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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

W DUCHU MODLITWY I OFIARY
16 sierpnia już po raz 27. wyruszy Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok – Grodno – Wilno.
Szlak do Matki Bożej Ostrobramskiej będzie przebiegał przez trzy państwa: Polskę, Białoruś i Litwę.
W ciągu dziewięciu dni pątnicy pokonają ok. 300 km. Dla każdego będzie to czas modlitwy, refleksji,
duchowej przemiany i radości spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Duchu Świętym.

ciąg dalszy na str. 4

„Mądrość serca polega na umiejętności połączenia kontemplacji i działania”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 11, 1-13
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy
skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas
modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł
do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech
się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i
przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu,
kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.
Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie
do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, pożycz mi trzy
chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie
mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są
ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie». Powiadam
wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest
jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da
mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie
wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli
któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu
kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub
też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą”.

NAUCZYĆ SIĘ
WYTRWAŁEJ MODLITWY
Widok modlącego się Chrystusa na pewno wycisnął trwały
ślad w sercach Jego uczniów, wzbudził tęsknotę za podobnym
przeżywaniem relacji z Bogiem. Świadkowie wyczuli tajemnicę, czystość, piękno, świętość więzi Syna z Ojcem w Duchu
Świętym. Zwrócili się więc do Jezusa z prośbą: „Panie, naucz
nas się modlić”. Mistrz z Nazaretu chętnie ją spełnił.
Modlitwa Pańska, którą każdy chrześcijanin zna dziś
na pamięć, zaczyna się od inwokacji „Ojcze” i prośby o uświęcenie Imienia Stwórcy. Jest zatem adoracją Wszechmocnego,
w którą centralnie wpisuje się prośbę o przyjście Królestwa
Bożego. Wraz z jego nadejściem zbliża się ostateczny tryumf
nad księciem ciemności. Dlatego potrzeba modlitwy ufnej i
wytrwałej, wręcz natarczywej. „Proście, szukajcie, kołaczcie” – mówi Pan. Jeśli natomiast „nie umiemy się modlić tak,
jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26b).
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Jest jeszcze szansa na spakowanie plecaka i wyruszenie w pieszą pielgrzymkę. Pozwala ona głębiej doświadczyć działania łaski oraz mocniej
odczuć jedność we wspólnocie Kościoła.
Ks. Jerzy Martinowicz
Chwile
spędzone
w drodze są czasem spokoju i medytacji. Mimo
otaczającego tłumu człowiek ma okazję do przebywania sam na sam
z Bogiem. Akceptując
dotychczasową przygodę z Najwyższym, jest
gotów
otworzyć
się
na nowe doświadczenie
Wszechmocnego. Może
się wyciszyć, zastanowić
nad prawdziwym sensem życia.
Wierny
wyrusza
w drogę, aby dotrzeć
do świętego miejsca
zarówno w sensie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, do świętości

w sobie samym, w swojej
rodzinie oraz szerzej –
w życiu społecznym.
W ten sposób podróż
może się stać szlakiem
do odnowy duchowej.
Rozpoczyna się w chwili
zawierzenia się Duchowi
Świętemu.
Pielgrzymka to również wyjątkowy czas,
kiedy możemy szczerze
coś wyznać drugiej osobie, zwierzyć się, przytulić… Właśnie wtedy
głębiej
doświadczamy
poczucia, że jesteśmy
dla siebie braćmi i siostrami. Nie musimy już
wstydzić się łez pojawiających się podczas

rozmowy z kapłanem czy
bliźnim o swoich cierpieniach, trudnościach,
z którymi walczymy w codziennym życiu. Pielgrzymka otwiera wiernego na nadzieję, że pokona swój niepokój i lęk
przed nieznanym.
Pątnik
nieustannie
podejmuje trud wędrowania i poszukiwania.
Jego modlitwa nieraz
uderza
żywiołowością
prośby i dziękczynienia. Każdy z nas jest
powołany do odczytania osobistych potrzeb duchowych, w ten
sposób odnajdując niepowtarzalną
drogę

do Najwyższego.
Nawet
Najświętsza Maryja Panna, choć
spośród wszystkich ludzi była najbliżej Boga,
dzień po dniu szła jakby w pielgrzymce wiary
(por. Lumen gentium, 58),
zachowując i rozważając nieustannie w swym
sercu słowa, które kierował do Niej Stwórca
czy to poprzez święte
pisma, czy to za pośrednictwem wydarzeń
z życia Jej Syna. Posłuszeństwo Bogu na wzór
Maryi to dar i zadanie
dla każdego wiernego.

Drodzy Czytelnicy!
Słuchajmy Pana w wydarzeniach codzienności, starając się odczytać w nich przesłania Opatrzności, w braciach, szczególnie w tych najmniejszych i ubogich, a także w tych,
których spotkamy podczas naszej życiowej pielgrzymki... Słuchanie Jezusa Chrystusa i
bycie posłusznym Jego głosowi to najlepsza droga. Jedyna, która prowadzi do pełni
radości i miłości.

Czy pragnę Ducha Świętego, którego owocem jest
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie?
Jak wygląda moja modlitwa?

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 12, 13-21
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz
mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz
On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił
nad wami sędzią albo rozjemcą?”. Powiedział też do nich:
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy
ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy
od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał
w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich
zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze,
a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże
i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata
złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!». Lecz Bóg rzekł
do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy
od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?».
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a
nie jest bogaty u Boga”.

RACZEJ BYĆ NIŻ MIEĆ
Ktoś, kto choć raz znalazł się w bezpośrednim zagrożeniu
życia, lepiej zrozumie przesłanie przypowieści o zamożnym
człowieku, któremu obrodziło pole. Wie, że nawet jeśli ma
zasobny portfel, nowoczesny dom, ulubioną pracę, kochającą rodzinę, genialny plan na życie, może to stracić w jednej
chwili. Zbyt ostry zakręt, niezapięte pasy bezpieczeństwa...
Człowiek z polecenia Bożego ma czynić sobie ziemię poddaną. Oznacza to, że powinien wykorzystywać jej bogactwa,
lecz wyłącznie na tyle, by służyły do podtrzymywania życia,
rozwoju duchowego i utrzymywania więzi międzyludzkich.
Jeśli ktoś buduje wspaniały dom, a intencją jego działania
jest chęć pokazania się przed ludźmi i wywyższenia się wobec nich, postępuje niewłaściwie – poddaje się egoizmowi
i próżności.
Poprzez przytoczoną przypowieść Jezus uczy człowieka
pokory. Podkreśla, że życie wieczne nie zależy od tego, ile
się ma, lecz od tego, kim się jest. Uchylając się od wyrokowania w sprawach spadkowych, daje do zrozumienia, że Królestwo Boże nie pochodzi z tego świata i nie dotyczy spraw
materialnych.

Czym są dla mnie bogactwa materialne?
Czy potrafię z pokorą przyjmować
wszystko, co daje mi Pan?
Ks. Jerzy Martinowicz

Komisja ds. Dziedzictwa
Kościoła Grodzieńskiego i
Budownictwa Sakralnego
Ochrona zabytków sakralnych jest obowiązkiem
zarówno całej diecezji, jak i poszczególnych parafii, osób duchownych i świeckich. Polega na trosce
o stan pomników religijnych, a także na budzeniu
świadomości społecznej o ich niepowtarzalnej wartości.
Przedmiotem dyskusji Komisji ds. Dziedzictwa
Kościoła Grodzieńskiego i Budownictwa Sakralnego
są wartości religijne, historyczne, patriotyczne, naukowe i artystyczne diecezji grodzieńskiej. Składają
się na nie świątynie, ich otoczenie, cmentarze, a także ruchome i nieruchome przedmioty służące kultowi religijnemu.
Cel prac komisji polega na wypracowaniu odpowiednich norm postępowania wobec „niemych
świadków historii”, gdyż dziedzictwo Kościoła jest
ważne zarówno dla wspólnoty chrześcijańskiej, jak i
dla ludzkości w ogóle. Pomniki mają istotne znaczenie dla kultywowania poczucia piękna oraz wykorzystywania osiągnięć minionych pokoleń. Członkowie
komisji podkreślają, że Kościół grodzieński powinien
pielęgnować lokalne tradycje religijne i dorobek kulturowy, pamiętając o specyfice wybranego regionu, a
zwłaszcza o jego różnorodności etnicznej, narodowej
i religijnej.
Podczas obrad synodalnych podkreśla się konieczność kontynuowania inwentaryzacji tablic pamiątkowych i pomników umieszczonych w ostatnim

czasie w kościołach lub w ich pobliżu. Zaleca się także prowadzenie kronik parafialnych. Stanowią one
historyczne zaplecze każdej wspólnoty parafialnej
i mogą się stać cenną księgą dla następnych pokoleń.
W związku z dostosowywaniem wnętrz sakralnych
do wymogów nowych przepisów liturgicznych należy
zadbać, by z tego powodu nie poniosły szkody dzieła
sztuki. Wszelkie więc zamierzone prace przy zabytkowych obiektach wymagają opinii Komisji Diecezjalnego Biura Budowlanego, a także zezwolenia biskupa
oraz konserwatora zabytków. Częściowo zniszczone
i nieużytkowane dzieła sztuki kościelnej postanowiono przekazać w depozyt Muzeum Diecezjalnego, powstającego przy pobrygidzkim klasztorze w Grodnie.
Warto, by Kościół z wielkim szacunkiem przechowywał i udostępniał zabytki jako historyczne, kulturowe i artystyczne dziedzictwo, a zarazem świadectwo
pobożności wiernych. Świątynie powinny być otwarte
dla zwiedzających, jednak od gości oczekuje się zachowania należytego szacunku do świętego miejsca.
Módlmy się, by dzięki trosce o dziedzictwo Kościoła grodzieńskiego członków komisji, a także wszystkich nieobojętnych diecezjan, udało się uchronić
od zniszczenia i zapomnienia bogaty dorobek
przodków.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Od ateizmu
do świętości

Papież Franciszek
Być zdolnym do
współczucia – to
jest klucz. To jest
nasz klucz. Jeśli
wobec osoby potrzebującej nie
czujesz współczucia, jeśli nie wzrusza się twoje
serce, to znaczy, że coś jest
nie tak. Bądź czujny. Bądźmy
czujni. Nie dajmy się wciągnąć
w egoistyczną niewrażliwość.
Prawdziwym obliczem miłości
jest miłosierdzie wobec potrzebującego życia ludzkiego.
W ten sposób stajemy się
prawdziwymi uczniami Jezusa
i w ten sposób objawia się oblicze Ojca: „Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny”
(Łk 6, 36).

