, imio-
na, nazwy geografi czne są przeka-
zywane inaczej.

– Czyli tylko 5% spowalnia pro-
ces?

– Te 5% wskazuje na głębsze 
problemy. Są to poważne decyzje, 
które należy podjąć na poziomie 
kierownictwa, zwłaszcza katolickie-
go i prawosławnego Kościoła. Mają 

dwie bardzo wyraźne tradycje i ist-
nieją różne stanowiska w wielu kwe-
stiach w tym zakresie. Protestanci 
stawiają się do tego w prostszy spo-
sób, nie posiadają pod tym wzglę-
dem sztywnej tradycji liturgicznej.

– Gdyby wspomniana bariera 
została przełamana, myśli Pastor, 
że dałoby to silny impuls do korzy-
stania z Biblii po białorusku?

– Gdyby ta bariera została prze-
łamana, świadczyłoby to w ogóle 
o nowym etapie zainteresowania 
wszystkich. Samo w sobie byłoby to 
znakiem nadprzyrodzonego dzia-
łania Ducha Świętego.

Antoni Bokun – proboszcz Kościoła Zielonoświątkow-
ców pod wezwaniem Jana Chrzciciela. W 2016 roku 
przetłumaczył Nowy Testament i Księgę Przysłów

na język białoruski. Redaktor przekładu Biblii
ks. Władysława Czerniawskiego.

 AKTUALNOŚCI

Na Papieskim 
Uniwersytecie mówiono 

o walce z paleniem
Na forum podkreślono zna-

czenie ograniczania szkód zwią-
zanych z paleniem tytoniu i 
wezwano do szerszego, skoncen-
trowanego na człowieku podej-
ścia do problemu uzależnienia 
od tytoniu. Seminarium zorgani-
zowano z okazji corocznego Świa-
towego Dnia bez Tytoniu, ustano-
wionego przez WHO.

W liście skierowanym do or-
ganizatorów i uczestników semi-
narium papież napisał: „Kultura 
życia jest dziedzictwem, którym 
chrześcijanie muszą dzielić się 
ze wszystkimi. Każde życie ludz-
kie, jedyne i niepowtarzalne, ma 
nieocenioną wartość. Trzeba to 
głosić wciąż na nowo, z odwagą 
słów i czynów. Mam nadzieję, że 
refl eksja nad tym szczególnym 
problemem może pomóc wielu lu-
dziom uświadomić sobie, że zdro-
wie fi zyczne jest darem Bożym, 
który Pan nam ofi arował i o który 
musimy odpowiedzialnie dbać”.

Laudato si´: siódma 
rocznica ogłoszenia 
encykliki Franciszka
Siedem lat temu papież Fran-

ciszek podpisał encyklikę Lau-
dato si´, która odegrała ważną 
rolę w zwróceniu uwagi na temat 
integralnej ekologii i dbałości 
o nasz wspólny dom.

Encyklika dała początek wielu 
konkretnym projektom środowi-
skowym i społecznym na całym 
świecie, których realizacji poma-
ga watykańska Platforma Dzia-
łania Laudato si´, a także Tydzień 
Laudato si´. 

Encyklika spotkała się z szero-
kim odbiorem w środowisku na-
ukowym, wśród światowych lide-
rów politycznych i społecznych, 
działaczy ruchów ekologicznych. 
Brytyjska publikacja The Guar-
dian nazwała ją „najbardziej 
imponującym i być może naj-
bardziej ambitnym dokumentem 
papieskim ostatnich 100 lat”.

ŚDM 2023:
trzynastu niebiańskich 

patronów forum
Komitet Organizacyjny Świa-

towych Dni Młodzieży w Lizbonie 
ogłosił niebiańskimi patronami 
forum trzynastu świętych i błogo-
sławionych, którzy „pokazali, że 
Chrystus wypełnia i ratuje mło-
dzież każdej epoki”.

Po Najświętszej Maryi Pannie, 
która będzie pierwszą patronką, 
idą św. Jan Paweł II i św. Jan Bo-
sko.

Następujących siedmiu świę-
tych i błogosławionych są w szcze-
gólny sposób związani z Lizboną: 
Wincenty z Saragossy, św. Antoni 
z Padwy, św. Bartolomeu Fernan-
des, św. Jan z Brito, bł. Joanna 
Portugalska, bł. Jan Fernandes i 
bł. Maria Klara od Dzieciątka Je-
zus. 

Niebiańskimi patronami fo-
rum będzie także kilku błogosła-
wionych, których życie było krót-
kie, lecz przesiąknięte Ewangelią: 
Pier Giorgio Frascati, Marcel Cal-
lo, Chiara Badano i Carlo Acutis.

Intencje modlitewne
na czerwiec

powszechna 
Módlmy się w intencji rodzin 

chrześcijańskich na całym świecie, 
aby dzięki konkretnym gestom 
przeżywały bezinteresowność 

miłości oraz świętość 
w codziennym życiu.

diecezjalna  
Módlmy się o nowe powołania

do służby w Kościele
na Grodzieńszczyźnie.

 Radio Watykańskie
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СZY NAPRAWDĘ
NIE MA DOBRYCH

BIBLII PO BIAŁORUSKU?
ZASTANAWIAMY SIĘ Z TŁUMACZEM

Biblia w przekładzie Władysława Czerniawskiego
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 Rozmawiał Artiom Tkaczuk
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 Kościół powszechny

NIEMCY. Cudowny obraz Matki Boskiej Rozwiązującej Węzły, 
który znajduje się w kościele św. Piotra w niemieckim mieście Augs-
burg, otrzymał w prezencie od papieża Franciszka koronę. Ojciec 
Święty bardzo docenia obraz Maryji, którą po raz pierwszy spotkał 
w latach 80. XX wieku podczas wizyty w Augsburgu. Przywiózł ko-
pię obrazu do Argentyny i jako arcybiskup Buenos Aires popularyzo-
wał ją w miejscowym Kościele. Obraz Matki Boskiej Rozwiązującej 
Węzły został wykonany około 1700 roku w stylu barokowym, prawdo-
podobnie przez Johanna Georga Melchiora Schmidtnera. Matka Boża 
na nim rozwiązuje węzły białego pasa, który trzymają dwa anioły. 

WŁOCHY. Jak zapowiedział nowy przewodniczący włoskiego 
episkopatu, Kościół we Włoszech pójdzie „drogą synodalną”, która 
nie zakończy się po obecnym Synodzie. Zwracając się do włoskich 
biskupów, kardynał Matteo Zuppi przypomniał o kontekście spo-
łecznym, w jakim dziś znajdują się Włochy. Wspomniał o skutkach 
pandemii i wojny na Ukrainie, apelując, aby nie zapominać również 
o ofi arach wojen w innych regionach świata. Hierarcha chce, aby koś-
ciół we Włoszech podążał „drogą synodalną”, i nie powinno to zakoń-
czyć się po Synodzie, który obecnie trwa w Kościele. Najważniejsze 
w synodalności, jak uważa nowy przewodniczący, jest umiejętność 
słuchania. Kościół powinien być w stanie słyszeć także bolesne rzeczy. 

INDІE. Katolicy w Indiach witają pierwszego kardynała dalitę. 
Wśród mianowanych kardynałów znalazł się arcybiskup Hajdara-
badu, który wywodzi się z dalitów, czyli najniższej z kast w Indiach. 
Ustanowienie kardynałem abp. Anthony’ego Pooli jest precedensem. 
„To wielka radość dla dalitów, zostali oni wysłuchani” – powiedział 
o. Bosco, jezuita działający na rzecz dalitów. Mianowanie abp. Pooli 
następuje po dziesięcioleciach protestów katolickich grup dalitów, 
które domagały się dostępu dla osób z ich społeczności do wyższych 
urzędów w Kościele. Protesty przybrały na sile, gdy w marcu grupa 
katolickich dalitów w południowym stanie Tamil Nadu sprzeciwiła 
się mianowaniu Francis Kalista na arcybiskupa archidiecezji Pondi-
cherry-Cuddalore, ponieważ nie jest on dalitem. Żądano także utwo-
rzenia w Kościele katolickim obrządku indyjskich dalitów.

