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Wierna aż po krzyż

Tradycja chrześcijańska ukazuje nam Marię Magdalenę jako pokutnicę.
na stronie
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Od Białorusi
do Szwajcarii.
Czy sprawdza się
powszechność Kościoła?

Obok pomnika pomordowanych mieszkańców Grodna i Lipska w lesie naumowickim

13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi szereg
ofiar II wojny światowej z Białorusi: marianów z Rosicy, franciszkanów
z Iwieńca, Mariannę Biernacką i innych. Ich historie są bardzo podobne –
wszyscy zgłosili się, by ich rozstrzelano zamiast innych ludzi.
na stronie

Mieszkanka Grodna o doświadczeniach praktykowania wiary w Szwajcarii.
na stronie
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Prywatna szkoła
podstawowa „Światło
wiedzy” w Mińsku

Trwa rekrutacja uczniów klas 2-4. Wybitni
nauczyciele, wiele talentów i wysokiej jakości
edukacja po białorusku. Zapraszamy!
na stronie

7

3

„CHCIAŁABYM ZOBACZYĆ MOJE
PRACE OCZAMI INNYCH” –

JADWIGA SIEŃKO, ARTYSTKA PISZĄCA IKONY

Bóg Wszechmogący daje Jadwidze chęć do pracy i chęć tworzenia

W dniach 12-18
czerwca 2021 roku
pielgrzymi
samochodami przewieźli
po Białorusi osiem
kopii obrazów Matki Bożej ze znanych
sanktuariów w kraju.
Napisała je artystkaprojektantka Jadwiga Sieńko z Mołodeczna na prośbę
inicjatora pielgrzymki ks. kanonika Władysława Zawalniuka.
na stronie
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Aktualności

SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!

Od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę. Historia Kościoła naznaczona jest krwią męczenników.
XX wiek określany bywa „stuleciem męczenników”, gdyż nigdy wcześniej za wiarę
nie zginęło tak wiele osób, w tym także na naszej ziemi.
Męczeństwo nie oznaczało jednak dla wierzących ani wyroku losu, który
w pewnych okresach historycznych stawał się nieuchronny, ani też znoszenia
bezcelowego cierpienia, które nikomu by nie służyło. Rozumiane było natomiast
jako ideał: najbardziej radykalna możliwość naśladowania Chrystusa. Chcieli być
wierni Jezusowi i Jego Ewangelii aż do końca, realizując swoje powołanie, praktykując wiarę, czyniąc miłosierdzie, działając na rzecz pokoju, służąc bliźnim
niezależnie od niebezpieczeństw.
Męczennicy uczą nas dzisiaj, że bogactwa i zaszczyty nie mają wielkiego znaczenia, lecz jedynym prawdziwym skarbem człowieka powinien być Chrystus.
Oddając cześć męczennikom drugiej wojny światowej, prośmy Boga, abyśmy potrafili zachować otrzymaną wiarę, która jest naszym prawdziwym skarbem!
12 lipca

Wspomnienie św. Brunona
Bonifacego z Kwerfurtu

Bruno, urodzony w możnej rodzinie niemieckiej w 974 roku, był
w młodości kapelanem cesarza Ottona III. Wstąpił do benedyktynów
w Rzymie i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda
w Pereum pod Rawenną. Wysłany
przez papieża Sylwestra II na czele
misji do Prus, otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W 1008 roku
dotarł do Prus, gdzie w następnym
roku poniósł śmierć męczeńską wraz z
18 towarzyszami w ziemi Jadźwingów.

15 lipca

Wspomnienie św. Bonawentury, Biskupa i doktora Kościoła.

Bonawentura urodził się około
1218 roku w Bagnoregio we Włoszech. Studiował filozofię i teologię
w Paryżu. Po otrzymaniu stopnia
mistrza wykładał te dyscypliny swoim współbraciom w Zakonie Braci
Mniejszych. Wybrany generałem
Zakonu rządził mądrze i roztropnie.
Został mianowany kardynałem i biskupem Albano. Zmarł w 1274 roku
podczas soboru w Lyonie. Napisał
wiele znakomitych dzieł z zakresu
filozofii i teologii.

16 lipca

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel.
Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej wiąże się z objawieniami,
jakie otrzymał generał zakonu karmelitańskiego Szymon Stock w 1251
roku. Matka Najświętsza miała mu
wręczyć szkaplerz, dając jednocześnie obietnicę, że wszyscy, którzy
będą go nosić, unikną kary potępienia. Dla całego Kościoła święto
to zatwierdził papież Benedykt XIII
w 1726 roku.

22 lipca

Święto św. Marii Magdaleny.

Magdalena, wierna uczennica
Chrystusa, była przy Jego śmierci i
pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia
paschalnego (por. Mk 16, 9). Jej kult
w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu
Matki Bożej Miłosierdzia do którego należała św. Siostra Faustyna, a
szczególnie dziewczętom i kobietom
potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują
się siostry.

23 lipca

Święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy.

Brygida urodziła się w 1303 roku
w Szwecji. Jako młodą dziewczynę
wydano ją za mąż. W małżeństwie
miała ośmioro dzieci, które bardzo starannie wychowała. Należała
do III Zakonu św. Franciszka. Po
śmierci męża zapragnęła życia bardziej ascetycznego, niż prowadziła w
świecie. Założyła nowy zakon i udała się do Rzymu. Napisała wiele dzieł
mistycznych, w których opowiada
o swoich przeżyciach i objawieniach.
Zmarła w Rzymie w 1373 roku.

WIERNA
AŻ PO
KRZYŻ
ciąg dalszy ze str. 1

Kilka lat temu, dokładnie w 2016 roku, wspomnienie św. Marii Magdaleny zostało podniesione do rangi święta. Jest to dla nas ważna wskazówka i podpowiedź, abyśmy w tej świętej szukali szczególnego
wzoru chrześcijańskiego życia. Najczęściej Maria
Magdalena ukazywana jest jako apostołka apostołów i zwiastunka zmartwychwstania.
Ks. Jerzy Martinowicz

M

oże warto zauważyć
również inny wymiar
jej życia, który potrzebny jest w naszych czasach, a niestety jest on niedoceniany, jest to czynienie
pokuty. Tradycja chrześcijańska ukazuje nam Marię Magdalenę właśnie jako pokutnicę, która gdzieś w surowej

aby odwdzięczyć się za tak
wielką łaskę. Z tego powodu
wiernie od tej pory chodziła
za Chrystusem, usługiwała
Mu i była wierna aż po krzyż.
Wdzięczna miłość sprawiła,
że jako pierwsza udała się
do grobu Nauczyciela w poranek wielkanocny.
Bazując na Tradycji mo-

Św. Maria Magdalena jest patronką zakonów
kobiecych, a także dzieci, które mają trudności
z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.
pustelni spędza swoje życie i
oddaje się różnym umartwieniom. Taki obraz tej świętej
wynika z zapisów ewangelicznych, w których mowa
jest o tym, że po swym zmartwychwstaniu,
wczesnym
rankiem w pierwszy dzień
tygodnia, Jezus ukazał się
najpierw Marii Magdalenie,
z której wyrzucił siedem
złych duchów (por. Mk 16, 9).
Możemy tylko wyobrazić
sobie, jakie było jej życie,
gdy była opętana aż przez
tyle demonów. Dlatego też
po wyrzuceniu ich przez Jezusa, Magdalena z pewnością
nie mogła znaleźć sposobów,

żemy wnioskować, że po
wniebowstąpieniu Pana Jezusa Maria oddała się pokucie,
która miała chyba wymiar
radowania się otrzymanym
darem i zadośćuczynienia
za popełnione grzechy. Taką
postawę może w człowieku
wzbudzić tylko Duch Święty.
On też może dać siły, aby takie życie prowadzić.
Otwarcie się na działanie Ducha Świętego w swoim
życiu będzie prowadzić nas
najpierw do zobaczenia, ile
zawdzięczamy Panu Bogu,
ile łask nieustannie od Niego
otrzymujemy. Z drugiej strony Duch Święty pomaga nam

wikipedia.org

kalendarz

Tycjan, Maria Magdalena, 1565 r.

zrozumieć, jak marnujemy
często te Boże dary, wybierając grzech. Miłość, jaką Pan
Bóg nas obdarowuje, będzie
nas skłaniać, abyśmy za wzorem Marii Magdaleny, zaczęli
żyć duchem pokuty i zadośćuczynienia za grzechy swoje i
innych.

swoich możliwości podejmować inne formy pokuty: post
o chlebie i wodzie, dodatkowe umartwienia (ograniczenie telewizji, internetu, komórki, słodyczy). Gdy pozwolimy prowadzić się Duchowi
Świętemu, to On nam podpowie, co możemy uczynić