Mimo sukcesów w dziedzinie naukowej
Edyta Stein postanowiła wstąpić do klasztoru, by swoje życie poświęcić Bogu, którego
odnalazła po długich latach poszukiwań
i niewiary...
TĘSKNOTA
DO PRAWDY
Edyta Stein, później
s. Teresa od Krzyża, urodziła się w 1891 roku
we Wrocławiu (dziś Polska). Była 11. dzieckiem
głęboko wierzących Żydów. W wieku dwóch lat
straciła ojca. Od tego
czasu troska o dużą rodzinę w całości przeszła
na matkę, kobietę mądrą i mocno przywiązaną
do tradycji swojego narodu.
Będąc nastolatką, Edyta – osoba niezależna,
o błyskotliwej inteligencji – porzuciła wiarę,
w której została wychowana, gdyż nie dawała
jej pewności Bożej opieki. Ta decyzja skłoniła
dziewczynę do jeszcze
bardziej gorliwego poszukiwania prawdy. Studiowała filozofię, fenomenologię, psychologię.
Pracowała nad własnymi
dziełami pod nadzorem

najwybitniejszych umysłów
humanistycznych
tamtych czasów. Robiła
karierę naukową, co dla
kobiety wtedy było zjawiskiem dość rzadkim.
Z powodu wybuchu
I wojny światowej Edyta
musiała przerwać studia.
Ze współczucia do udręk
innych udała się na front.
Służyła bliźnim jako siostra Czerwonego Krzyża –
opiekowała się osobami
cierpiącymi na choroby
zakaźne. Głęboko przeżywała śmierć młodych ludzi. Ta empatia z czasem
pozwoliła Edycie odkryć

fenomen religijny.
Jednak pierwsze, najbardziej jawne spotkanie
kobiety z Chrystusem odbyło się kilka lat później,
w cichej bibliotece domowej jej bliskich przyjaciół. Ten przełamujący
moment przyszła święta
wspominała z wielkim
wzruszeniem: „Wzięłam
pierwszą książkę, która
wpadła mi w ręce. Był to
wielki autobiograficzny
tom pod tytułem «Życie
św. Teresy z Avila». Zaczęłam czytać. Wkrótce
lektura tak mnie pochłonęła, że nie mogłam jej
przerwać. Gdy zamknęłam
książkę,
powiedziałam
sobie: Oto jest prawda!”.
Edyta czytała przez całą
noc, a rankiem udała się
do miasta, aby kupić katechizm i mszalik. Przestudiowała go dogłębnie
i po kilku dniach poszła
na pierwszą w swoim życiu Mszę św.

DOTARCIE
DO ŚWIATŁ A
Po bliższym poznaniu
Pana Jezusa Edyta postanowiła przyjąć chrzest.
Swoim przykładem pociągnęła siostrę Różę. Choć
przejście na inną wiarę
skutkowało rozdarciem
w rodzinie, której trudno
było zrozumieć tę decyzję,
nie oznaczało dla Edyty
zerwania więzów z narodem żydowskim. Twierdziła, że właśnie teraz,
gdy powróciła do Boga,
poczuła się znów Żydówką. Była świadoma, że
przynależy do Chrystusa

Fragment przemówienia
przed modlitwą „Anioł Pański”
w Watykanie, 14.07.2019

Ks. abp Gabor
Pinter

9 sierpnia – wspomnienie liturgiczne
św. Teresy Benedykty od Krzyża,
opiekunki Europy
nie tylko duchowo, lecz
także poprzez więzy krwi.
Wgłębiając się w lektury i praktyki religijne,
kobieta
kontynuowała
działalność pedagogiczną. Jednak teraz starała
się łączyć naukę z wiarą.
Na przykład, prowadziła
bardzo wnikliwe studia
nad spuścizną św. Tomasza z Akwinu, starając się
objaśnić pewne elementy
jego mistyki za pomocą metody fenomenologicznej.
Często była proszona
o wygłaszanie wykładów
przy różnych okazjach i
na konferencjach. Prowadziła kursy szkoleniowe,
pisała artykuły, brała
udział w dyskusjach radiowych. Wszystko się zmieniło, gdy władzę objął Hitler, który zabronił Żydom
zajmować jakiekolwiek
stanowiska
społeczne.
Edyta musiała się wycofać z życia publicznego.
Nic już nie trzymało
jej w świecie, więc postanowiła wstąpić do zakonu
karmelitańskiego w Kolonii (Niemcy). Na opiekunów duchowych wybrała
sobie św. Teresę z Avili
i św. Jana od Krzyża, przyjmując we wspólnocie
imię stanowiące połączenie obu autorytetów –
Teresa od Krzyża.
Za klauzurą żyła pokornie, jak wszystkie inne siostry. W klasztorze
nic nie wiedziano o jej
sławie i erudycji. Jednak
przełożeni
stwierdzili,
że zakonnica powinna

kontynuować
swoją
działalność
naukową.
W 1938 roku ze względu na nasilenie reżimu
nazistowskiego s. Teresa, zdając sobie sprawę,
że jej żydowskie pochodzenie może stanowić
zagrożenie dla klasztoru,
przeniosła się do Holandii.
„WITAJ
KRZYŻU!”
Po czterech latach
mniej więcej bezpiecznego życia zakonnicy
w holenderskim mieście
Echt do drzwi miejscowego klasztoru zapukało
gestapo. S. Teresa wraz
ze współsiostrami modliła się wtedy w kaplicy.
W ciągu pięciu minut
powinna była się zgłosić razem ze swoją siostrą Różą, aby z innymi
Żydami, którzy przyjęli
chrześcijaństwo, udać się
do obozu koncentracyjnego. Była to zemsta
nazistów za pismo holenderskich
biskupów
katolickich
protestujących przeciwko prześladowaniom i deportacjom
przedstawicieli
narodu
wybranego. List został
odczytany we wszystkich
świątyniach kraju.
Ostatnie słowa s. Teresy, które słyszały zakonnice, były skierowane
do przestraszonej Róży:
„Chodź, idziemy cierpieć
za nasz lud”. W krótkim
czasie przełożona otrzymała od siostry telegram,
w którym była proszona

o zaniechanie starań podjętych w celu uwolnienia
zakonnicy: „Nie można
nabyć wiedzy Krzyża inaczej, jak tylko podejmując
naprawdę ciężar Krzyża.
Miałam co do tego wewnętrzne
przekonanie
i powiedziałam sobie
w głębi mojego serca: witaj Krzyżu, moja jedyna
nadziejo”.
Rankiem 7 sierpnia
1942 roku 987 osób
transportowano do obozu
w Oświęcimiu. Po dwóch
dniach s. Teresa od Krzyża
wraz ze swoją siostrą
Różą i wieloma innymi
synami i córkami narodu żydowskiego została
zagazowana.
PAMIĘĆ
W KOŚCIELE
Edyta
Stein
jest
pierwszą Żydówką, która
przeszła na katolicyzm
i została wyniesiona
na ołtarze. Kanonizował ją 11 października
1998 roku papież Jan
Paweł II. Ojciec Święty
ogłosił świętą patronką
Europy z myślą o szczególnej opiece kobiety nad
tą częścią świata oraz
nad ludźmi, którzy najbardziej ucierpieli podczas II wojny światowej.
Rocznica śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża
jest w Kościele katolickim
dniem modlitw za ofiary
Holokaustu.