AUSTRIA. W Sali Mozarta wiedeńskiego Domu Koncertowe-
go (Konzerthaus) czterej księża z różnych stron świata zaśpiewali 
na rzecz budowy szpitala w Mozambiku. W koncercie zatytułowa-
nym „Gott-sei-Dank” (Bogu niech będą dzięki) wystąpili: urodzony 
w Indiach franciszkanin Manuel Sandesh, o. Stephen Egwu z Nigerii, 
pochodzący z Rumunii ks. Jerome Ambarusi i Filipińczyk ks. Marce-
lo Sahulga. Kierownictwo muzyczne objął Elias Stejskal z Papieskich 
Dzieł Misyjnych „missio”.

Opracowano na podstawie źródeł internetowych.
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 Biuro prasowe diecezji grodzieńskiej 

 listy czytelników

Osiem lat temu, po pewnych 
wydarzeniach, otworzyły 
się we mnie rany z dzie-

ciństwa, których do tej pory 
w żaden sposób nie odczuwa-
łam. W dużej mierze traumy 
zostały zadane przez mamę. Oj-
ciec opuścił rodzinę niemal na-
tychmiast po moim urodzeniu. 
W tym okresie wiele przeszłam: 
od nieznośnego wewnętrznego 
bólu, który powodował, że chcia-
łam bić głową o ścianę, aby jakoś 
go ukoić, po depresję i obsesyjne 
myśli samobójcze. To była praw-
dziwa walka o życie. Pomagała 
codzienna komunia święta, ado-
racja, modlitwa, długi proces 
przebaczenia matki. Wszystko 
to działo się sam na sam z Je-
zusem – nie mówiłam nikomu 
o swoim bólu. Czas mijał, ale coś 
wciąż mnie zniewalało: nadal 
nie akceptowałam Bożej miłoś-
ci, siebie, życia, często smuciłam 
się bez powodu, chociaż dzięki 
Bogu relacje z mamą zaczęły się 
poprawiać.

Przez ostatnie 2 miesiące 
przed rekolekcjami byłam za-
łamana: przestałam chodzić 
do kościoła, unikałam Boga... 
Wiedziałam, że muszę wrócić, 
ale nie miałam na to siły. My-
ślałam, że jeśli po rekolekcjach 
nic się nie zmieni, zdecyduję się 
na psychoterapię.

Na rekolekcje przyjechałam 
tylko w jednym celu: wyspowia-
dać się. Podczas przygotowań 
do sakramentu dużo płakałam, 
więc sama spowiedź przebiegła 
spokojnie. Póżniej rekolekcjoni-
sta zaproponował mi modlitwę 
wstawienniczą. Ksiądz położył 
mi rękę na głowie, po czym za-
częła „zsuwać się” na policzek. 
To był delikatny i ciepły dotyk, 
i jakoś zdałam sobie sprawę, że 
to nie była ręka kapłana. Zapy-
tałam Jezusa: „Czyja to ręka? 
Twoja czy taty?”. I sama, dziwiąc 
się temu pytaniu, pomyślałam: 
„Co ma do tego tata?”. Ojca pra-
wie nigdy nie było w moim życiu 
i wcale mi to nie przeszkadzało. 
Zwłaszcza, że mój ojciec był sro-
gim człowiekiem i cieszyłam się, 
że nie mieszkał z nami. Potem 
usłyszałam odpowiedź: „Taty”. 
I rozczarowałam się, gdyż z całą 
pewnością chciałam, żeby to był 
Chrystus. Modlitwa została za-
kończona, a ja, nie wiedząc, co 
dalej z tym zrobić, nie przywią-
załam szczególnego znaczenia 
do „dialogu”.

Następnego dnia rekolekcji 
jedna z uczestniczek podzieliła 
się swoim świadectwem i przy-
pomniała refl eksje s. Pauli Bober 
MSF na temat ojca. I w końcu 
„zareagowałam” na to słowo. 
Po raz pierwszy coś w środku 

mnie poruszyło i pomyślałam, 
że może jest to właśnie to, co 
mnie trzyma – tata. Analizu-
jąc swoje dzieciństwo, sytuacje 
z matką, zawsze myślałam: „Do-
brze, że przynajmniej nie muszę 
analizować sytuacji z ojcem. I 
bez niego moich ran może star-
czyć dla kilku osób”.

Dopiero po powrocie do do-
mu nagle przyszło mi do głowy, 
że depresja, „ręka ojca” i reakcja 
na świadectwo uczestniczki są 
ze sobą powiązane. Że nie do-
świadczając osobiście miłości 
ojca, a jedynie jego całkowitej 
nieobecności, nie mogę zaak-
ceptować miłości Boga. Byłam 
zszokowana, że ta myśl nigdy 
nie przyszła mi do głowy przez 
lata zmagań. Chociaż sama wie-
lokrotnie mówiłam innym, że 
nieświadomie przenosimy obraz 
rodziców na Boga…

Tymczasem puzzle nadal się 
układają w całość. Przypomnia-
łam sobie, że wcześniej wyda-
wało mi się, że Jezus mówił do 
mnie: „Dam Ci wszystko, tylko 
nie Moje Serce. Proś o wszyst-
ko, co chcesz, tylko nie o Moją 
Miłość”. Tak samo było z ojcem. 
Pomagał matce fi nansowo, nigdy 
nie odmawiał, ale jako dziecko 

nigdy nie widziałam jego miło-
ści. Nawet jej nie chciałam.

Po rekolekcjach moje rela-
cje z Jezusem stały się zupełnie 
inne. Teraz wiem, że mnie kocha 
i że jest obok. Cierpliwie, mimo 
wszystkich moich sprzeciwów i 
zdrad, prowadził do tego dnia. I 
uleczył tak łatwo, w jednej chwi-
li, bez żadnej terapii.

Nagle pewnego dnia, w trak-
cie codziennych zajęć, myśląc 
o Bogu, po raz pierwszy świado-
mie zwróciłam się do Niego „Oj-
cze Niebieski”. Wydało mi się 
to zbyt ofi cjalne i powiedziałam 
„Tato”. Nie wiem, jak opisać to 
uczucie. To było takie prawdzi-
we, bliskie sercu. Wiedziałam, 
że zwracam się do Taty, i że 
mnie słyszy.

Przez te ostatnie lata dużo 
płakałam i często dlatego, że 
Bóg nigdy mnie nie pokocha. 
Nawet obraz Nieba został znie-
kształcony: jakbym siedziała 
w białej szacie w kącie i płakała, 
a Bóg ze swoimi dziećmi raduje 
się i śmieje razem, daleko ode 
mnie. Teraz płaczę, ponieważ 
mam świadomość tego, że On 
mnie kocha…

Uświadomiłam sobie, że 
dzięki tym ranom przyszłam 

kiedyś do Boga. Nawet jeśli nie 
byłam jeszcze uzdrowiona, pró-
bowałam się z tym pogodzić, 
myśląc, że najważniejszą rze-
czą, którą już dostałam, jest to, 
że Go znalazłam. Ale Pan chciał 
obnażyć te rany, aby mnie 
uzdrowić i uwolnić, ponieważ 
w przeciwnym razie nie da się 
kochać naprawdę.

To wszystko jest wciąż dla 
mnie bardzo dziwne i nowe, 
wciąż podziwiam Miłość i mam 
nadzieję, że nigdy się do tego 
nie przyzwyczaję.

Bóg nadal czyni cuda w mo-
im życiu. Zaczęłam zupełnie 
inaczej doświadczać spowie-
dzi – zamiast samobiczowania 
pojawiła się radość. Teraz Mi-
łosierdzie zawsze przewyższa 
poczucie własnej nieistotności. 
Nie mam już lęku przed przy-
szłością, przed śmiercią... Ufam 
Ojcu. I to przejawia się w kon-
kretnych działaniach, ponieważ 
teraz mam Tatę!

Warto ufać, warto cze-
kać, warto się modlić. Bóg robi 
wszystko w najlepszy możliwy 
sposób. I wtedy, kiedy trzeba. 
Nigdy się nie spóźnia, ponieważ 
kocha, a Miłość się nie spóźnia…

Anonimowe świadectwo po przeżytych rekolek-
cjach „Uzdrowienie wewnętrzne”, które odbyły się 
w lutym bieżącego roku w Nowogródku.

WARTO UFAĆ,
WARTO CZEKAĆ, 
WARTO SIĘ MODLIĆ!

NOWO MIANOWANI KANONICY
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Kanonicy aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła lokalnego i kształtowaniu jego oblicza

Zostało to ogłoszone 
23 maja podczas spot-
kania dla księży, sióstr 

zakonnych i katechetów świe-
ckich diecezji grodzieńskiej 
w diecezjalnym sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Naszych 
Rodzin w Trokielach (dekanat 
Raduń).