Święto św. Marii Magdaleny obchodzimy 22 lipca.
Może trzeba więc zacząć
od najprostszej rzeczy: wrócić do solidnego traktowania
postu piątkowego, czyli powstrzymania się od pokarmów mięsnych w każdy piątek
w ciągu całego roku, a nie tylko w czasie Adwentu i Wielkiego Postu. Takie wyrzeczenie wydaje się być bardzo
skromną formą postu. Można
też, według właściwej oceny

w tym względzie. Tym bardziej, że dzisiejszy świat ma
nam wiele do zaproponowania, z czego nie wszystko służy naszemu rozwoju duchowemu.
Naśladujmy więc Marię
Magdalenę, która tak ukochała Pana Boga, że nie bała
się pokutować za swoje grzechy, aby w tej miłości jeszcze
się bardziej udoskonalić.
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Z życia Kościoła

HISTORYK O ROZSTRZELANIU BŁ. MARIANNY BIERNACKIEJ:

„STAŁA SIĘ PRZYKŁADEM ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA,
NASZEGO MIEJSCOWEGO MIESZKAŃCA WSI”
ciąg dalszy ze str. 1

Wraz z historykiem Dmitrijem Lucikiem przyglądamy
się okolicznościom
rozstrzelania jedynej świeckiej osoby
z listy męczenników
II wojny światowej –
bł. Marianny Biernackiej.
Artem Tkaczuk

– W swoich pracach wspomina Pan historię wielodzietnej
rodziny Józefa Wiewiurskiego z Grodna. Miał też zostać
rozstrzelany w 1942 roku, ale
grodnianin Jan Kochanowski
poprosił, żeby go rozstrzelano
zamiast Józefa. I tak się stało.
Jak Pan myśli, dlaczego właśnie
czyn bł. Marianny Biernackiej
zwrócił uwagę Kościoła?
– Też o tym myślałem. Po
pierwsze, jest kobietą. Po drugie, wydaje mi się, że Kochanowskiemu było trochę łatwiej:
był jednak sam, a jego życie należało tylko do niego. Ponadto
Marianna była najprawdopodobniej kobietą religijną. Ten
czyn w tradycji chrześcijańskiej
jest bardzo narzucony kanonom. A Kochanowski, jak dla
mnie, był człowiekiem nauki.
Postąpił zgodnie z sumieniem,
jak prawdziwy mężczyzna. Zawsze mówię, że łatwiej jest żołnierzowi zrobić coś takiego –
rzucić się na ambrazurę, oddać
życie.
Łatwiej jest to zrobić na
oczach innych: czujesz się jak
bohater przynajmniej w tych
ostatnich chwilach swojego życia. I o wiele trudniej jest zdecydować się na coś takiego na
osobności, gdy na pewno nikt
o tym nie wspomni i nie dowie się (bł. Biernacka poprosiła
o rozstrzelanie jej zamiast synowej praktycznie bez świadków –
uw. autora).
Dlatego Marianna Biernacka
stała się przykładem zwykłego
człowieka, naszego miejscowego mieszkańca wsi, dla którego słowa Pisma Świętego były
bardzo ważne. Moim zdaniem
była moralnie gotowa na taki
czyn. Kochanowski był nieco w
innej sytuacji. Ale to wszystko
oczywiście są tylko moje interpretacje.
– Czy dobrze rozumiem, że
te historie to tylko wierzchołek
góry lodowej? Prawdopodobnie jest ich o wiele więcej. Wiele
informacji się gubi z powodu
braku dokumentów i tego, co
wiemy o nich głównie z relacji
świadków. Nawet o Biernackiej dowiedzieliśmy się przede
wszystkim z opowieści synowej,
zamiast której zechciała pójść
na rozstrzelanie?
– Tak, ma Pan rację.
– Te historie są podobne,
ale to przypadek bł. Marianny
wpadł w świadomość i pamięć
ludzi. Jej historia nie poszła
w niepamięć, i dotarła do lat
90. XX wieku, gdy odbyła się
beatyfikacja. A z innymi przypadkami, w tym z historią Jana
Kochanowskiego, tak się nie
stało. Dlaczego?
– Być może chodzi o to, że
Kochanowski był człowiekiem
miasta. A Grodno w tamtych
czasach doświadczyło wielkich
perturbacji: zmiany paradyg-

Dymitr Lucik – historyk, nauczyciel historii
w grodzieńskim Gimnazjum nr 4, autor ośmiu
książek i kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych. Specjalizuje się w historii wojskowości. Ojciec dwojga dzieci, praktykujący prawosławny wierny.
matu, ideologii. Faktycznie to
była Polska, później półtora
roku rządów sowieckich, potem
okupacja, potem znowu władza
sowiecka. Dlatego miasto bardzo się zmieniło. Oznacza to, że
Grodno z lat 50. XX wieku jest
zupełnie innym Grodnem niż to,
co było w latach 30. XX wieku.
Zupełnie inny świat. Wydaje mi
się, że otoczenie Kochanowskiego po prostu zniknęło. Został
rozstrzelany, a reszta... Ktoś nie
przeżył wojny, ktoś wyjechał,
ktoś trafił do obozów.
Marianna Biernacka była
osobą wiejską, bardziej tradycyjną. Jej świat pozostał, tradycje
zostały zachowane i przekazane,
do pewnego stopnia wypiastowane. Być może było to wspierane przez księży, Kościół. Jednak
jednoznacznie wszystko utrwaliło się w pamięci ludzi.
– Wywieziono ludzi na rozstrzelanie na drugi fort. Jako
jeden z argumentów podaje
Pan wygodę dojazdu. Wydaje
się jednak, że wciąż jest wystarczająco daleko od miasta.
Ponadto w drodze do drugiego
fortu jest wiele lasów. Dlaczego zostało wybrane właśnie to
miejsce?
– Odległość do fortu jest
naprawdę niewielka. To 15-20
minut samochodem w jedną
stronę. Wszystko trwało około godziny. Teren był opuszczony, można było podjechać
faktycznie do samego miejsca
rozstrzelania – i nikt nie zobaczy, nikt nie usłyszy. Miasto nie
wchodziło w grę, ponieważ jest
tu wielu ludzi. Na Foluszu znajdował się Stalag (obóz jeniecki)
– tam nie rozstrzeliwano. Las
był również niewygodną opcją: trzeba tam kopać, chować,
zasypiać. Na fortach jest duży
rów, w którym łatwiej jest ukryć
zbrodnie: wystarczy przysypać
ziemią – i tyle. Prawdopodobnie karni po egzekucjach opuszczali wartę. W lesie trudniej to
wszystko prześledzić. Dlatego,
moim zdaniem, drugi fort był
całkiem logicznym miejscem
do tych celów.
– Historycy twierdzą, że
Biernacką nie rozstrzelano

od razu. Przez kolejny tydzień
lub dwa została wraz z innymi
aresztowanymi przetrzymywana w więzieniu w grodzie. Dlaczego?
– Trudno powiedzieć. Rozumiem, że doszło do zabójstwa
jakiegoś Niemca, a ludzi zabrano
jako zakładników. Zapowiedzieli, że jeśli pojawi się morderca, wszyscy zostaną zwolnieni.
Prawdopodobnie miał być na to
wyznaczony jakiś termin. Musieli więc poczekać kilka dni.
Oczywiste jest, że nie prowadzono żadnych procesów prawnych.
– Chodzi o budynek więzienia, który dziś znajduje się
w centrum Grodna?
– Pewnie tak.
– Wychodzi na to, że ludzi
wywieziono na rozstrzelanie
ulicą Batorego, obok kościoła
katedralnego, po Starym moście?
– Tak. I ulicą Sowieckich Pograniczników, która leży dalej
w tym kierunku.
– To droga o bardzo smutnej
historii, rodzaj ostatniej drogi.
– W pewnym sensie jest to
droga śmierci. Nie wiemy nawet, ile osób mogli przewieźć
nią na rozstrzelanie. Jest liczba
3 tysięcy, ale jest bardzo abstrakcyjna. A dokładnie wiadomo, że drugi fort był miejscem,
w którym przeprowadzono
jedne z najbardziej masowych
egzekucji okresu okupacyjnego
w okolicy Grodna.
– Jak ludzie żyli w tamtych
czasach?
Prawdopodobnie
mieszkańcy wiedzieli o rozstrzelaniach. Zabijano całe rodziny.
– To wszystko jest bardzo indywidualne. Myślę, że zna Pan
twórczość Rusłana Kulewicza.
Znalazł sporo osób, które pozostawiły wystarczająco dużo
wspomnień o Grodnie. Komuś
żyło się bardzo źle, komuś mniej
więcej, może nawet lepiej niż za
rządów sowieckich.
– Krótko mówiąc, życie toczyło się dalej. Obok wozili ludzi
na rozstrzelanie, a wielu było
w stanie jakoś się do tego przystosować.
– Okupacja na wschodniej
Białorusi i w Mińsku bardzo

