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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI MATKI BOŻEJ TROKIELSKIEJ

Kalendarz wydarzeń
4 sierpnia

wspomnienie
św. Jana Marii Vianey’a,
patrona kapłanów

5 sierpnia

wspomnienie
Matki Bożej Śnieżnej.
W Grodnie wspomnienie
NMP Kongregackiej
(Studenckiej).

6 sierpnia

święto Przemienienia
Pańskiego

Zapraszamy!
Programy redakcji
katolickiej:
„Głos Ewangelii”

Katolicki program
na Pierwszym Nacjonalnym
Kanale Białoruskiego Radia.
W każdą

niedzielę o godz. 8.00

zapraszamy
do refleksji nad Ewangelią
i dzielenia się Słowem Bożym.
Głównej Mszy odpustowej przewodniczył biskup piński Antoni Dziemianko

W diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej Królowej Rodzin odbyły się uroczystości odpustowe. Z
różnych stron diecezji grodzieńskiej oraz z zagranicy do sanktuarium przybyli pielgrzymi. Złączyła ich wspólna
modlitwa. Jak jedna rodzina na kolanach kroczyli do Matki Bożej, z wielkim zaufaniem prosili Ją, by otuliła ich
swym matczynym płaszczem.
ciąg dalszy na str. 3

Grodno 103,0 FM
Swisłocz 105,9 FM

„Symbol Wiary”

Program katolicki na kanale
telewizyjnym „Bielarus–2”
o życiu religijnym Diecezji
Grodzieńskiej. Kolejna audycja
ukaże się

3 sierpnia
UROCZYSTOŚCI w poniedziałek
o godzinie
18.05
MATKI BOŻEJ
SZKAPLERZNEJ
W GUDOHAJSKIM
SONDA
SANKTUARIUM www.grodnensis.by
przy współpracy Katolickiego
Studium Telewizyjnego
Diecezji Grodzieńskiej
oraz telewizji państwowej.

W
parafii
Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w
miasteczku Gudohaje, leżącym na
Grodzieńszczyźnie, 19 lipca o 12
godzinie odbyła się odpustowa
Msza Święta, której przewodniczył
biskup
pomocniczy
diecezji
grodzieńskiej Józef Staniewski.
Podczas homilii ks. bp Józef życzył wiernym, aby pokój i radość na nowo zamieszkały w każdej wspólnocie i każdym domu

ciąg dalszy na str. 3

Czy masz w samochodzie
wizerunek św. Krzysztofa?

tak
nie
mam inny wizerunek
nie rozumiem, dlaczego
właśnie św. Krzysztof
trudno powiedzieć

zagłosuj

„Maryja zawsze prowadzi nas do swego Syna, Jezusa, bo tylko w Nim jest zbawienie” - papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Wiara bez uczynków
jest martwa

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
J 6, 1-15
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.
Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił
dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i
usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto
żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i
ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa:
„Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”. A mówił to
wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał
czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów
nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę
otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona
Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który
ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to
jest dla tak wielu?”. Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom
usiąść!”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus
więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał
siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile
kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie
pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i
ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały
po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy
ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten
prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”.
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby
Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

NIE SAMYM CHLEBEM...
Rozmnożenie chleba napawa optymizmem: Jezusowi
nieobojętne są potrzeby ludzi i jest On w mocy zaspokoić
nasze pragnienia. Z drugiej strony to wydarzenie wzbudza
smutną refleksję: nakarmieni zatrzymali się wyłącznie na
pełnym żołądku bez zainteresowania się głębszym sensem
Chrystusowego znaku. Dziś jest podobnie. Oczekujemy, że
Pan Bóg rozwiąże nasze przyziemne problemy. Niewielu
zastanawia się nad tym, co Jezus ma nam do powiedzenia
o sobie samym.

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

J 6,24-35
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, na brzegu jeziora
nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi,
przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś odnaleźli
Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi,
kiedy tu przybyłeś?”. Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego,
żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do
sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o
ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy;
Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni
zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali
dzieła Boże?”. Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym
polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w
Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jakiego więc
dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli?
Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak
napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym
jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli
więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie”.

Tytuł kolejnej refleksji
jest nam bardzo znany. Jest
to fragment rozważania listu Jakubowego: „Jaki z tego
pożytek, bracia moi, skoro
ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?” (Jk 2, 14).
Dobrze rozumiemy treść
tego pytania i staramy się
coś zmienić w swoim życiu
religijnym, aby nasza wiara
była żywa. Św. Jakub zwraca uwagę na fakt, że dobre
uczynki zgodne z nauką
Chrystusa są warunkiem koniecznym do zbawienia.
Czym jest wiara? Człowiek wierzący odpowie, że
wiara to życie, to cały człowiek – ze swoim życiem,
problemami i sukcesami,
Bożym błogosławieństwem
i powołaniem do życia z

DEKANAT

RADUŃ
Według archiwum
diecezji grodzieńskiej

Kościół pod wezwaniem
św. Jerzego został założony tu w 1666 r. na fundusz
Kazimierza
Franckiewicza,
ówczesnego właściciela Ossowa, i jego żony Aleksandry.
Nowa drewniania świątynia
została zbudowana w 1732
roku na środki księcia Jerzego Radziwiłła.
Najpierw – prawdopodobnie – kościół miał dwie
wieże, ale w XIX w. zostały
one rozebrane. Pod koniec
wieku kościół przedstawiał
sobą prostokątną w podstawie świątynię z pięciościenną apsydą, krytą dwuspadowym dachem gontowym
czterospadowym nad prezbiterium. Główna fasada
była zakończona trójkątnym
frontonem pod dużym koronkowym krzyżem, w niszy
frontona została ustalowana
figura św. Jerzego. Po prawej
stronie kościoła osobno stała dwupiętrowa drewniana
dzwonnica pod czterospadowym dachem. Kopleks był
otoczony wysokim kamien-

KAŻDY MOŻE PRZYJŚĆ
DO JEZUSA

Zasadnicze pytanie stawiają dzisiaj uczniowie Chrystusowi. Jak żyć, ażeby pełnić nakazy Boga? Chrystus zachęca apostołów, aby mieli mocną wiarę w Syna Bożego.
Chrystus, przychodząc na ziemię, wypełnia wolę Ojca, daje
życie światu. Świat powinien w to uwierzyć i zrozumieć odwieczną prawdę zbawienia. Przez Chrystusa, przez krzyż
każdy człowiek przychodzący do Zbawiciela może dostąpić
zbawienia.
W dzisiejszych czasach warto się nad tym zastanowić.
Warto zrobić swoisty rachunek sumienia, rachunek ze swojego życia. Będąc przy Chrystusie, będziemy mieć wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia naszej duszy, do
zrozumienia swojego powołania na ziemi. Każdy z nas,
jako istota żywa, pragnie, nieustannie dąży do tego, co jest
poza nim, a ostatecznie dąży do Boga, by wyznać, jak św.
Teresa z Avili: „Bóg sam wystarczy”.

Ks. Paweł Sołobuda
Ołtarz główny

Bogiem. Chociaż przeżywamy okres wakacyjny i wielu
z nas pragnie znaleźć dla
siebie miejsce na odpoczynek, zdajemy sobie sprawę,
że nie ma wypoczynku od
Boga. Człowiek, żyjący z
wiarą, nigdy się nie zmęczy
Bogiem. Przykładem są kolejne uroczystości, które tak
licznie przeżywamy, a nawet
zwykła niedziela, podczas
której wierni licznie gromadzą się w parafialnych kościołach swoich miast i wsi.
Warto, mówiąc o aktywnym religijnym życiu
na Białorusi wspomnieć o
pielgrzymkach. Pielgrzymki
do Budsławia i Trokiel, Nowogródka i Rosi, Naumowiczów i Wilna. Niektóre już
się odbyły i spora liczba
ludzi wierzących wzięła w
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SŁOWO
REDAKTORA
Ks. Paweł Sołobuda

nich udział, a te, które są
jeszcze przed nami, na pewno będą przeżywane przez
wielu z nas.
A przecież uroczystości
w Trokielach i Gudohajach
zebrały sporo osób wierzących różnego wieku. Każdy
odszukał swoje miejsce przy
Maryi. Wielu z nas znalazło
w swoim zabieganym życiu kilka godzin dla Matki.
Patrząc na wiarę naszych
ludzi, można rzeczywiście
powiedzieć, że w naszym
narodzie jest ona żywa i
pełna dobrych uczynków.
Prawdziwy chrześcijanin niech zawsze pamięta
o zwykłych i prostych dobrych uczynkach. Samej
wiary do zbawienia przecież
nie wystarczy, potrzebne są
jeszcze nasze dobre uczyn-

ki, które sprawiają, że stajemy się lepsi, że nasza wiara
staje się pełniejsza i doskonalsza. Ale też same uczynki
nas nie zbawią, są one nieodłącznym
dopełnieniem
naszej wiary. Właśnie taki
jest właściwy, pełny i doskonały rozwój naszej wiary,
wiary naszego narodu i Kościoła na Białorusi. Kolejna
wskazówka, która prowadzi
nas do odkupienia.
Warto więc nadal dbać
o swoją wiarę, zbierać
na ziemi dobre uczynki i
chwalić Chrystusa, a św.
Jakub nam podpowiada:
„Tak jak ciało bez ducha
jest martwe, tak też jest
martwa wiara bez uczynków” (Jk 2, 26).