Angelina Marciszewska

Boże, dziękujemy Ci za dary i talenty, których udzieliłeś swojej służebnicy, Edycie Stein,
Siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża. W jej życiu ukazałeś nam, że możemy Cię odnaleźć
wśród obowiązków i okoliczności codzienności. Poprzez jej wstawiennictwo spraw, abyśmy
mogli służyć Tobie i bliźniemu jak najdoskonalej jest to możliwe, tak abyśmy pewnego dnia
mogli uczestniczyć w chwale i szczęściu, które przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nieraz małżonkom, którzy
szczerze i głęboko
szukają odpowiedzi na problemy
życia rodzinnego,
dzisiejszy świat
proponuje łatwe i pociągające rozwiązania, które
jednak stanowią zagrożenie dla prawdziwej godności osoby ludzkiej. Właśnie
dlatego Maryja towarzyszy
nam, chroni nasze rodziny
we współczesności, która dąży
do pozbawienia nadziei, zmusza do życia w niepewności,
trwodze i kłopotach.
Drodzy Bracia i Siostry,
trzeba rozumieć, że nie ma
idealnych rodzin. Nie powinniśmy się bać niedoskonałości,
zranień, konfliktów. Musimy
nauczyć się stawać przed nimi
twarzą w twarz i odważnie
je zwalczać. A więc rodzina,
w której mimo słabości i grzechu panuje miłość, staje się
szkołą przebaczenia. Jak mówi
papież Franciszek, tajemnica
i cud stałości w małżeństwie to
nie tylko wynik własnych starań, lecz także miłości Chrystusa, która może uzdrowić
nasze rany i pomóc co dnia
przebaczać, nie zagubić się
wśród trudności życia, lecz
stać się dla bliźnich świadectwem jedności i pokoju.
Fragment homilii wygłoszonej
podczas uroczystości w sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych
Rodzin w Trokielach, 13.07.2019

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Szkaplerz, dany
ludzkości przez
Maryję jeszcze
w XIII wieku, to
prowidencjalne
narzędzie opieki
Matki Bożej. Jest
aktualny również w naszych
czasach, gdy panuje zacięta
walka dobra ze złem. Szkaplerz – znak tego, że Maryja
przebywa z nami. Proponuje
najkrótszą drogę do Jezusa, w którym jest nasza moc
i zbawienie.
Praktykę kultu szkaplerznego
powinno się wspierać i rozwijać. Warto też pamiętać, że
szkaplerz nie jest amuletem,
nie działa automatycznie.
Trzeba go nosić w duchu wiary i ufności do Maryi, a przez
Nią do Jezusa. Oznacza to, że
czciciele szkaplerza powinni
zachowywać Boże przykazania
i aktywnie uczestniczyć w życiu
Kościoła.
Fragment homilii wygłoszonej
podczas uroczystości Matki Bożej
Szkaplerznej w Godogajach,
14.07.2019
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 Papież Franciszek spotka
się z europejskimi skautami
w ramach forum „Euromoot-2019”, które odbędzie się
w Watykanie. Weźmie w nim
udział około 5 tysięcy członków ruchu skautów w wieku
od 16 do 21 lat. Program
wydarzenia zawiera prezentację działalności skautów
w okolicach Rzymu (Włochy),
podczas której zaistnieje możliwość podzielić się swoim
doświadczeniem, opowiedzieć
o niepowtarzalnych tradycjach w różnych krajach.
Oprócz tego uczestnicy spotkania zwiedzą miejsca związane z życiem słynnych świętych, a także będą mieli okazję
do rozmowy z Ojcem Świętym
podczas audiencji.
 Nowym Generałem Zakonu Braci Kaznodziejów
(dominikanów) został 51-letni
o. Gerard Francesco Timoner III. Jest to pierwszy
w historii przełożony dominikanów z azjatyckiego
kontynentu i trzeci niebędący
Europejczykiem. Ojciec został
wybrany przez Kapitułę Generalną na okres dziewięciu lat.
Zakon Braci Kaznodziejów założył w 1214 roku św. Dominik
Guzman. Obecnie liczy około
6 tysięcy zakonników, posługujących w ponad 80 krajach
świata, m.in. na Białorusi.
 Uniwersytet Georgetown
w USA przeprowadził badania wśród neoprezbiterów.
Okazało się, że wielu kapłanów (40%) zaczęło myśleć o powołaniu kapłańskim
w bardzo młodym wieku:
od 5 do 13 lat. Wśród nich
78% to ministranci. Co drugi
prezbiter jest uczniem szkoły
katolickiej lub innej placówki
edukacyjnej Kościoła. Jak
zauważają badacze, „jest to
inne środowisko, które sprzyja
wychowaniu powołań kapłańskich i zakonnych”.
 W raporcie ONZ o stanie bezpieczeństwa żywności
i żywienia na świecie za 2019
rok stwierdza się, że liczba
osób cierpiących z powodu
głodu nie ulega zmniejszeniu już trzeci rok z rzędu.
20,5 miliona (1 z 7) dzieci rodzi
się z niedowagą. 148,9 miliona
w wieku do pięciu lat (21,9%)
doświadcza chronicznego
niedożywienia, a 49,5 miliona
(7,3%) – ostrego niedożywienia. Raport jest składową
monitoringu postępu w osiąganiu celu stałego rozwoju,
polegającego na „zwalczeniu
wszelkich form głodu i niedożywienia do 2030 roku”.
 Z danych opublikowanych przez National Centre for Social Research wynika, że 52% Brytyjczyków
uważa się za niereligijnych.
W 1983 roku stanowili oni 31%.
W tym samym okresie grupa
osób określających się jako
chrześcijanie spadła z 66%
do 38%. Autorzy badania
doszli do wniosku, że coraz większa sekularyzacja
w Wielkiej Brytanii jest „jednym
z najważniejszych trendów
w powojennej historii kraju”.
Ich zdaniem państwo staje się
świeckie, ponieważ miejsce
starszych osób związanych
z wyznaniami chrześcijańskimi zajmują młodzi – coraz
mniej religijni lub całkiem
niewierzący.
vaticannews.by; credo.pro;
niedziela.pl
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W duchu modlitwy
i ofiary

Czym pielgrzymka Białystok – Grodno – Wilno różni się od innych?
Dlaczego warto podjąć trud i wyruszyć w drogę do Matki Bożej Miłosierdzia
w Ostrej Bramie? Na te oraz inne pytania odpowiada ks. dr Łukasz Żuk,
kierownik pielgrzymki ekumenicznej.
ciąg dalszy ze str. 1
– Ks. Łukaszu, czym się
będzie wyróżniała tegoroczna
pielgrzymka Białystok – Grodno – Wilno?
– W tym roku postanowiliśmy nieco zmienić trasę, by
w trakcie pielgrzymowania
zahaczyć również o sanktuarium Cudu Eucharystycznego
w Sokółce. Jest to szczególne
miejsce: w 2008 roku wydarzył się tam cud Eucharystyczny. Pragniemy naocznie
spotkać się z Jezusem, który
dał nam się poznać w tym
białym kawałku chleba.
– Pod jakim hasłem wyruszacie w drogę?
– Za motto pielgrzymki obraliśmy słowa „W mocy
Ducha”, ponieważ świetnie
wpisują się w tegoroczny program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Dla pielgrzymów hasło będzie zachętą
do rozważania nad tajemnicą
Ducha Świętego, Jego rolą we
wspólnocie wiernych i życiu
każdego chrześcijanina.

– Jakie są główne motywacje ludzi pragnących uczestniczyć właśnie w tej pielgrzymce?
– Każda polska diecezja
organizuje różne pielgrzymki do miejscowych sanktuariów, wśród których szczególnie popularna jest Jasna Góra
w Częstochowie. Nasza pielgrzymka do Ostrej Bramy skupia w sobie licznych wiernych
z różnych terenów Polski,
a także zza granicy. Do pątników, wyruszających z Białegostoku, dołącza grupa z Grodna, dzięki której pielgrzymka
nabiera
niepowtarzalnego
charakteru.
Idąc przez Białoruś, zawsze otrzymujemy niezwykły
dar świadectwa wiary i miłości do drugiego człowieka.
Napotykani ludzie, często bardzo prości, są niesamowicie

bogaci wewnętrznie. Doświadczamy wielkiej życzliwości mieszkańców, którzy otwierają drzwi swoich domów,
zapewniając nam nocleg,
a także tych, którzy z wielką serdecznością witają nas
na trasie. My, organizatorzy,
wraz z pielgrzymami pragniemy
również zostawić
po sobie jakiś ślad. Najpierw
pytamy w parafiach, jakie jest
zapotrzebowanie, a potem
staramy się je zrealizować,
ofiarując na przykład paramenty liturgiczne oraz inne
potrzebne rzeczy.
Szczycę się tym, że każdy uczestnik pątniczej drogi jest świadomy tego, że
w dzisiejszym świecie potrzeba ogromnej manifestacji
wiary. Powinniśmy wychodzić
na ulice, pokazywać, do Kogo
należymy, gdzie są nasze korzenie. Powinniśmy mówić
o Chrystusie nie tylko w swoich domach czy rodzinach, lecz
także pokazywać światu, że
potrafimy podążać za Bogiem.

– Z jakimi intencjami wierni wybierają się w drogę?
– Intencje są różnorodne. Jeżeli chodzi o ogólne,
to przede wszystkim modlimy się za każdą narodowość,
za ludzi, z którymi mamy
do czynienia podczas pątniczego szlaku, a także o pokój,
jedność, moc i siłę. Każdy ma
też prywatne intencje. Lubimy powtarzać, że wszyscy
dźwigamy ze sobą plecaki –
bagaż swojego życia, w którym niesiemy własne prośby.
Zabieramy intencje również
z naszych rodzin, środowisk.
Niesiemy do stóp Matki Bożej
Ostrobramskiej prośby, które są nam powierzane przez
osoby napotykane w drodze.
– Pamięta ksiądz swoją
pierwszą pielgrzymkę do Ostrej

Bramy?
– Oczywiście! To była
dla mnie wielka próba.
Nigdy
wcześniej
nie
pielgrzymowałem do Ostrej
Bramy, a więc nie mogłem
nawet się przyjrzeć, jak to
wszystko wygląda. Bardzo
dobrze wspominam swoje
pierwsze
doświadczenie
jako kierownika pielgrzymki.
Wtenczas zachłysnąłem się