Spotkanie było okazją 
do podziękowania Panu Bogu 

za 31 lat posługi biskupiej bi-
skupa grodzieńskiego Aleksan-
dra Kaszkiewicza oraz za rok 
katechetyczny 2021-2022, któ-
ry dobiegł końca.

Nowymi kanonikami zosta-
li: ksiądz Witalij Wojciechow-
ski, rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego w Grodnie, 
ksiądz Jerzy Biegański, kustosz 
diecezjalnego sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Naszych 
Rodzin w Trokielach (deka-
nat Raduń), ksiądz Jerzy Mar-
tinowicz, rzecznik prasowy 
diecezji grodzieńskiej, ksiądz 
Andrzej Znosko, proboszcz 
parafi i Miłosierdzia Bożego 
w Lidzie (dekanat Lida), ksiądz 
Leon Ładysz, proboszcz parafi i 
św. Linusa w Pielasie (dekanat 
Raduń).
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 Rozmawiała Katarzyna Pawłowska

Z wykładów z teologii mo-
ralnej wiemy już, że w życiu 
duchowym nie ma stanu sta-
tycznego: albo się rozwijasz, 
albo degradujesz. Dlatego, 
aby zaspokoić pragnienie 
poznania Boga, nie wolno 

zaprzestać. Ponadto, oprócz 
edukacji religijnej i „jedze-
nia dla umysłu”, ważne jest, 
aby pamiętać o „jedzeniu dla 
duszy” – modlitwie. Przeko-
nałam się o tym z własnego 
doświadczenia.

Patrząc wstecz, rozumiem, 
że decyzja o podjęciu studiów 
w koledżu była dana mi przez 
Boga jako druga szansa, aby 
dokończyć naukę, którą roz-
poczęłam w mińskim koledżu: 
zaufać, pracować nad sobą i 
zdobywać wiedzę.

Dla mnie, jako osoby pra-
cującej zdalnie, nauczycie-
le i studenci stali się swego 
rodzaju „drugim domem” 
o wysokiej koncentracji po-
dobnie myślących ludzi 
na metr kwadratowy. Naj-
bardziej pamiętam atmo-
sferę miłości, życzliwości, 
radości i dbałości o wszyst-
kich. To i dyskusje na wy-
kładach, przerwach, pod-
czas drogi z Lidy do Grodna i 
z powrotem, rekolekcje, wy-
jazdy na piknik do Nowej 
Rudy, egzaminy. A także zro-
zumienie, szczególnie pod-
czas egzaminów, że my, doro-
śli, wciąż jesteśmy dziećmi.

Z czasem zaczęłam rozu-
mieć koszt czasu spędzonego 
na studiach: zmieniasz się 
sam i zmienia się otoczenie, 
w którym mieszkasz. Wykła-
dy z teologii moralnej i te-
ologii duchowości pomogły 
gruntownie popracować nad 
sumieniem, przygotować się 
do spowiedzi generalnej, a 
następnie bardziej świadomie 
doświadczyć tego sakramen-
tu. Teologia dogmatyczna 
stała się prawdziwym wyzwa-
niem i „trenażerem” pracy 
z próżnością. Modlitwa stała 
się głębsza, a jednocześnie 
prostsza. Zmieniły się rów-
nież priorytety, pojawiło się 
poczucie większej wewnętrz-
nej wolności i spokoju, 
wdzięczności i radości.

Wszystko to dzięki Bogu, 
który nas wszystkich „zapro-
sił” i pomógł nam ukończyć 
studia. Będzie kontynuacja. 
Pragnę również podziękować 
ojcu Andrzejowi, wykładow-
com, studentom i wszystkim, 
którzy poświecili siebie, swój 
czas, aby koledż istniał, i 
przez kogo Bóg mógł nas pro-
wadzić przez te cztery lata.

POGŁĘBIANIE WIARY, KSZTAŁTOWANIE UMYSŁU

Poprosiliśmy obecnych absolwentów 
Koledżu teologicznego im. św. Kazimie-
rza w Grodnie, aby opowiedzieli o cza-
sie studiów, o tym, co z nich wynieśli, 
a także zapytaliśmy, dlaczego dorosły 
człowiek powinien w ten sposób pogłę-
biać swoją wiedzę religijną.

Moim zdaniem edukacja 
religijna jest potrzebna 
dorosłemu człowiekowi, aby 
wypełnić luki w tej dziedzinie, 
jeśli takie istnieją. Za moich 

czasów szkolnych nie wolno 
było chodzić do kościoła, 
a tym bardziej na zajęcia 
z religii. Równocześnie, 
nawet gdy w dzieciństwie 
została przekazana wiara, 
dorastając, zmieniamy się, 
inaczej zaczynamy patrzeć na 
pewne rzeczy, i tutaj musimy 
spojrzeć na naszą wiarę 
z innej perspektywy, w nowym 
świetle, musimy ją pogłębić.

Poszłam na studia 
teologiczne, ponieważ chcia-
łam dowiedzieć się więcej 
o Bogu (kim On jest, jaki 
jest), o Tradycji Kościoła, 
pozbyć się błędnych poglą-
dów w sprawach wiary.

W okresie studiów 
najbardziej mnie zaskoczyło, 
że nawet przy dużej ilości 
obowiązków i szybkim tempie 
życia okoliczności układały 
się w taki sposób, że wszystko 
zawsze było robione na czas.

Wierzę, że czas studiów 
przyniósł obfi te owoce. 
Zobaczyłam, że wokół mnie 
jest bardzo wielu dobrych, 
życzliwych i porządnych lu-
dzi, których wcześniej jakoś 

nie zauważałam. 
Zrozumiałam, że trzeba 

żyć z poczuciem stałej obec-
ności Boga we własnym życiu 
– każdego dnia, w każdej 
minucie. A swoje czyny i 
decyzje zawsze rozpatrywać 
przez pryzmat tego, czy będą 
się podobać naszemu Ojcu 
w Niebie.

Zrozumiałam również, 
że zawsze trzeba przebaczać 
wszystkim krzywdy i być 
bardzo ostrożną w opiniach 
na temat innych ludzi i ich 
działań, ponieważ nie może-
my wiedzieć o powodach, 
które doprowadziły ludzi 
do tego czy innego uczynku.

Wreszcie, od kompetent-
nych i doświadczonych na-
uczycieli naszej uczelni, otrzy-
małam wiele cennej infor-
macji, której znaczenia nie 
można lekceważyć nie tylko 
w aspekcie osobistego wie-
ku, ale także w życiu co-
dziennym.

Jestem niezmiernie wdzię-
czna Bogu, który przy-
prowadził mnie do koledżu 
teologicznego.

Walery: O koledżu teolo-
gicznym dowiedziałem się od 
mojej ukochanej żony, która 
poradziła mi, żebym poszedł i 
pogłębił moją wiedzę religijną 
na temat Boga. Mój styl życia 
w tym czasie mówił o potrze-
bie dokonania tego. Aby na-
sza rodzina stała się silniej-
sza, postanowiliśmy wspólnie 
pogłębić wiedzę o Bogu.

W trakcie nauki stało się 
jasne, że wiedza religijna 
jest warunkiem koniecznym 
do wzmocnienia prawdziwych 

relacji chrześcijańskich w ro-
dzinie i społeczeństwie. Dla 
każdej osoby i w każdym 
wieku.

Nauka w koledżu to nieza-
pomniany czas pełen rozwa-
żań i dialogu na temat prawd 
Bożych, kierujący na drogę 
naśladowania Chrystusa i 
niewątpliwie zmieniający ser-
ca ludzi!

Natalia: Nasze pokolenie 
i pokolenie rodziców nie mają 
tego fundamentu, który otrzy-
mują nasze dzieci podczas 
lekcji religii. A jeśli ma, to ta 
wiedza pozostała na pozio-
mie 6-10-letnich dzieci.

Ludzie mają pragnienie 
Boga, a pragnienie to musi 
być podsycane nową wiedzą. 
Trzeba też być przygotowa-
nym na to, że od człowieka, 
który posiada pewną wiedzę 
wymagania będą wyższe.