Ossowo
nym ogrodzeniem z jednoprzęsłową otynkowaną bramą ceglaną.
Od drugiej połowy XVIII
wieku do ossowskiej parafii
należała również kaplica w
siedzibie Pogorodno. Kiedyś
działała też kaplica we wsi
Wajdaki.
Parafia rosła i na początku XX w. stary kościół już nie
mieścił wszystkich parafian.
Dlatego po otrzymaniu pozwolenia na nową świątynię
wierni pod przewodnictwem
swego proboszcza ks. Wiktora Kaczańskiego zaczęli
budowę nowego kamiennego kościoła w stylu neogotyckim. W 1910 r. prace zostały
skończone i kościół poświęcono pod historycznym wezwaniem św. Jerzego.
Świątynia o trzech nawach, jednej wieży, z pięciościenną apsydą i transeptem
została zbudowana z żółtej
cegły. Nad główną fasadą
wzniesiono
ośmiościenną
namiotową
wieżę-dzwonnicę, nad ołtarzem – stromą

Wygląd zewnętrzny świątyni

sygnaturkę. Główne wejście
ma wygląd perspektywicznego neogotyckiego portalu.
Szczególnie
ciekawe
jest wnętrze świątyni. Cała
przestrzeń
wewnętrzna,
podzielona na nawy przez
dwie podpory i pokryta sklepieniami krzyżowymi, jest
ozdobiona
dekoracyjnym
ornamentem roślinnym w
stylu modernistycznym. Oryginalnie zrobiono też światło
w kościele: tę funkcję pełnią
nie tradycyjne żyrandole, ale
współczesne lampy punktowe, co nadaje sali modlitewnej szczególny przytulny
nastrój. Oprócz tego wnętrze
kościoła upiększa siedem ołtarzy: główny – Matki Bożej
Częstochowskiej, boczny w
lewej kaplicy (skrzydło transeptu) – św. Antoniego, w
prawej – św. Jerzego, i jeszcze cztery ołtarze ustawione
przy każdej podporze – (według wskazówek zegara od
wschodu) św. Izydora, Matki
Bożej Szkaplerznej, św. Józefa i św. Rocha. Prezbiterium,
pokryte złożonym systemem
sklepień, jest zwrócone do
sali modlitewnej okazałą
spiczastą arką. Ołtarz główny,
jak też inne ołtarze świątyni,
wykonany z drewna w stylu
neogotyckim na początku

XX wieku, zakończony jest
stromymi szczytami. W ołtarzu znajduje się ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej,
odznaczony wotami. Między
nabożeństwami jest zasłaniany przez obraz Matki Bożej Anielskiej. Nad norteksami mieści się chór organowy,
zwrócony do sali modlitewnej niewielką arką lancentową.
Terytorium przy kościele
otoczono kamiennym ogrodzeniem z niewielką jednoprzęsłową otynkowaną bramą przy wejściu.
„Za polskich czasów” liczba wiernych ossowskiej parafii zwiększyła się do ponad
4300 osób. Pogorodnieńska
kaplica otrzymała status kościoła filialnego.
Kościół św. Jerzego działa i dziś. Status pomnika architektury świątyni nadano
stosunkowo niedawno. Niżej
za kościołem zachował się
murowany budynek byłej
plebanii, z której w czasach
radzieckich zrobiono sklep.
Obok stoi dziś nowa drewniana plebania. W 1994 r.
kościół został uroczyście
konsekrowany przez biskupa
grodzieńskiego Aleksandra
Kaszkiewicza.

Słowo Życia
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W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI
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Z Maryją w drodze nawrócenia
ciąg dalszy ze str. 1

Już tradycyjnie wszystkich
pielgrzymów jeszcze w drodze
do Trokiel witał biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, który błogosławił i dziękował za piękne świadectwo
wiary. W Trokielach zaś przed
wejściem do sanktuarium
pielgrzymów spotykał kustosz
świętego miejsca ks. Aleksander Rudziewicz.
Największą ilościowo była
pielgrzymka z Grodna, która
przyszła do Trokiel już po raz
17 i liczyła ponad 370 osób.
Do sanktuarium przybyły też
pielgrzymki z Oszmiany, Iwia,
Nowogródka, Wołkowyska i innych miejscowości.

„Ratunkiem dla duszy
jest Boża miłość”
Uroczystości w sanktuarium Matki Bożej w Trokielach
rozpoczęły się 10 lipca Apelem Maryjnym. Wszystkich,
którzy przybyli w pieszych
pielgrzymkach (około 2 tys.
osób), w zorganizowanych
grupach oraz prywatnym środkiem transportu, przywitał ks.
bp Aleksander Kaszkiewicz.
„Witam was wszystkich w
domu Matki! Cieszy się dziś z
tak licznej obecności i pragnie
dziś wam wszystkim pomagać” – powiedział ordynariusz
grodzieński. W ramach tegorocznych obchodów w sanktuarium w Trokielach obecni
wysłuchali konferencji „Nawrócenie w kontekście objawień w Fatimie”, którą wygłosił ks. Andrzej Roubo, dziekan
lidzki i proboszcz parafii w
Wawiórce.
Z racji Roku Nawrócenia,
który przeżywa Kościół na
Białorusi, kapłan przypomniał
zebranym dokoła polowego ołatarza o tym, że każdy
człowiek jest grzeszny i słaby,
każdy potrzebuje Boga. „Ratunkiem dla duszy jest Boża
miłość, otwarcie się na Bożą
łaskę i miłosierdzie, na wszystko, co Bóg czyni dla zbawienia
ludzkości” – dodał kapłan.
Potem nastąpiła adoracja
Najświętszego Sakramentu,
prowadzona przez młodzież
z Lidy-Fary. Podczas adoracji obecni dziękowali Bogu
za dar ludzi powołanych do
służby w Kościele, za rodziny
chrześcijańskie, które wychowują w wierze następne pokolenia.

Msza w Trokielach o
północy: „Niech cnota pokory i zgody na
wolę Bożą wyraźnie
promienieje w naszej
codzienności”

Mszy Świętej o północy
przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej
Aleksander
Jaszewski SDB. Eucharystię
koncelebrowali biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, biskup piński Antoni
Dziemianko, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej
Józef Staniewski, biskup pomocniczy diecezji pińskiej
Kazimierz Wielikosielec oraz
licznie przybyli kapłani.
W homilii biskup Aleksander Jaszewski powiedział:
„W tym roku przyszliśmy tu, do
Trokiel, aby prosić Najświętszą Maryję Pannę być dla nas
wsparciem na drodze naszego
nawrócenia do Boga”. „Pragniemy odnosić sukcesy, aby się nami
zachwycano, by wyłącznie na
nas zwracano uwagę. Troszczymy się bardzo, by nikt nie odkrył
naszych słabości i ograniczeń –
powiedział hierarcha. – Cnota
pokory wymaga od nas zrozumienia, że zmienianie człowieka,
całej ludzkości trzeba rozpocząć
nie od innych, ale od samych
siebie. Pokora też wymaga od
nas umiejętności przyjmowania
nie tylko tego, co jest dla nas
przyjemne i nam się podoba,
ale też każdego cierpienia, trudności, własnego codziennego
krzyża, bo dane są dla naszego
dobra, dla naszego zbawienia,
dla naszego zwycięstwa”.

Prezentacja zakonów
i kongregacji zakonnych diecezji grodzieńskiej
W ramach uroczystości odpustowych 11 lipca w sanktuarium odbyła się prezentacja
wspólnot zakonnych.
Mówiąc o drodze swego
powołania, osoby konsekrowane przypomniały uczestnikom uroczystości w Trokielach
o tym, że człowiek idzie za
Chrystusem, ponieważ Jezus
spojrzał na niego z miłością.
Opowiadając o swej codziennej służbie Kościołowi, osoby
konsekrowane zachęciły młodych ludzi do zdobycia się na
odwagę, zdecydowania się na
ten krok – pójść za Jezusem.

Papież Franciszek

Na uroczystości w sanktuarium Matki Bożej w Trokielach co roku przybywają tysiące wiernych

Zwróciły też uwagę, że droga,
do której powołuje Chrystus,
jest piękna, gdyż jest to odmowa kategorii „mieć” na rzecz
kategorii „być”. Przez prezentację osoby konsekrowane
zachęciły do modlitwy o nowe
powołania do posługi w Kościele.

Neoprezbiterzy podziękowali za dar kapłaństwa
Podczas porannej Mszy św.
neoprezbiterzy, którzy w tym
roku przyjęli sakrament kapłaństwa, dziękowali Bogu za
dar powołania. Za 25 lat posługi kapłańskiej dziękował ks.
Jan Gawecki, proboszcz parafii
świętych apostołów Piotra i
Pawła w Iwiu.
Mszy Świętej przewodniczył biskup pomocniczy
diecezji grodzieńskiej Józef
Staniewski. „Każdy kapłan
prowadzi w imię Boże dialog z
człowiekiem” – podkreślił biskup. Hierarcha życzył młodym
księżom, którzy dopiero wchodzą do kapłaństwa, być drogą,
którą inni ludzie będą mogli
dotrzeć do Chrystusa”.

Wierni
otrzymali
zadanie domowe –
modlić się za rodziny
Tegoroczne uroczystości
w sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin w Trokielach

zakończyły się 11 lipca. Odbyły się pod hasłem „Z Maryją
w drodze nawrócenia”. Te słowa przypominały wiernym, że
Kościół na Białorusi przeżywa
Rok Nawrócenia i że nawrócenia potrzebuje każdy człowiek
– i młody, i stary.
Głównej odpustowej Mszy
Świętej przewodniczył biskup
piński Antoni Dziemianko. W
homilii hierarcha podkreślił,
że dla Matki Bożej wierni „odważyli się iść w pielgrzymce,
przezwyciężając zmęczenie,
upał, odległości w dziesiątki i
setki kilometrów”. Przypominając, że w tym roku w ramach
przygotowania do 100-lecia
objawień fatimskich Kościół
na Białorusi proponuje rozważania na temat „Maryja –
ucieczka grzeszników”, biskup
podkreślił: „Maryja przytula do
siebie tych, którzy szukają pojednania z Bogiem i porzucają
grzeszną drogę swego życia,
biorąc postanowienie prowadzić
cnotliwe życie od chwili spotkania się z Nią”.
„Pamiętaj o Matce – ucieczce grzeszników, gdy ogarną cię
wątpliwości z powodu ciężkich
grzechów, gdy szatan będzie
próbował zaciągnąć cię do małoduszności” – z tymi słowami
biskup zwrócił się do każdego
z wiernych.
Hierarcha życzył wiernym,
aby ta pielgrzymka w letnim
upale, „pielgrzymka złączona
z wyrzeczeniem” była „świadectwem miłości do Bożej