życzliwością i pomocą ludzi,
księży i proboszczów, którzy
nas spotykali w parafiach. W
tym roku już po raz siódmy
będę prowadzić pielgrzymkę.
Chociaż, jak zawsze, są
pewne obawy, wiem, że
pomimo wszelkich trudności,
w wyniku wszystko się uda.
– Często elementem jednoczącym w pielgrzymce są
niezwykłe wydarzenia. Może
któreś z nich ksiądz pamięta?
– Dużo jest takich momentów, nie sposób wymienić
je wszystkie. Ale na pewno
warto wspomnieć jubileuszową XXV pielgrzymkę, kiedy
nagradzaliśmy osoby świeckie oraz proboszczów, którzy
w sposób szczególny dali się
poznać podczas organizacji.
Wręczaliśmy szczególne od-

znaczenia trzem pątniczkom,
biorącym udział w tej wędrówce religijnej od samego początku. Przed kilka laty
miało też miejsce inne szczególne wydarzenie: pielgrzymi
nieśli relikwiarz bł. Michała
Sopoćki, który został uroczyście wprowadzony w parafii
w Jaszunach na Wileńszczyźnie. Wzruszający był widok,
kiedy na postojach gromadzili

się ludzie, by się pomodlić przed relikwiami.
W tym roku czeka na nas
kolejne niecodzienne wydarzenie. 24 sierpnia na wejście pielgrzymki do kaplicy
Matki Bożej Ostrobramskiej
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. połączona
z sakramentem małżeństwa.
Przez dwoma laty dwoje ludzi
poznali się na naszej pielgrzymce. Później się zaręczyli
i postanowili, że jeżeli Pan
Bóg ich postawił na drodze
pątniczej, to chcą ten szlak
odbyć jako narzeczeństwo,
a na koniec zawrzeć ślub.

– Powszechny jest pogląd,
że ogólnie liczba pątników
spada, że pielgrzymki już nie
pociągają tak bardzo. Zdaniem
Księdza pielgrzymowanie ma
przyszłość?
– W dzisiejszych czasach dosyć trudno powiedzieć
z całą pewnością „tak”. Rzeczywiście,
pielgrzymki nie
są już tak masowe, jak sprzed lat. Jednak jeżeli ludzie,
gotowi do kilkudniowego
marszu, będą nadal dawali
dobre świadectwa swoim przykładem, to pielgrzymowanie
będzie miało perspektywy.
Ze swojego doświadczenia
wiem, że w ramach zachęty można dawać wywiady
do mediów, rozwieszać plakaty, ale najdoskonalszą reklamą
jest i będzie przede wszystkim
żywe słowo i świadectwo.
– Co zyskuje pątnik podczas pielgrzymowania?
– Piesza pielgrzymka to,
jak wszyscy dobrze wiemy,
rekolekcje w drodze, a więc
duchowo intensywny czas.
Jest to również zatrzymanie
się w pędzie codzienności, okazja do refleksji nad
własnym życiem, sobą, swoją
wiarą, możliwość skupić się
na wnętrzu, zająć się tym,
na co brakuje czasu w codziennym zabieganiu. To okazja do poznania ciekawych
miejsc, ludzi. Jeszcze nie
było takiej osoby, która spróbowawszy raz, potem by żałowała, że wyruszyła w tę
pątniczą drogę. Więc serdecznie zapraszam wszystkich
dołączyć do nas.Do zobaczenia
na pielgrzymim szlaku!
Kinga Krasicka

Uczestnicy pielgrzymki
Białystok – Grodno – Wilno
przybędą do miasta nad Niemnem 18 sierpnia.
Tu dołączą do nich lokalni mieszkańcy.
Zapisać się w pielgrzymkę można bezpośrednio w dniu jej wyjścia z Grodna, 19 sierpnia,
przede Mszą św. o godz. 7.00 lub po niej
w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego
(pobernardyński).
Osoby, które nie mają wizy, powinny skontaktować się z koordynatorem pielgrzymki ze
strony białoruskiej ks. Pawłem Bezlapowiczem
do 1 sierpnia, dzwoniąc pod numer:
(8 029) 266-77-03.
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Książę niebieskiego wojska
W Miadziole pożegnano figurę św. Michała
Archanioła, która zakończyła peregrynację
po archidiecezji mińskomohylewskiej.
Uroczystej Mszy św. z tej
okazji przewodniczył ks. Jerzy
Żegaryn – proboszcz parafii św. Michała Archanioła
w Nowogródku. Przyjął figurę orędownika Kościoła
na Białorusi, aby rozpocząć
peregrynację po diecezji grodzieńskiej.
Rzeźbę przywieziono
sanktuarium w Gargano
(Włochy), najznakomitszego
miejsca objawień św. Michała Archanioła. Znajduje się
tam jedyna świątynia, która
nie została poświęcona ręką
ludzką, gdyż uczynił to sam
archanioł.

Podczas tegorocznych uroczystości w diecezjalnym
sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin
w Trokielach około setki małżeństw na nowo złożyło przysięgę życia w miłości, wierności i sumienności
do samej śmierci. Inicjatorem odnowienia przyrzeczeń
ślubnych wystąpił kustosz sanktuarium ks. Jerzy Biegański. W ten sposób kapłan i małżonkowie w Roku Rodziny, który przeżywamy w Kościele na Białorusi, pragnęli podkreślić znaczenie orędownictwa Matki Bożej.

RAZEM
W CODZIENNOŚCI,
RAZEM W WIECZNOŚCI
W uroczystej ceremonii,
której przewodniczył biskup
pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski,
m.in. uczestniczyła rodzina
Mikołajewych – Walery i Olga.
Przed obrzędem małżonkowie wraz z córkami Leną,
Poliną i Anną dali publiczne
świadectwo wiary. „To świadectwo jest głównym znakiem
obecności Maryi w naszym
życiu – zaznacza pani Olga. –
Na początku swej drogi duchowej w ogóle nie rozumiałam
kultu Matki Bożej. Pamiętam,
prosiłam Boga o pomoc, bym
traktowała Maryję tak, jak On
tego chce. I Jezus przyprowadził mnie do Niej. A teraz Maryja nieustannie kieruje mnie
do Chrystusa”.
Matka Boża czuwała nad
związkiem od jego początku.
„Poznałam przyszłego męża
na ulicy. Nie odmówiłam, gdy
poprosił o numer telefonu,
ale gdy zaprosił na randkę,
nie zgodziłam się, bo był to
czas Wielkiego Postu. Zaproponowałam mu pójść ze mną
do kościoła na Gorzkie Żale…
Nie przestraszył się – z uśmiechem opowiada kobieta. – Tej

samej nocy Waleremu przyśniła się Matka Boża, stojąca
w promieniach, otaczając go
tym światłem. Mąż odebrał to
jako znak, że jestem przeznaczona dla niego przez Niebo.
Po czterech miesiącach wzięliśmy ślub”.
Państwo Mikołajewi żyją
w szczęśliwym małżeństwie
już 20 lat i w ciągu tego

czasu wypracowali osobisty
program duchowy: w piątki –
post, co niedziela i w święta –
Msza św., co miesiąc – spowiedź. Oprócz tego każdego
wieczoru rodzina praktykuje
wspólną modlitwę różańcową w odpowiedniej atmosferze: przed obrazem, przy
świecach. „Gdy mąż gdzieś
jedzie, a ja zostaję w domu,
modlimy się razem przez telefon – dodaje kobieta. – Zauważam, że dzięki praktyce
rodzinnego Różańca staliśmy
się sobie bliżsi, relacje napełniły się pokojem i głębokim
zaufaniem. Jeśli pojawiają
się krzywdy, dzięki modlitwie
stopniowo znikają z pamięci”.
„OTO SYNOWIE SĄ
DAREM PANA, A OWOC
ŁONA NAGRODĄ”
( PS 127, 3)
Piękno chrześcijańskich
wartości państwo Walery i
Olga pragną przekazać swoim dzieciom. Uczą ufności do
Boga jako kochającego Ojca
i pewności, że z Nim można
pokonać każdą trudność.
„Dostrzegam mocne pragnienie Boga u starszej córki
Leny, która jest w najbardziej
świadomym wieku. Obecnie,
będąc w domu na wakacjach,

prawie co dnia leci na Mszę
o ósmej rano. Trochę mnie to
dziwi, gdyż na ile pamiętam,
ciężko jej się wcześnie wstaje – uśmiecha się kobieta. –
A niedawno powiedziała,
że pojedzie na misje do Peru”.
O misjach dziewczyna
myślała jeszcze mając 15 lat.
Z
zapałem
opowiada
o możliwości zrealizowania

dawnego marzenia: „Jadę
na trzy tygodnie do jednego z najbiedniejszych regionów kraju. Wyruszamy
18-osobową grupą na czele
z zakonnicą. Tam podzielimy się według typu działalności wolontariuszy: ktoś
będzie odwiedzał chorych
w szpitalu, ktoś pomagał
bezdomnym lub organizował
czas wolny w domu starców.

Ja chciałabym popracować
z dziećmi. Moim zdaniem, im
więcej miłości i radości otrzymujesz w dzieciństwie, tym łatwiej będzie ci uporządkować
dorosłe życie. Wychowałam się
w szczęśliwej rodzinie, w Bożej
miłości i chcę dzielić się tym,
czym zostałam obdarzona.
W Peru dzieci żyją w trudnych
warunkach. Często brakuje im troski, zdarza się, że są
wykorzystywane jako narzędzie do pracy… Postaram się
ofiarować im odrobinę ciepła,
a w zamian, sądzę, nauczę
się otwierać na tych, którzy
są obok. Wiadomo, będziemy
też organizować działalność
ewangelizacyjną:
zaglądać
do domów, rozmawiać z ludźmi, głosić Chrystusa. Dużej
odwagi to nie wymaga –
w Peru lubią misjonarzy.
Nasze zadanie polega raczej
na tym, by pogłębiać wiarę ludzi. Odbyłam półroczne
przygotowanie
przed
wyjazdem: rekolekcje, świadectwa,
wykłady,
lekcje
z języka hiszpańskiego –
więc nie jadę z pustą głową”.
Pani Olga codziennie
dziękuje Bogu za to, że udało się zbudować rodzinę
na fundamencie wiary, oraz
że każdy jej członek powoli
nawiązuje osobiste relacje
z Panem.