Сztery lata nauki minęły 
bardzo szybko. Były wzloty 
i upadki, chciałam też rzu-
cić studia, ale zawsze w po-
bliżu byli koledzy. Pomaga-
li mi odzyskać równowagę 
psychiczną poprzez słowo 
wsparcia, a czasem zwykłym 
szturchnięciem przywracali 
mnie do przytomności. Uczy-
liśmy się od siebie nawzajem 
i staraliśmy się pozbyć tych 
złych rzeczy, które nabyliśmy 
w ciągu życia. Czas egzami-
nów, o dziwo, szczególnie 
połączył wszystkich. Taka 
jedność, przejmowanie się 
jeden za drugiego jest wiele 
warta. Te uczucia pozostaną 
na całe życie! Chcę podzięko-
wać wszystkim za to, że są!

Kontynuowanie edukacji 
religijnej jest ważne, ponie-
waż człowiek, który otwie-
ra swoje serce na Boga – to 

sukces. Jego wiedza może 
przynajmniej jednej osobie 
pomóc otworzyć się na Boga, 
na wiarę, aby kontynuować 
drogę apostołów.

Postanowiłam pójść 
na studiach, ponieważ słysza-
łam o naukach teologicznych, 
ale niewiele o nich wiedzia-
łam i marzyłam o pogłębieniu 
swojej wiedzy. W rezultacie 
zdobyłam wiedzę z różnych 
dziedzin: teologii fundamen-
talnej i moralnej, dogmatyki, 
sakramentologii i innych.

W okresie studiów szcze-
gólnie zapamiętałam nauczy-
cieli i kierownictwo uczelni, 
którzy starali się przekazać 
znaczenie każdej dyscypliny. 
Cztery lata nauki dały począ-
tek temu, by się nie zatrzymy-
wać, lecz kontynuować zdo-
bywanie wiedzy samodzielnie.

Grażyna Podgajska
Mieszka w mieście Lida, pracuje 
jako marketingowiec, o koledżu 
dowiedziała się od znajomych.

Ludmiła Wojkiel 
Mieszka w Grodnie, pracuje
jako nauczycielka, o koledżu 
dowiedziała się z ogłoszeń 
w kościele.

Walery i Natalia
Wilniewczyc 
Mieszkają w mieście Lida;
Walery pracuje jako ślusarz, 
Natalia jest główną księgową; 
razem studiują; o koledżu 
Natalia dowiedziała się 
od znajomych podczas 
powrotu z rekolekcji.

Ludmiła Łapko 
Mieszka w Lidzie, jest
indywidualnym przedsiębiorcą, 
o uczelni dowiedziała się 
od ks. Jerzego Biegańskiego.



6  №12 (587), 12 czerwca 2022                                                                                           SŁOWO ŻYCIA                                      www.slowo.grodnensis.by
                                                                                                                                                                                                                                                       

Co można 
zrobić z wodą 

święconą?

Zgodnie z tradycją kato-
licką woda święcona jest sa-
kramentalium. Czym są sa-
kramentalia? Jak mówi nam 
Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, są to przedmioty 
lub czynności, które poprzez 
modlitwę Kościoła wskazują 
na dobra duchowe i uświę-
cają codzienne życie osoby 
wierzącej, przygotowując 
ją do głębszego przyjęcia i 
przeżywania konkretnego 
sakramentu.

Woda święcona, pobło-
gosławiona przez biskupa, 
prezbitera lub diakona, jest 
tradycją istniejącą w historii 
chrześcijaństwa od II wieku. 
W Starym Testamencie woda 
święcona ma moc oczyszcza-
jącą, a w Nowym Testamen-
cie – uświęcającą, związaną 
z chrztem Jezusa w wodach 
Jordanu.

Podczas Świętego Tridu-
um Paschalnego, a dokład-
niej w Wielką Sobotę, bło-
gosławi się wodę do chrztu, 
i wierni mogą zabrać ją 
do domu i korzystać z niej, 
czyniąc znak krzyża, uprzed-
nio zanurzając w niej pal-
ce, a także spożywając ją 
w ciągu dnia, najpierw czy-
niąc znak krzyża. 

Ponadto wierzący może 
w ciągu całego roku prosić 
kapłana o poświęcenie wody 
do własnego użytku w domu. 
W naszych katolickich świą-
tyniach taka woda stoi przed 
wejściem do kościoła w spe-
cjalnych kropielnicach, aby 
wchodząc, każdy mógł uczy-
nić znak krzyża, uprzednio 
zanurzając w niej palce. Jest 
to symbol własnego chrztu, 
który otrzymaliśmy od Boga.

Woda święcona jest uży-
wana do sakramentu chrztu, 
pobłogosławienia potraw 
na stole wielkanocnym i 
opłatku na stole wigilijnym, 
pobłogosławienia kadzidła 
i kredy w święto Objawienia 
Pańskiego, pobłogosławie-
nia palm wielkanocnych, 
ziół w święto Matki Bożej 
Zielnej i świec gromnicznych 
w święto Matki Bożej Grom-
nicznej, pobłogosławienia 
obrazów, przedmiotów re-
ligijnych, a także podczas 
ślubu dla pobłogosławienia 
obrączek. Jest używana pod-
czas egzorcyzmów i pobło-
gosławienia pomieszczeń 
w domu lub innych miej-
scach. Widzimy więc jak 
czczona jest woda święcona 
w naszym codziennym życiu 
religijnym.

Jeśli woda stoi przez długi 
czas, może uzyskać niepo-
żądany osad lub zepsuć się 
i mieć nieprzyjemny zapach. 
Taką wodę święconą należy 
wylać do godnego miejsca – 
może to być ogród warzyw-
ny lub doniczka z kwiatami. 
Nie można wylać ją do zle-
wu. Każdą pobłogosławio-
ną rzecz należy traktować 
z szacunkiem.

     grodnensis.by

 zadaj pytanie

Myślę, że nie usłyszymy 
jednoznacznej odpowie-
dzi na to pytanie, ponie-

waż ile ludzi tyle zdań. Ze swojej 
strony chciałbym przypomnieć, 
jak bardzo ciekawość może nam 
pomóc w życiu. Jeden z wielkich 
myślicieli kiedyś powiedział: 
„Gdyby nie ciekawość, nie zo-
stałbym tym kim jestem. Za-
wdzięczam jej wiele”. Jak po-
kazują badania, ciekawość po-
maga nam podejmować najważ-
niejsze decyzje, przezwyciężyć 
strach, dowiedzieć się, co będzie 

dalej. To tylko kilka zalet cieka-
wości, ale o wszystkim po kolei.

Z najnowszych badań neuro-
biologów nad naszym mózgiem 
wynika, że jest w nim przestrzeń 
odpowiedzialna za pojawienie 
się ciekawości. Warto pamiętać, 
że to właśnie ciekawość poznaw-
cza prowadzi do niezwykłych 
odkryć. W życiu istnieją nawet 
pewne reguły związane z cieka-
wością: kobieta jest zawsze cie-
kawa, bowiem i tak swojego do-
pnie, natomiast w sytuacji 
z dzieckiem ciekawość pomaga 
w rozwoju. A gdyby posłuchać 
Alberta Einsteina, to ciekawość 
jest ważniejsza niż wiedza, bo-
wiem nigdy się nie kończy. 

Wiele badań pokazuje, że 
zaspokajanie ciekawości jest 
bardzo ważne dla zdrowia psy-
chicznego. Każdy z nas powi-
nien nieustannie się rozwijać. 
Dzięki ciekawości, która z pew-
nością powinna być zdrowa, 
możemy stać się kreatywni, być 

w stanie dostrzec otaczający nas 
świat i jego rozwój, lepiej rozu-
mieć siebie i swoje potrzeby. Dla 
wielu z nas ciekawość może po-
móc stać się bardziej pewnym 
siebie, mieć więcej energii i nie-
ustającą chęć do działania, częś-
ciej widzieć sens naszej pracy 
i mieć wyższe poczucie spraw-
czości.  