Matki – ucieczki grzeszników”
oraz „piękną i trwałą kreską
w rzeźbieniu życiowej figury
świętości”.
Na zakończenie Mszy św.,
która była prawdziwym świętem katolików Grodzieńszczyzny i całego kraju, biskup Aleksander Kaszkiewicz raz jeszcze
zachęcił do szczególnej modlitwy za rodziny Białorusi. Każdy obecny dostał od biskupa
zadanie domowe: modlić się
za rodziny – za rodziny zagubione, które przeżywają kryzys,
członkowie których zostali dotknięci różnymi uzależnieniami oraz które znajdują się w
niebezpieczeństwie rozpadu.
Do otrzymanych przez wiernych zadań hierarcha dodał
również modlitwę za młodzież, która przygotowuje się
do założenia rodziny, aby w
budowaniu przyszłego szczęścia brała przykład ze Świętej
Rodziny z Nazaretu – wzoru
dla każdej rodziny chrześcijańskiej.
Kolejna uroczystość w Trokielach dobiegła końca, wierni
pożegnali się z Matką Bożą
i wrócili do swoich rodzin i
swoich domów, aby budować
przyszłość na wartościach
chrzescijańskich, razem z Bogiem, ponieważ tylko jeśli
człowiek będzie żył w harmonii z Nim, będzie on trwałym
fundamentem naszego społeczeństwa i każdej rodziny.
Według catholic.by

Uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej w gudohajskim sanktuarium

Uroczystości na cześć Matki Bożej Szkaplerznej zebrały licznych wiernych, którzy odczuwają potrzebę spotkania z Matką

ciąg dalszy ze str. 1

Na początku uroczystości proboszcz parafii o.
Kazimierz Murawski OCD
przywitał pielgrzymów z

Białorusi i z zagranicy, którzy
przybyli na odpust.
W homilii biskup Józef
zwrócił się do wiernych, mó-

wiąc: „Pytanie ciszy niepokoi człowieka w XXI wieku.
Powinniśmy umieć odróżnić
martwą ciszę, która przyno-

si człowiekowi przerażenie
i trwogę, od ciszy właściwej,
która jest piękną harmonią.
Dana jest temu światu przez
Boga. To melodia naszej ziemi, którą Bóg wpisał w melodię człowieka, wyzwolonego
z hałasu świata, który mówi
„cisza i spokój”. Tak naprawdę człowiek otrzymuje ten
wielki pokój od Boga. W ciągu tysiący lat człowiek uciekał od hałasu życia, dążył do
Bożej ciszy. Właśnie w takiej
ciszy, podczas tej codziennej
melodii prorocy i pustelnicy
wchodzili na górę Karmel.
W tej ciszy było coś szczególnego, co dawało człowiekowi odczuć bliskość Boga.
Nie było martwej ciszy. I
dziś serca ludzi podążają tu,
aby zanurzyć się w ciszy tej
ziemi, żywej ciszy. Aby dotknąć tego Bożego światła.
Ponieważ za nim tęsknimy. I
pragniemy napełniać siebie
Bogiem”.
Hierarcha zachęcał wiernych w swych modlitwach
przynosić do Boga sprawy
całego świata, a szczególnie
modlić się za pokój na Ukra-

inie. Przypomniał również,
że źródłem rodziny jest sakrament, że sensem rodziny
jest życie sakramentalne.
„Diabeł ciągle się błąka i
szuka, na kogo może napaść.
Szkaplerz to znak dla niego,
że znajdujesz się pod płaszczem duchowej opieki Maryi.
Jej obecność razem ze szkaplerzem jest obroną” – mówił biskup.
Na zakończenie pasterz
zwrócił się do obecnych słowami: „Każdy z was wróci do
codziennych
obowiązków
z dodatkowym wzmocnieniem. Ponieważ dusza i serce otrzymały tu Bożą energię i nowe siły. Wrócicie, by
oświecać innych. By pojednały się rodziny, przebaczyli
sąsiedzi i zrozumiały dzieci.
Nawet największy grzesznik
powinien ciągle być obecnym w naszych modlitwach,
aby się nawrócił. Niech Najświętsza Maryja Panna pozwoli wam odczuć sercem tę
cudowną melodię obecności
Boga, tę ciszę duchową, tę
atmosferę pokoju i miłości”.
Według catholicnews.by

„Pan sam
ześle deszcz i
nasza ziemia
wyda swój
owoc” – tak
mówi Psalm (85 [84],
13). Oto jesteśmy zaproszeni do świętowania tej tajemniczej
komunii między Bogiem
a Jego ludem, między
Bogiem a nami. Deszcz
jest znakiem Jego obecności na ziemi uprawianej naszymi rękoma.
Jest to komunia, która
zawsze przynosi owoce,
która zawsze daje życie.
Ufność ta wypływa z
wiary, z wiedzy, która
liczy na Jego łaskę, która zawsze przemieni i
nawodni naszą ziemię.
Jest to ufność, której
się uczymy, do której się
wychowujemy. Ufność,
która się poczyna w łonie wspólnoty, w życiu
rodziny. Ufność, która
staje się świadectwem
na twarzach wielu ludzi, pobudzających nas
do pójścia za Jezusem,
do stawania się uczniami Tego, który nie
rozczarowuje.
Fragment homilii,
wygłoszonej podczas Mszy
św. w parku Ñu Guasúz

Ks. abp Claudio
Gugerotti

M a t k a
Boża, która
t r z y m a
na rękach
maleńkiego
Zbawiciela,
trzyma także każde ze
swoich dzieci, ponieważ
i my mamy udział w
Ciele i Krwi Jej Syna.
Spróbujcie odczuć, że
każdego z was niesie
na rękach Matka Boża
i posłuchajcie, co wam
mówi. A Ona mówi:
„Narodzie białoruski,
jesteś wspólnotą
wiernych. Bądź
odważny i miej wiarę
w przyszłość. Miałeś
wiele trudności w swej
historii, lecz pracuj
dla przyszłości, staraj
się, by przyszłość była
lepsza”. Każdemu z nas
mówi Ona: „Spróbuj
wyjść z przestrzeni
swojego lęku, spróbuj
narodzić się do życia
bez niego”.
Fragment homilii,
wygłoszonej podczas
uroczystości w Budsławiu
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  W mieście Monteria w
Kolumbii 15 lipca został
zabity kapłan Luis Leon
Pereira. Morderstwa dokonano w zakrystii przed
Mszą Świętą, do której
się kapłan przygotowywał.
Złoczyńca dostał się do
kościoła, chcąc go okraść
i zabił kapłana, który go
tam zobaczył. Potem spróbował uciec, ale na ulicy
złapał go tłum mieszkańców, którzy chcieli dokonać nad nim samosądu. Z
tego powodu miała miejsce
potyczka między tłumem a
policją, która przybyła na
miejsce zbrodni. Ponad
stu policjantów musiało
się wtrącić, by wyprowadzić zabójcę.
  Stanowcze „nie” legalizacji samobójstwa przy
w sp ó ł d z i a ł a n i u l e karz y
wypowiedziały katolicki
i ewangelicki Kościoły
w Niemczech. Wykazały
swą postawę we wspólnej deklaracji w związku
z dyskusją w Bundestagu o czterech projektach
prawnych o końcu życia
i możliwości regulowania
samobójstwa przy współdziałaniu lekarzy. „Powinniśmy zrobić wszystko,
aby w naszym państwie
samobójstwo nie stało się
zwykłym faktem” – twierdzą kardynał Reinhard
Marks i biskup Heinrich
Bedford-Strohm, którzy
podpisali deklarację. Razem z tym podkreśla się
niezbędność rozwoju sieci
hospicjów i opieki paliatywnej.
  Już 22 miliony użytkowników internetu regularnie czyta krótkie zapisy
na profilu @Pontifex w
Twitterze. Zainteresowanie internetowym kontem
Papieża znacznie wzrosło
podczas pielgrzymki Franciszka do Ameryki Łacińskiej. Podróż była szeroko
komentowana w sieci. W
tamtym czasie codzienna
liczba odbiorców czytających „twitty” Pontyfika
wynosiła 30 tysięcy osób.
  Muzułmanie z kanadyjskiego miasta Mississauga ofiarowali 5 tysięcy
dolarów na odnowienie
katolickiej świątyni po
napadzie na nią wandalów. W ciągu tygodnia na
kościół św. Katarzyny ze
Sieny realizowano dwa
napady. Jednego wieczoru do kościoła dostał się
człowiek, który rozerwał
Pismo Święte, znajdujące
się tam, porozrzucał księgi i rozgromił świątynię.
Po kilku dniach wandali
oblali farbą figurę Chrystusa, odbili jej ręce i pomalowali budynek szkoły,
która znajdowała się obok.
Zniszczenie wyniosło ponad 10 tysięcy dolarów.
katolik.ru, Radio Watykańskie

Кs. Paweł Sołobuda
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ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ

XIV

PIELGRZYMKA
DO ROSI

Program XIV pieszej pielgrzymki Grodno – Roś:
7 sierpnia, piątek: Grodno Południowy – Wielkie Ejsmonty
07.00 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki w kościele GrodnoPołudniowy;
08.05 – Południowy – 9.35 – Hornica (7 km);
10.00 – Hornica – 10.50 – Kołpaki (4 km);
11.15 – Kołpaki – 12.30 – Kwasówka (6,2 km);
12.55 – Kwasówka – 14.10 – Swisłocz (5,5 km);
14.10–15.10 – obiad;
15.10 – Swisłocz – 16.20 – kaplica w Zaniewiczach (5 km);
16.45 – kaplica w Zaniewiczach – 17.40 – Staniewicze (4,5 km);
18.10 – Staniewicze – 19.00 – „posag” (4 km);
19.20 – „posag” – 20.10 – Wielkie Ejsmonty (5 km). Nocleg.

W diecezji grodzieńskiej w miasteczku Roś, leżącym około 75 km od Grodna,
znajduje się historyczna świątynia – sanktuarium Jezusa Frasobliwego. W jej
ołtarzu głównym mieści się cudotwórcza 400-letnia figura Jezusa Frasobliwego,
która pociąga do siebie licznych pielgrzymów.
XIV piesza pielgrzymka z Grodna do sanktuarium Jezusa Frasobliwego w Rosi
tradycyjnie wyruszy z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(Grodno-Południowy, ul. Centralna 26).
Trasa pielgrzymki: Grodno – Kwasówka – Wielkie Ejsmonty – Repla – Roś.
Msza Święta na rozpoczęcie odbędzie się 7 sierpnia o 7.00.
Zgłoszenia są przyjmowane w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny lub telefonicznie pod numery:
(8029) 78-40-572, (8044) 46-06-140 (ks. Jerzy Martinowicz);
(8033) 68-62-116, (8029) 13-72-754 (Jolanta).
Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów odbędzie się 5 sierpnia o 20.00
w kościele Grodno-Południowy.