WYŻSZE ZNAKI
BOŻEJ OBECNOŚCI
Pani Olga nie otrzymała
przykładu wiary we własnej
rodzinie i przyznaje się, że
czasami nawet pogardzała
wierzącymi. Jednak razem
z tym odczuwała, że czegoś
jest ciągle brakuje… Swoje
nawrócenie kobieta nazywa
jednym z licznych cudów,
które miały miejsce w jej
życiu.
„Dar wiary otrzymałam
nieoczekiwanie. Pewnego razu
pojechałam do babci. W jej
domu wisiał obraz Serca Jezusowego. Pamiętam, jak wypadkowo spojrzałam na niego…
i zobaczyłam oblicze demona.
Od razu się odwróciłam, ale
później ostrożnie spojrzałam

Po kilku dniach, w święto Matki Bożej Różańcowej, mamusia
odeszła do wieczności”.
Pani Olga jest pewna: codzienność wypełniają cuda.
Czasami nawet nie wielogodzinne prośby, litanie i pieśni
uwielbienia, lecz krótka modlitwa wypowiedziana w całkowitej ufności może uczynić
niemożliwe.

jeszcze raz i wtedy zobaczyłam postać Chrystusa – ze
wzruszeniem opowiada kobieta. – Byłam oszołomiona
i wystraszona, ale razem z tym
pomyślałam: skoro jest szatan, musi być też Bóg. I tylko
do mnie należy, po czyjej stronie stanę”.
Drugim znaczącym cudem pani Olga nazywa
nawrócenie swojej matki.
Kobietę bardzo martwiła
niewiara mamy, więc zwróciła się po radę do kapłana
i usłyszała, że trzeba zaufać
Matce Bożej i ofiarować przynajmniej jedno „Zdrowaś
Maryjo” dziennie w wybranej
intencji.
„Pewnego razu w naszej
rodzinie zdarzyła się tragedia: mama otruła się grzybami i zapadła w śpiączkę. Stan
był bardzo krytyczny. Wyniki
badań nie dawały nadziei
na to, że wróci do przytomności. Zaprosiłam księdza, by
udzielił mamie sakramentu
namaszczenia chorych. Bardzo się też martwiłam, czy wystarczy tego do zbawienia jej
duszy – wspomina kobieta. –
Nieoczekiwanie mama wyszła ze śpiączki. Przystąpiła
do spowiedzi, przyjęła Komunię św. Myślę, że moc sakramentu polegała właśnie
na «obudzeniu» mamy, by
zdążyła pojednać się z Bogiem.

Olga. – Jeśli w relacji powstaje
napięcie, jest to dla mnie sygnał, że oddaliłam się od Boga.
O bliskości do Wszechmocnego świadczą przede wszystkim
harmonijne relacje z ludźmi
dookoła”.
Z wysokości swoich lat
i doświadczenia życia rodzinnego pani Olga zaznacza,
że bardzo ważna jest modlitwa o dobrego małżonka.
„Trzeba się starać żyć zgodnie
z Bożymi przykazaniami,
zwracać się do Najwyższego i
On podpowie, kto powinien być
przy tobie – mówi kobieta. –
Niestety młodzież dziś dużo
traci, ulegając nieczystości. Tonąc w tym grzechu, może stracić najważniejsze – zdolność
do miłości...”.
Odnowienie ślubów małżeńskich stało się dla rodziny
Mikołajewych możliwością
do wzmocnienia w powołaniu, przypomnienia sobie, że
małżeństwo jest wielką tajemnicą ustanowioną przez
Pana. „Wszyscy tylko próbujemy żyć jako chrześcijanie, ale
nie zawsze się nam udaje. Wierzę, że każdy podobny obrzęd,
każda modlitwa czy jakakolwiek inna praktyka duchowa
przyciąga Bożą łaskę do życia
człowieka” – podsumowuje
pani Olga.

BÓG JEST
HARMONIĄ
Niezależnie od trudności, które napotykała rodzina Mikołajewych, nigdy nie
rozpaczała. „Jesteśmy jak
gdyby «nastawieni» na to, że
z Bogiem poradzimy z każdym
problemem. Z Nim wszystko się uda – dzieli się pani

Angelina Marciszewska

Nieoczekiwane odkrycie
Naukowcy uniwersytetu
w Bazylei (Szwajcaria) odkryli w swoich archiwach
najstarszy na świecie list
chrześcijanina.
Władze uczelni ujawniły,
że według nowych badań
papirus, który już od dawna jest w ich posiadaniu,
może pochodzić z 230 roku
po Chrystusie. Tym samym
jest on o co najmniej 40 lat
starszy niż znane dotychczas
na świecie listy chrześcijańskie.
W tekście napisanym
w języku starogreckim mężczyzna o imieniu Arrianus
pisze do swego brata Pawła
o codziennych sprawach
rodzinnych. Znawcy starożytności sądzą, że obaj
mężczyźni byli młodymi,
wykształconymi synami
miejscowej elity. Arrianus
życzy swemu bratu, aby mu
się dobrze wiodło „w Panu”.
Ponadto prosi o przekazanie
pozdrowień matce.

Prawosławni mistrzowie
Tegoroczni triumfatorzy
wielkoszlemowego turnieju
tenisowego w Wimbledonie
(Wielka Brytania) są głęboko wierzącymi wyznawcami
prawosławia.
Triumfatorka w grze pojedynczej kobiet Rumunka Simona Halep należy do Kościoła
prawosławnego. Została uhonorowana rumuńskim Krzyżem Patriarchatu, najwyższym
odznaczeniem dla świeckich,
a także Krzyżem św. Andrzeja.
Zwycięzca Wimbledonu
w singlu mężczyzn, 32-letni
Novak Djoković, jest natomiast
członkiem serbskiego Kościoła
prawosławnego. Został odznaczony Orderem św. Sawy
pierwszej klasy przede wszystkim za to, że aktywnie wspiera wiele inicjatyw religijnych
i społecznych swojej wspólnoty
chrześcijańskiej.
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Modlitwa
miłującej uwagi.
Zakończenie