różniła się od okupacji na zachodzie kraju. Wiąże się to
z działalnością partyzantów
(ich obecnością lub brakiem),
władz lokalnych, Niemców, którzy tu rządzili. Gdzieś spalali
wioski, ale gdzieś nie. W Grodnie
też wszystko działo się indywidualnie.
Niemniej jednak okupacja
nazistowska była czasem bardzo
trudna dla większości ludności.
Człowiek mógł być niewinny,
ale mógł zostać zatrzymany jako
zakładnik, a następnie rozstrzelany. To nie dawało ludziom
spokojnie żyć. Wszędzie panował ciągły strach – każdego dnia
i każdej nocy.
– Tuż po wojnie władze radzieckie nie postawiły pomnika
na drugim forcie. Pojawił się
tam znacznie później. W czym
rzecz, jak Pan myśli?
– Według faktów, które poznałem, zaraz po wojnie w naszej miejscowości pomniki mało
gdzie się pojawiały. Nawet bohaterskie punkty graniczne Wiktora Usowa, Aleksandra Kiżewatowa nie zostały uwiecznione.
Minął wystarczająco długi okres,
zanim zaczęto wracać do pamięci o wojnie, a uszanowania ludzi
zaczęły się gdzieś na przełomie
lat 50. i 60. XX wieku.
W naszym przypadku nie jest
to wyczyn wojskowy i nie armia
radziecka, ale po prostu miejscowi, poza tym nie do końca
Białorusini – nie jest jasne, kto i
co. Kochanowski i reszta w ogóle
byli Polakami. Nie zupełnie pasowało to do władzy radzieckiej,
jak rozumiem. Nawet gdy pomnik został postawiony na drugim forcie, był postrzegany jako
uczczenie pamięci poległych
jeńców wojennych, obywateli
radzieckich. Nie z tym przesłaniem, jak to było w rzeczywistości.
– W czasach sowieckich
na drugim forcie odbywały się
spotkania młodzieży polskiej i
białoruskiej.
– Tak, w latach 80. XX wieku.
– Religijny i narodowy czynnik wydarzeń z lipca 1943 roku
został przemilczany, dobrze rozumiem? Tam też rozstrzelano
księży katolickich…
– Tak, oczywiście. Kontekst
religijny i nie mógł zaistnieć. Pojawił się już po 1990 roku. Jednak
wyciągam wnioski tylko na podstawie posiadanych informacji.
Biorę pod uwagę, że prawdopodobnie dużo o czym nie wiem.
– Drugi fort jest dosłownie
„oblany” krwią. Toczyły się tam
aktywne walki podczas I wojny
światowej, sowiecko-polskiej,
II wojny światowej, tam rozstrzeliwano w okresie okupacyjnym. Wydaje się, że uznanie
Marianny Biernackiej za błogosławioną jest pozytywnym
krokiem dla lokalnej pamięci
historycznej w ogóle. Za jej historią od razu wychodzą na powierzchnię tysiące innych…
– Popieram wszelkie inicjatywy związane z uszanowaniem
ludzi, którzy zginęli podczas
wojny. Każdego człowieka. Nonsens jest tylko, że na naszym
drugim forcie zginęło tak wielu
ludzi, a w czasach radzieckich
nawet nie wydano na ten temat
żadnej broszury, nie przeprowadzono żadnych badań. Taka
nieuwaga jest dla mnie bardzo
dziwna. Gdyby nie ten radziecki
pomnik, w rzeczywistości nic
by tam nie było. W literaturze i
książkach o drugim forcie nikt
nic nie wspominał.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Nowa książka
o odrodzeniu Kościoła
po rozpadzie ZSRR

W Rzymie zaprezentowano
książkę „Jan Paweł II i Kościół
katolicki w Związku Radzieckim
oraz w krajach powstałych po jego
rozpadzie” (Giovanni Paolo II e la
Chiesa cattolica in Urss e nei Paesi
sorti dalla sua dissoluzione).
Książka ukazała się w roku
stulecia urodzin św. Jana Pawła II
pod redakcją ks. Jana Mikruta, teologa i historyka, profesora Wydziału Historii i Dóbr Kulturalnych
Uniwersytetu
Gregoriańskiego.
Powstała jako owoc długich badań archiwalnych i pokazuje rolę
Papieża w odrodzeniu Kościoła
na terenie byłego ZSRR.
Ks. Mikrut zauważył, że ważną rolę dla odrodzenia Kościoła
na terenie byłego Związku Radzieckiego odegrały inicjatywy,
dokumenty i encykliki Jana Pawła
II, a także nawiązanie stosunków
dyplomatycznych między Stolicą
Apostolską a tymi republikami.

Rada Kardynałów
debatowała nad
rozwojem synodalności

W wirtualnej formie odbyło
się kolejne posiedzenie Rady Kardynałów w sprawie pomocy Ojcu
Świętemu w zarządzaniu Kościołem i przygotowaniu projektu reformy Kurii Rzymskiej.
Franciszek zwrócił uwagę na
znaczenie procesów synodalnych
odbywających się na szczeblu
diecezjalnym i krajowym, podkreślając, że muszą one znaleźć odzwierciedlenie w zainicjowanym
niedawno powszechnym procesie
synodalnym. Rada wyraziła również zadowolenie z ostatniego
raportu „Moneyval” i postępów
poczynionych w zakresie nadzoru ekonomicznego i finansowego
Stolicy Apostolskiej.
Kolejne spotkanie Rady Kardynałów zaplanowano na wrzesień.

Dziekan kolegium
kardynalskiego
w sprawie ustawy
o homotransfobii

Kardynał Giovanni Battista Re,
dziekan kolegium kardynalskiego,
uważa, że włoski projekt ustawy
o homotransfobii pod pretekstem
ochrony środowiska LGBT poważnie ograniczy możliwość jakiejkolwiek dyskusji na ten temat.
Stolica Apostolska skierowała
do włoskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych notę werbalną, która sygnalizuje, że przyjęcie takiego
prawa naruszyłoby gwarantowane
przez konkordat prawa w zakresie
wolności słowa, opinii i edukacji.
Kardynał Re zapewnił, że
wbrew medialnym spekulacjom
propozycja złożenia noty werbalnej wyszła od Papieża. Hierarcha
podkreślił, że w tej kwestii Stolica
Apostolska dąży do dialogu z włoskim rządem, ponieważ rola katolicyzmu we Włoszech jest szczególna i niezaprzeczalna.

Intencje modlitewne
na lipiec
powszechna

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych,
gospodarczych i politycznych byli
odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił wypoczywającym, pielgrzymującym i odprawiającym rekolekcje.
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BISKUPI Z GRODNA WZIĘLI UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH
KU CZCI MATKI BOŻEJ BUDSŁAWSKIEJ

W dniach 2-3 lipca w Budsławiu odbyły się tradycyjne
uroczystości ku czci Matki Bożej. W tym roku z powodu
pożaru bazylika została zamknięta, a cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny został umieszczony na ołtarzu polowym, aby wszyscy pielgrzymi mieli okazję go uczcić i złożyć
Matce Bożej swoje prośby.
Ks. Jerzy Martinowicz

W

głównej Mszy świętej,
której przewodniczył
nuncjusz
apostolski
na Białorusi abp Ante Jozić,
uczestniczyli także hierarchowie z Grodna: biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz i
wikariusz generalny diecezji
grodzieńskiej biskup Józef Staniewski. W Eucharystii uczestniczyło kilka tysięcy wiernych
z całej Białorusi i z zagranicy.

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

W homilii nuncjusz apostolski zauważył, że sanktuarium w Budsławiu ze swoim
cudownym obrazem, od wieków każdego roku inspiruje wielu wierzących z całego
kraju, dając im nową siłę duchową do przezwyciężenia
trudności życiowych i coraz
większego zbliżenia się do
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
świata i wszystkich ludzi.

Jak dodał przedstawiciel
papieża Franciszka, sanktuarium to „stało się życiodajnym
źródłem, które zaspokoiło
pragnienie wszystkich pokoleń narodu chrześcijańskiego
wartościami nieprzemijalnymi – wartościami, które inspirują wiernych do stawania się
żywą Ewangelią dla każdego
naszego bliźniego”.
Ze słów arcybiskupa, odwiedzając Budsław, on w szczególny sposób modli się o pokój i zgodę w naszym kraju,
aby z Bożą pomocą i poprzez
wstawiennictwo Matki Bożej
Budsławskiej udało się pokonać wszystkie podziały i ustanowić w kraju prawdziwą kulturę braterstwa i solidarności.