PIELGRZYMKA
DO WILNA

XXIII ekumeniczna pielgrzymka
do sanktuarium Matki Miłosierdzia w Wilnie
wyruszy trasą Białystok – Grodno – Wilno.

8 sierpnia, sobota: Wielkie Ejsmonty – Roś
07.40 – poranne modlitwy w parafialnym kościele w Wielkich
Ejsmontach (Adoracja Najświętszego sakramentu);
08.10 – Wielkie Ejsmonty – 09.00 – las (5 km);
09.25 – las – 09.55 – ogród (2 km);
10.20 – ogród – 11.40 – Repla (5 km);
11.40–12.40 – obiad;
12.40 – Repla – 13.45 – Dulewce (5 km);
14.10 – Dulewce – 15.25 – Roskie leśnictwo (5 km);
15.50 – Roskie leśnictwo – 17.15 – Roś (5 km);
17.15 – wejście do sanktuarium, odsłonięcie figury
Jezusa Frasobliwego;
17.50 – przygotowanie do Mszy Świętej;
18.00 – Msza Święta;
21.00 – rozpoczęcie czuwania. Wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Adoracja. Procesja ze zniczami
obok sanktuarium. Akt oddania przy figurze Matki Bożej
Królowej Pokoju. Zakończenie dnia i nocleg.
9 sierpnia, niedziela: Roś
10.00 – uroczysta Msza Święta na zakończenie pielgrzymki.
10 sierpnia, poniedziałek: Grodno-Południowy
19.00 – Msza Święta dziękczynna za XIV pieszą pielgrzymkę
w kościele Grodno-Południowy;
20.00 – wspólna kolacja, podziękowanie wszystkim
pielgrzymom i służbom pielgrzymki.

PIELGRZYMKA DO MIEJSCA MĘKI
SIÓSTR NAZARETANEK
Z NOWOGRÓDKA
Biskup grodzieński
Aleksander Kaszkiewicz serdecznie
zaprasza wiernych na
pielgrzymkę, podkreślając, że „każda
pielgrzymka, jak
rekolekcje w drodze,
przygotowuje nas
do przyjęcia Bożych
darów, bez których
ciężko jest iść przez
nasze życie”.

Program:

15 sierpnia – wyjście z Białegostoku;
18 sierpnia – przyjście do Grodna. Spotkanie pielgrzymów odbędzie się w kościele
pobernardyńskim o godzinie 19;
19 sierpnia – o godzinie 7 rano dla pielgrzymów zostanie odprawiona Msza św. przed
wyjściem w dalszą drogę. W tym czasie istnieje możliwość dołączenia
do pielgrzymki wiernych z Białorusi;
25 sierpnia – zakończenie pielgrzymki Mszą Świętą w Ostrobramie w Wilnie.

Na Białoruś pielgrzymi wracają samodzielnie.
W związku z tym, że pielgrzymka będzie przekraczała granicę i szła terenami Litwy (22-25 sierpnia), pielgrzymi muszą mieć wizę. Aby otrzymać jednorazową wizę
trzeba zebrać niezbędne dokumenty, dokonać potrzebnych opłat i do
29 lipca złożyć je w kurii diecezjalnej.
Pytania związane z udziałem w pielgrzymce i otrzymaniem niezbędnych informacji
prosimi kierować do ks. Pawła Bezlapowicza, odpowiedzialnego za pielgrzymów diecezji
grodzieńskiej podczas pielgrzymki do Wilna. Numer telefonu: (8029) 266-77-03 (MTS).

VI pielgrzymka do miejsca męki
błogosławionych sióstr nazaretanek
Grodno – Szczuczyn – Nowogródek
odbędzie się w dniach 25-31 lipca.

Pielgrzymka rozpocznie się 25 lipca w kościele Najświętszego Odkupiciela
(Dziewiatówka) Mszą Świętą o 8.45.
31 lipca o 17.00 odbędzie się Msza św. w miejscu śmierci błogosławionych
nazaretanek w lesie.
Pielgrzymka zakończy się 1 sierpnia nocnym czuwaniem i Mszą Świętą o 4.30
w kościele Przemienienia Pańskiego w Nowogródku.
Informacje szczegółowe pod numery:
(+37533) 620-34 41, (+37525) 629-62-66 – s. Tatiana, Nowogródek.
W momencie ukazania się numeru pielgrzymi już wyruszą z Grodna,
zapraszamy dołączyć się w trakcie.

Słowo Życia

Dlaczego
św. Krzysztof
został patronem
kierowców?

O życiu św. Krzysztofa nie
mamy pewnych źródeł. Prawdopodobnie żył na początku
trzeciego wieku i zmarł śmiercią męczeńską. Reszta informacji oparta jest na przekazach
ustnych i legendach.
Legenda głosi, że rodzice
dali mu na imię Reprobus, co
miało oznaczać Odrażający.
Był bardzo brzydki: olbrzymi
wzrost, potężne ciało i niekształtna głowa, przypominająca głowę psa. Odznaczał się
także ponadludzką siłą. Może
dlatego postanowił zaciągnąć
się do służby u najpotężniejszego władcy. Najpierw był to
władca jego krainy. Przekonał
się jednak, że król bardzo boi
się szatana, przyjął więc służbę
u niego. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się
imienia Chrystusa. Wzbudziło
to w nim ciekawość, kim jest
owy Chrystus, którego boi się
szatan. To sprawiło, że zainteresował się Chrystusem, poznał
Jego naukę i przyjął chrzest. Za
pokutę postanowił osiedlić się
nad Jordanem i przenosić ludzi
przez rzekę na swych potężnych ramionach.
Pewnej nocy usłyszał, że
dziecko prosi o przeniesienie
na drugi brzeg. Wziął je na ramiona i zaczął nieść. Dziecko
stawało się coraz cięższe, tak
że w pewnym momencie Reprobusowi groziło utonięcie.
Dotarł jednak na drugi brzeg i
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go ściąć.
Niektóre źródła podają,
że poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowań za czasów Dioklecjana.
W średniowieczu św.
Krzysztof został
zaliczony do grona
14 „Wspomożycieli”, czyli do szczególnych
patronów. Opiekował
się podróżnymi,
pielgrzymami,
przewodnikami,
flisakami, marynarzami.
Dziś
jest uważany za
patrona kierowców, ruchu i komunikacji oraz wielu
zawodów z nimi związanych
(poza wymienionymi): woźniców, żeglarzy, biegaczy; jest
opiekunem dróg górskich,
patronem górników, stolarzy, cieśli, kapeluszników,
farbiarzy, introligatorów, poszukiwaczy skarbów, sprze-

spytał „Kim jesteś?”. Usłyszał:
„Jam jest Jezus,
twój Zbawiciel.
Dźwigając mnie,
dźwigasz
cały
świat”. Na pamiątkę tego zdarzenia
Reprobus miał otrzymać greckie imię Christophoros, co oznacza
„niosący
Chrystusa”.
Legenda wspomina też,
że Pan Jezus przywrócił
Krzysztofowi
normalny
wygląd.
Inna legenda opowiada,
że Krzysztof został pojmany i wtrącony do więzienia
przez swojego króla, okrutnego prześladowcę chrześcijan.
Działo się to około 250 roku,
za panowania cesarza Deceusza. Trudno było go wydać
na męki, ponieważ z powodu
niezwykłej siły Krzysztofa
żołnierze bali się go. Wielu
żołnierzy, widząc dzielną
postawę Krzysztofa podczas tortur, uwierzyło w
Chrystusa. Inni nawrócili
się, widząc, jak wypuszczane w jego kierunku
strzały zatrzymują się
w powietrzu lub odbijają się od jego ciała.
Krzysztof był przez cały
dzień zasypywany strzałami, które jednak go nie zabiły. Kiedy wreszcie wyczerpany
padł na ziemię, władca kazał

dawców owoców, ogrodników,
opiekunem twierdz i fortec,
patronem dzieci. Wzywamy go
w przypadku niespodziewanej
śmierci, zarazy i dżumy, zagrożenia od ognia i wody, suszy,
niepogody i gradu, w przypadku chorób oczu, bólu zębów i
ran. Jest patronem Ameryki i
Wilna (jego wizerunek znajduje się w herbie tego miasta),
siedzib ludzkich i grodów oraz
chrześcijańskiej
młodzieży.
Jest również orędownikiem w
śmiertelnych niebezpieczeństwach.
Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzy rano na wizerunek św. Krzysztofa, będzie
bezpieczny aż do wieczora. Dlatego dawniej malowano jego
postać przy wejściach do kościołów, na basztach miejskich,
na feretronach i sztandarach,
a także na wielu kamienicach
przy ruchliwych ulicach - takie
kamienice w średniowieczu nazywano «Krzysztoforami».
Według www.wrocanka.mojaparafia.org

MODLITWA KIEROWCY
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko,
doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą
płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto,
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych,
którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą
mi towarzyszyć, od jakichkolwiek nieszczęść i
wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla
dobra drugich i umiał opanować pokusę
przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który
stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski mogły mi
towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.