Z Bogiem
przez codzienność
Czy można zrezygnować z leków
z powodu wiary
w Boga?
Czasami osoba chora
nie zgadza się na kurację,
pokładając ufność jedynie
w wierze, która ma uzdrawiającą moc. „Jeśli przylgnę
do Ciebie całą moją istotą,
zniknie ból i smutek, i prawdziwe się stanie życie moje,
całkiem wypełnione Tobą”
(św. Augustyn, „Wyznanie”,
10, 28, 39). Jednak Biblia
nie pochwala zachowania
ludzi, którzy ignorują pomoc
medyczną z powodów religijnych. Uzdrowienie przez wiarę
nie może przeciwstawiać się
profesjonalnej medycynie.
W Piśmie Świętym mówi się
jasno: „Sprowadź lekarza, bo
jego też stworzył Pan, nie odsuwaj się od niego, albowiem
jest on ci potrzebny. Jest czas,
kiedy w ich rękach jest wyjście
z choroby” (Syr 38, 12-13).
Jezus również mówił, że „nie
potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają”
(Mt 9, 12). Biblia zachęca
człowieka, by troszczył się
o siebie i własne zdrowie.
Bóg oczekuje od ludzi posłuszeństwa. W jaki sposób
możemy je wyrazić? Przede
wszystkim poprzez spełnianie
przykazań, które Stwórca dał
swojemu narodowi. Jedno
z nich, a dokładniej piąte,
głosi: „Nie zabijaj”.
Na pierwszy rzut oka może
się wydać, że nie ma ono nic
wspólnego ze zrezygnowaniem ze stosowania leków czy
kuracji. Jednak wyraz „zabójstwo” oznacza nie tylko pozbawienie kogoś życia. Wiemy, że pośrednie zabójstwo
to również rada dokonania
aborcji, eutanazja, samobójstwo, świadome trucie ciężko
i nieuleczalnie chorych, by
ulżyć im w cierpieniu fizycznym, nieokazanie pomocy
potrzebującemu, pijaństwo,
narkomania, korzystanie z
usług ekstrasensów i wróżek,
odmówił zaoferowanego leczenia.
Zrezygnowanie z przyjmowania leków wymaganych
podczas kuracji jest właśnie
odmówieniem zaoferowanego
leczenia. Niektórzy robią to
lekkomyślnie, mając nadzieję,
że „samo przejdzie”. Takim
osobom warto przypomnieć,
że zdrowie to cenny Boży dar,
który pomaga godnie służyć
Panu i bliźnim, więc trzeba
traktować je z szacunkiem.
Niektórzy rezygnują z kuracji,
pragnąc szybszej śmierci. Jest
to grzech samobójstwa. Bóg
dał nam życie, dał krzyż i powinniśmy go nieść do chwili,
w której on sam nas do siebie
wezwie. Ludzie, którzy świadomie rezygnują z leczenia,
obierając drogę powolnego samobójstwa, popełniają
ciężki grzech. Najlepszym
rozwiązaniem jest zwracanie się z modlitwą do Boga
i współdziałanie z człowiekiem (lekarzami, farmaceutami, naukowcami).
Pamiętajmy, że oprócz
nieśmiertelnej duszy posiadamy też ciało. Medycyna
w tym kontekście jest odbierana jako dobro na rzecz
utrzymywania dobrego stanu zdrowia ludzi. Nie powinna konfrontować z przekonaniem religijnym człowieka, ponieważ życie duchowe to połączenie jego
ziemskiego i niebieskiego
istnienia.
Ks. Aleksy Leszko
Według catholicnews.by
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W dwóch ostatnich artykułach dość uważnie przyjrzeliśmy się rachunkowi sumienia. Zaczęliśmy od klasycznej formy, zapoznaliśmy się z przeglądem dnia i modlitwą miłującej uwagi, ich cechami i etapami. Został nam
do zrobienia jeden krok – musimy trochę się cofnąć, by zwiększyć przestrzeń obserwacyjną.
Do Bożej Obecności przychodzę jako realny człowiek, a nie wymyślony
bohater, który wszystko robi wspaniale, a do tego coraz bardziej się doskonali. Co można uznać za moją szczerość w relacji ze Stwórcą i Zbawcą? Wir
słów i myśli czy milczenie? Uśmiech czy ukrytą w dłoniach twarz? A może
wyrzeczenie się aktywnego badania siebie i proste trwanie przed spojrzeniem Boga, który bezgranicznie i bezwarunkowo mnie kocha?
Żywa modlitwa posiada wiele odcieni i wariacji. Ciekawym spostrzeżeniem dzieli się o. William Lambert SJ, który w swoich książkach dużo uwagi
poświęca rachunkowi sumienia: „Wielu małżonków odkryło dla siebie, że
opowiadanie sobie nawzajem o przeżytym dniu to dobry sposób, by dokonać przeglądu dnia, a jednocześnie wzmocnić relacje z partnerem. Wielkie wrażenie wywarł na mnie zwyczaj pewnej pary, którą znam osobiście.
Z powodu wzmożonego grafiku pracy śniadanie jest dla nich jedyną okazją,
by być ze sobą sam na sam. W ciągu tych cennych 30 minut mąż i żona rozmawiają wyłącznie o sobie oraz o tym, co dotyczy ich obu. Jeśli coś innego
wchodzi do rozmowy, małżonkowie zaczynają się zastanawiać, czy w ich
relacji wszystko jest w porządku”.
Czy nie przenika do naszej modlitwy ocenianie (a nawet bagatelizowanie) innych ludzi, skupienie się wyłącznie na swoich opiniach i sądach,
narzekanie zamiast dziękczynienia? Krótko mówiąc, czy jesteśmy wtedy
świadomi, z Kim rozmawiamy? Nie przez przypadek o. Lambert wspomina
o małżonkach. Bóg przez świętych i proroków korzysta ze stanu małżeńskiego, by pokazać człowiekowi, do jakich relacji z Nim powinien dążyć.
Przez proroka Ozeasza tak mówi Wszechmocny: „I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana” (Oz 2, 21-22).
Bóg pragnie być dla człowieka tą Osobą, rozmowa z którą będzie niewymuszona i serdeczna jak w domu, gdzie panuje szczerość i zgoda. Bóg
pragnie być Tym, kogo się nie ignoruje, lecz słucha, zadaje się pytania,
komu się opowiada nawet o najmniej znaczących drobiazgach, z kim się
dzieli trwogami i radościami. Bóg pragnie prawdziwych żywych relacji, nie
zachowania dystansu.
O. Lambert jest pewien, że „podobnie jak w rodzinie, głębia i miłość
przyczynią się do ukształtowania w nas osobistego stylu modlitwy, odpowiedniego stanu naszego życia i wiary, stylu różnorodnego i zwyczajnego
jak sama codzienność. Sens tkwi w tym, by podchodzić do swojego życia
jak do dzieła sztuki, które rodzi się stopniowo przy zetknięciu się spontaniczności i przyzwyczajenia, przypadkowości i zdyscyplinowania, korzystając z pomocy nieustannej, podświadomej i skupionej uwagi”. Takie twórcze podejście pomaga odnaleźć własny sposób na zakończenie dnia czy
modlitewnej przerwy w jego trakcie. Być może niektóre podpowiedzi będą
użyteczne dla czytelników w pewnym okresie ich życia.

Czy podczas modlitwy powoli, w rytmie oddechu, modlimy się „Ojcze nasz”;
czy układamy osobisty psalm;
czy pozwalamy dniowi, jak filmowi, toczyć się przed naszymi oczyma;
czy zmieniamy poszczególną sytuację w slajd, który można wykorzystać
podczas „medytacji nad obrazem”;
czy próbujemy się wyciszyć, gdyż odczuwamy, że szum i pośpiech zagłuszają
głos wewnętrznego świata;
czy pozwalamy światłu dzisiejszej lektury Ewangelii przelać się na wzloty
i upadki tego dnia;
czy przeżywamy na nowo pewne zdarzenie, aby dzień się nie skończył
nagłym hamowaniem, lecz spowolnieniem tempa i odpoczynkiem;
czy dążymy do zauważenia, jak duchowa atmosfera porannej medytacji prawie niedostrzegalnie, ale odczuwalnie nasyca atmosferę całego dnia;
czy jak statek „wypuszczamy parę”, spodziewając się, że wzniesie się wysoko
w niebo jak dym kadzidła;
czy przypominamy sobie, że „potrzeba tylko jednego”;
czy przyglądamy się postaci świętego, którego wspominamy w tym dniu,
i staramy się „zarazić” jego „wirusem” miłości;
czy tworzymy listę wdzięczności;
czy gromadzimy szkice dnia w „złotej myśli” lub wierszu;
czy zapisujemy kolejną stronę swojego dziennika;
czy wypowiadamy ulubioną modlitwę;
czy próbujemy świadomie zaakceptować pewną trudną sytuację;
czy analizujemy po raz kolejny ważne doznanie, przeczucie, otrzymane
w tym dniu;
czy po prostu czekamy w milczeniu;
czy wewnętrznie konfrontujemy z wiadomościami prasowymi lub osobistym
listem, który nas wzruszył;
czy staramy się trwać bez słów w bacznej postawie ciała;
czy przygotowujemy się do spowiedzi lub rozmowy duchowej;
czy przypominamy sobie ważne chwile z ostatnich rekolekcji, które chcielibyśmy zachować mimo codziennego zatroskania;
czy rozważamy nad własnymi ocenami i zastanawiamy się, jak zdaliśmy
egzaminy z człowieczeństwa i chrześcijaństwa;
czy staramy się przemyśleć chrześcijańską strategię traktowania ludzi;
czy podchodzimy do kogoś po zaciętej kłótni i próbujemy zacząć od nowa…
Każdy wymieniony wyżej punkt może się stać sposobem na modlitwę
miłującej uwagi, analizę, rozważania nad życiem, przegląd dnia.
Teresa Klimowicz

Niezwykłe jest obok

Według danych etnografów na Białorusi znajduje się około 200
cudownych źródeł. Woda z nich jest uważana za uzdrawiającą nie
tylko dla ciała, lecz także dla ducha. Sądzi się, że może leczyć
najróżniejsze choroby. Jedno ze źródeł – źródło św. Jakuba – leży
we wsi Trokiele na Ostrowiecczyźnie.
Lokalni
mieszkańcy czerpali kojącą wodę
ze źródła
św. Jakuba
od dawna. Samo miejsce też
ma długą historię. „W 1820
roku przy źródle, znanym ze
swej cudotwórczej wody, została pobudowana kaplica –
opowiada Kazimierz Woronowicz, przewodniczący

komitetu kościelnego parafii Dojlidki. – Co roku
25 lipca we wspomnienie
świętego
organizowano tam festy. Ta tradycja istniała do 1939 roku,
a potem przyszły czasy ateistyczne. Najpierw zniszczono kaplicę, potem podczas
melioracji zasypano miejsce,

skąd biła kojąca woda.
A propos, mechanizator, który
na rozkaz władz zburzył
źródlaną studnię, niedługo
potem popełnił samobójstwo...”.
Jednak mimo trudnych
czasów lokalni mieszkańcy zachowali swoją wiarę i
zaczęli stopniowo odnawiać

święte miejsce. Parafianie
Franciszek i Jadwiga Motyjaszkojci razem ze swoimi dziećmi uporządkowali
miejsce, gdzie biło źródło.
Dzięki staraniom ówczesnego przewodniczącego komitetu kościelnego Michała
Matyjaszkojcia pojawiła się
źródlana studnia.
W 2012 roku parafianka
Jadwiga Sabiun odszukała w Wileńskim Archiwum
Historycznym
informacje
potwierdzające starodawną
historię źródła św. Jakuba
i cudowność jego wody.
Z tymi dokumentami wierni
udali się do ostrowieckich
władz, a także do ks. bpa
Aleksandra
Kaszkiewicza,
aby otrzymać pozwolenie na odnowienie festów
25 lipca we wspomnienie
św. Jakuba. Teraz co roku, jak
w dawnych czasach, w tym
miejscu odprawia się uroczystą Mszę św.
„Woda z naszego źródła
pomaga przy chorobie oczu,
skóry, stawów i innych schorzeń. Wiozą ją też dla chorych
na raka do Borowlanów” –
mówi pan Kazimierz. Mężczyzna podkreśla, że wierni
parafii cieszą się, ponieważ
o „pomocniczym” źródełku
wiedzą daleko za granicami
wsi. Droga do tego świętego
miejsca nie zarasta.