Kościół powszechny

P O L S K A. Organizatorzy zgłosili w sumie 34 pielgrzymki, które mają w lipcu dotrzeć pieszo lub dojechać na Jasną
Górę. Łącznie do Częstochowy dotrze ok. 4,9 tys. osób. Piesze pielgrzymki, których według oficjalnych danych było
w 2020 roku 160, wędrowały do Częstochowy albo w systemie
sztafetowym, albo w grupach o ograniczonej liczbie pątników
lub w formie reprezentacji kapłanów. Przybyło także wiele
mniej licznych, rodzinnych i indywidualnych grup pieszych,
niezgłoszonych w klasztorze.
H I S Z P A N I A. Hiszpańska Konferencja Biskupia i liczne
organizacje katolików świeckich w tym kraju skrytykowały
przedstawiony przez rząd projekt ustawy dotyczącej zmiany
płci przez osoby transseksualne. Dokument ten, zwany „ustawą trans”, przewiduje możliwość zmiany płci na inną niż biologiczna jedynie na podstawie woli zainteresowanej osoby,
bez konieczności poddania się terapii hormonalnej, konsultacji medycznej czy procedurze sądowej. „Ten projekt «ustawy trans» przekształca uczucie w kategorię prawną” – ocenił
sekretarz generalny episkopatu Hiszpanii bp Luis Argüello,
zaznaczając, że w razie zatwierdzenia nowego prawa przez
parlament „życzenie osób nabierze mocy prawnej w sposób
subiektywny”.
F R A N C J A. Biskupi Francji wskazali na konieczność
wielkiej wrażliwości sumień i osobistej odpowiedzialności,
po uchwaleniu przez Zgromadzenie Narodowe nowej postaci
ustawy bioetycznej. Przewiduje ona m.in. udostępnienie zapłodnienia in vitro dla par lesbijskich i samotnych kobiet oraz
tworzenie chimer ludzko-zwierzęcych w celach badawczych.
Oświadczenie w imieniu Kościoła wydał przewodniczący episkopatu Francji abp Éric de Moulins-Beaufort. Jego zdaniem
nowa ustawa jest wyrazem zwycięstwa ideologii nad pojęciem
godności osoby ludzkiej, należnej każdej ludzkiej istocie.
W Ł O C H Y. Caritas Włoch organizuje korytarze humanitarne przy ścisłej współpracy z episkopatem tego kraju, przedstawicielami rządu oraz Wysokim Komisarzem
ds. Uchodźców ONZ. Do Rzymu dotarły właśnie kolejne rodziny z dziećmi pochodzące z Sudanu, Erytrei, Kamerunu i
etiopskiego regionu Tigraj. „Wszyscy czasowo mieszkali
w oenzetowskim obozie dla uchodźców w Nigrze” – poinformował Oliviero Forti, odpowiedzialny za pomoc uchodźcom
w Caritas Włoch. Analogiczną inicjatywę korytarzy humanitarnych organizuje Wspólnota św. Idziego. Dzięki jej staraniom, bez narażania życia w przeprawie przez morze, dotarło
do Włoch ponad 2 tys. osób.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

KRZEMIENICA. CUD WŚRÓD WZGÓRZ
W

ieś Krzemienica choć
położona jest w rejonie zelwieńskim, to
można ją śmiało zaliczyć do historycznej Wołkowyszczyzny.
Powiat wołkowyski istniał bowiem w mniej lub bardziej niezmienionych granicach od XVI
wieku aż do 1939 roku. Hojnie
usiane krzemieniem wzgórza
(stąd nazwa – Krzemienica)
nie wydają się być szczególnie
urodzajne, ale już 500 lat temu
Krzemienicę określano jako
bogaty dwór wielkiego księcia,
który dzięki fundacji Zygmunta
Starego dostarczył proboszczowi wołkowyskiemu dziesiątki
beczek żyta, jęczmienia i gryki. Od około lat 60. XVI wieku
Krzemienica znalazła się w rękach przedstawicieli szlacheckiego rodu Wolskich. Wolscy
wiernie służyli Rzeczypospolitej na polach bitew, wysyłając
do wojska ze swoich posiadłości 24 jeźdźców i 11 żołnierzy pieszych. Będąc oddanymi katolikami Wolscy zadbali
również o wzniesienie jednego
z pierwszych murowanych kościołów na Wołkowyszczyźnie.
Kasztelan witebski i marszałek wołkowyski Mikołaj Wolski
wraz z żoną Barbarą w 1617
roku zaprosili do Krzemienicy
zakonników z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
Był to zakon żebraczy, którego
działalność opierała się na regułach św. Augustyna.
W maju 1619 roku położono
pierwszy kamień pod murowany kościół i drewniany klasztor.
Wolscy podpisali akt fundamentalny, przekazując klasztorowi folwark Ostrowszczyznę

i wieś Martynowicze. Inwestorzy niestety nie doczekali się
zakończenia budowy. W 1621
roku zmarł Mikołaj Wolski, a
dwa lata później jego żona Barbara. Ich syn Kazimierz przez
kilka dziesięcioleci zmagał
się z długami, stracił majątek,
ale jednak nie tylko ukończył
kościół, ale także wzniósł murowany budynek klasztoru, co
pozwoliło kanonikom laterańskim posługiwać w Krzemienicy do 1832 roku, utrzymując
przy klasztorze szpital dla osób
starszych i chorych, szkółkę dla
dzieci i bardzo przyzwoitą, jak
na tamte czasy, bibliotekę. Nawiasem mówiąc, przez pewien
czas szkółką i szpitalem opiekowały się grodzieńskie zakonnice brygidki. Majątek Krzemienicę przekazała brygidkom
krewna Wolskich Aleksandra
Wesołowska z rodu Sobieskich,
która wykupiła go od Kazimierza Wolskiego wraz z długami.
W funduszach Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego
przechowywane jest obecnie
całe archiwum dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą sióstr brygidek. Wielokrotnie wymieniane są w nim
Piaski, Rogoźnica, Krzemienica, a także znajdujące się tam
młyny, browary, karczmy.
Kościół św. Jerzego w Krzemienicy jest rzadkim przykładem architektury późnego renesansu na naszych ziemiach.
W budowie świątynia jest typowo gotycka, jednak od razu
zwraca uwagę jej główna fasada z wykończonymi niszami.
Jest to najbardziej jaskrawy

А. Waszkiewicz

Andrzej Waszkiewicz

Nowoczesny wygląd parafialnej świątyni w Krzemienicy

znak renesansu w świątyni.
Biorąc pod uwagę klasycystyczny styl i barokowe ołtarze, możemy śmiało powiedzieć, że
według kościoła w Krzemienicy można studiować historię
architektury Białorusi. Widać
tu zarówno rękę mistrzów, być
może nawet krakowskich, jak i
lokalne wpływy. Jednak głównym arcydziełem kościoła, unikalnym nie tylko dla Grodzieńszczyzny, ale także dla całego
naszego kraju, jest wykonany
z czarnego marmuru pomnik
fundatorów kościoła Mikołaja i
Barbary Wolskich, postawiony

przed 1639 rokiem. Przed krzyżem klęczą Mikołaj w zbroi
rycerskiej i Barbara w stroju
zakonnym. Inskrypcja po łacinie zachęca do pamiętania
o znanym na ziemiach włoskich
i niemieckich wiernym katoliku
i rycerzu Mikołaju Wolskim,
który zmarł, nie dożył nawet
czterdziestu lat, jednak zdążył
wraz z żoną zrobić wiele dobrego. Stojąc przed tym pomnikiem, myślisz o wielu rzeczach:
o tym, jak te kościoły i pomnik
przetrwały w burzliwych czterech wiekach naszej historii,
o życiu człowieka, który, żyjąc

nie tak długo, pozostawił tak
dobrą pamięć o sobie. Nawiasem mówiąc, tak się złożyło,
że historia zachowała dla nas
nie tylko portrety rzeźbiarskie Wolskich na pomniku, ale
także duże malarskie portrety
Aleksandry Wesołowskiej i jej
męża Krzysztofa, które obecnie
znajdują się w stałej ekspozycji
Narodowego Muzeum Sztuki
Republiki Białorusi w Mińsku.
Będziemy też pamiętać o tych
ludziach, którzy tak doskonale posługiwali Bożemu dziełu
na naszych ziemiach.

www.slowo.grodnensis.by
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„CHCIAŁABYM ZOBACZYĆ MOJE PRACE OCZAMI
INNYCH” – JADWIGA SIEŃKO, ARTYSTKA PISZĄCA IKONY
ciąg dalszy ze str. 1