Pielgrzymka na
grodzieńską Golgotę

Pielgrzymi z modlitwą kroczą do miejsca, gdzie zginęli mieszkańcy Grodna i Lipska

Podczas uroczystości w naumowickim lesie

W sobotę 18 lipca o godzinie 15 z kościoła parafialnego w Adamowiczach wyruszyła pierwsza w historii diecezji grodzieńskiej piesza pielgrzymka do miejsca męczeńskiej śmierci mieszkańców Grodna i Lipska (dziś teren Polski), którzy
13 lipca 1943 roku zostali rozstrzelani przez hitlerowców na Forcie nr 2 niedaleko Naumowiczów.
Aby uszanować pamięć o
ofiarach agresji faszystowskiej, w pielgrzymkę udało
się ponad 100 wiernych ze
wszystkich parafii grodzieńskich. Na ekumenicznej Mszy
św. o godzinie 19 liczba
osób przybyłych, by uczcić
kolejną rocznicę tragicznych
wydarzeń, wzrosła dwa razy.
Zwracając się do historii
tragicznych wydarzeń, które
miały miejsce 13 lipca 1943
roku: w tamtym dniu na Forcie nr 2 niedaleko Naumowiczów hitlerowcy rozstrzelali
grupę ludzi składającą się z
50 osób, wśród których byli

zarówno świeccy wierni, jak
i kapłani. Powodem masowej
kary była zemsta Niemców
za zabicie przez partyzanów
niemieckiego policjanta. Do
ofiar faszystowskiej zemsty
należała między innymi błogosławiona Marianna Biernacka. Zgodziła się ona na
śmierć męczeńską, oddając
życie za swą synową, która
była w ciąży.
Mszy Świętej, która odbywała się na miejscu
kary, przewodniczył biskup
pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski.
Podczas homilii hierarcha

rozważał nad sensem danej
tragedii, podkreślając, że
ofiara tych ludzi, którzy oddali życie za wiarę i bliźniego, pokazuje, że „nie samym
chlebem żyje człowiek”. „Powinniśmy pamiętać, że nasi
bracia i siostry, którzy ponad pół wieku temu przyjęli
śmierć męczeńską na tym
właśnie miejscu, nie zmarli, umierając. Umarli, aby
żyć. Swoją ofiarą ci ludzie
obudzili w nas nadzieję na
wieczną przyszłość. Miejsce tragicznych wydarzeń
zmienili w miejsce błogosławione, gdzie każdy może na

nowo odkryć tajemnicę życia
wiecznego” – zaznaczył biskup Józef.
Hierarcha również przypomniał obecnym, że mają
oni swą niebieską patronkę
życia rodzinnego – błogosławioną Mariannę Biernacką, i zachęcił zawierzać
jej wszystkie swe rodzinne
problemy i radości.
Na Mszy św. była obecna
też delegacja z Polski w osobie burmistrza gminy Lipsk
Lecha Łępickiego, prawnuka
błogosławionej
Marianny
Biernackiej Stanisława oraz
prawnuczki Diany. Na zakoń-

czenie Mszy św. pan Stanisław podkreślił, że synowa,
za którą oddała swe życie
błogosławiona
Marianna,
odeszła do wieczności dopiero w ubiegłym 2014 roku,
na 98 roku życia. „Świadczy
to o tym, że ofiara mojej prababci Marianny naprawdę
nie była daremna” – powiedział potomek błogosławionej.
Na zakończenie krewni
błogosławionej
Marianny
Biernackiej złożyli wieniec
przy pomniku zabitych przez
niemieckich okupantów.
Według grodnensis.by

Ewangelizacja na plaży
Kilkadziesiąt osób głosi Dobrą Nowinę na
plażach i deptakach
polskiego Bałtyku.
„Ewangelizacja nadmorska” odbywa się już po
raz siódmy. Uczestnicy akcji
przez cały dzień przebywają
w jednej miejscowości. Część
grupy pozostaje na adoracji
Najświętszego Sakramentu w miejscowym kościele,
podczas gdy reszta wychodzi
na plaże i ulice ze śpiewem,
świadectwami, modlitwą i
zaproszeniem na wieczorne
spotkanie w świątyni.

Włosi bronią rodziny
W obecnym świecie
trzeba głośno upominać
się o prawa rodziny i nie
pozwalać, by poddała
się ona nowym modelom kulturowym, które
sprzeciwiają się naszej
tradycji.
W ten sposób Komitet
„Chrońmy nasze dzieci”,
który zorganizował w czerwcu w Rzymie ponadmilionową manifestację w obronie
rodziny, zapowiada na wrzesień kolejną odsłonę marszu.
Pierwsza impreza przebiegała pod hasłem „Stop gender”, teraz organizatorzy
chcą się skoncentrować na
obronie tradycyjnego małżeństwa. Jesienią we włoskim
parlamencie ma być bowiem
głosowany projekt prawa legalizującego związki osób tej
samej płci, z jednoczesnym
przyznaniem im prawa do
adopcji dzieci.

Miejsce chrztu Jezusa wpisane na listę
UNESCO
Warto zwrócić uwagę,
że stało się to z inicjatywy Jordanii, większość
mieszkańców której wyznaje islam.
Betania, gdzie – według
Ewangelii św. Jana – Pan
Jezus przyjął chrzest, umiejscawiana jest tradycyjnie
niedaleko palestyńskiego
Jerycha, 40 km od stolicy
Jordanii – Ammanu.
Lista światowego dziedzictwa UNESCO liczy obecnie ponad tysiąc obiektów
objętych szczególną ochroną
ze względu na ich unikalną
wartość dla kultury bądź
przyrody.

Kinga Krasicka
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Słowo Życia

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Nazaretanki organizowały rekolekcje dla rodzin
Rekolekcje dla rodzin na temat
„Słowo Boże w życiu rodziny” odbyły
się w dniach 6-13 lipca w klasztorze
sióstr w Nowogródku.

Rekolekcje poprowadził ks. Mikołaj
Cichanowicz. Konferencje, Msza św., modlitwa uwielbienia, rozmowy z kapłanem i
siostrami sprzyjały duchowemu wzrostowi uczestników. Dorośli mieli możliwość
prywatnego spotkania z Bożym słowem
przez medytację. Dzieci, podzielone na
różne grupy wiekowe, brały udział w zajęciach tematycznych.
Na rekolekcje przybyły rodziny ze
Smorgoń, Moskwy, Grodna, Nowogródka,
Lidy i Mińska. Pod koniec rekolekcji do
Wspólnoty Świętej Rodziny z Nazaretu
dołączono trzech nowych członków.

Dla sióstr nazaretanek jest to wielka
radość i wdzięczność Bogu – powołanie
świeckich ludzi do życia haryzmatem Nazaretu, który polega na szerzeniu Bożej
miłości w swoim życiu, w swojej rodzinie
oraz wśród innych rodzin.

Bolesnych (parafia Znalezienia Krzyża św.
Grodno-Pobernardyński)
(grupa modlitewna Matki Bożej Kongregackiej)

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu

23.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu
24.00 – Msza św.
01.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu

(grupa modlitewna p.w. św. Józefa)

(grupa modlitewna Pomocy Duszom Czyśćcowym)

Chwalebnych ( parafia Św. Józefa, Grodno-

05.00 – Godzinki ku czci NMP
06.00 – Różaniec z rozważaniem Tajemnic

Światła (parafia MB Anielskiej,
Grodno-Franciszkanie)

(księża parafii Katedralnej)

17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu

(Duszpasterstwo Akademickie)

Suchambajewa)

między drużyną młodzieży „Duszpasterstwa sportowców” i reprezentacją Grodna. Wynik meczu – 6:2 na korzyść „Duszpasterstwa sportowców”.

(Krąg Adoracji Najśw. Sakramentu)

12.00 – Msza św.
13.00 – możliwość adoracji prywatnej
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

04.00 – Różaniec z rozważaniem Tajemnic

17.30 – Msza św.
18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu
(Krąg Adoracji Najśw. Sakramentu)

18.30 – nabożeństwo do Matki Bożej

Kongregackiej

19.00 – Odpustowa Msza św.

Ksiądz proboszcz Jan
Kuczyński serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców
Grodna i okolic.

ZAPRASZAMY
Parafia św. Franciszka Ksawerego w Grodnie oraz parafia św. Maksymiliana
Kolbego i św. Stanisława zaprasza na pielgrzymkę, która odbędzie się w
dniach 17-20 września bieżącego roku.
Trasa: Grodno – Kalisz – góra św. Anny – Wrocław – Częstochowa – Grodno

dzieży, dorosłym i ludziom starszym)
hierarcha życzył, aby wyszli z tego miejsca odnowieni i aby w wierze byli podobni do Apostołów.

19 lipca w parafii św. Jerzego hierarcha udzielił sakramentu bierzmowania ponad 60 wiernym.

W programie:
- zwiedzanie sanktuarium św. Józefa i Msza św.;
- zwiedzanie sanktuarium św. Anny, nocleg i posiłki, Msza św.;
- zwiedzanie Wrocławia i katedry;
- Częstochowa: apel, posiłki, nocleg, Msza św., zwiedzanie Jasnej Góry.
KOSZT: 105 euro
Telefony kontaktowe: 80152 53 37 22, (8029) 5830702, (8029) 8871024.

WYNIKI SONDY
Czy bierzesz w tym roku udział
w pieszych pielgrzymkach?
tak, jak co roku
nie, brakuje mi czasu
tak, po raz pierwszy

życiu zawsze był na pierwszym miejscu.
Szczególnie biskup prosił o zachowanie
wiary, którą trzeba pomnożyć we własnym życiu, aby być wiernym, odważnym,
niezłomnym świadkiem Chrystusa.

Odbyła się Msza św. w 30. dniu po śmierci ks. Jana Zaniewskiego
Mszy w kościele w Kwasówce przewodniczył biskup pomocniczy diecezji
grodzieńskiej Józef Staniewski. Wzięli
w niej udział również kapłani dziekanatu Grodno-zachód, kapłani z rodziny
Zaniewskich – ks. Józef Zaniewski SDB
i ks. Marek Zaniewski oraz parafianie i
znajomi ks. Jana.

nie, boję się trudności
idę w kilku pielgrzymkach

powiedział w homilii bp Józef Staniewski.
Na zakończenie liturgii nowy proboszcz parafii ks. Tadeusz Krisztopik podziękował wszystkim za modlitwę i solidarność.

i spotkanie z Bogiem na katechezie
zajmowały centralne miejsce podczas
odpoczynku. Dzień zawierał w sobie
również gry intelektualne oraz udział w
konkursach. Podczas „wakacji z Bogiem”
młodzież oglądała też pouczające filmy,
brała udział w zawodach sportowych.

Okres letni to czas pieszych
pielgrzymek. Kolejne pytanie
dotyczyło właśnie tematu
pieszych pielgrzymek. Najwięcej
respondentów zadeklarowało,
że weźmie udział w tym roku w
pieszych pielgrzymkach. Spora
też grupa ludzi odpowiedziała,
że na udział w pieszych
pielgrzymkach nie wystarcza
im czasu. Są też tacy, którzy się
boją pójść po raz pierwszy w
pielgrzymkę.
Kolejne wyniki komentuje
ks. Paweł Sołobuda,
redaktor naczelny.