Ciekawość można rozwijać. 
Człowiek nie powinien ograni-
czać możliwości swojego roz-
woju, a podejmując się nowych 
wyzwań zawsze będzie dążył 
do ciekawości życia i swojej pasji. 
W jednym z czasopism znala-
złem kilka wskazówek, jak rozwi-
jać ciekawość. A więc:

1. Nie warto zakładać, że 
wszystko, co wiesz, jest oczywi-
ste.

2. Spróbuj tak jak dziec-
ko: rozglądać się z ciekawością i 
uważnością. Z poziomu dziecka 
najlepiej być ciekawym.

3. To czego raz się nauczy-
łeś, nie pozostanie na zawsze.

4. Zapytaj, jeśli czegoś 
nie wiesz.

5. Zapytaj innych i zapy-
taj siebie. Zawsze można porów-
nać dwa źródła poszukiwań.

6. Bądź ciekaw świata, 
innych ludzi i siebie.

Warto też zaznaczyć, że cie-
kawość jest dobra i zła, i należy 
nauczyć się rozróżniać te dwa 
rodzaje, bowiem nasze życie 
jest pełne rzeczy ciekawych i 
nie bardzo. Dobra ciekawość za-
wsze służy rozwojowi. Na wzór 
dziecka zadając sobie i innym 
pytanie typu „dlaczego?”, bę-
dziemy zawsze szukać odpo-
wiedzi. A zła ciekawość, jak np. 
gadulstwo itp, według papieża 
Franciszka „będzie zawsze poku-
są, która nigdy nie opuści”.

A więc niech nasza ciekawość 
będzie zdrowa i dobra. Zawsze 
warto myśleć zdrowo. 

CIEKAWOŚĆ – DOBRA 
CZY ZŁA?

Mężczyzna i kobieta, za-
kładając rodzinę, chcą 
żyć szczęśliwie, ufać so-

bie nawzajem i kochać siebie 
nawzajem. Wydaje się, że nic 
nie może temu przeszkodzić. 
Dużo rozmawiają, ciągnie ich 
do siebie, i to jest normalne i 
naturalne. Ale czas mija i coś 
się zmienia, małżonkowie już 
nie patrzą na siebie jak na ko-
goś najbardziej wyjątkowego i 
najlepszego, w związku pojawia 
się emocjonalny chłód. W po-
przednich artykułach pisałam 
trochę o tym, łącząc taki wynik 
wydarzeń ze stosowaniem an-
tykoncepcji i pojawieniem się 
strachu przed poczęciem dzie-
cka w związku. I to jest jeden 
z powodów. Ale widzę też, że 
nawet młode pary przygoto-
wujące się do małżeństwa nie 
rozumieją ważności i prawdzi-
wego znaczenia seksualnej sfe-
ry w relacjach małżonków. Brak 
dialogu, ukryte urazy i zwykła 
niewiedza prowadzą rodzinę 
do problemów w tej dziedzinie. 

Nie chcę powiedzieć, że 
jest to najważniejszy prob-
lem, lecz jest bardzo ważny. A 
współczesny świat, który ma 
na celu poznawanie, zdobycie 
doświadczenia, stara się wy-
dobyć z ludzkiej seksualności 
tylko przyjemność. Lecz należy 
go doświadczyć w określonym 
kontekście. Para to ludzie obu 
płci, nie ma tu żadnej ideologii, 
jest to tylko anatomia. Konteks-
tem przyjemności seksualnej 
jest spotkanie mężczyzny i ko-
biety. Dokładniej – połączenie 
narządów rozrodczych. Ich głów-
nym celem jest rozmnażanie. 
Osoby myślące rozumieją, że 
w ten sposób ludzie się rozmna-
żają. I są oni gotowi (choć nie-
koniecznie było to zaplanowane) 

przyjąć dziecko, które, być 
może, zostanie poczęte.

Pomyślmy właśnie o intym-
ności seksualnej. W takim ak-
cie spotykają się dwie rzeczy-
wistości. Z jednej strony jest to 
jedność mężczyzny i kobiety, a 
z drugiej – znak rodzicielstwa, 
ponieważ prowadzi to do naro-
dzin dzieci. I pojawia się prob-
lem: jedność, która jest tak 
atrakcyjna nie tylko fi zycznie, 
ale także na poziomie doznań, 
musi być również jednością 
na poziomie psychicznym i du-
chowym. 

Co jest ważniejsze? Ta jed-
ność czy możliwe rodziciel-
stwo, płodność? Co powinno 
dominować? Jestem pewna, że 
w tym momencie małżonko-
wie albo wygrywają (w tym pod 
względem radości w sferze sek-
sualnej), albo przegrywają. To 
zależy od wyboru. Jeśli uważają, 
że przyjemność seksualna jest 
ważniejsza, to płodność sta-
nie się problemem. Będą z nią 
walczyć. Płodność będzie prze-
szkodą w czerpaniu przyjem-
ności. Ludzie, którzy wybierają 
tę ścieżkę, być może nieświa-
domie, na dłuższą metę z pew-
nością przegrywają. Gdyż stąd 
nie ma dobrego wyjścia. 

I odwrotnie, gdy para de-
cyduje, że płodność jest nadal 
ważniejsza niż własna egoi-
styczna przyjemność seksual-
na, że przyjemność musi zostać 
podporządkowana płodności, 
ona ryzykując przyjemnością, 
wybiera ścieżkę, na której moż-
na doświadczyć jeszcze więk-
szej przyjemności. Co więcej 
nie tylko fi zycznej.

Następnie należy wybrać, co 
jest ważniejsze: życie twojego 
dziecka czy przyjemność? Wybie-
rając to pierwsze, przyjemność 

należy podporządkować życiu 
dziecka. I wtedy trzeba szukać 
sposobu realizowania tego po-
dejścia. Taką możliwość dają 
m.in. metody rozpoznawania 
płodności. Metody te pomogą 
zrozumieć, czy jako para jeste-
ście płodni czy niepłodni.

Jeśli uznasz, że życie dziecka 
jest ważniejsze, to dzięki tym 
metodom możesz podporządko-
wać przyjemność życiu dziecka. 

To znaczy, po prostu poczekać. 
Jeśli planujesz dziecko – pocze-
kaj, aż przyjdzie na to najbar-
dziej płodny czas, aby mądrze i 
świadomie zwiększyć możliwość 
poczęcia. Jeśli chcesz opóźnić 
poczęcie lub uważasz, że twoja 
rodzina nie powinna mieć wię-
cej dzieci, wybierz niepłodny 
czas na współżycie seksualne.

I to oczekiwanie ma kolosal-
ną moc. Nawiasem mówiąc, za-
pewnia, że intymność małżeńska 
nie straci swojego wdzięku do 
końca życia. Tego oczekiwania 

potrzebuje człowiek, aby każde 
spotkanie pozostało świeże i 
atrakcyjne.

I odwrotnie, gdy wybierasz 
przyjemność jako podstawo-
wą wartość, to dziecko staje się 
przeszkodą. Chronisz się przed 
nim, zaczynasz stosować an-
tykoncepcję, powoduje to dy-
skomfort. Doświadczenie wielu 
małżonków pokazuje, że jest to 
droga donikąd. 

Prawdziwy ludzki problem 
nie zostanie rozwiązany za po-
mocą tabletek lub kawałka 
gumy! Każda kobieta uważa, 
że intymność może prowadzić 
do poczęcia. Stosowanie an-
tykoncepcji tylko udowadnia 
ten jej strach. Aby zrozumieć, 
dlaczego takie podejście do ży-
cia intymnego jest tak bardzo 
destrukcyjne, musisz na spo-
kojnie pomyśleć o intymności 
jako takiej. Będziemy rozważać 
na ten temat następnym razem.

O INTYMNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ: 
BEZ ZŁUDZEŃ, TAK JAK JEST
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ekologiA życia
małżeńskiego

 DOPOMÓC
 DOBRĄ RADĄ

   Ks. Paweł Sołobuda,
   psycholog

Weronika Rogacz – katoliczka, szczęśliwa żona i matka trójki dzieci, psycholog i 
doradca rodzinny. Wraz z mężem opracowała i prowadzi kurs nauczania objawowo-
termicznej metody rozpoznawania płodności. W celu uzyskania informacji lub kon-
sultacji można skontaktować się z Panią Weroniką za pośrednictwem jej konta 
na Instagramie @veronikarogach (psycholog rodzinny).
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Paweł czy Piotr? Maria czy Agata? Kandydaci 
do sakramentu bierzmowania są w poszukiwaniu 
odpowiedniego „świętego” imienia. Każdy chce, 
aby pasowało i jak najlepiej towarzyszyło w życiu 
duchowym. Dlaczego w ogóle potrzebny jest ten sa-
krament i jak wybrać imię do bierzmowania, zapyta-
liśmy ks. Giennadija Ławnikowicza SCJ, wikariusza 
para� i Miłosierdzia Bożego (Grodno-Wiśniowiec).