Projekt powstał jesienią 2020 roku. Przed nowym
rokiem artystka oddała szkice przyszłych obrazów, ale
dopiero w kwietniu otrzymała telefon od ks. Władysława: „Pani Jadwigo, zabieramy się do pracy!”. Na prośbę biskupa Kazimierza Wielikosielca do sześciu napisanych kopii dodano obraz Matki Bożej Brzeskiej, a
w ostatniej chwili Matkę Bożą Kongregacką z Grodna.
Olga Sielicka

PIERWSZY
OBRAZ – POCZĄTEK
DROGI
Jadwiga Sieńko – malarka
i ikonopisarz. Swoją pierwszą
dużą pracę – „Serce Maryi” –
napisała w wieku 20 lat. Rama
do płótna została wykonana
przez tatę-stolarza. Obraz malarka podarowała kościołowi
w miejscowości Kraśne, w rejonie mołodeczańskim, gdzie
przez wiele lat wisiał na jednym z głównych miejsc – obok
ambony, a później został przewieszony na kolumnę.
Swoją świadomą działalność twórczą Jadwiga rozpoczęła w 1997 roku w księdze
prawosławnej w Mińsku. Zobaczyła ogłoszenie o współpracy
z malarzami ikon i przyjechała do stolicy. Artystkę pobłogosławił metropolita Filaret,

dodawana złota farba, nakłada
się ją tylko na suchą warstwę.
Ponownie pisana jest cienka
warstwa: rumieniec, małe rysy.
Przed ostatnim etapem płótno
musi schnąć przez dwa dni, a
dopiero potem zostaje pokryte lakierem artystycznym, aby
wyrównać powierzchnię i zachować farby olejne.
Aby oczy się nie męczyły,
w porze lunchu artystka stara
się wyjść na spacer. „Zdarzały się przypadki, gdy nie wychodziłam z domu przez kilka
dni. Na przykład, gdy pisałam te obrazy na pielgrzymkę,
ponieważ żałowałam czasu,
trzeba było pilnie zakończyć
prace – mówi Jadwiga. – Z poruszeniem serca i modlitwą
w myślach jakbym szłam
z obrazami w tej pielgrzymce. To bardzo wzruszające, że

W planach Jadwigi Sieńko jest dopisanie kopii obrazów Matki Bożej Jurowickiej i Homelskiej

Jadwiga Sieńko ma 4 projekty wystaw:
1. Wystawa „Кветкавы
рай” (Kwiatowy raj) – kompozycje kwiatowe, anioły, Madonny z kwiatami;
2. Wystawa ikonografii,
gdzie są tylko ikony katolickie

nie tylko. Dwie prace znajdują
się w grodzieńskim klasztorze Sióstr Nazaretanek: obraz
błogosławionych sióstr męczęniczek z Nowogródka oraz
obraz założycielki zgromadzenia bł. Franciszki Siedliskiej.
W rejonie grodzieńskim obrazy

2 metrów do bocznych ołtarzy
w kościele w Michaliszkach.
Jadwiga stawiała przy ścianie
płótna, które sięgało do samego sufitu, a na dole na kolanach
dopisywała pracę. „Bardzo się
martwiłam, ponieważ nie pisałam z oryginałów (zostały

8 kopii obrazów Matki Bożej po pielgrzymce po Białorusi do 30 czerwca znajdowały
się w Grodnie. W dniach od 1 do 3 lipca zostały wystawione podczas uroczystości
w Budsławiu, w dniach 10-11 lipca – w Trokielach. 18 lipca wizerunki Bogurodzicy
zostaną przywiezione do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach. Można
będzie je również zobaczyć na uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej w Gudogaju.
i prawosławne;
3. Wystawa „Святло ікон”
(Światło ikon) – obejmuje również prace pod antykwariat;
4. Wystawa „Свет душы
маёй” (Świat mojej duszy) –
projekt na jubileusz klasztoru

Jadwigi Sieńko znajdują się
w Michaliszkach, Werejkach i
w parafii św. Stanisława Kostki
w Wołkowysku.
Najbardziej
pamiętnym
zamówieniem jest 11 nowogródzkich
męczenniczek,

i zaczęła pracować. Od tego
czasu twórczość kobiety związana jest z ikonami i obrazami.
Obecnie Jadwiga pisze
głównie obrazy katolickie. Na
swoim koncie ma już około
2300 prac. Ale w skarbonce są
krajobrazy z martwą naturą:
uzbierało się ich w ciągu kariery twórczej już około 600.
PRACA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Artystka pracuje w domu,
aby nie płacić czynszu za warsztat. „Dużo piszę, jestem pracoholikiem! – mówi kobieta.
– Wstaję o 7.15. Następnie
modlitwa i kawa. I od razu
siadam do pracy”.
Najbardziej „czarną robotę”
– przygotowanie płótna, szlifowanie, wklejanie, gruntowanie – robi mąż. Przynosi gotowe płótna pod wymiar, o który
prosi Jadwiga.
Rysunek nakłada się ołówkiem i w bazowych kolorach
farbami.
Następnie
obraz
musi wyschnąć (przy dobrej
pogodzie zajmuje to dobę).
Na drugi dzień można wszystko dokładnie napisać: draperie, oczy, ręce – i płótno znów
musi wyschnąć. Następnie jest

Wystawa artystki w kościele św. Szymona i św. Heleny w Mińsku

obrazy, które wyszły spod mojego pędzla, przejechały takie
terytorium. Gdy zobaczyłam,
jak ludzie modlą się przed
tymi obrazami, miałam gęsią
skórkę po nogach: jest w nich
cząstka mojej duszy! Śledziłam pielgrzymkę, oglądałam
zdjęcia”.

w Żyrowiczach.
„Te projekty są zaplanowane na rok do przodu i jeżdżą po
Białorusi” – mówi Jadwiga.
NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE TEŻ MIESZKAM!
Ikony, które pisze artystka,
rozeszły się po całej Białorusi i

2 metry. Artystka pisała go
dla księdza na Litwie. Klient
sam odebrał płótno, problematyczne było przewiezienie
go przez granicę. „I napisanie
11 osób jest dość trudne” – zauważa Jadwiga.
Zapamiętała również dwa
obrazy o wielkości około

skradzione), ale z obrazu w kalendarzu. Na zdjęciu wszystko
przy ołtarzu było zastawione
kwiatami. Ale ksiądz powiedział: «Proszę się pomodlić,
Pani Jadwigo». I w ten sposób
pracowałam” – wspomina artystka.
Jeśli jesteś zapotrzebowany i masz popyt – jest to jeden
z głównych powodów, aby pozostawać młodym duszą
Jadwiga
Sieńko
składa
w prezencie ikony przyjaciołom i bliskim, ofiaruje świątyniom. „Wybiorczo daję w prezencie swoje prace, wiedząc,
że dana osoba będzie z tego
zadowolona i że rozumie jaka
ilość pracy została wykonana
– mówi artystka. – Wierzę, że
wysiłek idzie na korzyść, gdy
ofiarujesz, dajesz w prezencie świątyni. Poza tym dobra
sprawa grzeje serce”.
„Mam nadzieję, że te modlitwy, które ludzie wznoszą
obok obrazów, które napisałam, te dobre przesłania są
przekazywane małą cząstką
również i do mnie. Że Bóg wynagradza za moją pracę. Mam
63 lata, ale nie odczuwam tego
wieku. Jeśli jesteś zapotrzebowany i masz popyt – jest to jeden z głównych powodów, aby
pozostawać młodym duszą.
Wszechmogący daje mi chęć
do pracy i chęć tworzenia, a
także siłę i optymizm. Przejść
na emeryturę i usiąść na ławce – broń Boże!” – twierdzi artystka.
Jadwiga ma marzenie, które
nigdy się nie spełni. „Chciałabym zobaczyć moje prace oczami innych” – dzieli się kobieta.
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poszukiwanie prawdy

OD BIAŁORUSI DO SZWAJCARII.

zadaj pytanie

Czy człowiek
CZY SPRAWDZA SIĘ POWSZECHNOŚĆ KOŚCIOŁA? ma biopole?
grodnensis.by

ciąg dalszy ze str. 1

P

Kościół obejmuje cały świat, nie bez powodu nazywany jest powszechnym. A jak wygląda ta powszechność w praktyce? Czy naprawdę, gdziekolwiek jesteś,
powinieneś tylko znaleźć lokalną świątynię katolicką – i jakbyś był w domu? Poczujesz ten sam zapach,
usłyszysz te same słowa, poczujesz tę samą atmosferę,
wpadniesz w ramiona kochającego Ojca…
O cechach Kościoła na obczyźnie rozmawiamy
z Mariką Staranowicz, katoliczką z grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego, która przez ostatnie kilka miesięcy pracowała w Szwajcarii.
Angelina Marciszewska