KOMENTARZ EKSPERTA

Ks. Paweł
Sołobuda

Odpoczynek w Iszczołnie

Dla dzieci i młodzieży z parafii świętych Maksymiliana Kolbego i biskupa
Stanisława w Korobczycach oraz z parafii świętego Jakuba Apostoła w Cudzieniszkach były to pięć dni radości, wiesołości, przygód, modlitw. Msza Święta

(Krąg Adoracji Najśw. Sakramentu)

22.00 – Różaniec z rozważaniem Tajemnic

(parafia Najświętszego Odkupiciela Dziewiatówka)
03.00 – Godzina Miłosierdzia (parafia Miłosierdzia Bożego, Grodno-Wiśniowiec)

Biskup Aleksander Kaszkiewicz odwiedził parafię w Ossowie

„Wakacje z Bogiem” odbyły się w
dniach 13-17 lipca we wsi Iszczołno.

Augustówek)

11.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu

osobistych próśb i intencji.

02.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu

18 lipca parafię św. Stanisława
Kostki odwiedził biskup pomocniczy
archidiecezji
mińsko-mohylewskiej
Jerzy Kosobucki. Hierarha przewodniczył Mszy św. i udzielił sakramentu
bierzmowania.

Ludzkie życie przed Panem mierzy się
nie latami, a uczynkami pełnymi miłości. Niemożliwe jest obronienie się przed
śmiercią lub chorobą poprzez łzy smutku
– tylko przez radość pomocy innym dowiadywać się o Panu. A tego w kapłańskim
życiu księdza Jana było sporo, wystarczająco, by stanąć przed Panem bez lęku” –

Sakramentu (parafia Matki Bożej Miłosierdzia-

lanego Poczęcia NMP - Południowy)

21.00 – Apel. Czas na wypowiadanie

Biskup Jerzy Kosobucki udzielił sakramentu bierzmowania w Wołkowysku

Biskup Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył niedzielnej Mszy Świętej i
wygłosił homilię, w której zaznaczył, że
zadaniem każdego chrześcijanina jest
rozporządzać swym życiem, aby nie dać
się pochłonąć nadmiernej aktywności.
„Ten, kto przestaje się modlić, chodzić
do kościoła, przystępować do sakramentów, bo oddaje się całkowicie pracy i
temu, co zewnętrzne, w końcu traci sam
siebie” – powiedział ordynariusz grodzieński.
Hierarcha życzył przyjmującym sakrament bierzmowania, aby Bóg w ich

PROGRAM CZUWANIA
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ MATKI BOŻEJ KONGREGACKIEJ
W X ROCZNICĘ KORONACJI

5.08.2015
07.00 – Msza św. – przy ołtarzu MBK
08.00 – Msza św.
Sakrametu. Różaniec z rozważaniem 09.00 – Msza św.
Tajemnic Radosnych (parafia Niepoka- 10.00 – wznowienie Adoracji Najśw.

W dniach 5-9 lipca przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zebrała się młodzież, która
uprawia sport. Organizatorami wydarzenia byli duszpasterz sportowców
ks. Artur Małafiej oraz sztab trenerski
piłkarskiego klubu „Słonim”. Wśród
uczestników znaleźli się piłkarze, pływacy, lekkoatleci, piłkarze ręczni.

Ks. bp Jerzy Kosobucki, przywitawszy
obecnych, zaznaczył, że odpowiednio
przygotowani przez księdza Olega wierni przyjmą Ducha Świętego i zostaną
rycerzami Chrystusa w Kościele, biorąc
na siebie obowiązek z większą odwagą i
ofiarnością uczestniczyć w życiu Kościoła i odpowiadać za jego rozwój i misję
we współczesnym świecie.
Po udzieleniu sakramentu bierzmowania wiernym w różnym wieku (mło-

INFORMACJA

4.08–5.08.2015
19.00 – Msza św.
20.00 – Wznowienie Adoracji Najśw.

W Słonimiu odbyły się „wakacje z Bogiem”

Młodzież z Grodna, Lidy i Słonimia
rozpoczynała każdy dzień Mszą św., po
czym odbywały się profesjonalne treningi. Jednym z punktów programu dla
sportowców była wycieczka do Żyrowicz.
8 lipca odbył się mecz towarzyski

№ 13, 26 lipca 2015

Każdego roku czekam na ten okres letni, aby pójść w pieszą pielgrzymkę do Trokiel.
To już moja osiemnasta pielgrzymka i każdego roku widzę sporą liczbę młodych
ludzi. Są też i starsi, którzy poświęcają ten czas na pielgrzymkę. Widzę ich wysiłek i
umartwienie, poświęcenie i radość. Może trochę mniej młodych ludzi chodzi dzisiaj
w piesze pielgrzymki, ale ci, którzy odważyli się, zawsze wygrają. Każdy pielgrzym
otrzymuje od Boga te siły i błogosławieństwo, które są potrzebne do dalszej drogi
życiowej. Tych, którzy się jeszcze nie odważyli, zachęcam zaryzykować dla Chrystusa
w następnym roku, a ci, którzy nie mają na to czasu, niech się zastanowią, jak wiele już
tego czasu stracili. Zachęcam każdego wyruszyć w pieszą pielgrzymkę.

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:
27 lipca 1932 r. – ks. Antoni Audycki, prob. Zaniewicze
31 lipca 1942 r. – ks. Józef Kuczyński, prob. Wsielub
31 lipca 1942 r. – ks. Michał Dalecki, prob. Nowogródek
2 sierpnia 1989 r. – ks. Ryszard Werbel, prob. Roś
6 sierpnia 1978 r. – Paweł VI, papież
9 sierpnia 2002 r. – ks. kanonik Bolesław Zawistowski, prob. Sylwanowce
Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe: grodnensis.by, catholic.by

Słowo Życia
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

№ 13, 26 lipca 2015

Jednym z rozpowszechnionych elementów współczesnej kultury jest wiara w astrologię. Większość gazet,
kanałów telewizyjnych i radiowych koniecznie zostawia w swym codziennym planie miejsce na to, by
zapoznać audytorium z „radami gwiazd”. Często nawet od ludzi ochrzczonych można usłyszeć, że „w
horoskopach nie ma nic złego”. Zdaje się, że astrologię mieszają z chrześcijaństwem, mówiąc, że skoro Bóg
stworzył gwiazdy, nadzielił je też władzą wpływu na zachowanie i los człowieka. Jednak Kościół zawsze
zdecydowanie potępiał i ciągle potępia horoskopy. Dlaczego?
Po pierwsze trzeba podkreślić, że horoskopy, które
należą do strefy astrologii,
nie mają nic wspólnego z
nauką i metodami naukowymi. Nauką jest astronomia. Bada ona położenie,
ruch, strukturę, pochodzenie i rozwój ciał niebieskich
oraz stworzonych przez nie
systemów. Obserwatoria astronomiczne istnieją nawet
w Watykanie. Astrologia zaś
to „grupa praktyk przepowiadających”, które pretendują na badanie wpływu ciał
niebieskich na człowieka, na
rysy jego charakteru, decyzje i uczynki oraz na wydarzenia historyczne. Pojawiła
się w starożytnej Babilonii,
a stamtąd trafiła do Persji,
Indii, Chin, Grecji i Rzymu.
Astrologia jest związana z
pogańskim fatalizmem –
wiarą w to, że stworzenia
niebieskie są w stanie decydować za człowieka o jego
własnym losie.
Trzeba podkreślić, że
Kościół potępiał astrologię
od początku swego istnienia. Sobór Toledzki postanowił: „Jeśli ktoś uważa, że
może wierzyć astrologii,
czeka na niego anafema”.
Sobór mówił o popularnej w
tamtych czasach mentalności, według której za źródło
ludzkich działań uważano
gwiazdy, a w wyniku – Boga.
Tak więc odmawiano istnienia wolności człowieka.
Św. Augustyn pisał o tym:
„Astrolodzy zmuszają nas
uwierzyć w to, że na niebie
INFORMACJA
znajduje się nieunikniona
przyczyna grzechu – bądź
to Wenus, Saturn czy Mars,
którzy zmusili nas zrobić to
lub owo – aby usprawiedliwić człowieka (...) i obwinić
Tego, Kto stworzył i trzyma
niebo i gwiazdy”.
Św. Augustyn również
mówił: „Trzeba przyznać,
że jeśli astrolodzy mówią

prawdę, dzieje się to pod
wpływem okultyzmu, którego doznają ludzkie
dusze, nie uświadamiając sobie
tego.
A skoro odbywa się
to, by

tenduje na naukowość, tak
naprawdę nie może nawet
stworzyć indywidualnego horoskopu
dla
każdego
człowieka.
Położenie

Dlaczego
Kościół
potępia
horoskopy?