 Ks. Jerzy Martinowicz, kapłan obrządku rzymskokatolickiego

12 czerwca – komentarz do Ewangelii
na uroczystość Najświętszej Trójcy (J 16, 12-15)

Tajemnica Trójcy Świętej  
Misja Jezusa na ziemi zakończyła się rozesłaniem. Od tego czasu uczniowie 

głoszą Dobrą Nowinę „wszystkim narodom” i udzielają chrztu w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. Od czasów apostolskich wezwanie do wiary w imię 
Trójcy Świętej towarzyszy codziennemu życiu. W ten sposób rozpoczyna-
my i kończymy dzień, a w ciągu dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy. 
W imię Ojca i Syna i Ducha udzielono nam chrztu. W imię Trójcy Świętej 
kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W taki sam sposób 
rozpoczynamy i kończymy Mszę św. i każdy psalm w Liturgii Godzin. W imię 
Trójcy Świętej pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej.

Trójca Przenajświętsza towarzyszy nam każdego dnia i jest znakiem roz-
poznawczym każdego chrześcijanina. Jest blisko nas, bliżej niż my siebie, 
a równocześnie jest nieogarnioną Tajemnicą.

Tajemnicę Trójcy Świętej można zrozumieć jedynie w kontekście miłości. 
Bóg kocha swego Jednorodzonego Syna odwieczną, absolutną, nieskończo-
ną miłością. Głębia miłości, która jest w Bogu ma wymiar osobowy; jest nie-
ogarnionym Duchem. Miłość wymaga do swego istnienia drugiej osoby, gdyż 
zakłada wzajemność. 

Miłość chce rozlewać się dalej, przenikać wszystko. Również miłość Boża 
pragnie wylewać się na zewnątrz. Dlatego Bóg tworzy świat, powołuje do ist-
nienia człowieka, zaprasza go do intymnej przyjaźni z sobą. Ślady miłości 
Boga odnajdujemy w naszym życiu – w miłości mężczyzny i kobiety i owo-
cu tej miłości – w dziecku. Jest to jednak zaledwie cień, bardzo nikły obraz 
bezwarunkowej, absolutnej, bezgranicznej, miłości Boga. Ostatecznie 
„wszystkie nasze źródła są w Nim” (por. Ps 87, 7) i „w Nim żyjemy, porusza-
my się, jesteśmy” (Dz 17, 28). 

Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby zbliżyć nas do tajemnicy Trójcy 
Świętej. On wprowadza nas w głębię miłości. Wprowadza w tajemnicę wy-
miany, jaka jest w Bogu i w tajemnicę dawania, a także brania, tajemnicę 
udzielania się na zewnątrz.

Starajmy się zatem poznawać prawdy, jakie objawia nam Bóg w Trójcy 
Jedyny. 

19 czerwca – komentarz do drugiego czytania
na XIII niedzielę zwykłą (Gal 3, 26-29)

Żydzi, poganie i naród białoruski 
Czytanie z XII niedzieli zwykłej mówi nam, że Chrystus jednoczy wszystkich 

ludzi bez względu na płeć, przynależność społeczną lub narodową. Apostoł Pa-
weł pisze do Galatów: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu-
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już 
niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 
bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Gal 3, 27-28). 

W tradycji bizantyjskiej w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego ob-
chodzone jest święto Wszystkich Świętych tego kraju, w którym znajduje się 
lokalny Kościół. Na przykład Kościół greckokatolicki na Białorusi obchodzi 
19 czerwca święto Wszystkich Świętych narodu białoruskiego.

Wydaje się, że widzimy tutaj sprzeczność między tradycją zachodnią i 
wschodnią, a nawet między tradycją wschodnią a Słowem Bożym. Jednak, 
sprzeczność jest pozorna. Podczas bardzo popularnego wśród białoruskich gre-
kokatolików nabożeństwa – Molebień za naród białoruski – odczytywany jest 
fragment innego Listu Apostoła Pawła, w którym wzruszająco opisuje on swoją 
miłość do rodaków. Pomimo tego, że Żydzi nie przyjęli Chrystusa, świętemu Pa-
włowi serce boli za rodaków: „Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwier-
dza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki 
smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] 
od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi roda-
kami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymie-
rza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice” (Rz 9, 1-4). 

Jaki jest więc prawdziwy stosunek Kościoła katolickiego do patriotyzmu? 
Albo „nie ma już Żyda ani poganina”, albo „wielki smutek i nieprzerwany ból” 
za braci, z którymi jesteśmy spokrewnieni? Odpowiedź jest prosta – jedno nie 
wyklucza drugiego. My, chrześcijanie, powinniśmy kochać naszą Ojczyznę, ale 
braćmi i siostrami są dla nas nie tylko nasi rodacy, ale każda osoba, za którą 
Chrystus umarł. I myślę, że każdy z nas powinien znaleźć chwilę, aby dodać 
do swoich modlitw słowa Litanii o pokój z Liturgii św. Jana Chryzostoma: „Za 
kraj nasz Białoruś i cały naród białoruski przez Boga chroniony, za wytrwałość 
w wierze, odwagę w czasie próby i wierność swemu ludowi nas wszystkich”.

 O. Andrzej Krot, kapłan obrządku greckokatolickiego

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

„Sakrament bierzmowa-
nia jest potrzebny chrześ-
cijaninowi, aby wzmocnić 
swoją wiarę. Pomaga walczyć 
z różnymi pokusami i pu-
łapkami złego ducha – mówi 
ks. Giennadij Ławnikowicz. – 
Chrześcijanin, który przyjął 
sakrament bierzmowania, 
otrzymuje od Ducha Świę-
tego siedem darów. Ale nie 
można traktować tego jako 
element magii, jakbym przy-
jął dary Ducha Świętego, to 
niech teraz robi On wszyst-
ko za mnie, a ja nie muszę 
nic. Duch Święty daje nam te 
siedem zapakowanych «pre-
zentów». Aby je rozpakować, 
potrzebne jest serce otwarte 
na działanie Ducha Święte-
go i Jego propozycje, a także 
całkowite wprowadzenie tych 
propozycji (w 100%) do swo-
jego życia”.

Bezpośrednim przygo-
towaniem młodych ludzi 
do sakramentu bierzmowania 
zajmują się katecheci przy 

parafiach. Podczas takiego 
przygotowania, które trwa co 
najmniej rok, młodzież po-
wtarza podstawowe prawdy 
wiary, zdobywa nową wiedzę 
na temat Pisma Świętego, 
Kościoła i modlitwy, a później 
analizuje istotę samego sa-
kramentu, do którego zamie-
rza przystąpić.

„Bardzo duża odpowie-
dzialność spoczywa również 
na samych kandydatach. 
Bierzmowanie nie powinno 
być «uroczystym pożegna-
niem z Kościołem w obecno-
ści biskupa»,  jak mówią nie-
którzy, lecz wręcz przeciwnie 
– początkiem bliskiego życia 
z Bogiem i Jego Kościołem”.

Jednym z trudnych mo-
mentów, przed którymi stoją 
wierzący, jest konieczność wy-
boru sobie drugiego imienia. 
Na co należy zwrócić uwagę?

Zapytaliśmy młodych lu-
dzi, którzy niedawno przyjęli 
sakrament, jak wybierali swo-
je imię i czym się kierowali.

Maria (Oliwia),
15 lat 
Pewnego razu, gdy byłam 

do spowiedzi, ksiądz zapytał 
mnie, czy przyjęłam sakra-
ment bierzmowania. Właśnie 
się do niego przygotowywa-
łam  i nie wiedziałam, które 
imię wybrać. Ksiądz opowie-
dział historię o św. Weronice i 
o imieniu Oliwia. A więc w ta-
ki sposób wybrałam drugie 
imię. Teraz często przypomi-
nam sobie w trudnych chwi-
lach, że mam świętą patronkę, 
do której mogę się pomodlić i 
poprosić o pomoc.

Bierzmowanie to jedna ze 
ścieżek, która prowadzi mnie 
do Boga, przypomnienie, że 
przyjaźń z Nim się nie kończy 
i to tylko mała część. Jestem 
pewna, że Duch Święty wypeł-
nia mnie i zawsze jest blisko. 