Ludzie często źle
rozumieją, czym jest
święta woda i w jaki
sposób jej używać.
Jeśli wierzymy, że
święte źródła to miejsca, gdzie Boża łaska
schodzi na potrzebującego,
powinniśmy
sobie uświadamiać, że
Wszechmocny
przede wszystkim pragnie
naszego uzdrowienia
duchowego. Nie trzeba
lekkomyślnie spodziewać się cudu, że święta
woda rozwiąże wszelkie problemy. Niezwykłe zmiany są możliwe tylko tam, gdzie
duszę przygotowano
na przyjęcie Bożej łaski
(świadczy o tym udział
we Mszy św., przyjęcie
sakramentów). Cuda się
zdarzają z tymi, którzy
przychodzą do świętego źródła z modlitwą
i otwartym sercem.
Kinga Krasicka
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

PIESZA PIELGRZYMKA GRODNO – ROŚ
Pielgrzymka do sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego
odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia pod hasłem
„Rodzina: dar i zobowiązanie, nadzieja ludzkości”.
Pątnicy tradycyjnie wyruszą z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(Grodno-Południowy). Msza św. na rozpoczęcie
zostanie odprawiona o godz. 7.00.

FESTY W SANKTUARIACH DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
Tradycyjnie w lipcu z udziałem licznych pielgrzymów z kraju i zagranicy
w Trokielach (dekanat Raduń) i Gudogajach (dekanat Ostrowiec) odbywają się
uroczystości maryjne.
W sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach tegoroczne wydarzenie odbywało się pod hasłem: „Maryjo, otul nasze rodziny”. Uroczystość zbiegła się w czasie z 210. rocznicą wzniesienia lokalnej świątyni parafialnej,
25. rocznicą ogłoszenia jej diecezjalnym sanktuarium oraz 10. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Trokielskiej. Głównej Mszy św. przewodniczył
nuncjusz apostolski na Białorusi ks. abp Gabor Pinter. Hierarcha zachęcił obecnych do spojrzenia na trzy postawy Matki Bożej: „Maryja, która słucha, Maryja,
która kroczy, Maryja, która spotyka” – oraz do ich naśladowania.
W ramach uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej również wspomniano ważne dla tego miejsca daty: 255-lecie konsekracji gudogajskiej świątyni, 10-lecie poświęcenia Kalwarii oraz 5-lecie ogłoszenia sanktuarium lokalnego kościoła. Na fest przybył metropolita mińsko-mohylewski ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz, pragnąc podziękować Maryi za 30 lat swojej posługi pasterskiej.
Stał się on pierwszym mianowanym biskupem na terenie współczesnej Białorusi
po okresie sowieckiego prześladowania wiary.

PIELGRZYMKI
Na uroczystości do sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach w pieszych pielgrzymkach przybyło około 2 tysięcy wiernych. Już od kilku
lat najliczniejszą była wspólnota z Iwia, po niej z Grodna i Wołkowyska, które szły
przez pięć dni. Cztery dni kroczyli pątnicy z Oszmiany, trzy dni z Nowogródka. Wielu
wiernych przybyło z Lidy, Woronowa i innych miejscowości Grodzieńszczyzny.
Po raz dziesiąty do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Gudogajach przybyła rowerowa pielgrzymka z Naroczy (archidiecezja Mińsko-Mohylewska). W ciągu dwóch dni siedmiu pielgrzymów pokonało ponad 80 kilometrów.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W grodzieńskim seminarium odbyły się rekolekcje dla chłopców. Ćwiczenia
duchowe przebiegały pod hasłem: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14, 27).
Ponad 40 chłopców z różnych parafii diecezji grodzieńskiej uczestniczyło w modlitwach, rozważało Pismo Święte. Młodzi ludzie przeżyli chwile ciszy i refleksji nad
drogą życiową, a także poszerzyli wiedzę o prawdach wiary.

JEDNYM WERSEM

• W Naumowiczach koło Grodna obchodzono kolejną rocznicę śmierci męczeńskiej bł. Marianny Biernackiej, kapłanów i mieszkańców Grodna i Lipska, rozstrzelanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. • Ćwiczenia duchowe
pod hasłem „O wszystkim decyduje serce” odbyły się w parafii św. Kazimierza
we Wsielubie (dekanat Nowogródek). • Pielgrzymy z Litwy odwiedzili biskupa
grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. • Młodzi z Lidy wzięli udział w Międzynarodowym Spotkaniu Pijarskiej Młodzieży w Słowacji. • W leśnej kaplicy
w Dubku (dekanat Smorgonie) uczczono Matkę Bożą Kurgańską. • Uczestnicy
V pielgrzymki Lida – Budsław spotkali się, by podsumować przebytą drogę.
• Wiceminister ds. zagranicznych Polski Marcin Przydacz w ramach oficjalnej wizyty na Białorusi odwiedził ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza. • Na początku żniw
w rejonie wołkowyskim katolicki i prawosławny kapłani poświęcili kombajny.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
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;
9 sierpnia 2002 r. – ks. kanonik Bolesław Zawistowski,
prob. Sylwanowce;
11 sierpnia 2015 r. – ks. prałat Michał Sopata, wik. gen.;
14 sierpnia 1996 r. – ks. prałat Bolesław Gawrychowski,
prob. Hoża;
17 sierpnia 1978 r. – ks. Stanisław Chodyko, prob. Gierwiaty;
17 sierpnia 1978 r. – ks. Czesław Sztejn, prob. Raduń;
28 sierpnia 1982 r. – ks. Jan Bołtralik, prob. Łabno;
30 sierpnia 1973 r. – ks. prałat Józef Ingielewicz,
wik. gen., prob. Ostrowiec;
30 sierpnia 1991 r. – ks. infułat Michał Aronowicz,
wik. gen., prob. Grodno;
3 września 1987 r. – ks. Apolinary Zubelewicz, prob. Konwaliszki;
4 września 1941 r. – ks. Adolf Grodis, prob. Pierwomajsk;
4 września 1956 r. – ks. Wacław Drabb, prob. Strubnica;
5 września 1939 r. – ks. Bolesław Korń, prob. Mikielewszczyzna;
9 września 1959 r. – ks. Czesław Dobulewicz, prob. Nacza;
12 września 1943 r. – ks. Roman Misiewicz, prob. Traby;
13 września 2004 r. – ks. prałat Jan Grajewski, prof. WSD w Grodnie.

Zgłoszenia do udziału w pielgrzymce są przyjmowane
codziennie w kościele Grodno-Południowy lub
pod numerem: (8 029) 784-05-72 – ks. Jerzy Martinowicz.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 31 lipca o godz. 20.00
w kościele, z którego wyrusza pielgrzymka.

UROCZYSTOŚCI MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ JEZIOR
Fest w Brasławie (diecezja witebska) odbędzie się
pod hasłem „Maryja – Matka i Królowa
szczęśliwego małżeństwa”.
Program:
16 sierpnia, piątek
18.00 – Msza św. dla pielgrzymów z udzieleniem
sakramentu bierzmowania;
19.30 – koncert muzyki organowej;
20.30 – nabożeństwo adoracyjne z konferencją,
koncert młodzieżowy;
22.30 – Akatyst do świętej Bogarodzicy
(poprowadzą katolicy obrządku wschodniego);
23.30 – modlitwa różańcowa, procesja ze świecami.
17 sierpnia, sobota
00.00 – Msza św. przed obrazem Matki Bożej
Królowej Jezior;
01.00 – prezentacja filmu o diecezji witebskiej;
02.00 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
03.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
(nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego);
07.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;
08.00 – Msza św. przed obrazem Matki Bożej
(celebrują kapłani-jubilaci);
09.00 – modlitwa różańcowa;
11.00 – główna Msza św. przy ołtarzu polowym.
Tegoroczne uroczystości odbędą się w 10. rocznicę
koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Brasławskiej
koronami papieskimi oraz w 20. rocznicę
założenia diecezji witebskiej.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ZAPRASZA
W PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORIE
Podróż do miejsca szczególnego kultu Matki Bożej
odbędzie się w dniach 19-25 sierpnia.
W trakcie pielgrzymki uczestnicy zwiedzą Budapeszt –
stolicę Węgier, miasto o długiej tradycji katolickiej posiadające piękne starożytne świątynie. Oprócz Medjugorie
pątnicy zawitają do średniowiecznych miast Mostaru
i Dubrownika (Bośnia i Hercegowina), a także
antycznego Splitu (Chorwacjа).
Informacje szczegółowe oraz zapisy pod numerem:
(8 029) 313-65-64 – ks. Oleg Dul, proboszcz parafii
św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

PIELGRZYMKA LOURDES – TURYN
Pielgrzymka autokarowa potrwa 10 dni.
Wyjazd zaplanowano na 4 października.
Wycieczkę religijną organizuje parafia w Wołkowysku.
Program zawiera zwiedzanie licznych miast Europy
i świątyń, m.in. sanktuarium w Lourdes i katedry
Notre-Dame de Paris we Francji, włoskiej katedry,
gdzie jest przechowywany Całun Turyński, oraz
miejsc związanych z życiem św. Bernadetty
i św. Jana Marii Vianneya.
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem:
(8 029) 313-65-64 – ks. Oleg Dul, proboszcz parafii
św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

Kalendarz
wydarzeń
2 sierpnia

Wspomnienie
Matki Bożej Anielskiej.

3-4 sierpnia

Uroczystości
w sanktuarium Pana Jezusa
Frasobliwego w Rosi.

5 sierpnia

Wspomnienie
Matki Bożej Kongregackiej
(Studenckiej).

6 sierpnia

Święto
Przemienienia Pańskiego.