okłam a ć
ludzi,
działanie
to
pochodzi od duchów
nieczystych i kusicieli, którym pozwolono mieć pewną wiedzę o
ziemskich rzeczach. Dlatego
też dobry chrześcijanin powinien unikać astrologów i
każdego, kto ucieka się do
sztuki przepowiedni, szczególnie gdy przepowiada on
prawdę, aby nie skusił duszy
przez kontakt ze złym i zgodę z nim”.
Trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście ciała niebieskie,
szczególnie Księżyc, mają
pewny wpływ na przyrodę
(wystarczy pomyśleć, jak
ważne są fazy Księżyca dla
rolników, gdy przygotowują
się do żniw lub przelewają
wino). Ciała niebieskie razem z innymi współczynnikami mogą wpływać na

humor człowieka. Jednak
nie mogą one, według Tomasza z Akwinu, wpływać
na rozum i wolę. „Człowiek
posiada zdolność myślenia i
rozważania o tym, co może
zrobić, i dotyczy to zarówno
korzystania z rzeczy, jak też
podtrzymywania lub wyrzeczenia się wewnętrznych
pragnień. Byłoby to bezsensowne, gdyby nasza wola
zależała od gwiazd i nie
znajdowała się pod naszą
władzą”. „Tak więc gwiazdy
nie mogą być powodem decyzji naszej woli” – zaznaczał św. Tomasz.
Astrologia, która pre-

gwiazd
dla tych,
kto urodził
się
mniej
więcej w tym
samym czasie, jest
podobne. Wynika z
tego, że horoskop, a więc i
los tych ludzi jest taki sam?
Dziesiątki ludzi mają ten
sam horoskop, co Napoleon, Goethe i Gandhi, ale nie
możemy powiedzieć, że każdy z nich miał podobny los i
charakter.
Horoskop to jedna z najpopularniejszych form astrologii. Dla wielu nie jest
to co innego, jak zabawa lub
moda. Dla innych – kompas
życiowy. Niestety, przyjmują
oni decyzje w zależności od
odczytania znaku zodiaku.
Najczęściej horoskopem
zachwycają się ludzie dalecy od Kościoła, niewierzący
w Boga i niepraktykujący
żadnej religii. Właśnie o

nich pisał św. Paweł: „Podając się za mądrych, stali się
głupimi” (Rz 1, 22).
Katechizm Kościoła katolickiego potępia astrologię, podkreślając, że przeczy
ona wierze w absolutne panowanie Boga nad naszym
życiem. W związku z tym
Kościół zachęca do „odrzucenia wszelkich form wróżb”,
nie praktykować wywoływania zmarłych oraz innych
metod, które niby to „otwierają” przyszłość. „Zwrócenie
się do horoskopów, astrologii, hiromantii, tłumaczenia
znaków i losów, fenomenu
przepowiadania, zwrócenie
się do medium– kryje w
sobie chęć otrzymania władzy nad czasem, historią i w
wyniku – nad człowiekiem,
oraz w tym samym czasie
przybliżenia sobie pewnych
sił okultycznych” – mówi się
w Katechizmie.
Zauważa się też, że „Bóg
może odkryć przyszłość
swoim prorokom lub innym świętym. Tym nie mniej
sprawiedliwe zachowanie
chrześcijańskie polega na
tym, by z zaufaniem powierzyć siebie w ręce Opatrzności w tym, co dotyczy
przyszłości, i wyrzec się
wszelkiej chorej ciekawości
z tego powodu”.
To, że czasem przepowiednie się spełniają, nie
znaczy, że wykorzystany
sposób jest dobry. Św. Paweł
pisał, że szatan może przebrać się za anioła światła.
Korzystanie z usług astrologów, wiedząc, że Bóg i
Kościół to potępia, oznacza
zawierzenie swego życia innym siłom, które nie pochodzą od Boga.

ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE

Białoruskie parafie pokazały wspaniałe
wyniki na międzynarodowej parafiadzie
W Warszawie odbyła się 27. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. W tym
roku wydarzenie to zebrało półtora tysiąca uczestników z całej Europy. Z Białorusi przybyli przedstawiciele z 20 parafii, najliczniejszymi z których byli wierni z Grodzieńszczyzny. W pierwszym dniu parafiady odbył się bieg przekaźnikowy, który został poświęcony
pamięci świętego Jana Pawła II. Zwycięzcą została grodzieńska parafia Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia (Augustówek). W ostatnim dniu rywalizacji
parafia Grodno-Augustówek zajęła 2. miejsce w piłce nożnej (kategoria: gimnazjum).
Białoruska młodzież zajęła również honorowe miejsca podczas rywalizacji w innych
dziedzinach sportowych i konkursach wiedzy religijnej i sztuk plastycznych.

Radio Watykańskie

Jeżeli katolik
zawiera związek
małżeński w
urzędzie, czy
może on potem się
rozwieść i wziąć ślub
w kościele z inną?
Czy nie przeczy
to stwierdzeniu,
że każdy ślub,
nawet cywilny, jest
prawdziwy?
Ślub cywilny, zawarty
w urzędzie lub w innej
formie publicznej między dwiema osobami nieochrzczonymi jest prawdziwy i ważny dlatego, że
ślub to naturalny instytut
ludzkiego życia. Jednak
jeśli osoba ochrzczona bierze ślub tylko w
urzędzie, nie przyjmując
kościelnego sakramentu
małżeństwa, jej ślub jest
nieważny. Tak więc ma
ona prawo rozerwać ten
związek i stworzyć ślub „w
Panu”, który jest sakramentem. Ale i w tym wypadku istnieje obowiązek
rzetelności w stosunku do
poprzedniej żony cywilnej
oraz wspólnych dzieci.
Radio Watykańskie
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Кto ma lepiej?

Słowo Życia

№ 13, 26 lipca 2015

- Powiedz mi, Aniele, dlaczego chłopaki mają lepiej?
- Jak to: mają lepiej? Co masz na myśli, Zosiu?
- Pani dyrektor powiedziała parę niemiłych słów do naszej klasy, bo było głupie, co zrobiliśmy, ale czemu pani dyrektor powiedziała,
że chłopaków to jeszcze rozumie, ale żeby dziewczynki tak się zachowywały, to wstyd?
- No bo wstyd. To było niemądre, jak cała wasza klasa prosto z boiska wpadła w strugi lodowatej wody, podlewające trawnik.
A potem, jak cali mokrzy wpadliście do szatni. Dobrze, że było ciepło i nikt się nie przeziębił. A mówiłem, żebyś nie brała w tym udziału.
- Mówiłeś, przepraszam, że cię nie posłuchałam, ale jak wszyscy coś robią, to trudno się sprzeciwić.
- Ale w sprzeciwianiu się złym rzeczom należy się ćwiczyć od młodości. Tak się ćwiczy cnotę męstwa.
- Męstwa? Ale to chłopcy powinni być męscy, więc to oni powinni dostać większą burę.
- Masz rację, Zosiu, w tym, że mężczyźni powinni być męscy, a kobiety kobiece. Jednak chłopcy od najmłodszego wieku ćwiczą
swoją waleczność i męstwo właśnie w trakcie różnych, czasem dość szalonych zabaw, bo to jest w ich naturze.
Dlatego pani dyrektor powiedziała, że ich rozumie. Oni przygotowują się do roli odważnych dorosłych, chroniących swoje
rodziny, a w razie potrzeby - swój kraj. Przecież to mężczyźni idą do wojska.
- To dziewczynki nie mogą być odważne?
- Oczywiście, że mogą, a nawet powinny. Jednak na trochę inny sposób. Zabawy, w które bawią się dziewczynki, przygotowują je do roli troskliwych mam. Ty, Zosiu, lubisz się bawić lalkami, przytulać małe szczeniaczki, głaskać kotki. Ze swojej
natury dziewczynki są bardziej opiekuńcze i delikatne, bo te cechy pomagają potem w opiece nad malutkim dzieckiem. I to
nie wyklucza tego, żeby kobiety były dzielne, jednak z natury są mniej skłonne do takich szaleńczych zabaw.
- No to już nie wiem, kto ma lepiej...
- Nikt nie ma lepiej, bo każdy jest przez Pana Boga stworzony i powołany do czegoś innego. Popatrz na rodziców.
Do mamy zwracasz się z innymi sprawami, a do taty z innymi.
- Zgadza się. Po lesie wieczorem wolę chodzić z tatą, ale po bluzki do sklepu to z mamą. No i tata wyrzuca pająki, jak my
z mamą piszczymy. Jest bardzo dzielny. Za to mama piecze pyszne ciasta i ja jej pomagam.
- Bo twoi rodzice świetnie się uzupełniają.
- Ale Franka z III b wcale nie boi się pająków, a tata Stefka ma cukiernię i też umie piec pyszne ciasta. To znaczy, że ona nie
jest kobieca, a on nie jest męski?
- Franka jest bardzo kobieca, bo jest tak opiekuńcza, że nawet pająki lubi, a to rzadkie u dziewczynek i u kobiet. A tata
Stefka jest męski, bo jest dobrym mężem i tatą, troszczącym się o swoją rodzinę. Nie jest ważne, czy piecze chleb, ciasta czy
na przykład naprawia samochody, bo każdy ma inne zdolności i zamiłowania.
- Ale przecież nie wszyscy mają rodziny. Siostry zakonne i księża ich nie mają. To znaczy, że ksiądz nie może być męski,
a siostra kobieca?
- Męskość (a nawet męstwo) księdza przejawia się w odważnym głoszeniu Ewangelii. Siostry zakonne dzięki
swojej kobiecości spełniają różne ważne zadania, na przykład uczą religii albo opiekują się dziećmi w domach
dziecka czy w świetlicach. I księża, i siostry dzielnie służą Panu Bogu także w dalekich krajach na misjach.
- Czyli te różnice między chłopakami a dziewczynkami są dlatego, że Pan Bóg nas tak stworzył, żeby nam pomóc wypełniać swoje zadania,
jak będziemy dorośli?
- Właśnie tak.
- To cieszę się, że jestem dziewczynką, ale chłopaki też mają fajnie.
- Cieszę się, Zosiu, że tak myślisz.
Beata Komarnicka

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu
Bartoszewiczowi z okazji Urodzin
składamy najserdeczniejsze
życzenia:
Długo czekaliśmy owej godziny.
Wreszcie nadeszły Twe Urodziny.
Chcemy swe serca Tobie otworzyć
I najpiękniejsze życzenia Ci złożyć.
Żyj w szczęściu i radości,
Nie znaj smutku i przykrości.
Niechaj wszelkie zło Cię mija,
Niech Ci dobro w życiu sprzyja.
Parafianie z Żyrmun

Z okazji Imienin chcemy złożyć
moc gorących życzeń Księdzu
Proboszczowi Czesławowi
Pawlukiewiczowi. Pragniemy
podziękować Księdzu za troskę,
uśmiech oraz wszelkie dobro,
którego doświadczamy. Prosimy
za Tobą, Księże Czesławie,
zwracając się do Boga słowami:
„Ojcze niebieski, daj Twojemu
pasterzowi przez wstawiennictwo
św. Jana Vianney’a serce podobne
do serca Twego Syna Jezusa
Chrystusa”. W tym szczególnym
dniu, dniu Twoich Imienin,
życzymy Ci szczęścia płynącego
z Bożego wybrania, obfitości
łask Bożych, ufności i nadziei
w Panu. Życzymy, abyś niósł
Dobrą Nowinę, szerzył radość,
nadzieję i miłość, abyś był
znakiem obecności miłującego
Pana pośród ludu Bożego.
Niech wszyscy ludzie spotkani
na drodze kapłańskiej darzą
Cię życzliwością i dobrocią,
a wszechmogący Bóg niech
zsyła na Ciebie swoje dary.
Podejmowany trud zmagania
się z codziennością niech Cię
uskrzydla i pozwoli dostrzegać
piękno i głębię życia.