Diana (Ignacja), 
14 lat 
Mój tata, starszy brat, dzia-

dek (ze strony taty) mają na imię 
Ignat. Tata również chciał mnie 
nazwać Ignacją, ale mama 
stwierdziła, że nie ma takiego 
żeńskiego imienia. A gdy tata 
znalazł go w źródłach, było już 
za późno: nadano mi inne imię. 

Gdy nadszedł czas, aby przy-
stąpić do sakramentu bierzmo-
wania i wybrać świętego patrona, 
zaczęłam czytać o różnych Igna-
cych. Najbardziej zapamiętałam 
Ignacego Loyoli. Po utracie tego, 
co najbardziej kochał (możliwość 
bycia rycerzem), nie rozpaczał, 
ale rozpoczął nową działalność, 
której poświęcił resztę życia. 

Sakrament bierzmowania 
uważam za nowy etap w roz-
woju religijnym. Święty opiekun 
stał się dla mnie na tej drodze 

przykładem i motywatorem.

Wład (Michał), 
16 lat
Imię Michał wybrałem, ponie-

waż archanioł o tym imieniu jest 
głównym wojownikiem ze złem. 
Często jest przedstawiany jako 
pogromca diabła.

Podczas chrztu nadano mi 
również drugie imię Michał. 
Często kojarzę siebie z nim, po-
nieważ gdy spotkam się z czymś 
bardzo złym w życiu, „wkraczam 
do walki”. Często śmiało i otwar-
cie sprzeciwiam się złu. Inspiru-
je mnie do tego święty patron! 
Wydaje mi się, że sakrament 
bierzmowania jest przejściem 
do bardziej odpowiedzialnego 
okresu życia.

CO KAPŁAN MYŚLI 
O WYBORZE IMIENIA?
„Najczęściej zarówno mło-

dzi ludzie, jak i osoby starsze 
wybierają imiona związane 
z początkiem rozwoju Kościo-
ła: na cześć apostołów, Matki 
Bożej lub św. Józefa, a także 
świętych, którzy poprzez swo-
ją działalność pozostawili duży 
ślad w Kościele powszechnym 
– zauważa ks. Giennadij. – Po 
pierwsze, ich kult jest silnie 
rozwinięty w Kościele, po dru-
gie, jest to wyraz wielkiego sza-
cunku dla świętych.

Imię należy wybrać nie pa-
trząc na piękno samego imie-
nia, ale na piękno życia świę-
tego. Bardzo dobrze będzie, 
jeśli znajdziemy w biografi i 
charakterystyczne cechy, które 
pragniemy rozwijać w swoim 
życiu. I tu trzeba powiedzieć, 
że nie powinniśmy stać się ko-
pią świętego, którego wybrali-
śmy, lecz dziedzicząc konkretne 
cnoty, poprzez jego wstawien-
nictwo dążyć do własnej świę-
tości, do której Bóg nas wzywa. 
Dlatego po sakramencie bierz-
mowania na całe swoje życie 
należy zorganizować osobiste 
nabożeństwo do świętego pa-
trona w Niebie”.

„ZAKOŃCZENIE” 
CHRZTU
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Z siedmiu sakramentów są trzy, które można przyjąć tylko raz. 
Jednym z nich jest bierzmowanie

     ciąg dalszy ze str. 1

 Olga Sielicka
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W Mścibowie odbędzie się Ogólnobiałoruski Festiwal Muzyki Organowej
24 czerwca o godz. 17:00 parafi a św. Jana Chrzciciela w Mścibowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Ogólnobiałoruski Festiwal Muzyki

Organowej z okazji 110-lecia kościoła i odpustu poświęconego uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Program festiwalu: 
17.00 – początek koncertu; 17.40 – wykład historyczny;

18.00 – uroczysta Msza św.; 19.30 – kontynuacja koncertu muzyki organowej.

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo Życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz, 
założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka; rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej.

Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4;  tel: (80152) 61-05-37; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. 
 Druk: ОАО „Брестская типография”, Brześć 224013, prosp. Maszerawa 75; nakład: 3900; 

objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna.

 Z głębi serca

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

W sobotę 28 maja w Kluszczanach w po-
wiecie ostrowieckim odbyła się Msza św. i 
impreza poetycka ku pamięci ks. Konstan-
tego Stopowicza – kapłana i poety, znanego 
jako Kazimierz Swojak.

Kluszczany to niewielka wieś przy białoru-
sko-litewskiej granicy. W tutejszej parafi i peł-
nił posługę kapłańską ks. Stopowicz, urodzo-
ny nieopodal, w sąsiednich Baraniach. W tym 
roku po raz 16 zebrał się tutaj „związek roda-
ków” – tych, dla których ksiądz poeta stał się 
bardzo bliską, duchowo spokrewnioną osobą.

Drewniana świątynia, w której sto lat 
temu głosił Słowo Boże w ojczystym języku, 
składał ofi arę eucharystyczną, chrzcił i spo-
wiadał, spłonęła 5 lat temu. Obecnie Msze 
św. odprawiane są w małej kaplicy na ple-
banii.

W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Je-
zior w Brasławiu 22 maja odbyło się otwar-
cie sezonu motocyklowego. Na zaproszenie 
ks. Włodzimierza Szydłowskiego SDS do sank-
tuarium przybyło około 60 motocyklistów.

Na początku spotkania w domu parafi al-
nym odbył się koncert muzyczny zespołu „Ex 
anima”. W sali dla gości przygotowano poczę-
stunek.

Drugim punktem spotkania była wspólna 
Msza święta, podczas której proszono Boga 
o bezpieczne podróże dla motocyklistów, a 
także o miłosierdzie Boże i dar życia wieczne-
go dla zmarłych motocyklistów.

Motocykliści przybyli na spotkanie z róż-
nych części obwodu witebskiego. To był dobry 
czas na poznanie się, integrację, na dalsze 
dobre spotkania, na których obecny jest Bóg.

W parafi i Ducha Świętego w Grodnie (Ol-
szanka) 28 maja Komunię św. po raz pierwszy 
przyjęły trzy grupy małych wiernych, których 
łączna liczba wyniosła około 200 osób. Pod 
względem liczby dzieci, które przystąpiły do 
Pierwszej Komunii Świętej, jest to rekord 
wśród parafi i katolickich na całej Białorusi.

Na każdej Mszy św. proboszcz parafi i 
ks. kanonik Paweł Sołobuda zwracał się do 
rodziców, zachęcając ich, aby zrobili wszyst-
ko dla duchowego wychowania swoich dzie-
ci: „Święto Pierwszej Komunii Świętej to 
moment, w którym Bóg, obecny w życiu każ-
dego, umacnia nas w wierze”.

Aktualne wiadomości, zdjęcia, wideo.
Dowiedz się więcej  o życiu Kościoła 
katolickiego na Grodzieńszczyźnie!

redakcja
białoruska

Państwo Watykańskie 19 maja 2022 roz-
poczęło sprzedaż srebrnych medali, z któ-
rych całkowity dochód zostanie przeznaczony 
na papieskie dzieła charytatywne na rzecz na-
rodu ukraińskiego. Tematem medalu o warto-
ści 50 euro wydanego przez Mennicę Waty-
kańską jest pokój na Ukrainie. Medal został za-
projektowany przez dwóch autorek – Orietta 
Rossi i Daniela Longo. Każda zaprojektowała 
jedną z jego stron.

Orietta Rossi przedstawiła obraz matki z 
dwójką dzieci, uciekających z jedną walizką i 
pluszową zabawką ze zniszczonego przez bom-
bardowanie miasta. Z kolei Longo przedstawiła 
gołąbicę z gałązką oliwną w dziobie – sym-
bol pokoju oraz herb papieża Franciszka. Po 
tej stronie medalu umieszczony jest również 
fragment modlitwy Ojca Świętego za Ukrainę.

gazeta 
diecezji witebskiej

KOCHANEMU SYNU KSIĘDZU
WIACZESŁAWOWI MATUKIEWICZOWI
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę naj-
piękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie pełen radości, siły 
i zapału do głoszenia Słowa Bożego, a obok zawsze będą dobrzy i 
życzliwi ludzie. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię wszelkimi 
łaskami, a Matka Najświętsza i święty patron nieustannie się Tobą 
opiekują.