9 sierpnia

Święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża,
patronki Europy.

14 sierpnia

Święto św. Maksymiliana
Marii Kolbego, patrona
diecezji grodzieńskiej.
Dzień pamięci modlitewnej
o poległych za wiarę
w obozach i więzieniach.

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Poświęcenie plonów
i kwiatów.

24 sierpnia

Święto św. Bartłomieja
Apostoła.

1 września

80. rocznica wybuchu
II wojny światowej.
Światowy Dzień Modlitw
o Ochronę Stworzenia.

Intencje
różańcowe
Sierpień

O nowe powołania
kapłańskie, zakonne
i misyjne z terenu diecezji.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Wrzesień

O rozwój dzieł apostolskich
i grup modlitewnych
w naszej diecezji.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

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

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Ranka na duszy
Olek i Piotrek
mieszkali na jednej klatce schodowej ośmiopiętrowej
kamienicy.
Do szkoły chodzili do tej samej klasy. Po lekcjach chłopcy zawsze
razem
bawili
się
na podwórku.
Pewnego razu
Olek
ujrzał
w
sklepie
śliczny samochód
na pilota. Bardzo
się chłopcu spodobał, więc poprosił
mamę, by mu kupiła
tę zabawkę. Po kilku
dniach, jadąc do domu
na rowerze, spotkał
rozradowanego Piotrka, który trzymał
w ręku jego wymarzony samochód.
– Skąd to masz? –

zapytał zdziwiony Olek.
– Twoja mama mi dała – odpowiedział Piotrek. –
Możemy bawić się razem!
Olek się zatrzymał i nie mógł wymówić ani słowa.
Zabawkę, o którą tak prosił, mama sprezentowała
Piotrkowi.
– Baw się sam ze swoim samochodem! – wrzasnął
Olek.
Czerwony ze złości, zdenerwowany udał się
do domu, otworzył drzwi mieszkania i zobaczył, że
na podłodze stoi taki sam samochód, jak miał Piotrek. Teraz rozczerwienił się jeszcze bardziej, lecz tym
razem ze wstydu, gdyż zrozumiał, że mama kupiła
dwa samochody – dla niego i dla przyjaciela.
Chłopiec stał przez chwilę w milczeniu, po czym
rzucił się do pokoju, upadł na łóżko i gorzko zapłakał.
– Synku, co się stało? – zapytała przestraszona
mama. – Nie spodobała ci się zabawka?
Jednak Olek nie zdążył nic odpowiedzieć, ponieważ ktoś zapukał do drzwi. Na progu stał Piotrek
z samochodem w ręku. Drżącym od płaczu głosem

powiedział:
– Pani Leno, proszę oddać ten samochód Olkowi.
Nie chce się ze mną bawić.
– Piotrusiu, co się z wami dzieje? – serdecznie
spytała kobieta. – Olek dostał taki sam samochód.
Kupiłam zabawkę dla każdego z was, byście mogli
bawić się razem.
Z pokoju, utykając, wyszedł Olek.
– Co ci się stało, synku? – zaniepokoiła się mama.
– Wywróciłem się, jadąc rowerem – i chłopiec pokazał zadrapnięcie na nodze, z którego sączyła się
krew.
Olek nagle się ucieszył, że się wywrócił i skaleczył
nogę. Teraz ma usprawiedliwienie, dlaczego wydarł
się na Piotrka i płakał, choć w rzeczywistości bolała
mu ranka na duszy.
– To dlatego nie masz humoru… Nic się nie stało, zadrapnięcie opatrzymy. Będziesz musiał tylko
chwilę poczekać… – powiedziała ze współczuciem
kobieta i udała się po potrzebne środki medyczne.
– Piotrek, wybacz mi, proszę, że byłem dla ciebie niemiły – patrząc pod nogi, rzekł Olek.
– Nic się nie stało – odpowiedział chłopak. – Ja
również nie od razu zrozumiałem, dlaczego tak zareagowałeś. Ale po co wracać do tego? Chodźmy
na dwór!
Zmęczeni zabawą przyjaciele wrócili do domu.
Wieczorem, siedząc na kanapie, Olek powiedział
do rodziców:
– Tatusiu, mamusiu, mam do was ogromną
prośbę.
– Jaką? – zapytali.
– Piotrek ma we wrześniu Urodziny.
Chciałem was poprosić, byście sprezentowali mu taki sam rower jak mój.
Tylko nie jesienią, a teraz.
– Dlaczego teraz? – zdziwił
się ojciec.
– Bo przez całe lato moglibyśmy jeździć razem – odpowiedział chłopiec.
Po krótkiej naradzie rodzice zdecydowali, że spełnią prośbę
syna.
Następnego ranka Olek zaprosił
przyjaciela do siebie.
– Piotrusiu, nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli
twój prezent urodzinowy – nowy rower – dostaniesz

28 lipca 2019

od nas teraz? – zapytała mama Olka.
– Rower?! Oczywiście, że nie mam nic przeciwko! –
ucieszył się chłopiec.
– Więc jedźmy do sklepu! – zarządził tata.
Jak się Piotrek cieszył z niespodziewanego nabycia! A Olek odczuł radość, gdyż udało mu się skreślić
w swej duszy wczorajsze przykre wydarzenie. Chłopiec zrozumiał, że prawdziwa przyjaźń powinna być
szczera i czysta jak woda ze źródła, bez cienia złości,
kłamstwa i zazdrości. Przyjaciele powinni ufać sobie
nawzajem, rozumieć i zawsze przychodzić z pomocą.
Halina Zdanowicz,
m. Wołkowysk

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń:
potrzebnych łask
od Wszechmogącego,
opieki Matki Bożej i
świętego Patrona, darów
Ducha Świętego, a także
rozsądności i natchnienia na każdy dzień życia.
Niech posługa kapłańska
przynosi obfite owoce.
Szczęść Boże!
Z szacunkiem
parafianie z Mostów

Czcigonemu Księdzu
Wiktorowi Subelowi
i kochanej
Siostrze Annie
z okazji Imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, niekończących się sił
twórczych, radości
z owoców swojej pracy.
Niech Jezus zawsze
będzie Wam Przyjacielem, Duch Święty

opromienia światłem,
Matka Boża ma w swojej
opiece, a święci Patroni nieustannie będą
obok. Niech płomyk
optymizmu nigdy nie
gaśnie w sercu, a każdy
dzień będzie oświecony
miłością, miłosierdziem
i pokojem. Szczęścia,
wiary i nadziei!
Z modlitwą wierni
z kościoła pw. Narodzenia NMP
w Trabach

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Tadeuszowi
Kaczanowi
z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitych
darów Ducha Świętego,
sił, wytrwałości, opieki
Matki Bożej na długie
lata. Niech każdy dzień
mija w radości i pokoju, a obok będą sami
życzliwi ludzie.
Parafianie ze wsi
Nowijanka
i Paszeli

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Genadiuszowi
Kucharewiczowi
z okazji Urodzin życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy
dzień życia, nieustannej pomocy Matki Bożej
oraz wspomożenia
świętego Michała
Archanioła we wszystkim.
Parafianie z Izabelina

Czcigonemu
Księdzu Pawłowi
Zwierzyńskiemu
z okazji nadchodzących
Urodzin serdecznie
życzymy mocnego
zdrowia i radości na co
dzień, aby droga, którą
wybrałeś, była szczęśliwa i dobra, abyś mógł
szczerze służyć Panu
i ludziom. Niech się
Tobą zawsze opiekują
Bóg Ojciec i Syn Boży,
Duch Święty udziela
swych darów, Matka
Boża otacza opieką i

miłością, a obok zawsze
będą życzliwi ludzie.
Wyrażamy szacunek
i wdzięczność za pracę
w naszej parafii, mądre
nauki, które pomagają
nam być prawdziwymi
chrześcijanami, oraz
za to, że przybliżasz
nas do Boga. Prosimy
Wszechmogącego
o potrzebne łaski
dla Ciebie.
Z modlitwą i szacunkiem
wierni z kościoła pw. św. Jerzego
w Wornianach i kaplicy
w Woronie

Czcigonemu
Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń:
błogosławieństwa
Bożego, obfitych darów
Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej
opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona

oraz życzliwych ludzi
obok. Niech zdrowie dopisuje w ciągu
długich lat, a radość,
miłość i szczęście będą
najlepszymi przyjaciółmi. Dziękujemy
za troskę o naszą świątynię, ofiarną pracę
i modlitwę.
Wdzięczni wierni
z parafii Rohotna

Czcigonemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
z okazji nadchodzących
Urodzin życzymy dobrego zdrowia, pogody
ducha, długich lat życia. Niech każdy Twój
dzień będzie oświecony
promieniami Miłosierdzia Bożego, a Najświętsza Maryja Panna
otula swoją miłością.

Dziękujemy za szczerą
modlitwę i ofiarną pracę w naszej parafii.
Wdzięczni wierni z kościoła
pw. Zwiastowania NMP
w Międzyrzeczu

Czcigonemu
Ojcu Aleksandrowi
Machnaczowi
z okazji nadchodzących Urodzin życzymy
mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze
duszpasterskiej, radości
i wytrwałości na każdy
dzień. Niech Bóg obdarza Cię potrzebnymi
łaskami, Matka Najświętsza otacza swoją
opieką, a Duch Święty
oświeca drogę i darzy
pokojem na całe życie.
Z szacunkiem wierni z parafii
Lida-Industrialny

W związku z urlopem pracowników redakcji
kolejny numer gazety „Słowo Życia”
ukaże się 15 września.
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