Parafianie z Rosi

Z okazji Imienin pragniemy
złożyć Księdzu Wiktorowi
Myślukowi serdeczne życzenia
obfitych Bożych łask oraz tylko
radosnych chwil. Bądź kapłanem
według Serca Jezusowego. Bądź
mądrym i świętym. Za to, że
głosisz ludowi Jego naukę, że w
Jego imię nam przebaczasz, że
rozdajesz nam Jego ciało, niech
Cię Chrystus przytuli z miłością,
jak Jana, do swego Serca. My zaś

podtrzymamy Cię w modlitwie.
Niech Twoje życie będzie
zgodne z myślami i uczuciami
Najświętszego Serca Jezusowego,
a o resztę On sam się postara.

Z darem modlitwy parafianie z Rosi

Z okazji Imienin pragniemy
złożyć życzenia Księdzu
Wiktorowi Chańko. Życzymy, by
całe Twoje życie było wypełnione
światłością i miłością.
Niech Zbawiciel prowadzi
Cię piękną, choć niełatwą
drogą powołania. Życzymy,
abyś każdego dnia na nowo
zachwycał się życiem, miłością,
wszechobecną i cierpliwą,
przyjazną, niezniszczalną i cichą
i uśmiechał się do siebie i świata.
Żyj tak, by każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy,
wypełniaj każdą chwilę, by
potem wspominać ją z radością.
Niech Duch Święty opromienia
swym światłem każdy dzień
Twej kapłańskiej posługi, Jezus
niech zawsze będzie Twoim
Przyjacielem, a Maryja niech
przygarnia Cię do swego serca.

Z darem modlitwy wdzięczni za
wszystko, przyjaciele

Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi
Lewczykowi z okazji Urodzin
składamy najserdeczniejsze
życzenia. Wszelkich łask Bożych,
darów Ducha Świętego i opieki
Matki Bożej. Niech Twa wiara
będzie jak ziarnko gorczycy,
niech w Twym sercu zawsze
mieszka miłość, której uczył
Chrystus, niech w duszy nigdy
nie gaśnie nadzieja. Życzymy
Ci wytrwałości w posłudze
kapłańskiej, pogody ducha
i wzrastania w świętości. Niech
Anioł Stróż zawsze trzyma Cię
za rękę i prowadzi prostą drogą
Bożą.

Ze szczerą modlitwą wierni
z par. św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Henrykowi
Jabłońskiemu z okazji Urodzin
życzymy mocnego zdrowia,
niegasnącego zapału w posłudze
kapłańskiej, życzliwych ludzi
obok i jak najwięcej radosnych
chwil. Niech Cię Bóg błogosławi
i strzeże, Duch Święty obdarza
swymi darami, a Matka

Najświętsza zawsze będzie dla
Ciebie wsparciem i przykładem.

Złączeni w modlitwie parafianie
z Putryszek

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi
Wieliwisowi z okazji Imienin
składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości,
pogody ducha i wytrwałości.
Niech dobry Bóg obdarza Cię
swym błogosławieństwem, Duch
Święty wspiera swymi darami,
Matka Boża nieustannie czuwa
nad Tobą i prowadzi za rękę przez
tę niełatwą drogę życia.
Z darem modlitwy parafianie
z Putryszek

Czcigodnemu Księdzu Anatolowi
Zacharzewskiemu z okazji
Imienin życzymy mocnego
zdrowia, niezachwianej wiary,
niegasnącej nadziei i wytrwałej
miłości. Niech Bóg darzy
Cię swymi łaskami, a Matka
Najświętsza otacza swoją opieką.

Z darem modlitwy członkowie
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym w Michaliszkach

Czcigodnemu Księdzu
Włodzimierzowi Hulajowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, radości, pogody ducha,
cierpliwości i wytrwania w
posłudze kapłańskiej. Niech Bóg
umacnia Cię swymi łaskami,
a Maryja wspiera swą miłością
i opieką.

Z darem modlitwy członkowie
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym w Lidzie

Czcigodnemu Księdzu
Wincentemu Lisowskiemu
z okazji Imienin życzymy dużo
radości, mocnego zdrowia,
życzliwych ludzi obok, wszelkich
łask Bożych, darów Ducha
Świętego i opieki Maryi. Niech
święty Patron będzie dla Ciebie
wsparciem i przykładem
w wierze.

Z darem modlitwy członkowie
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym w Lidzie

Czcigodnemu Księdzu Witalemu
Wnorowskiemu z okazji Imienin
składamy wiązankę życzeń:
zdrowia, szczęścia, pomyślności
i radości. Niech dobry Bóg
obsypuje Cię swymi łaskami,
Duch Święty obdarza darami,
a Matka Najświętsza będzie
wsparciem na drodze kapłańskiej.

Z darem modlitwy członkowie
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym w Adelsku

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi
Subielowi z okazji Imienin
życzymy wszelkich łask Bożych
i darów Ducha Świętego.
Niech Chrystus zawsze będzie
dla Ciebie przykładem na tej
niełatwej drodze powołania,
a Maryja wspiera swą miłością
i przybliża do świętości.

Z darem modlitwy członkowie
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi
Chańko z okazji Imienin życzymy
sił, cierpliwości i wytrwania
w posłudze kapłańskiej. Bądź
prawdziwym narzędziem w
ręku Chrystusa, nawracaj
ludzi do Boga i swoim życiem
i przykładem świadcz o Jego
miłości i obecności na co dzień.
Niech Bóg Ci w tym dopomaga
swymi łaskami i darami Ducha
Świętego, a Maryja troszczy się,
abyś nie zszedł z drogi Twego
powołania.

Z darem modlitwy członkowie
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym w Mostach

Czcigodnemu Księdzu Henrykowi
Jabłońskiemu
z okazji Urodzin przesyłamy
serdeczne życzenia złączone
z modlitwą: zdrowia, sił, nadziei,
życiowej mądrości, pokoju w
duszy, Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Bożej i darów
Ducha Świętego. Niech każdy
przeżyty dzień przynosi radość
i siły do wykonywania pracy
duszpasterskiej. Dziękujemy za
naukę, którą nam szczerze głosisz
przy świętym ołtarzu.
Szczęść Boże!
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni
z par. św. Rocha w Grandziczach

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi
Wieliwisowi z okazji Imienin
przesyłamy serdeczne życzenia:
zdrowia, radości, optymizmu,
nadziei i opieki św. Patrona.
Niech Cię zawsze otaczają
promienie Bożego miłosierdzia,
Duch Święty obdarza swymi
łaskami, a Matka Boża
nieustannie się Tobą opiekuje.
W tym szczególnym dniu
dziękujemy Panu Bogu za Twoje
życie, za oddaną służbę ludziom,
dobre serce i miłość do nas.

Z szacunkiem i wdzięcznością wierni
z par. św. Rocha w Grandziczach

Kochanej Siostrze Annie
z okazji Imienin przesyłamy
serdeczne życzenia. Niech
Bóg wszechmogący otoczy Cię
swym miłosierdziem i dobrocią,
obdarzy pokojem i mocnym
zdrowiem. Matka Boża i święta
Patronka niech bronią przed
wszelakimi nieszczęściami
i niestrudzenie trzymają w swej
opiece. Spełnienia marzeń
i życzliwych ludzi obok.
Szczęść Boże!

Wdzięczni parafianie kościoła
Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi
Subielowi z okazji wybrania na
dziekana dziekanatu iwiewskiego
oraz nadchodzących Imienin
przesyłamy wiązankę szczerych
życzeń. Z całego serca życzymy,
aby trud walki z codziennością
uskrzydlał Cię i pomagał
rozpoznać piękność i głębię
dzisiejszego skomplikowanego
życia. Niech Matka Boża otacza
Cię nieustanną opieką i pokojem
w sercu, a miłosierny Bóg
wynagrodzi miłością i światłem,
aby Twoja droga kapłańska była
szczęśliwa i błogosławiona,
a każdy dzień – pogodny, ciepły
i radosny. Mocnego zdrowia,
cierpliwości, wytrwałości, sił
i sukcesów w służbie Bogu
i ludziom. Niech Duch Święty
wzmocni duszę i ciało, a praca
przynosi obfite plony. Z całego
serca dziękujemy za szczerą
modlitwę i oddaną pracę w parafii
i dziekanacie.

Wdzięczni parafianie kościoła
Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu z okazji
Imienin życzymy mocnego
zdrowia, sił i cierpliwości na
tej niełatwej drodze, do której
powołał Cię Pan Bóg. Krocz nią
mężnie i wiernie, napełniony
Bożą mądrością
i świętym zapałem. Oddajesz
nam wszystko: swe młode lata,
zdrowie, zdolności, serce, aby
pojednać nas
z Bogiem i przybliżyć do Niego.
Szczerze Ci za to dziękujemy.
Niech Najświętsza Maryja
Panna przytuli Cię do swego
matczynego serca, niech Jezus
ześle swe błogosławieństwo,
a nasza modlitwa doda
potrzebnych sił.

Ze szczerą modlitwą parafianie
z Rohotna

Czcigodnemu o. Edwardowi
Petelczycowi z okazji
30. Urodzin z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
niegasnącego zapału w szczerej
posłudze Bogu i ludziom, opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Niech uśmiech zawsze gości na
Twej twarzy, a obok będą
życzliwi ludzie.
Mama z najbliższą rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Myślukowi z okazji
Imienin przesyłamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń:
dobrego zdrowia, obfitych łask
Bożych, opieki Najświętszej
Maryi Panny i świętego Patrona,
a także życzliwych ludzi obok.
Dziękujemy Księdzu za czułe
serce, troskę o parafian
i świątynię. Szczęść Boże!

Wdzięczni parafianie ze wsi
Szembielowce

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi
Myślukowi z okazji Imienin
życzymy mocnego zdrowia, wielu
łask Bożych, obfitych darów
Ducha Świętego i opieki Matki
Najświętszej. Niech każdy dzień
przynosi szczęście, w każdej
chwili codzienności znajdują się
dobro i radość, a w sercu zawsze
mieszka wiara i miłość.

Z darem modlitwy Rada Parafialna
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