Mama i tata

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PAWŁOWI KOLEŚNIKOWI
z okazji 22. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę ser-
decznych życzeń. Niech dobry Bóg pomnoży Twą wiarę i błogosławi, 
Duch Święty hojnie obdarzy mądrością, a Matka Boża otuli nie-
ustanną opieką i matczyną miłością. Niech miłosierny Bóg wyna-
grodzi Cię dobrym zdrowiem, siłą, cierpliwością i zapałem w szczerej 
i oddanej posłudze Jemu i ludziom, a każdy dar, jaki otrzymujesz od 
Pana, niech będzie mocnym oparciem na drodze życia i kapłaństwa.

Liturgiczna służba ołtarza parafi i św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

CZCIGODNYM KSIĘŻOM ARTUROWI
MAŁAFIEJOWI I JANOWI KUZIUKOWI 
z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego 
zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, męstwa, dobrych i czułych 
wiernych. Niech Pan dodaje Ci mocy, Duch Święty obdarza mą-
drością i spokojem, Jezus służy przykładem na drodze kapłańskiej, 
a Matka Boża zawsze Cię strzeże.

Wierni parafi i Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ANTONIEMU KOZŁOWSKIEMU
z okazji imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń: zdrowia, ra-
dości, pogody ducha, dobrych ludzi obok. Niech Pan Bóg przytuli 
Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem 
i łaskami na długie lata, a Matka Boża otuli swoją opieką.

Wierni ze wsi Malinowaja

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU
EUGENIUSZU UCZKURONIS!
Z okazji 18. rocznicy święceń kapłańskich składamy Ci serdecz-
ne życzenia i niski ukłon wdzięczności. Niech Pan Bóg błogosławi 
Cię za owocną pracę na rzecz Niego i naszej parafi i, a dusza co-
dziennie kwitnie i napełnia się pięknem Bożej obecności w Twym 
życiu. Życzymy pokoju i głębokiego zaufania Bogu, dobrego zdro-
wia, cierpliwości na drodze kapłańskiej, pomyślności w realizacji 
planów i zamiarów, wsparcia Ducha Świętego, abyś mógł w pełni 
realizować powołanie kapłańskie. Dziękujemy za modlitwę, opiekę 
i szacunek dla nas.

Z modlitwą wierni, Legion Maryi, apostolat „Margaretka”, 
wspólnota Matki w modlitwie oraz Koła Żywego Różańca

parafi i św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU ZDZISŁAWOWI PIKULE
z okazji urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wielu 
łask Bożych, stałej opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, 
wstawiennictwa św. Jana Bosko w każdym momencie życia i mocy 
Ducha Świętego. Niech Bóg obdarzy Cię dobrym zdrowiem na dłu-
gie lata życia, cierpliwością, wytrwałością i pogodą ducha. Niech 
Twa posługa przynosi obfi te owoce, radość i satysfakcję.

Z wdzięcznością parafi anie z Dziatłowa

SZANOWNEJ SIOSTRZE MAGDALINIE KUŁAJ
z okazji urodzin z całego serca życzymy łask Bożych na drodze 
życia, pokoju w duszy i sercu, obecności Bożej w życiu, zaufania 
Bogu, dobrego zdrowia. Niech serce napełnia się radością i szczęś-
ciem, aby każdy nowy dzień rozpoczynał się uśmiechem, a Twoje 
życie i droga posługi były owocne i szczęśliwe.

Wierni i wszystkie wspólnoty parafi i św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIGODNEMU OJCU PROBOSZCZOWI
ANTONIEMU PORZECKIEMU 
z okazji urodzin i imienin życzymy dobrego zdrowia, pogody du-
cha i błogosławieństwa Bożego. Niech wszystko, co zostało zapla-
nowane, realizuje się z pomocą Boga, Twego patrona św. Antonie-
go i dobrych ludzi.

Parafi anie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU IGOROWI ANISIMOWOWI
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia.
Z okazji dnia Twoich imienin
Składamy życzeń Tobie moc,
Abyś Ty mógł przez każdą chwilę 
Pana Jezusa sercem czuć.
Byśmy prawdziwię Cię słyszeli 
I przez Twe słowa krzepła wiara, 
By Boga obok siebie mieli
I Jego moc we wszystkich trwała.
Niechaj z rąk Pańskich spłynie Tobie
Zdrowie i mądrość, dobro też!
I niech Twa dusza lśni radością, 
Gdy przyjmiesz Boże Ciało i Krew.

Z szacunkiem parafi anie kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Słonimiu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
IGOROWI ANISIMOWOWI 
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg 
wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, Matka 
Boża opiekuje się i otula płaszczem miłości Niepokalanego Serca, 
a Duch Święty udziela Ci swoich darów, oświęca drogę kapłań-
ską i pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską. Dziękujemy 
za Twe modlitwy, życzliwość, przyjazny uśmiech, dobre serce i mą-
dre nauki. Dziękujemy, że jesteś z nami.

Grupa modlitewna kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Słonimiu

CZCIGODNEMU OJCU ANTONIEMU PORZECKIEMU
z okazji urodzin i imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech 
miłosierny Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, siłą i niegas-
nącym zapałem w szczerej i ofi arnej posłudze Jemu i ludziom. Ży-
czymy pogody ducha, pokoju serca, dużo pięknych, spokojnych i 
błogosławionych dni.

Rodzina Porzeckich
 
CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ZDZISŁAWOWI PIKULE 
z okazji urodzin z serca życzymy obfi tych łask Bożych i wszystkich 
darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień będzie wypełniony 
ciepłem, radością, dobrocią, siłą, miłością i nadzieją, wiara tylko 
się umacnia, a wszystko, co zostało zaplanowane, realizuje się z 
pomocą Boga i dobrych ludzi. Niech miłosierny Bóg oświeca drogę 

Twojego życia, wzmacnia umysł i serce, aby Słowo, które wychodzi 
z Twoich ust, stało się ogniem, światłem i mocą naszej wiary. 

Z modlitwą, szacunkiem i miłością Komitet kościelny kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dziatłowie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
PRAŁATOWI ANTONIEMU FILIPCZYKOWI
z okazji imienin i 40. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy 
najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, pogo-
dy ducha, radości, obfi tych owoców w posłudze kapłańskiej, wielu 
łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech Twój święty patron 
zawsze będzie obok, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą drogą 
wśród wiernych i dobrych ludzi.
Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Żywego Różańca, Apostolskie Dzieło 
Pomocy Duszom Czyśćcowym i wierni parafi i św. Wacława w Wołkowysku

SZANOWNEJ SIOSTRZE ANTONINIE
z okazji imienin życzymy wszelkich potrzebnych łask Bożych i da-
rów Ducha Świętego. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci w cią-
gu długich lat życia, przynosząc zadowolenie i radość z tego, co się 
udało osiągnąć.

Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Żywego Różańca 
i wierni parafi i św. Wacława w Wołkowysku

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
RUSŁANOWI MAZANOWI
z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń: obfi tych łask Bożych, opieki Matki Bożej 
i świętego patrona, niezbędnych darów Ducha Świętego, radości, 
pogody ducha, życzliwych ludzi obok i wytrwania na drodze Chry-
stusowego kapłaństwa. 

Ciocia Halina i jej rodzina ze wsi Hudziewicze

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
RYSZARDOWI JAKUBCOWI
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich składamy z serca płyną-
ce życzenia: codziennego błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa, 
dobrego zdrowia, hojnych darów i łask Bożych na każdy dzień. 
Niech Matka Boża zawsze troszczy się o Ciebie, otula światłem 
swojego serca, napełnia radością, pokojem i miłością.

Wierni parafi i Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Mostach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ROMANOWI JAŁOWCZYKOWI
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej 
pomyślności oraz opieki Ducha Świętego. Niech Bóg zawsze kie-
ruje Księdza po ścieżkach światła, pokoju i miłości, a aniołowie 
zawsze mają w swojej opiece. Wielu łask Bożych i wielu lat życia, 
przeżytych w zdrowiu, radości i pokoju.

Z modlitwą parafi anie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie

CZCIGODNEMU OJCU
KAZIMIERZOWI JĘDRZEJCZAKOWI 
z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy 
wszelkich łask Bożych. Niech droga kapłańska będzie szczęśliwa i 
błogosławiona, obok będą życzliwi ludzie, zdrowie dopisuje, a Duch 
Święty prowadzi piękną drogą do świętości.

Jana, Walery i Weronika

Redakcja zastrzega sobie prawo  do skracania i łączenia życzeń.

 zapowiedzi wydarzeń