„WIELE MIASTECZEK ROSŁO WOKÓŁ KLASZTORÓW”
Szwajcaria graniczy z Niemcami, Francją, Włochami, Liechtensteinem i Austrią. Oznacza to, że
historycznie zajmuje skrzyżowanie germańskiej i romańskiej Europy. Miało to duży wpływ na życie
wewnętrzne kraju, dlatego Szwajcarię aktualnie można podzielić na
cztery części kulturowe i językowe: niemiecką, francuską, włoską i
romańską. Marika mieszkała w Zurychu, niemieckim regionie kraju,
mieście, pod względem liczby ludności nieco większym niż Grodno.
„Naliczyłam tam 15 parafii.
Pierwszą rzeczą, która wpadła mi w oko, była autentyczność
lokalnych świątyń. Szwajcaria
zajmowała pozycję neutralności
podczas wojen światowych i dzięki temu zachowała architekturę
sakralną w stanie nienaruszonym. Można spacerować po mieście i cieszyć się średniowiecznymi

został nazwany na cześć św. Bernarda” – opowiada dziewczyna.
Marika zauważa, że reformacja
odcisnęła swoje piętno na chrześcijańskich cechach kraju: „Znaczna część lokalnych świątyń katolickich została przekształcona
w protestanckie. Z zewnątrz nie
różnią się od tradycyjnych kościołów, ale w środku prawie nie mają
dekoracji: nie ma ani obrazów, ani
postaci. Co ciekawe, w starszym
kościele w Zurychu – Fraumünster
z 853 roku – który również odszedł
do protestantów, malowidła witrażowe zostały odtworzone przez
najsłynniejszego
białoruskiego
artystę Marca Chagalla (chociaż
artysta nie był chrześcijaninem,
w szczególności był uznanym na całym świecie mistrzem witraży, który
przybył do Zurychu na zaproszenie
tutejszych konserwatorów – uw. autora). Nie protestanci muszą nawet
zapłacić za wejście, aby zobaczyć
te witraże”.

Graffiti z Madonną znajdują się tuż obok miejsca, w którym stoją kobiety
handlujące swoim ciałem (w Szwajcarii prostytucja jest legalna). Według
słów bohaterki artykułu symbolika ulicznej ilustracji polega na tym, że
Najwyższy Bóg w żadnym wypadku nie gardzi nami, grzesznikami
kaplicami, a zaglądając do środka
– tymi samymi starożytnymi malowidłami ściennymi. Co ciekawe,
w przeciwieństwie do nas rzadko
mają tradycję wotów dziękczynnych. Zamiast nich wokół obrazów znajdują odzwierciedlenie
konkretne historie cudów. Na
przykład, namalowano, jak mała
dziewczynka spada z bryczki, po
czym modlą się nad nią i następuje cudowne uzdrowienie, a rok
zdarzenia jest oznaczony obok.
Ogólnie widać, że kraj jest nasycony kulturą chrześcijańską.
Na przykład, zbudowany w połowie XX wieku szwajcarski tunel
drogowy, najdłuższy na świecie,

Jednak w zależności od regionu
Szwajcaria ma wiele państwowych
dni wolnych w święta katolickie.
Ludzie odpoczywają w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, w uroczystość Bożego Ciała
itp. Wsparcie Kościoła jest również organizowane na szczeblu
państwowym. Gdy dochodzi do
spisu ludności, w osobnej kolumnie obywatel wskazuje swoją
przynależność wyznaniową, a następnie płaci podatek na Kościół,
z którego pieniądze przeznacza się
na utrzymanie świątyni i wynagrodzenie kapłana danej parafii. W
samych kościołach zainstalowane

są również „boksy”, w których każdy może złożyć ofiarę.
„PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
WSZYSTKO DZIEJE SIĘ
BARDZIEJ CHAOTYCZNIE”
Marika była w Szwajcarii podczas kolejnej fali koronawirusa,
a ograniczenia spowodowane
pandemią obowiązywały również
Kościół. Gdy dziewczyna chciała
być na Mszy świętej po niemiecku,
musiała przyjść wcześniej, ponieważ do kościoła wpuszczano tylko 50 osób. Przy wejściu do świątyni stała osoba, która odliczała
wiernych i zapisywała ich dane
osobowe na wypadek, gdyby ktoś
z parafii zachorował i należałoby
uprzedzić o niebezpieczeństwie
osób, które miały ze sobą kontakt.
„Przed uczestnictwem we
Mszy świętej zwykle zapoznawałam się z czytaniami w języku białoruskim, ponieważ podczas samej liturgii niewiele rozumiałam.
Rozpoznać bez wysiłku mogłam
jedynie śpiew «Alleluja» i moment
przyjęcia Ciała Chrystusa. Szwajcarscy katolicy mają inny przebieg
liturgii: tam, gdzie stoimy, mogą
klęczeć, a tam, gdzie my klękamy – oni wstają itp. Brakuje wyznania wiary (modlitwy «Wierzę
w jednego Boga»), często pomija się drugie czytanie, zamiast
którego można odczytać pouczającą przypowieść lub fragment
jakiejś «inteligentnej» książki,
na przykład, z «Małego Księcia»
Antoine’a de Saint-Exupery’ego.
Myślę, że w ten sposób chcą świadczyć o nowoczesnym podejściu
do Mszy świętej, ułatwić wiernym
postrzeganie prawd chrześcijańskich” – mówi Marika.
Mają swoje osobliwości upamiętniające
główne
święta
chrześcijańskie. Jeśli na Białorusi
w Niedzielę Palmową kościoły są
pełne wiernych z palmami wielkanocnymi o różnych rozmiarach,
kolorach i różnie wykończonymi,
a nawet organizowane są konkursy na najpiękniejsze gałęzie, to
w Szwajcarii Niedziela Męki Pana
ma skromniejszy charakter. Wierni otrzymują poświęcone gałęzie
drzew oliwnych z rąk proboszcza
podczas uroczystej Mszy świętej.
„A na Wielkanoc miałam okazję poznać katolików z Brazylii,
którzy byli całkowicie zachwyceni naszą tradycją bicia pisanek.
Zorganizowaliśmy cały konkurs
z awansem do finału” – dodaje
z uśmiechem dziewczyna.
„SPOWIEDŹ NIE JEST TYM,
CO JEST DANE,
LECZ DAREM”
Przyzwyczailiśmy się, że na
Białorusi, bez względu na kościół,
prawie zawsze można znaleźć
księdza siedzącego w konfesjonale. Sakrament pokuty i pojednania
można uzyskać zarówno przed,
jak i po Mszy świętej. W Szwajcarii
wszystko wygląda zupełnie inaczej. Na spowiedź w parafii przeznaczono 1 godzinę tygodniowo
– na przykład, w każdą sobotę od
16.00 do 17.00. Dzień i godzinę
można sprawdzić na stronie parafialnej. Jeśli chcesz się umówić

na inny termin, musisz zadzwonić do księdza lub skontaktować
się z nim przez e-mail. „Myślę,
że tendencja pochodzi od samych
wierzących. Ludzie zaczęli się
mniej spowiadać, a księża, aby nie
«przesiadywać» na darmo w konfesjonale, przeszli na taki format”
– dodaje Marika.
„W wigilię Pięćdziesiątnicy
zdarzyło mi się być w małym miasteczku Locarno we włoskiej części Szwajcarii. Właśnie potrzebowałam spowiedzi, ale szansa była
mizerna. Z internetu dowiedziałam się, że znajduje się tam sanktuarium «Madonna del Sassо», co
w tłumaczeniu oznacza «Bogurodzica na kamieniu» (w nocy z 14
na 15 sierpnia 1480 roku Maryja
objawiła się tu miejscowemu franciszkaninowi – uw. autora), do którego trzeba było iść 3 kilometry
w górę. Gdy wchodziłam na górę,
modliłam się na różańcu o dar
spowiedzi. Po przybyciu na miejsce nie zastałam ani Mszy świętej,
ani duchowieństwa. Widziałam
tylko kilku starszych ludzi, którzy
śpiewali po łacinie – kontynuuje
dziewczyna. – I nagle, spacerując
po okolicy, spotkałam mnicha kapucyna. Zgodził się udzielić sakramentu. To była spowiedź z bardzo
potrzebnymi dla mnie słowami
kapłana. Gdy później opowiedziałam tę historię mojej szwajcarskiej przyjaciółce, rozpłakała się.
Ponieważ spotkać mnicha w prowincjonalnym miasteczku, który
mówi po angielsku i zgadza się
na spowiedź bez wcześniejszej
umowy (Szwajcarzy pilnie przestrzegają zasad) jest cudem. A dla
mnie sama ta historia stała się
świadectwem troski Boga o moją
duszę”.
„NIC NIE JEST JASNE,
ALE WSZYSTKO JEST
JASNE”
Marika wyznaje, że to właśnie
na Mszy świętej po niemiecku,
gdzie prawie ani słowa nie potrafiła zrozumieć, złapała siebie
na myśli, że Kościół jest uniwersalny. Paradoksalnie, ale to trudności
językowe pomogły jej to zrozumieć. „Bóg znajdzie cię w dowolnym miejscu na świecie, wbrew
różnym nieporozumieniom. Ponieważ «serce» Mszy świętej –
przemiana chleba w Ciało Chrystusa – jest wszędzie taka sama.
W rzeczywistości wszystkie inne
momenty liturgii są tylko pomocą, która powinna przyczynić się
do większej koncentracji na przyjęciu Komunii świętej. Czasami
wystarczy po cichu złożyć ręce
na piersi, przyjąć Jezusa, powiedzieć «amen» – a dostaniesz
wszystko to, po co ogólnie przyszedłeś na służbę – mówi dziewczyna. – Szwajcaria jest krajem
wielonarodowym. Znajduje to odzwierciedlenie w lokalnym Kościele. Podczas Mszy świętej doświadczyłam jedności z tak różnymi
ludźmi właśnie dzięki Ciału Chrystusa. Wzruszyłam się i płakałam,
ponieważ na nowo uświadomiłam
sobie: gdziekolwiek jestem, Bóg
jest blisko. Bóg niezmienny”.
Kościół jest niezmienny.

odczas rozmowy używamy
pewnych słów, terminów,
pojęć, sformułowań, aby
zrozumieć jeden drugiego. A te
słowa stają się bardziej konkretne, gdy rozmawiamy na konkretne tematy z określonej gałęzi
nauki. W matematyce jedne,
w medycynie inne. Dlatego mówiąc o „biopolu”, należy zrozumieć, do którego obszaru odnosi się to pojęcie i zjawisko i kto
z nich korzysta.
„Biopole”,
„bioenergia”,
„bioenergoterapia”...
Pojęcia
biopola i bioenergii określają
zjawiska, których nauka nie zidentyfikowała. Wiemy już, że
bioenergoterapia polega na wykorzystaniu nieznanej energii,
której specyficznych efektów nie
widzimy. Ale wiemy również, że
ta energia nie należy do świata fizycznego, nie możemy jej
nazwać. Nie jest znana fizyce,
a jedynym podmiotem, który
może mieć do czynienia z tymi
energiami, jest ludzka psychika. Ludzie, którzy mogą działać
w świecie okultyzmu – to ci,
którzy mogą wchodzić w stan
związania
się,
pojednania
z tymi energiami. Nazywamy
takich ludzi energoterapeutami,
medium. Medium jest w stanie
otworzyć się na te energie, przyjąć je i, być może, wykorzystać
później. A gdy człowiek-medium
wykorzystuje te energie, to angażuje się w magię. Większość
manipulacji uzdrowicieli to
po prostu magia. Są więc energie, których nie możemy kontrolować, a dostęp do nich można
uzyskać tylko za pośrednictwem
energoterapeuty, który staje się
kanałem, który je przekazuje.
Tak dzieje się podczas większości tajnych i okultystycznych
praktyk, które dają pozór cudownych uzdrowień. Medycyna
niekonwencjonalna nie może
czynić cudów, ponieważ cuda są
tylko działaniem Boga.
„Wszystkie praktyki magii
lub czarów, przez które dąży się
do pozyskania tajemnych sił, by
posługiwać się nimi i osiągać
nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej
sprzeczności z cnotą religijności.
Praktyki te należy potępić tym
bardziej wtedy, gdy towarzyszy
im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie
się do interwencji demonów. Jest
również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga
za sobą praktyki wróżbiarskie
lub magiczne. Dlatego Kościół
upomina wiernych, by wystrzegali się ich” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego
(§2117).
Człowiek składa się z duszy,
ciała, wolnej woli i umysłu. A czy
dusza może wpływać na innego
człowieka, czy możemy dzielić się
duszą? Na pewno, możemy!

www.slowo.grodnensis.by

SŁOWO ŻYCIA
№14 (566), 11 lipca 2021

Refleksja nad wiecznością

7

PRYWATNA SZKOŁA
PODSTAWOWA
„ŚWIATŁO WIEDZY”

Zapraszamy uczniów klas 2-4.
Oprócz standardowego programu białoruskojęzycznej szkoły nasi uczniowie
uczęszczają na rozbudowany system zajęć pozalekcyjnych:
• język angielski;
• sztuka teatralna;
• podstawy ekologii;
• podstawy informatyki;
• chór.
Szkoła „Światło wiedzy” to wysokiej jakości edukacja w języku białoruskim.
Tworzymy silną wspólnotę profesjonalistów, która pomaga dzieciom rozwijać
ich talenty.
W szkole działa program przedłużonego dnia.

(8 017) 343-99-17
(8 017) 242-53-99
dzwonić należy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.30.

Mińsk,
ul. Serafimowicza 19.
sviatlovedau@gmail.com

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

11 lipca – XV Niedziela zwykła
Mk 6, 7-13
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę
nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski:
ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam,
aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów,
a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Najcenniejsze lekarstwo
Pan Jezus, posyłając swoich uczniów w drogę, nie pozwalał im zabierać tego, co wydawało
się konieczne: prowiantu, torby podróżnej i pieniędzy. W zamian dał im władzę nad duchami
nieczystymi. Mogli uzdrawiać ludzi z chorób duszy i ciała.
W życiu ciągle uczymy się wybierać pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co pochodzi od Boga.
Każdy kolejny dzień jest dla nas wyzwaniem. Apostołowie, wyruszając w drogę, mieli zdać
się całkowicie na Bożą opatrzność. Pan Jezus zabronił im brać prowiant i pieniądze, nie po
to, aby ich upokorzyć i narazić na niepotrzebny stres, ale aby nauczyć ich wiary. Ofiarowuje
On im wolność od tego co przyziemne i śmiertelne. W zamian otrzymali coś o wiele bardziej
cennego, ponieważ władza nad duchami nieczystymi i charyzmat uzdrawiania znaczą dużo
więcej niż nawet najbardziej wykwintny i smaczny obiad.
Każdy chrześcijanin jest zaproszony do tego, aby być świadkiem wyznawanej wiary.
Mamy wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi i uzdrawiać go przede wszystkim przez
miłość, która jest najcenniejszym i najskuteczniejszym lekarstwem. Miłości tej nie można
ani nauczyć się w szkole, ani kupić w sklepie nawet za największe pieniądze. Ona jest darem,
który otrzymujemy dzięki zjednoczeniu się z Bogiem. Tylko ta miłość jest w stanie usunąć
z ludzkich serc demony ciemności, grzechu i chorób.
Panie Jezu Chryste, spraw abym potrafił wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi i
uzdrawiać go przez miłość, która jest najcenniejszym i najskuteczniejszym lekarstwem!

18 lipca – XVI Niedziela zwykła
Mk 6, 30-34
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy
Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające
pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Prawdziwy odpoczynek
Jezus przypomina o konieczności wypoczynku. I nawet jeśli wydaje się nam, że wciąż
mamy tyle spraw do zrobienia, dajmy się zaprosić Boskiemu Mistrzowi i odetchnijmy nieco. Jezus Chrystus, widząc zmęczenie uczniów, postąpił jak dobry szef, który szanuje swoich
współpracowników i, widząc, że pracują resztkami sił, wysłał ich na obowiązkowy urlop.
W dzisiejszym zagalopowanym świecie coraz większą sztuką staje się zdolność zatrzymania się. Umiejętność powiedzenia sobie w odpowiednim momencie: dosyć, teraz muszę
odpocząć! Chcę poświęcić więcej czasu na wyciszenie, na modlitwę i dla najbliższych. Pragnę
odrodzić w sobie „duchowego człowieka”.
Jezusowe „odpocznijcie nieco”, jest dla nas ważną wskazówką i przedłużeniem starotestamentalnego nakazu prawa, aby dzień święty święcić. By podczas letniego odpoczynku nie
zostawić Pana Boga na boku, lecz starać się naładować własne „akumulatory”, aby mieć siły
na cały rok. Nasze ciało potrzebuje wypoczynku, a duch nowej wewnętrznej siły.
Jezus ulitował się nad wędrującym za Nim tłumem i zaczął ich nauczać. Jego pasterskie
serce nie wytrzymało widoku zagubionych i błąkających się w poszukiwaniu ratunku ludzi.
Troska Syna Bożego obejmuje każdego człowieka. On jest zawsze z nami na swój pełen miłości tajemniczy sposób – nie odbierając nam naszej wolności i niezależności. To nie tylko
my przychodzimy do Boga każdego tygodnia, ale to przede wszystkim On przychodzi do nas
każdego dnia, wciąż i zawsze. Nie bójmy się wzywać Go w każdej życiowej sytuacji.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi doświadczyć Twojej miłości, aby podczas letniego odpoczynku potrafił odnowić swoje życie duchowe!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ZENONOWI ROMEJCE
z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości na każdy dzień i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty patron zawsze
opiekują się Tobą, a Anioł Stróż czuwa i pomaga
godnie przeżyć każdy dzień. Niech na drodze wskazanej przez Boga zawsze Ci towarzyszy Jezus i Jego
Najświętsza Matka, udzielając błogosławieństw i
wszelkich potrzebnych łask, a Duch Święty, którego żywy ogień płonie w Twym sercu, niech będzie
nieskończenie hojny na swe dary. Życzymy wielu radosnych chwil w tym cudownym dniu i na całe życie.

Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym
i Koła Różańcowe z Ostryny

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WITALEMU WNOROWSKIEMU
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości,
spokoju, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej
na każdy dzień. Niech Cię zawsze otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, łaska Boża, opieka Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona. Z całego
serca dziękujemy za pracę w naszej parafii!

Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Odelska

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI ZWIERZYŃSKIEMU
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w posłudze kapłańskiej oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Niech wiara
staje się coraz bardziej gorliwa, a głoszone Słowo
coraz głębiej wpada do serc wiernych. Życzymy, by
Księdza życie było żywym głosem Ewangelii, wymownym świadectwem prymatu Boga oraz dowodem miłości. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Księdza swoją miłością i opieką oraz wyprasza
u Syna wszelkie łaski i siły, potrzebne w prowadzeniu naszej parafii i głoszenia Słowa Bożego.

CZCIGODNY KSIĘŻE
DENISIE BRAZIŃSKI!
Z serca Ci dziękujemy za posługę w naszym kościele. Dziękujemy również wykładowcom i wychowawcom WSD w Grodnie, Twojej mamie i krewnym
za to, że wyuczyli i wychowali tak inteligentnego i
dobrego księdza. Jesteś zawsze otwarty, energiczny
i radosny, zawsze przygotowany do głoszenia Słowa Bożego. Twoich kazań bardzo uważnie słuchamy. Serdecznie życzymy zdrowia, dużo sił, pogody
ducha, potrzebnych łask od dobrego Boga i obfitych
owoców w posłudze kapłańskiej. Niech uśmiech nigdy nie zniknie z Twojej twarzy, a szczere serce zawsze będzie gotowe dzielić się radością z Bogiem i
ludźmi. Dziękujemy matce za syna kapłana i życzymy jej zdrowia, długich lat życia i błogosławieństwa
Bożego.

Z modlitwą i szacunkiem
parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WŁODZIMIERZOWI AKSENTIEWOWI
z okazji imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech pokój i radość zagoszczą
w Twoim sercu, a uśmiech nigdy nie schodził Ci
z twarzy. Życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości.
Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Lacka

CZCIGODNY KSIĘŻE
WIKTORZE SAWICKI!
Z okazji 40 urodzin z całego serca składamy Ci najpiękniejsze życzenia: sił duchowych i fizycznych,
mocnego zdrowia, szczodrej pomocy Bożej, opieki
Matki Najświętszej i twórczej inspiracji. Dziękujemy za Twą szczerą modlitwę w naszych intencjach
i za każdy dzień posługi Kościołowi i ludziom.

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ANTONIEMU KOZŁOWSKIEMU
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia.
Niech Bóg miłosierny wynagrodzi Cię mocnym
zdrowiem, siłą, niegasnącym zapałem w posłudze kapłańskiej, Matka Boża niech przytula Cię
do swojego serca i otacza opieką, a Pan Jezus błogosławi na dalsze lata pracy na rzecz Boga i ludzi
oraz wynagradza za każdy Twój wysiłek.
Parafianie
ze wsi Malinowaja

PROBOSZCZOWI
JERZEMU BARTOSZEWICZOWI
z okazji urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu
zawsze mieszka pokój, Pan Bóg obdarza obfitymi
łaskami, Duch Święty udziela swych darów, Jezus i Matka Boża otaczają Cię opieką i przytulają
do swojego serca, a Anioł Stróż strzeże od nieszczęść, dodaje sił i mądrości życiowej. Dziękujemy
Panu Bogu za dar Twojego życia i obecność wśród
nas oraz wznosimy ku Niemu modlitwy, aby zawsze
z Jego łaski słońce rozjaśniało Ci drogę.

Z wielkim szacunkiem
i modlitwą apostolat „Margaretka” i wierni kościoła
w Żyrmunach

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
GENADIEMU KUCHAREWICZOWI
z okazji urodzin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi, opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wstawiennictwa świętych Piotra
i Pawła i świętego Michała Archanioła. Dziękujemy
za przykład wiary oraz za ofiarną i opiekuńczą posługę w naszej parafii.

Parafianie kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Niecieczy

Parafianie kościoła pw. św. Antoniego
w Korewiczach

Z darem modlitwy
parafianie kościoła w Izabeline

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
religijne

redakcja
białoruska

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Duchowość ignacjańska przetrwała próbę czasu i przyniosła
wielkie duchowe owoce w życiu
wielu pokoleń ludzi wierzących.
Proponujemy pięć kroków dziennego rachunku sumienia według
metody św. Ignacego Loyoli:
1. Podziękować: wspomnieć
o wszystkich dobrych rzeczach,
które były w ciągu dnia, nawet
jeśli był bardzo ciężki. 2. Poprosić o światło: spróbować spojrzeć
na swój dzień oczami dobrego
Boga, który chce pomóc. 3. Powtórzyć swój dzień: spróbować
przypomnieć wszystkie chwile
dnia i zauważyć, co wznosiło mnie
do góry, a co ściągało do dołu.
4. Poprosić Boga o przebaczenie: szczerze wyznać wszystko, co
zraniło mnie i innych. 5. Obiecać
zrobić krok do przodu dzięki Jego
łasce: zapytać Jezusa, co mogę
zrobić w życiu lepiej.

Św. Brygida usłyszała w jednym
z objawień, że ten, kto chce być
podobny do Jezusa i jednoczyć się
z Nim przez całe życie, musi się
często spowiadać, nie tylko z grzechów, ale także z niedoskonałości.
Wierni, którzy regularnie przystępują do sakramentu spowiedzi,
wiedzą, że Chrystus poprzez posługę kapłana nie tylko odpuszcza
grzechy i pomaga wzrastać duchowo, ale także wypełnia ludzką osobowość swoją obecnością, która
przybliża Boga – źródło wszelkiej
świętości.
Z biografii świętych możemy
dowiedzieć się, jak ważna była
dla nich spowiedź i jak często
się spowiadali. Gdy ktoś doszedł
do zjednoczenia z Bogiem poprzez miłość, to spowiedź staje się
dla niego sposobem komunii z Bogiem i nie jest motywowana grzechami, ale pobożnością.

Na papieskich uniwersytetach
wprowadza się nowy kurs – „Kobiety i Kościół”. Marta Rodriguez, pracownica jednej z uczelni,
podkreśla, że kurs ten ma na celu
aktywować procesy, które będą
wspierać
bardziej
skuteczną
współpracę mężczyzn i kobiet
w Kościele.
Kurs skierowany jest do księży,
osób konsekrowanych, wiernych
świeckich, mężczyzn i kobiet zaangażowanych w życie Kościoła
na szczeblu kurii biskupich, świata akademickiego i instytutach
życia konsekrowanego. Zajęcia
będą się składać z kilku modułów.
Na przykład, jeden z nich – mariologiczny „rozwija to, co mówi
postać Maryi o tożsamości i misji kobiety w Kościele”. Inny –
„pogłębia znaczenie różnic płciowych osoby ludzkiej”.

27 czerwca w Poznaniu (Polska)
cztery siostry zakonne ze Wspólnoty
Misjonarek Chrystusa Króla złożyły
pierwsze śluby wieczyste czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa. Wśród
nich była siostra Anastazja Miszkura
z diecezji grodzieńskiej, wywodząca się z parafii św. Mikołaja Biskupa
w Gieranionach (dekanat Iwie).
Przed wstąpieniem do wspólnoty s. Anastazja ukończyła Kolegium
Katechetyczne im. Zygmunta Łozińskiego w Baranowiczach (diecezja
pińska). Przez pewien czas była katechetką w swojej rodzimej miejscowości, prowadziła zajęcia dla dzieci
i młodzieży w lokalnej parafii, a
także pracowała jako nauczycielka
w klasach podstawowych w Iwiu.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej
o życiu Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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